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BALÁZS GÉZA 
 

 

AZ ABDUKCIÓ (FELTÉTELEZÉSEN ALAPULÓ KÖVETKEZTETÉS) A 

MODERN NYELVTUDOMÁNYBAN 
 

 

 

 

Összefoglalás: Az abdukció logikai, retorikai, szemiotikai, szemantikai, pragmatikai 

fogalom. Egy érvelésfajta, illetve még inkább, egy jelentéstulajdonító logikai módszer. 

Köznapi nyelven: vélekedés, feltételezésen alapuló következtetés. Beleilleszkedik a 

megértés, az inferencia (jelentéstulajdonítás, jelentésadás, következtetés) folyamatába. 

A szót Peirce alkotta meg az indukciótól és a dedukciótól különböző érvelési módra. 

Előbb hipotézisnek, majd retrodukciónak („visszafelé okoskodás”), végül abdukciónak 

nevezte el a jelenséget. 

A tanulmány bemutatja az abdukcióval kapcsolatos modern szemiotikai, nyelvészeti 

nézeteket, és magyar nyelvi példákon (Mikszáth Kálmán egyik regényével) illusztrálja 

a jelenséget. 

 

1. A jelenség körülhatárolása.
1
 Az abdukció logikai, retorikai, szemiotikai, 

szemantikai, pragmatikai fogalom. Egy érvelésfajta, illetve még inkább, egy 

jelentéstulajdonító logikai módszer. Köznapi nyelven: vélekedés, feltételezésen alapuló 

következtetés. Beleilleszkedik a megértés (jelentéstulajdonítás, jelentésadás) 

folyamatába. Az abdukció fogalma voltaképpen a szemiotikából érkezik, ám a modern 

retorikában, argumentációelméletben, logikában, szemantikában, pragmatikában és 

nyelvtudományban megkerülhetetlen. Tágabb összefüggésben, amit a pragmatikában 

inferenciának (következtetésnek) nevezünk, azt a szemiotikában: abdukciónak. 

Voltaképpen, amíg a közlő (technikai értelemben) kódol, (jelentéstani-pragmatikai 

értelemben) implikál, illetve osztenziót (rámutatást) alkalmaz, addig a befogadó 

(technikai értelemben) dekódol, ám jelentéstani-pragmatikai értelemben inferenciát 

(következtetést) hajt végre, s ebben a folyamatba illeszkedik az abdukció, azaz a 

jelfejtés, a találgatás, a hipotézis kialakítása stb. 

Az ember élete tulajdonképpen folyamatos jelfejtés, jelentéskeresés, érdekes 

kifejezéssel „relevanciahíd”-teremtés – természetesen nem csak a verbális 

kommunikációban. Az abdukciók nagyban befolyásolják, meghatározzák az életet. 

Mivel pedig a helyes abdukciók, sőt abdukció-sorozatok előzetes tudásból és logikus 

(szervezett) gondolkodásból fakadnak, kialakulásukban óriási szerepe van a tanulásnak. 

Az abdukciót a következő egyszerű példával különíthetjük el a többi „dukciótól”, 

vagyis logikai következtetésfajtától: 

 
Dedukció (általánosból az egyesre, szükségszerű) 

                                                           
1
 A téma fölvetését Petőfi S. Jánosnak köszönöm.  
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Tétel: Az ember halandó. 

Eset: Szókratész ember. 

Eredmény: Szókratész halandó. 

 

Indukció (egyesből az általánosra, feltehetően) 

Eredmény: Szókratész meghalt. 

Eset: Szókratész ember. 

Tétel: Az ember halandó. 

 

Abdukció (eredményből egy tétel segítségével, valószínűleg, feltehetően) 

Eredmény: Szókratész meghalt. 

Tétel: Az ember halandó. 

Eset: Szókratész ember (volt). 

 

2. Az abdukció szó a szótárakban. Az idegen szavak szótáraiban, retorikai 

kézikönyvekben, nyelvtankönyvekben az abdukció logikai-retorikai jelentése nem 

található meg. Leginkább az abdukció orvosi jelentésére akadhatunk: ’(a test 

középvonalától) távolító mozgás’ (pl. Bakos 2002: 1). Az abdukció a latin abduco 

’levezet, elvisz, eltávolít, elvon’ – tulajdonképpen ’visszavezet’ szóból származik. (A 

deductio ’levezetés’, az inductio a ’be-’, vagy ’rávezetés’.) (Vö.: Burián 1908: 3, 229, 

387.) A mai angol az abduction szót két értelemben használja: 1. erőszakos, 

fondorlatos elszöktetés, megszöktetés; 2. távolító izommozgás, távolítás-

helyzetváltozás, (szerv) elmozdulása. (Országh–Magay 1998: 2) 

A szót 1866-ban Peirce, az egyik legnagyobb amerikai gondolkodó, egyébként a 

szemiotika (jeltudomány) „atyja” alkotta meg az indukciótól és a dedukciótól 

különböző érvelési módra. Előbb hipotézisnek, majd retrodukciónak („visszafelé 

okoskodás”) vagy abdukciónak nevezte el a jelenséget. (Max H. Fisch bevezetője: in: 

Sebeok–Sebeok 1990: 14–15.) 

A hipotézis (általános értelemben) feltételezést jelent. A tudományos feltételezés 

eleget tesz a megalapozottság kritériumának. A hipotézisről ezt írja a Világirodalmi 

lexikon: „A hipotézisnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy annak a 

jelenségcsoportnak, amelyre vonatkozik, minden jelenségét magyarázza, továbbá 

vonatkoztathatónak kell lennie minden olyan más jelenségre is, amely ezzel a 

jelenségcsoporttal összefüggésben áll.” Majd így folytatja Lázár (1975: 486–487), 

némiképp már Peirce nyomán: „A hipotézisnek elvileg az adott viszonylatban a lehető 

legegyszerűbbnek kell lennie, hogy egységes alapot tudjon nyújtani a különböző 

jelenségek minél szélesebb körének magyarázatára, továbbá […] elvileg 

ellenőrizhetőnek kell lennie kísérleti, tapasztalati úton, ha nem is felállításával 

egyidejűleg, de a tudományos fejlődés későbbi szakaszában.”. 

 

3. Az abdukció körüljárása. Az abdukciót mint logikai, pragmatikai, szemiotikai 

problémát tehát Peirce fogalmazza meg. Ezt a kérdést teszi föl: „Miért olyan gyakori a 

helyes vélekedés?” Peirce szerint ez egy „sajátos ösztön”, „hipotézisállító hajlam”, 

amelynek a fő összetevői: a megalapozottság, a mindenütt jelenvalóság és a hihetőség: 
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„A megismerés egy tapodtat sem juthat túl az üres bámészkodáson, ha nem 

folyamodnánk minden lépésnél az abdukcióhoz” (Sebeok–Sebeok 1990: 22–23). 

Noam Chomsky (1995: 252) Charles Sanders Peirce-t érzi a magához legközelebb 

álló filozófusnak: „Peirce úgy vélte, hogy az abdukció alapelvei utáni kutatás az 

emberi intelligencia öröklött struktúráját alkotó velünkszületett ideák 

tanulmányozásához vezet bennünket.” Chomsky azt írja, hogy Peirce nagyon közel áll 

hozzá, hasonlóan vélekedik, mivel szerinte az emberi tudás növekedésének 

magyarázataként feltételezni kell, hogy „az emberi elmének van valami természetes 

képessége helyes teóriák kigondolására, az ’abdukció’ elve révén, amely ’megszabja 

az elfogadható hipotézisek határait’, s amely egyfajta ’ösztön’ s az evolúció során 

fejlődött ki. Peirce gondolatai az abdukciót illetően meglehetősen határozatlanok, s az 

az elképzelése, hogy biológiailag adott szerkezet játszik alapvető szerepet a 

tudományos hipotézisek szelekciójában, hatástalan maradt. Tudomásom szerint senki 

sem kísérelte meg továbbfejleszteni ezeket az eszméket, bár különböző alkalmakkor 

tőle függetlenül feltűntek hasonló elképzelések” – mondja Chomsky (idézi: Sebeok–

Sebeok 1990: 22). Hasonlóan, de bővebben fogalmazza meg magyarul is megjelent 

könyvében Chomsky (1995: 251–255), közben mintegy programot is kínál: „Senki 

nem akadt, aki Peirce kihívását elfogadva kidolgozta volna az abdukció elméletét, aki 

meghatározta volna azokat az elveket, amelyek behatárolják az elfogadható 

hipotéziseket vagy egy bizonyos módon rangsorolják azokat.” (Chomsky 1995: 253) 

Peirce eredetileg azt írja: „Nyilvánvaló, hogy ha nem volna az emberben valami 

belső világosság, melynek folytán vélekedései jóval gyakrabban helyesek, mint a 

puszta véletlen következtében lennének, az emberi faj már régen kipusztult volna a 

létért folyó harcban.”. (Sebeok–Sebeok 1990: 26) Az abdukciót etológiai 

párhuzamként a kiscsibék táplálkozásához (a kukoricaszemek felszedegetéséhez), a 

méhek építőmunkájához, a madarak vándorlásához hasonlítja. Számos más etológiai 

példával („csodával”) bővíthetnénk a sort, például a galambok máig pontosan meg nem 

értett tájékozódásával. 

Peirce szerint tehát vélekedéseink, sejtéseink gyakran a megfigyelésből, olykor 

ösztönszerű, tudatalatti észleleti ítéletekből (megérzés) erednek. Végül is az abdukció: 

egy olyan hipotézis vagy állítás felvétele, amely egy meglepő tényállás előrejelzéséhez 

vezet. Peirce egy helyen az abdukciót „eredendő érvnek” nevezi, mert az okoskodás 

három formája (dedukció, indukció, abdukció) közül csak az abdukció vezet új 

ötlethez. (Sebeok–Sebeok 1990: 28) 

 

4. Abdukció és nyelvtan. Kálmán László a konstrukciós nyelvtanhoz közelítve, a nyelvi 

abdukciós folyamatot így írja le (www.szv.hu/cikkek/tudasalapu-nyelvfeldolgozas), 

voltaképpen pontosan követve a peirce-i, majd pedig chomsky-i hagyományt: „Amikor 

egy mondatot hallunk a beszélgetésben, akkor egészen biztos és tudatos információnk 

van arról, hogy milyen szavak milyen sorrendben (milyen intonációval stb.) hangzottak 

el, s hogy milyen kontextusban. Közvetlen célunk pedig az, hogy felfogjuk, 

kikövetkeztessük a beszélő (kommunikációs) szándékát […] Öntudatlanul keressük elő 

az elhangzott szavakat (és egy csomó nyelvtani jegyüket) a lexikai tudásunkból, 

tudatosul azonban, ha köztük egy ismeretlen szó van. Öntudatlanul építjük fel a mondat 

nyelvtani vázát is, de ez persze nem elég a megértéshez. A megértéshez azt kell 
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kisakkoznunk, hogy miért pont ezek a szavak miért pont ebbe a nyelvtani vázba 

illesztve hangzottak el. Ezt a folyamatot a logikában abdukciónak nevezett okoskodási 

eljárással modelláljuk. Az abdukció azt jelenti, hogy egy következtetésnek a 

konklúzióját ismerjük, és olyan premisszákat keresünk, amelyekből következik. Persze 

sok premisszahalmaz eleget tehet ennek, természetesen az adott körülmények között 

legvalószínűbbet keressük ezek közül a halmazok közül. A jelen esetben a biztos 

információt, az elhangzott szavak sorát konklúziónak tekintjük, és legjobb tudásunk 

szerint kiegészítjük egy koherens mondat-ábrázolássá, szőröstül-bőröstül, vagyis a 

mondat jelentésével együtt, olyannal, amelyben a forma harmóniában van a 

tartalommal.”. 

 

5. Az abdukció a mindennapokban: az abdukció mint nyomozás, jelfejtés, 

relevanciahíd-teremtés. Az abdukció módszerét legnyilvánvalóbban a nyomozásban 

lehet fölhasználni. Peirce például egyszer egy utazása során sikeres vélekedéssel 

kerítette elő az ellopott óráját (rámutatott arra az emberre, amelyikről azt „hitte”, hogy 

a tolvaj). A nyomozó „titka” a jó megfigyelés és a helyes vélekedés. A helyes 

vélekedés kulcsmozzanata: a valószínűség. A detektívregényben ugyanez történik: „A 

szerző igényes magyarázata, indoklása és bizonyítékai voltaképpen a mese 

valósághitelét hivatottak előmozdítani, a valószínűtlent a valószínűben lehorgonyozni”. 

(Keszthelyi 1979: 167) 

Sebeok Thomas, a világhírű szemiotikus (feleségével együtt) egy könyvet szentelt 

Peirce gondolatának: Ismeri a módszeremet? Avagy: a mesterdetektív logikája 

(Sebeok–Sebeok 1990). Ebben írják, hogy Sherlock Holmes nem attól sikeres 

nyomozó, hogy sohasem találgat, hanem attól, hogy amikor találgat, akkor telibe talál: 

vagyis helyesen vélekedik. De hogyan kell kiválasztani a helyes vélekedést? Holmes 

szerint úgy, ha kizárjuk a lehetetlent, s akkor, ami marad, még akkor is, ha 

valószínűtlen, az a helyes megoldás. Más megfogalmazásban sokszor mondjuk a 

tudományban: Keresd a legegyszerűbb megoldást! Holmes szerint is, ha különböző 

hipotézisek adódnak, közülük azt kell figyelembe venni, amelyik a legkevésbé 

rendkívüli. Az abdukciónak (vélekedésnek) ilyen formán szoros kapcsolata van a 

logikával, a valószínűségszámítással, a nyomozással, bizonyos gyermekjátékokkal, a 

fogadási stratégiákkal stb. (Később még néhány területet felsorolok.) 

 

6. Egy példa: a taxisblokád abdukciója. Az abdukcióra sajátos példát hoz Varga Károly 

(www.valosagonline.hu, 2007. 07. 25.). Írásában bemutat egy retroduktív (abduktív) 

szillogizmust a magyarországi taxisblokáddal (1990) kapcsolatban: 

 

(az észlelt tény, logikai státusza: konklúzió): Október 23-án este nem volt taxi a Keleti 

pályaudvarnál. 

(magyarázó törvényszerűség, ha… akkor…): Ha egy országos akció sikeres akar lenni, 

legalább csoportokban való megbeszélésekkel elő kell készíteni. 

(a magyarázat, premissza minor): Október 23-án este az október 25-i blokádot 

készítették elő. 
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Varga Károly ekképp magyarázza az abdukciót (retrodukciót): „A retrodukció tehát 

nem az általános törvényt akarja újraigazolni, hanem csak annak hipotetikus állítására 

szorítkozik, hogy a megfigyelt eset egyik vagy másik érvényesnek tartott 

törvényszerűség, magyarázó modell alá sorolható. Ez a pusztán hipotetikus és ezért 

még felülvizsgálatra és változtatásra nyitott ’alásorolás’ olyan előnnyel jár, hogy nem 

juttatja nyugvópontra a vizsgálódást azzal, hogy – amiként a hagyományos induktív 

vagy deduktív kutatások – egy közkeletű bölcsesség újraigazolására vállalkozik”. 

Az okoskodásban (érvelésben), például a nyomozás során azonban sokan 

összekeverik az abdukciót és az indukciót. Abban mindkettő azonos, hogy 

következtetésre vezetnek, ám más és más irányból. „Az abdukció a tényekből indul ki 

anélkül, hogy a kiinduláskor bármilyen elmélet felmerülne […] Az indukció egy szinte 

magától értetődő hipotézisből indul ki […] Az abdukció az elméletre törekszik, az 

indukció a tényekre. Az abdukció során a tények átgondolása adja a hipotézis ötletét, 

az indukció során a hipotézisben mélyedünk el, ebből származnak a kísérletekre 

vonatkozó ötletek […]” (Sebeok–Sebeok 1990: 45–46). 

A már emlegetett „lehorgonyzás” egyik példája a nem mindig logikus, sőt sokszor 

csak konstruált koherenciateremtés. Ennek szélső formája az ún. relevanciahíd, amelyet 

akkor alkalmazunk, ha két megnyilatkozás (mondat) között nem találunk közvetlen 

összefüggést. Ezt csak a nyelv, a kommunikáció világának más (cselekvés- vagy 

viselkedésközpontú) megközelítésével érthetjük meg. (Ezek a megközelítések) „olyan 

elveket igényelnek, melyek utasítást adnak a használó számára, hogy késztesse 

emlékezetét lehetséges következtetésekre, a következtetéseket utólag vonja le, ezekből 

teremtsen láncolatot, s így konstruáljon meg egy összefüggést a társalgás egyes 

mozzanatai, vagy egy szöveg egyes részei között. Ez nem algoritmus, hanem játék 

kérdése, s e játékban különböző végső keretek és szabályozások lehetnek érvényesek” 

(Pléh 1995: 164). Ennek eredményeként feltételezni kell az „utalási világ” mellett egy 

– meglehetősen kaotikusan működő – „asszociatív-valószínűségi rendszert”, amely 

gyorsítja, segíti a gondolkodást, és éppen ezért nagyon hasznos (Pléh 1995: 167). A 

szimbólumok feldolgozásáról szóló írásában Pléh Csaba (1995) voltaképpen az 

abdukció mechanizmusát, működését elemzi modern pragmatikai keretben. 

 

7. Az abdukció forrása. Umberto Eco (1999: 77) Peirce nyomán halad: „minden 

ismeretünket feltételezéseken alapuló okfejtés révén külső tények ismeretéből és előzetes 

ismeretekből merítjük”. Eco az abdukcióval kapcsolatban megállapítja, hogy már az 

érzékelés folyamatában is van abdukció, olykor téves abdukció (érzéki csalódás). Modern 

kifejezéssel élve azt is mondhatjuk, hogy „nem pusztán a szemünkkel, hanem az 

agyunkkal látunk”. 

Tehát Eco szerint minden tudás korábbi tudásból fakad, és együtt jár 

következtetéssel. Ilyen alapon soroljuk be az új látomásokat a régi kategóriákba, illetve 

azok alapján valami újba. Az ismeretlen jelenséget leginkább a közelítés módszerével 

határozzuk meg. Így járt el Marco Polo, aki Szumátra szigetén „egyszarvúakat” fedez 

fel (ma orrszarvú). A kacsacsőrű emlőst a 18. század végén pillantják meg 

Ausztráliában. Komoly gondot jelentett megnevezése, besorolása, hiszen semmilyen 

korábbi sémához (tudáshoz) nem illeszkedett: csőre volt, de úszóhártyás lába, szőrös 
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volt, de hódfarka is egyúttal, négylábú volt, de tojást tojt. Ugyanilyen besorolási 

lehetetlenség előtt álltak az aztékok, amikor először találkoztak a spanyolok lovaival. 

Eco (1999: 78) beszél még abdukció-sorozatról és megszakított abdukcióról is: „Az 

orrszarvú felismerése tulajdonképpen a kánonikusnál jóval összetettebb abdukciók 

sorozata; valamilyen különös és megmagyarázhatatlan eredmény láttán a megfigyelő 

először megkockáztatja a feltevést, hogy a szabály alóli kivételről van szó, vagyis a 

látott állat egy egyszarvú; ezt követően a további tapasztalatok nyomán átfogalmazza a 

szabályt (megváltoztatja az egyszarvúra jellemző tulajdonságok listáját). Talán 

megszakított abdukciónak nevezném ezt a gondolatsort.”. 

A magyar nyelvben is számos ilyen „besoroláskereső” abdukció fedezhető fel. Pl. 

bőregér (nem egér!), földikutya (nem kutya!), illetve nyelvtörténeti tudásunk 

hiányosságai miatt téves következtetésre juthatunk olyan szép régi kifejezések kapcsán, 

mint fehércseléd (nem cseléd!), asszonyállat (nem állat!), toportyánféreg (nem féreg!). 

A mai folklórban egy viccben is felbukkan a naiv, besoroláskereső abdukció: „A 

paraszt bácsi első alkalommal van Budapesten az Állatkertben. Nézegeti a zsiráfot, 

majd kijelenti: – Ilyen állat nincs!”. 

Mikszáth Kálmán az Új Zrínyiászban (1981: 15) Eco példáihoz hasonló abdukciókat 

ír le – a 300 év után feltámadt Zrínyi Miklós és vitézei kapcsán. Így találkoztak például 

a technika új csodájával: „új csoda bontakozott ki az éjben […] Egy rettenetes 

szörnyeteg közelgett a távolból, óriás sebességgel, prüszkölve és dübörögve, mintha a 

hétfejű sárkány jönne, és látni lehetett, amint elöl egyik csillogó csápját mozgatja. 

Alaktalan barna tömeg volt, nem hasonlított semmi élő állathoz a világon. Két nagy 

vörös tűzszeme messzire világított, füstöt és szikrákat köpdösött – és egyenesen feléjük 

tartott. […] De csodák csodája, nem volt az reájuk rohanó óriás, se rettenetes fenevad, 

és egy ujjal se bántotta őket: egy száguldó város vagy falu volt, mely füst előtte, füst 

utána, elrohant mellettük.” 

A többszörös (téves) abdukció felépítése: 

 

Esemény (tapasztalás, jelenség): Egy felismerhetetlen valami, amely rohan a vitézek 

felé. 

Tétel (etológiai ösztön): Ami felénk rohan, veszélyes. 

1. következtetés: Furcsa állat (rettenetes fenevad). 

2. következtetés: Száguldó város vagy falu. 

3. következtetés: Táltosok. (Mikszáth 1981: 15–16) 

4. következtetés: Csúf sárkány. (Mikszáth 1981: 39) 

 

A többszörös téves abdukció természetesen nem véletlen. Remekül szolgálja a 

regény kiapadhatatlan humorforrását („mindent félreértenek, mindent 

félreértelmeznek”). 

Az Új Zrínyiász-ban tehát számos más példa található a téves abdukcióra. Az első 

esetben a betűszók téves megfejtésére. Közismert jelenség a betűszók, rejtvények 

fejtegetése: „A vasúti szolgák sapkáin a két szárny egyenesen a Zrínyi-címerből való.” 

(Mikszáth 1981: 22) Vagy: „A vasúti tisztek karszalagjain a két betű: a D. V. (Drávai 

Vasút) nem-e jelenthette előttük a szemüknek megszokott ’Deus Videbit!’-et, a 

felséges Miksa császár és király jelmondatát?”. (Mikszáth 1981: 22) 
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Zrínyiék számára Budapest 300 évvel későbbi városképe, épületei további téves 

abdukciókhoz vezetnek: „Kétfelől a gyönyörű paloták nézik magukat a Duna tükrében, 

és messze-messze, amerre csak szem lát, mindenütt tornyok, kupolák és kastélyok. 

Uramisten, hány király lakik itt?”. (Mikszáth 1981: 39) 

Az abdukció szerkezete a következő: 

 

Esemény (tapasztalás): Gyönyörű paloták, tornyok, kupolák… 

Tétel: Palotában a király lakik. 

Következtetés: Hány király lakik itt? 

 

Az Országház épületének tetején látható jelkép ugyancsak téves abdukcióra készteti 

a vitézeket: „Nézzék csak, nézzék csak… Ott messze egy tornyon egy müezzin.” 

(Mikszáth 1981: 40) A valóság: „Dehogy… az egy vasból való páncélos vitéz az új 

országház tornyán.” (Mikszáth 1981: 40) 

Az abdukció szerkezete: 

 

Esemény: A tornyon egy emberi alak látható. 

Tétel: Torony + emberi alak = minaret + müezzin. 

Következtetés: Müezzin van a torony tetején. 

 

Zrínyiék színházba mennek. A színház köztudottan abdukciók sorozatát igényli a 

nézőktől: „[…] mikor aztán maga Szent István magyar király toppant be, s mindenféle 

bakugrások között tele tüdejéből kezdett bőgni és ordítani, elszörnyűködének a 

középkori leventék a vakmerőségen. 

– Ejnye, beste lélek! Ez a mi első királyunk őszentségét maskarázza ki! 

– De már ezt nem tűrjük! 

Egyszerre húszan, harmincan is kardot rántottak, hogy a színpadra rohannak, és 

felkoncolják a komédiást […]” (Mikszáth 1981: 47) 

Az abdukció szerkezete: 

 

Esemény: Színház, Szent István „bőg és ordít”. 

Tétel: Egy királyt nem lehet megsérteni. 

Következtetés: Kifigurázzák a királyt, amit nem lehet tűrni! 

 

Egy újabb, a vasúthoz hasonlatos technikai csodával ekképp találkoztak: „Hát amint 

mennek-mennek (ez az Andrássy úton lehetett), egyszerre elfogja őket a rémület, 

alakok rohannak velük szemben, hosszú egymásutánban: kísértetek, a Gellérthegyre 

gyülekező boszorkánymesterek, ijesztő csengetéssel, egyetlen csupasz kereken őrülten 

lovagolva. Háromszori ’Jézus’ kiáltást hallattak, a rendes hadi szokás szerint, ha 

ellenség közelgett; de itt ellenállásról szó se volt, kísértetekkel nem lehet harcolni.” 

(Mikszáth 1981: 49) Később megmagyarázták nekik: „Ezek a ’Hunnia-kerékpárosok’”. 

Az abdukció szerkezete: 

 

Esemény: Szemberohanó alakok. 

Tétel: Aki szembe rohan, veszélyes. 
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1. következtetés: Kísértetek. 

2. következtetés: Gellérthegyre gyülekező boszorkánymesterek. 

3. következtetés: Őrülten lovagolók. 

 

Később Görgey Artúrról beszélnek Zrínyinek. „Összehasonlította az ő életét 

amazéval. Komor ködként gomolygott előtte a két pálya egy percig: ’Miket beszélnek 

ezek, s miket tettem én? Milyen felfogás! Lehet-e ez?’ […] – Vagy én, vagy ő, de 

valamelyikünk semmi esetre se hős.” (Mikszáth 1981: 53) 

Az abdukció szerkezete: 

 

Esemény: Görgey letette a fegyvert az ellenség előtt. 

Tétel: Egy hadvezér soha nem teheti le a fegyvert. (Zrínyi példája.) 

Következtetés: Valamelyikük nem hős. 

 

Zrínyinek bemutatják a bankigazgatóságot. 

„– Zrínyi Mór, a biztosítási osztály főnöke. 

– Hogyan?! – kiáltott fel megütközéssel. – Hiszen a Zrínyiek kihaltak, és a Mór név 

nem is volt szokásos a családban. 

– Oh, kérem – szólt a kis emberke nyájas vigyorgással, a kezeivel vastag óraláncába 

kapaszkodva –, én csak fölvettem ezt a nevet. 

Zrínyi lábával toppantott, és indulatosan mondá: 

– Hát akkor menjen ki tüstént és tegye le.” (Mikszáth 1981: 63) 

Az abdukció szerkezete: 

 

Esemény: Zrínyi Mór, a biztosítási osztály főnöke, aki „fölvette a nevet”. 

Tétel: Aki fölvesz valamit, azt le is tudja tenni. (A felvesz ige első jelentése.) 

Következtetés: Akkor tüstént tegye le. 

 

Zrínyiék roppant feladatát, a megértéshez vezető jelentéskeresést, következtetést 

(vagyis abdukciót) Mikszáth ekképp fogalmazza meg: „De ki győzné fantáziával? S 

mekkora szárnyakat kellene arra ragasztani (nagyobbakat azoknál, amik a Zrínyi 

címerpajzsán vannak), hogy keresztülröpülje azt az űrt, amit három század hasított 

közöttük. Minő apró szálakból, kavicsokból kellett nekik megépíteniök a hidat ezen űr 

felett. Sok dologra, ami könnyűnek látszik, ki tudja, milyen nehezen jöttek rá.”. 

(Mikszáth 1981: 21) Ez az idézet azért is találó, mert „hídról” beszél, és a 

jelentéskeresést gyakran mi is „relevanciahídnak” nevezzük. Zrínyiék feladata pedig 

csupán fordítottja annak, amit a múltkutató nyelvész, történész, régész stb. végez. 

Sőt, mindannyian ugyanilyen feltételezéseken alapuló vélekedésekkel 

(abdukciókkal) élünk, amikor egy ismeretlen városban tájékozódunk, amikor furcsa 

szokásokat, ruhákat látunk, amikor történeteket hallgatunk, amikor magyar vagy idegen 

nyelvű szövegeket próbálunk megérteni, például egy-egy új vagy ismeretlen szót, 

kifejezést, nevet. Jellemző abdukciós helyzet: térkép, felirat vagy egy műemlék 

böngészése, szemlélgetése. (Hol van? Hogy jutok oda? Mit jelenthet? Hogyan élhettek 

itt? Hányan voltak? stb.) 
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Voltaképpen jelentéskeresésnek, egyúttal téves abdukciónak fogható föl összes 

népetimológiánk, például az az egyéni, „naiv” népetimológia, hogy a „déli gyümölcs” 

kifejezést egy gyermek ’délben kapott gyümölcs’-nek gondolta (következtette). Ez 

mulatságos tévedés, de maga a következtetés képessége – Peirce nyomán, Chomsky és 

Eco által is elfogadottan – igazából az evolúció kulcskérdése. Ez utóbbit hangsúlyozza 

a kumulatív kulturális evolúcióval foglalkozó Tomasello (2002: 90) is: „Az emberi 

kultúra egyik legjelentősebb dimenziója tehát az a mód, ahogyan a felnőttek aktívan 

tanítják a fiatalokat.”. 

 

8. Az abdukció a tankönyvekben. Az abdukcióról vázlatosan a következőket írtuk 

(Petőfi S. János bölcs lektori tanácsai alapján) az egyik nyelvtankönyvben (Balázs–

Benkes 2003: 96–98) azzal a céllal, hogy a legjobb (nyelvtan)tanulók kicsit közelebb 

kerüljenek a modern logikához, pragmatikához: A következtetésnek három típusát 

lehet megkülönböztetni: a deduktív, az induktív és az abduktív következtetést. A 

deduktív következtetéskor egy tételből és egy esetből következtetünk az eredményre, 

az indukció esetében egy eredményből és egy esetből a tételre, az abdukciókor egy 

eredményből és egy tételből az esetre. 

Az abduktív következtetés, azaz következtetés eredmény + tétel pár alapján egy 

esetre, a következtetésnek mindennapi életünkben leggyakrabban alkalmazott fajtája. 

Ez az a következtetésfajta ugyanis, amelynek alkalmazásával keresünk magyarázatot 

adott esetekre. 

Első példa (előbb Peirce bab-hasonlataival): 

 

Eredmény: Ezek a babok mind fehérek. 

Tétel: Ebben a zsákban minden bab fehér. 

Eset: Ezek a babok ebből a zsákból vannak. 

 

Második példa: 

Eredmény: Beszélgetés közben partnerünk arckifejezése sajátos formát ölt. 

Tétel: Erre felötlik bennünk, hogy ilyen arckifejezéssel általában akkor találkozunk, 

ha valaki szomorú. 

Eset: Ennek alapján arra következtetünk, hogy feltehetően partnerünk is szomorú. 

 

Látható, hogy az abdukció már bevonult a magyar nyelvtanirodalomba, sőt az egyik 

nyelvtankönyvbe is. 2007-ben pedig a Magyar Szemiotikai Társaság e témakörben 

rendezte éves konferenciáját.
2
 Amikor tehát kutatunk, nyomozunk, tájékozódunk, 

döntéseket hozunk, anyanyelvi vagy idegen nyelvi szövegeket hallgatunk, térképet 

böngészünk stb., mind-mind abdukciókra van szükségünk. Életünk, s végeredményben 

a kultúránk, kulturális fejlődésünk, fennmaradásunk függ attól, hogy ezek az abdukciók 

helyesek-e. Eddig leginkább helyesek voltak – ez a bizonyítéka az emberiség hallatlan 

kulturális fejlődésének. Hogy továbbra is így marad-e, az csak részben múlik az 

                                                           
2
 5. Semiotica Agriensis, Eger, 2007. október 19-21. A konferencia anyaga 2008-ban jelenik 

meg a Magyar szemiotikai tanulmányok 15-16. kötetében.  
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öröklésen, sokban függ a környezettől, a tanulástól, a helyes abdukciókra való 

késztetéstől. 
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BÉRCES EMESE 
 

 

ÁLLANDÓ TEMPÓRA VONATKOZÓ ZENEI TEMPÓJELZÉSEK JELEI 

ÉS JELENTÉSÜK 
 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

A zene története egyidős az emberrel, beszélnek és írnak is róla nagyon régóta 

(rengeteg zenetörténeti, zeneesztétikai munkát ismerünk az ókortól napjainkig), de 

magukkal a zenei kifejezésekkel való foglalkozás, a zenei lexikológia, lexikográfia és 

terminológia igencsak fiatal, és Magyarországon alig művelt, elhanyagolt terület. 

Külföldön egyre több zenei lexikográfiai projekt születik (elsősorban német és olasz 

területeken; Fóris–Bérces 2007): hazánk számos kiváló zeneszerzőt, előadóművészt, 

zenepedagógust adott a világnak, szemünknek nem szabad elsiklania eme új 

tudományág fölött sem. 

Vizsgálati területem, a zenei tempójelzések, rávilágíthat egyfelől arra, hogy ez idáig 

miért nem vizsgálták kellőképp a zenei terminusokat, másfelől arra is, hogy mennyire 

szükség lenne közelebbi, részletes tanulmányozásukra. Az első kérdésre adott 

válaszom az, hogy a tempójelzések kifejezés viszonylag világos (valójában azonban 

csak világosnak tűnő) fogalomkört takar. A zenészek úgy gondolják, hogy egyértelmű, 

mik a tempójelzések: az előadási sebességre vonatkozó instrukciók. Azonban mindig a 

legegyszerűbb fogalmakkal van a legnagyobb gond. Klasszikus lexikográfiai példa a 

szék. (Crystal 2003: 135) Mert mit tekinthetünk széknek? Anyaga, formája, lábainak 

száma stb. nem számít; ülni lehet rajta, de ki kell zárnunk a kerevetet, kanapét stb.; ha 

pedig egyetlen ember számára fenntartott ülőalkalmatosságként definiáljuk, akkor 

kérdés, hogyan különíthetjük el a foteltől, hokedlitől stb. Ha a nyelvészet tárgyköréből 

szeretnénk példát kiragadni, akkor sem kell messzire mennünk, mert ott van a szó esete 

(pl. Kiefer 1999, Kenesei 2000, Papp 2006). Ugyanez a helyzet a zenei 

tempójelzésekkel is, mert nagyon nehéz meghatározni, milyen terminusok tartoznak – 

vagy tartozhatnak – közéjük. 

 

2. A módszer – az osztályozás kerete 
 

A jelen vizsgálatot, vagyis az állandó tempóra vonatkozó tempójelzések osztályozását 

megelőzte a lassításra, majd a gyorsításra vonatkozó tempójelzések részletes analízise 

(Bérces 2006, Bérces 2007), ahol elkészítettem egy osztályozási rendszert, melyben el 

tudtam helyezni a tempójelzéseket – ugyanez lesz a klasszifikálási keret a mostani 

vizsgálatban is. 
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1. ábra: Az osztályozási keret 

 

1.   tempó 

      A. változatlan tempó 

      B. tempóváltozás 

       a. abszolút tempóváltozás 

       b. relatív tempóváltozás 

 

2.  metaforikus kifejezések 

      A. változatlan tempó 

      B. tempóváltozás 

 

3. hasonlított egységek 
 

4. egyéb tempójelzések 
 

 

A terminus fogalmat jelölő (nyelvi) jel, amely formai és tartalmi egység. Létezik a 

dolgoknak egy szemasziológiai és egy onomasziológiai megközelítése, ezeknek a 

segítségével születhetnek minden szempontból helytálló terminusok. (Lásd részletesen 

Fóris 2005, Bérces 2006, Bérces 2007.) 

A zenei tempójelzéseket négy szótárból gyűjtöttem, zenész körökben elismert és 

használt lexikográfiai munkákat választottam: két három kötetes lexikont, egy 

rövidebb, de igen sok címszót tartalmazó szótárt, illetőleg egy zseblexikont (a művek 

adatai a forrásokban találhatóak). 

 

3. Eredmények 
 

Ha ránézünk az 1. ábra rendszerére, látható, hogy a zenei tempójelzések jelen 

vizsgálata onomasziológiai kiindulású. Fogalmi csoportokat hoztam létre, és ezekben 

kívánom elhelyezni a tempómódosulást nem indukáló tempójelzéseket. Az 1. csoportba 

a konkrétan a tempóra vonatkozó előírások tartoznak, a 2. csoport a csak átvitt 

értelemben az előadási sebességre utaló jelzéseké, a 3. a valamihez (pl. egy tánchoz) 

hasonlított kifejezések halmaza, a 4.-be pedig az előző három csoport egyikébe sem 

sorolható tempójelzések kerülnek. Állandó tempóra vonatkozó előírásokat az 1. A., a 2. 

A. és a 3. csoport tartalmaz, a következőkben ezeket kívánom bemutatni. Terjedelmi 

korlátok miatt nem vállalkozhatom az összes tempójelzés leírására, így olyan – még 

így is bő – példasort mutatok be, amelyen a szóban forgó tempójelzések legtipikusabb 

tulajdonságai fellelhetők. 
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Konkrétan a változatlan tempóra vonatkozó zenei előírások: adagiatto 

’meglehetősen lassan, az adagiónál egy árnyalatnyival gyorsabb tempóra utaló, 

ritkábban használt tempójelzés’; adagio di molto, lento assai, lento di molto, lento 
molto, adagio pesante, très lent ’nagyon lassan’; molto lento ’nagyon lassan, a lentónál 

is lassabban’; sehr langsam ’nagyon lassan, molto lento’; adagio ma non tanto ’nem 

túlságosan lassan’; allegretto ’gyorsacskán, kissé gyorsan’; un peu animé ’kissé 

gyorsan’; ozsivljenno ’kissé gyorsan, allegretto’; allegro moderato, mässig geschwind, 

mässig schnell ’mérsékelt gyorsasággal’; allegro molto, très rapide, ocseny bisztro 

’nagyon gyorsan’; allegro assai ’nagyon gyorsan (jelent gyorsítást, lassítást is)’; 

allegrissimo ’a leggyorsabban, legnagyobb gyorsasággal’; prestissimo ’legnagyobb 

sebességgel, leggyorsabban, nagyon gyorsan’; rapido, rapide, rapidamente, con 

celerità, veloce, con velocità ’gyorsan, sebesen’; con molto, con moto, podvizsno 

’mozgalmasan’; con slancio ’lendülettel, nekiiramodással’; allegro giusto ’közepes 

gyorsasággal, feszes, kötött tempó és ritmus, giusto’; exact time ’feszes tempóban’; 

fast, geschwind, prestamente, schnell, vite, vitement ’gyorsan’; presto ’gyors, gyorsan, 

nagyon gyorsan, sebesen, sietve’; presto assai, presto molto ’nagyon gyors’; pronto 

’fürgén, pontosan, gyorsan, szaporán’; slow, langsam ’lassú, lassan’; lento ’lassan, 

largo’; tempo giusto ’határozott, feszes, egyenletes tempóban, szorosan megtartott, 

feszes tempóban éneklendő vagy játszandó’; im gemessenen Schritt ’határozott, feszes, 

egyenletes tempóban’; in strict time, streng im Tempo ’az ütemmértéket szigorúan 

betartva’; al rigore di tempo ’szigorúan az ütem szerint’; le même mouvement, 
mouvement semblable ’ugyanabban a tempóban’; lo stesso tempo ’ugyanaz a tempó, 

ugyanabban a tempóban’; mässig, smorfioso, temperamente ’mérsékelten’; moderato 

’mérsékelten, mérsékelt gyorsasággal, mérsékelt tempóban, allegro moderato’; mässig 
bewegt ’mérsékelt mozgással’; nel tempo, nel battere tempo ’ütemesen, ütemben’. 

A második csoportba metaforikus jelzések tartoznak: acciaccato ’hevesen, 

erőszakosan, zordonul’; accomodo ’kényelmesen’; acquietandosi, quieto, paisible, 

ruhig ’nyugodtan’; tranquillo, tranquillamente ’nyugodtan (az előadás tempójára is, 

jellegére is vonatkozhat)’; placido ’nyugodtan, csendesen’; agitamento ’nyugtalanul, 

izgatottan’; agitato con passione ’izgatottan és szenvedélyesen, szenvedélyes 

mozgással’; animato, voodusevljenno ’lelkesülten, lelkesen, élénken, megélénkülve’; 

animando ’lelkesülten, lelkesen’; allegro irato ’víg–haragos’; andante vivace ’élénken 

menő tempó’; molto vivace ’nagyon élénken, a vivacénál is élénkebben’; sehr lebhaft 

’nagyon élénken, molto vivo’; pietoso ’áhítattal, kegyelettel, szánalommal, részvéttel, 

áhítatosan’; religioso ’áhítatosan, áhítattal’; vaneggiando ’álmodozva’; fioco, enroué 

’bágyadtan’; malincinioso, malinconoso ’bánatosan’; malinconicamente, malinconico 

’bánatosan, búskomoran, mélabúsan, szomorúan’; lugubre, mracsno ’bánatosan, 

gyászosan, komoran’; luttosamente, luttuosamente, luttuoso, funebre, traurig 

’gyászosan, szomorúan’; pacato, pacatamente, con pacatezza ’békésen, nyugodtan’; 

dolente ’búsan, panaszosan’; calmo ’nyugodtan (az előadás jellegére is, tempójára is 

vonatkozhat), csendesedve’; calmato ’nyugodtan (az előadás jellegére is, tempójára is 

vonatkozhat), békésen’; tempo comodo ’kényelmes tempóban’; comodamente 

’kényelmes tempóban, kényelmesen’; comodo, commodo ’kényelmesen (mind az 
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előadás jellegére, mind a tempóra vonatkozhat)’; con agitazione ’nyugtalansággal, 

nyugtalanul’; con allegrezza, giojoso, giocoso, lustig ’vidáman’; con fierezza, con 

impeto ’vadul’; con fuoco ’tűzzel, hévvel, hevesen’; con gioia ’derűsen, vidáman’; con 
gravità ’súlyosan, súllyal’; con gravita ’tekintéllyel’; affanato ’nyugtalanul, 

fájdalommal’; con irruenza ’hevességgel, erőszakkal, féktelenséggel’; afflitto, con 
affezzione, con afflizzione, triste, con dolore, tristement ’szomorúan’; con vigore 

’élénken, erőteljesen’; con zelo, eccitato, esaltato ’izgatottan’; concitato ’izgatottan, 

ingerülten’; sdegnoso ’felháborodottan, ingerülten’; leno ’csüggedten, erőtlenül, 

szelíden’; delirante, con delirio ’őrjöngve’; smaniante, smanioso ’őrjöngve, dühöngve, 

őrülten’; tonando ’dörgedelmesen’; risvegliato ’derűsen, jókedvűen, újjáéledve, 

feléledve, frissen, felélénkülve, megélénkülve’; svelto ’elevenen, szabadon, gyorsan’; 

pensieroso ’elmélyedve, elmerengve’; debile, debole, schwach ’erőtlenül’; con vivezza, 

lebhaft, vif ’élénken’; gaiamente, gaiement, gajamente ’vidáman, élénken’; müde 

’fáradtan’; fiacco ’fáradtan, nehezen, bágyadtan’; fremebondo ’felbőszülten, 

szenvedélytől remegve’; feroce ’vadul, hevesen’; festivamente ’ünnepelve, ujjongva’; 

festoso ’ünnepélyesen, vidáman, örvendezően’; solenne, solennemente, solennemento, 

con solennità, festivo, con festività, pomposo, fastoso, torzsesztvenno ’ünnepélyesen’; 

fiero ’féktelenül, durván, erőszakosan’; fraîchement, frescamente, fresco, munter 

’frissen, vidáman’; frenetico ’tombolva’; svegliato ’élénken, frissen’; fuoco ’tűzzel’; 

furioso, jarosztno, nyeisztovo ’dühvel, dühödten, vadul, hevesen, őrülten, őrjöngve’; 

giubilante ’örömujjongva, örömujjongással’; giulivamente, lieto ’vidáman, 

örvendezve’; gravissimo ’a lehető legsúlyosabban, nagyon komolyan’; gravità ’súllyal, 

méltósággal’; molto grave ’nagyon súlyosan, a gravénál is súlyosabban’; grandioso 

’hatalmasan (az előadás jellegére is, tempójára is vonatkozhat)’; con brio ’hévvel, 

tűzzel’; impaziente, impazientemente, ungeduldig ’türelmetlenül’; orageux, tempestoso, 

tempestosamente ’viharosan’; tumultuoso ’viharosan, zajosan, izgatottan’; innig, intimo 
’bensőségesen’; largamente ’szélesen (az előadás tempójára is, jellegére is 

vonatkozhat)’; ocseny protyazsno ’largemente’; poco largo ’kissé szélesen’; letargico 

’kábultan, letargikusan’; poco allegro ’kissé élénken’; steso ’nyújtva’; ninnando 

’ringatva, ringatóan, dajkálva’; patetico, patyetyicsno, vzvolnovanno ’patetikus, 

szenvedélyes, pátosszal, erőteljes ritmizálással, hévvel, szenvedélyesen’; pregando 

’könyörögve, imádkozva’; sonnolento ’álmosan, álmatagon’; stentando ’nehézkesen, 

erőltetetten, vontatottan’; strascinando ’vonszolva, vontatottan (mind az előadás 

jellegére, mind a tempójára vonatkozhat), ellassítva’; teatralmente ’színpadiasan, 

pózolva’; trafelamente ’lihegve, zihálva’; languente, languidamente, languido 

’érzelmesen, epedve, ellágyulva, sóvárogva, bágyadtan’; appenato ’szenvedően’. 

A gyorsításra vonatkozó zenei előírásoknál mindössze két olyan terminus akadt, 

amelyet – szócikkbeli magyarázata okán – mind a konkrét, mind a metaforikus 

tempójelzések közé besorolhattunk. Most, az állandó tempóra mutató terminusok 

esetében, egy külön csoportot kell létrehoznunk, mert sok ilyennel találkozhatunk: 

adagio ’kényelmesen, nyugodtan, lassan, igen lassan’; molto adagio ’igen lassan, 

nagyon lassan, nagyon nyugodtan, az adagiónál is nyugodtabban, lassabban’; agitato 

’izgatottan, hevesen, szenvedéllyel, mozgalmasan’; allegro ’vidáman, gyorsan, 
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frissen’; allegro con brio ’élénken, hévvel, hevesen, tüzesen (gyakran gyorsítás 

értelmű), gyorsan, erőteljes gyorsasággal, élénk, tüzes allegro, élénk gyorsasággal’; 

allegro vivace ’igen gyorsan és élénken, élénk gyorsasággal’; vivace ’élénken, gyorsan, 

mint tempójelzés kb. a. m. allegro, elsődlegesen karaktermegjelölés’; volante ’repülve, 

gyorsan (az előadás jellegére is, tempójára is vonatkozhat)’; affettuoso, affettuosamente 

’megindítóan, érzéssel, érzelmesen, bensőségesen, kifejezéssel, „mérsékelten lassú 

mozgás, középütt adagio és andante között” (H. Chr. Koch 1802)’; andante, dovolno 

medljenno ’lépkedve, lépést járva, lépve, járva, lépegetve, lassan, közepes, higgadt, 

nyugodt mozgást jelez, amelyet sem gyorsnak, sem lassúnak nem érzünk’; 

schrittmässig ’lépésben, lépésszerűen’; più andante ’mozgalmasabban, tehát 

gyorsabban, mint az andante’; meno andante ’kevésbé mozgalmasan, azaz lassabban, 

mint az andante’; andantino ’lépkedve, lassacskán (valaki lassabbnak, valaki 

gyorsabbnak tartja, mint az andantét)’; mosso ’mozgalmasan, élénken’; grave ’komoly, 

súlyos, súlyosan, igen lassan, largo’; gravemente ’súlyosan, nagyon lassan’; vivo 

’elevenen, élénken, gyorsan, mint tempójelzés kb. a. m. allegro, elsődlegesen 

karaktermegjelölés’; largo, large ’szélesen (a leglassúbb tempóra utaló 

jelzés/megjelölés), lassan’; larghetto, nye ocseny medljenno ’kissé szélesen, lassacskán, 

largo és andante között álló tempójelzés, az andantinónál valamivel lassúbb tempóra 

utaló jelzés, a largónál élénkebb tempó, a largótól a könnyedebb, folyamatosabb 

előadás különbözteti meg’; larghissimo ’a lehető legszélesebben, leglassabban’; largo 

assai, largo di molto ’nagyon lassan, nagyon szélesen’; vivacissimo ’legnagyobb 

gyorsasággal, nagyon gyorsan, nagyon élénken’; velocissimo, velocissimamente 

’nagyon gyorsan, száguldva, nagyon sebesen’. 

Az utolsó csoport a hasonlított egységeké: tempo di marcia, tyemp marsa ’induló 

ütemben’; alla marcia, marciale ’indulószerűen’; tempo di minuetto, tempo di 

menuetto, tyemp menueta ’menüett-tempóban’; tempo di polacca, tempo di polacca, 

alla polacca, tyemp polonyeza ’polonéz tempóban (polonéz-tempóban)’; tanzmässig, 

tempo di ballo ’táncszerűen, tánctempóban’; walzermässig ’keringőszerűen’. 

A következőkben összefoglalom a tempómódosulást nem indukáló tempójelzések 

általános tulajdonságait. Csakúgy, mint a gyorsító és lassító kifejezések esetében, itt is 

láthatjuk, hogy vannak olyan terminusok, melyek egyetlen szóból állnak, de ezekhez 

kapcsolódhatnak egyéb szavak, melyek fokozzák, illetőleg finomítják az eredeti 

tempójelzés jelentését, pl. presto ’gyors, gyorsan, nagyon gyorsan, sebesen, sietve’ és 

presto assai, presto molto ’nagyon gyors’, vagy lento ’lassan, largo’ és molto lento 

’nagyon lassan, a lentónál is lassabban’. 

Mivel a most vizsgált zenei terminusok egy adott tempót határoznak meg vagy írnak 

körül, egy zenemű meghatározott részére, de akár magára az egész műre is 

vonatkozhatnak (nem így a gyorsító és lassító kifejezések, melyek a darab játszása 

közben irányítják az előadót), ezért nem furcsa, hogy darabok vagy tételek címeként is 

szerepelhetnek (pl. Sosztakovics 1. zongoraversenyének (op. 35 c-moll) tételcímei: I. 

Allegro moderato, II. Lento, III. Moderato és IV. Allegro con brio). 

Egyes terminusokról nehéz eldönteni, hogy állandó tempóra vonatkoznak-e, vagy 

esetleg növelik a tempót. Ilyenek például a következők: delirante, con delirio 
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’őrjöngve’, furioso, jarosztno, nyeisztovo ’dühvel, dühödten, vadul, hevesen, őrülten, 

őrjöngve’ vagy fremebondo ’felbőszülten, szenvedélytől remegve’. Ezeket korábban 

bevettem a gyorsulásra metaforikusan vonatkozó tempójelzések közé, de úgy 

gondolom, hogy a most tárgyalt kategóriába is beletartozhatnak. Amikor ilyen 

ambivalenciába ütközünk, akkor kell, hogy eszünkbe jusson, hogy végső soron egy 

művészeti terület terminusait vesszük számba, és az adott zenei alkotástól, az előadó 

személyiségétől, pillanatnyi lelkiállapotától és hangulatától függ, hogy miként 

értelmezi ezeket a nyelvi jeleket. 

Van egy másik típusa is azoknak a kifejezéseknek, melyekről nem lehet eldönteni 

egyértelműen, melyik tempójelzés-típusba tartoznak. Ilyenek a következők: allegro 
assai ’nagyon gyorsan (jelent gyorsítást, lassítást is)’; animato, voodusevljenno 

’lelkesülten, lelkesen, élénken, megélénkülve’; risvegliato ’derűsen, jókedvűen, 

újjáéledve, feléledve, frissen, felélénkülve, megélénkülve’; strascicato ’vonszolva, 

vontatottan’, de strascinando ’vonszolva, vontatottan (mind az előadás jellegére, mind 

a tempójára vonatkozhat), ellassítva’. Tehát egy tempójelzés egyszer lehet lassító és 

gyorsító is, állandó és gyorsító, de állandó és lassító is – szótártól függően, de olykor 

egy definíción belül is. 

A lassító előírásoknál megállapítottam, hogy vannak köztük olyanok, melyek 

egyben dinamikai (tehát a hangerőre vonatkozó) jelzések is, ilyen a gyorsító 

terminusoknál nem volt. Jelen esetben két olyan szót találtam, mely mind a tempóra, 

mind a dinamikára vonatkozik: calmo ’nyugodtan (az előadás jellegére is, tempójára is 

vonatkozhat), csendesedve’ és placido ’nyugodtan, csendesen’. 

Az állandó tempóra utaló jelzések meghatározásainál feltűnően gyakran történik 

utalás más tempójelzésekre is: azoknak a segítségével magyarázzák meg az általában 

ritkábban használtakat (pl. larghetto, nye ocseny medljenno ’kissé szélesen, lassacskán, 

largo és andante között álló tempójelzés, az andantinónál valamivel lassúbb tempóra 

utaló jelzés, a largónál élénkebb tempó, a largótól a könnyedebb, folyamatosabb 

előadás különbözteti meg), és olykor szinonimaként megjelölve különböző (persze 

jellegében hasonló) terminusokat (pl. zsivo ’allegro, élénken, gyorsan, vivace’). Ezek 

az egyéb tempójelzésekre való utalások felkínálják annak a lehetőségét, hogy egy 

skálán helyezzük el az állandó tempójelzések egy részét, most azonban, merthogy a sok 

szótárbeli értelmezési dichotómia részletes bemutatást igényelne, erre nem kerülhet 

sor. Álljon itt helyette egy részlet a Darvas-szótár (Darvas 1978: 233) tempójelzés 

szócikkéből, mely egy rövid felsorolást tartalmaz: „tempójelzés: az időmérték 

meghatározása a zeneművekben. A hagyományos notációban erre olasz szavak 

szolgálnak; a leggyakrabban előforduló tempójelzések, sorrendben a leglassabbtól a 

leggyorsabbig: largo– lento – adagio – andante – andantino – moderato – allegretto – 

allegro – vivace – presto – prestissimo.”. 

 

4. Összefoglalás 
 

Az előzőekben az állandó tempóra utaló zenei előírások általam felállított rendszerét 

mutattam be. Láthattuk, hogy egy egyszerűnek tűnő fogalom milyen bonyolulttá 
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válhat, mihelyst közelebb lépünk hozzá, és pontosan szeretnénk megvilágítani. Hogy 

mik kerüljenek a tempójelzések közé, én döntöttem el: olykor lehet, hogy vitatható a 

döntésem, és noha gyakorló zenész lévén viszonylag kompetens személynek számítok, 

valamennyi kritikai észrevételt szívesen fogadok. 
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BODA ISTVÁN KÁROLY – PORKOLÁB JUDIT 
 

 

A HÉRA-ARCHETÍPUS JELENTÉSTARTALMÁNAK SZIMBOLIKUS 

KIFEJEZŐDÉSE IRODALMI SZÖVEGEKBEN 
 

 

 

 

A szöveg hipertextuális szemlélete lehetővé teszi a szöveg szó szerinti, elsődleges 

jelentéstartalma mellett átvitt, másodlagos jelentéstartalmának kognitív értelmezését is. 

A másodlagos jelentéstartalmak értelmezése, ilyen megközelítést választva, a szövegek 

közötti (hipertextuális) leképezésekkel lehetséges. Ezek mintegy „rávetítik” az 

értelmezésben használt szöveg vagy szövegek mint forrástartományok jelentéstartalmát 

az eredeti szövegre mint céltartományra, lehetővé téve az eredeti szöveg különböző 

értelmezéseit. Különösen fontos az az eset, amikor a forrástartomány a szövegben 

megjelenő szimbólumokból kibontható, jungi értelemben vett archetípus. 

Tanulmányunkban olyan irodalmi szövegeket vizsgálunk, amelyekben a 

szakirodalomban leírt különböző női archetípusok közül a Héra-archetípus jelenik meg, 

és megkíséreljük a szövegek közötti kapcsolatok nyomon követésével a lehetséges 

értelmezések felszínre hozását. 

 

1. 
 

Az irodalmi szövegeknek az antikvitást őrző szerepét megfigyelhetjük a reneszánsztól 

kezdve egészen napjainkig.
1
 A hérai szerepek sokféle módon élnek tovább az irodalmi 

művekben, és gyakran összekapcsolódnak a többi istennő szerepkörével is. A görög 

istennők alakjához annyi jelentés kapcsolódott már a létrejöttük pillanatában is, hogy a 

későbbi koroknak tág lehetőségük volt, hogy válogassanak, melyiket tartják meg, vagy 

emelik az emberi kultúra időtlenségébe. Mindez különböző attribútumok 

megjelenéséhez vezetett a Héra szerepkörön belül is, amelyek közül a meghatározó 

attribútumok jelképekben is tükröződnek. 

 

Az irodalmi szövegek megőrzik a mítoszok kiválasztott szereplőinek – jelen esetben 

a görög istennőknek vagy a mítoszokban megjelenő halandó nőknek – az archetipikus 

tulajdonságait. A mitológiai Héra a férfiakhoz legerősebben kötődő női archetípus, a 

feleség őstípusa (és mint ilyen, a mai korban nem éppen a legdivatosabb típus…). 

Lehetséges attribútumai „csokorba” szedve: 

• szépség, tisztaság (vö. hókarú állandó jelző), (házastársi) hűség; 

• szenvedélyesség, (elfojtott) szexualitás (vö. tehén szimbólum, és tehénszemű 

állandó jelző); 



26 

 

• elkötelezettség, ragaszkodás, (feltétel nélküli) bizalom; önfeláldozás, kitartás 

(minden körülmények között) a választott férfi mellett; 

° Héra harcol mindennel és mindenkivel, aki/ami elválaszthatja a szeretett 

férfitól – akár a férfival magával is… 

° erős, hősies férfiak segítése, irányítása (ebben Athénéhez hasonló, de Héra érző 

és nem gondolkozó típus); 

• hiúság (vö. páva szimbólum), bizonytalanság, féltékenység, az állandó 

megerősítés (pl. udvarlás) szükséglete; 

• sérülékenység, kiszolgáltatottság; (túl)érzékenység; a szeretett férfi teljes 

kisajátítása és kegyetlen bosszúállás a vetélytársakon. 

 

Érdemes Héra mellett a legfontosabb női archetípusoknak (Bolen 1997) a férfiakkal 

való jellemző kapcsolatát összehasonlítani: 

 

1. táblázat 

Női és férfi archetípusok tipikus kapcsolata 

 

archetípus kapcsolata a férfiakkal 

APHRODITÉ testi, szenvedélyes, szexuális 

PERSZEPHONÉ passzív, befogadó; empatikus 

DÉMÉTÉR anyáskodó, gondoskodó 

HÉRA elkötelezett; irányító, befolyásoló; kisajátító, féltékeny 

ARTEMISZ baráti, testvéri, pajtási; független 

ATHÉNÉ segítő, támogató; szövetséges 

HESZTIA megértő; figyelmes, házias, háttérben maradó 

 

 

2. 
 

Reneszánsz női jelkép, a szerelem és a hűség együtt jelenik meg a XV. századi latin 

nyelvű magyar irodalomban Janus Pannonius Egy dunántúli mandulafáról c. versében. 
Miről is szól a Janus Pannonius által felelevenített történet? Philliszt eljegyezte 

Démophoon, athéni király, de útra kellett kelnie még a nász előtt, és nem tért vissza 
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időben. Phillisz búskomorságba esett, amiért kedvese elhagyta, és felakasztotta magát 

az erdőben. Az istenek megkönyörültek rajta a hűség áldozatáért, és mandulafává 

változtatták – épp Démophoon visszatérése pillanatában, aki már csak a mandulafát 

tudta átölelni.
2
 A szenvedélyes szerelem a viszonzatlanság miatt halállal végződik, és 

Phillisz, a kedvesével nászra lépni nem tudó trák királylány jelképpé nemesül. 

A fa mint sorsszimbólum több mitológiai történetben is megjelenik, és mindig mást 

sorsot és női archetípust jelképez: 

• Daphné Apollón szenvedélyes vágya elől babérfává változik (artemiszi 

szerepkör); 

• Phillisz történetében a mandulafa az örök és hiábavaló női várakozás, 

vágyakozás, hűség és reménytelen elhagyatottság jelképe (hérai szerepkör); 

• Philémón és Baukisz esetében az összefonódó, lombjaikkal egymást simogató 

tölgyfa és hársfa a házastársi hűség jelképe (hérai szerepkör). 

Janus Pannonius lírai énjének szimbólumaként Philliszt választja versében: 

„Mandulafám, kicsi Phillis, nincs még fecske e tájon, / vagy hát oly nehezen vártad az 

ifjú Tavaszt?” (Weöres Sándor fordítása). 

 

A Phillisz-történet nem adja meg közvetlenül, hogyan lesz Janus Pannonius jelképe 

a trák királylány. Kibontva azonban a költői képeket, feltárul előttünk a vers két 

értelmezésének két lehetséges dimenziója. Egyrészt a fametafora illeszkedik a témának 

megfelelően a reneszánszkori elégikus epigrammába, másrészt a beteljesületlen vágy 

annak a jelképévé válik, hogy nem tudott kibontakozni a költő a reneszánsz kultúrától 

még jócskán elmaradt Magyarországon. 

 

Kettős leképezést figyelhetünk meg: Phillisz sorsának fametamorfózisa a korán, 

még télen kivirágzott, ezért hamar elpusztult mandulafa sorsát vetíti rá a be nem 

teljesült vágy miatt halálba menekülő királylány történetére, majd a költő ezt még 

egy szinttel továbbviszi, és a szimbolikus összefüggésrendszert (azaz sémát) saját 

sorsának felelteti meg. 

 

Héra a házastársi hűség szimbóluma, elkötelezett nő, aki minden körülmények 

között kitart a választott férfi mellett. Philliszt ezért soroljuk ehhez az archetípushoz, 

noha sorsa a Héra-nők sérülékeny, kiszolgáltatott oldalát jelképezi. Egyébként a Héra-

archetípus több síkon is jelen van a versben, megjelenik az első sorban szereplő 

„Hesperidák kertje” költői képben, majd a phaiákok csodálatosan szép kertjére 

(Alkinooszra és Odüsszeuszra) történő utalásban is.
3
 Egyrészt a Heszperiszek kertje 

Héra aranyalmáiról híres, másrészt Héra bosszúja miatt kellett életét kockáztatnia 

Heraklésznek, hogy próbaként megszerezzen a kertből egy almát; végül Nauszikaa, a 

phaiák királylány, Odüsszeusz segítője szintén Héra-archetípus (amit egyebek közt a 

hókarú jelző is mutat). Valójában tehát Héra szinte összes attribútuma felsejlik a 

versben. 
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Végül megjegyezzük, hogy Phillisz archetípusában – mint minden nőben – 

egyidejűleg több archetípus is jelen van; így Héra, a domináns archetípus mellett a 

szenvedélyben és vágyban megjelenik Aphrodité is. Szépségében és fiatalságában 

pedig Héra legkedvesebb lányához, Hébéhez hasonlítható, akit a magyar költészetben 

sokszor hívnak segítségül költőink.
4
 

 

3. 
 

Szerelem – halál – hűség görög parabolája a XX. századi magyar irodalomban Babits 

Mihály Laodameia (1911) című műve. A verses dráma az író második kötetének egyik 

különleges darabja, „a görög dráma módjára meghangszerelt megható elégiája.” (Elek 

Artúr 1928) Babits Mihály a Laodameiában „illeszti bele legközvetlenebbül műveltség-

készletébe a görög mítoszok ezer aranyfonalát. Így kap életre a holt anyag.”. (Révay 

József 1923) 

Laodameia férje, Proteszilaosz meghal a trójai háborúban: először lép Trója földjére, 

ez dicsőség is a trójai háború kezdetén, de halállal fizet a jóslat szerint a harcos érte.
5
 A 

felesége fájdalma, gyásza olyan mély, hogy Perszephoné, Hádész felesége meghatódik, 

engedélyt ad arra, hogy három órára életre keljen a férfi. Teljesen már nem lehet élővé, 

de még egyszer – ha ennyi kis időre is – karjaiba szoríthatja Laodameia, hogy azután 

vele haljon ő is. A görög istennők valóságos kavalkádja formálja, határozza meg 

Laodameia sorsát. Héra, Artemisz, Aphrodité, Perszephoné befolyásolják egy férjét 

halála után is szeretni képes nő alakját, aki annak szellemtestével átélve a gyönyör 

perceit, maga is utánahal férje „rémes, véres, éjes” árnyának.
6 

 

„Laodameia: Jöjj, holt szerelmem árnya, téged várlak én […] 

Ne félj! Az örök végzetet legyőztem én, 

legyőztem én s a szerelem s a vér s a vágy. 

Protesilaos: Három órára. 

[…] 

Laodameia: S akkor együtt halhatunk!”7 

 

Proteszilaosz és Laodameia mítosza mind a férfi, mind a női szerepet tekintve 

szimbólummá vált. A babitsi mű mindkettőt feldolgozza. Proteszilaosz már 10 éves 

korában dicsőségre vágyott: „[…] mondogatta: «Csak nőjjek meg én, apám, / első 

leszek minden görögök között.»”. Ezt retrospekcióként apja, Iphiklosz meséli el a 

műben a hírnöknek, aki fia halálát jött elmondani. Később felnőttként Proteszilaosz 

meghallotta Apollón jóslatát, hogy aki a trójai háborúban először lép Trója földjére, 

„boldog, háromszor boldog […] De isten mondja, Trója földjén veszni fog.”. Ezt pedig 

feleségétől, Laodameiától tudjuk meg, aki így kesereg a mű expozíciójában, mert 

férjéről régen nem hallott hírt, és fél, hogy a jóslat be fog teljesedni. Az író úgy 

közvetíti tehát az eseményeket, hogy a jelen síkján állandóan visszatér a múlthoz, 

és a két idősík metszéspontjában felsejlik Proteszilaosz végzete. Proteszilaosz 

először lépett Trója földjére minden görög között a trójai háborúban, de a „hírnévnek” 
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megfizette az árát, Hektor és társa lenyilazta. A drámai szituáció tehát a retardáció és 

az idővisszatekintés esztétikai eszközével készíti elő Laodameiának, a feleségnek a 

szerepét a halál után is tovább élő szerelmet szimbolizáló nő alakjában. Babits a női 

szerepet tartja fontosabbnak, hiszen a mű címe is – Laodameia – elárulja, hogy az 

asszonyi hűség lesz az a jelkép, amely az irodalmi műben továbbélteti a mítoszi 

történetet. A drámai szituációkban a görög istennők megjelenése emeli a földi asszony 

érzéseit transzcendentálissá, és őrzi meg minden idők számára. Ezt a babitsi szándékot 

megerősíti Proteszilaoszról szóló szonettjének néhány sora, amelyben szinte azonosul a 

mű gondolatiságával, és költői vágya jelképévé avatja Laodameiát: 

 

Nincsen engem aki aztán várna három szép órára, 

akiért az alvilágból újra halni visszajárnék 

(kit e földön megszerettek, mindörökre visszajár;) 

 

Nem lesz nékem Láodamejám, nem vár engem senki már 

mégis ha elért az újdon partokon elsők szent halála, 

újra küzdeni, bár mint árnyék, trójai földre visszaszállnék.8 

 

A szonettben a petrarcai forma átalakítva, sajátos babitsi formavilággal íródik, és 

benne a költői én magát képzeli Proteszilaosz helyébe. „Nem hiába vonzódik Babits 

Bergsonhoz, nem hiába kivonatolta Goethe lelkiismeretes excerptumaira emlékeztető 

módon a nagy metafizikus munkáit, annak a dolgokba beléhelyezkedő, nem részeket 

látó, hanem egészet érző intuiciónak, melynek Bergson a szószólója, a Laodameia 

költőjének görögvolta a legmeggyőzőbb érvényesülése.” (Kallós Ede 1924) 

Babits Mihály vonzódása az antik világhoz első köteteitől kezdve megmutatkozik. A 

Laodameia az első olyan állomása művészetének, amelyben szintézisbe hozza ezt a 

világot minden addig őt ért hatással. A görög istennőkhöz kapcsolódó földi nőalakot 

átlényegíti, az örök szerelem jelképévé emeli. „Messziről jön” ez a történet, Laodameia 

története, de kettős hatást ér el: egyszerre antik is, és modern is. „Az egész mű Babits 

költészetének egyik legszebb remeke, a klasszikus görögségben való elmélyedésnek és 

a nagy, modern érzések benső átélésének csodálatos ölelkezése, az óklasszikai verselés 

és a magyar nyelv lehetőségeinek egymást emelő páratlan párosítása.” (Kardos László 

1972: 106) 

A mű világát Laodameia alakjában összpontosítja a költő, mintha az egész történet a 

nő lelkében játszódna le. „Babits az egész drámát nyilvánvalóan a lélek színpadán, 

mintegy Laodameián belül óhajtotta eljátszani.” (Devecseri Gábor 1975: 172) 

Gyakoriak a hipertext vonatkozások a műben.
9
 „Mintája és helyenként 

szövegforrása Swinburne Atalanta in Calydonja (Atalanté Kalüdonban),
10

 

intarziaszerűen azonban régi magyar költők (Kölcsey, Berzsenyi, Fábchich) és antik 

szerzők (Homérosz, Aiszkhülosz, Horatius, Szappho) sorait is művébe építi Babits, sőt 

Catullus Artemisz-himnuszának szép fordítását egyik «semichorus»-ául olvashatjuk.” 

(Rába György 1983: 60) Néhány részletre az alábbiakban kitérünk, olyanokra, amelyek 

kapcsolatba hozhatóak témánkkal. 
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Az ókori mítoszokból Orpheusz és Euridiké története is felszínre kerül a 

Laodameiában. Maga Laodameia hasonlítja helyzetét Orpheuszhoz és Euridikéhez: 

 

„Ó lányok, halhatatlan a valódi vágy, 

Léthé álomvizétől az nem alszik el, 

hanem mint drága szesznek gáza ég tovább 

a vágyak gyásza testtelen lélekben is 

s titkon lobog a lélek lengve mint a láng 

s fellobban olykor és legyőzi végzetét. 

Igy hallá férje bús dalát Eurydiké 

holt árnya és kezdett ütemre lengeni 

a lantos Orpheüsz nyomán.” 

 

A babitsi műben Hérán kívül nagy szerepe van más görög istennőknek is. Már a 

Lányok dalában megjeleníti Babits „a nyilas Artemiszt”, mint a vigasztalás jelképét, 

hogy segítse fájdalmát enyhíteni Laodameiának: 

 

„Jertek ma leányok, barna szüzek, 

nász-nem-látott sok szép hajadon, 

kérjük dallal nyilas Artemist, 

hogy adja királynőnknek vigaszát, 

ki zokogva eped hős férje után 

s haját keze tépi hiában.” 

 

A harmadik karének első Semichorusa himnusz Artemiszhez, amely tulajdonképpen 

Catullus, latin költő 34. versének Babits általi fordítása. Ezt a technikát Babits más 

helyen is alkalmazza: „Külön kell utalnom a Laodameia kardalaira. Minket ezúttal az 

érdekel, hogy a kardalok néhány sora latin költők átköltése [¼] Latin költő verse 

«görög» tragédiában, aki ezt meg merte tenni, annak tudnia kellett, hogy a latin 

irodalom legnagyobb korszakának (amely Enniustól Frontoig terjed) csak a nyelve 

latin, a lelke görög.”
 
(Révay József 1924) 

Himnusz hangzik el Aphroditéhez is. Babits beépítette a műbe saját fordítását 

Szappho verséből: „Büszke székedben, magas Aphrodíte, / égi hölgy, lesben gyakorolt, 

ha másszor / hív imádódnak kegyesen hajoltál földi szavára: / Jöjj, ereszkedjél nagy 

Olympos hegyről […]” (Aphroditéhoz) 

Maga Laodameia is többször fohászkodik a szüzesség és a szerelem istennőihez, 

Artemiszhez és Aphroditéhoz. 

Az alvilágból való visszatérés motívuma kapcsán felsejlik Démétér istennő története 

is,
11

 aki, hasonlóan Laodameiahoz, nem tudott belenyugodni a szeretett lény 

elvesztésének tudatába – abba az irreverzibilis gondolatba, hogy gyermeke, Hádész 

feleségeként, számára nincs többé. Zeusz megkönyörült az anyán, és így Perszephoné 
minden év kétharmadát anyjával töltheti. A műben a későbbiek során Laodameia 
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hasonló adományért fohászkodik „Persephoneiához”. Fohásza meghallgatásra talál, de 

a földi halandónak csak egyetlen egyszer, és csupán három óra jár. 

Feltehetően Trisztán és Izolda szerelmének tragikus szépsége is felfedezhető 

Proteszilaosz és Laodameia utolsó dialógusában. 

 

4. 
 

A fentiekben értelmezett két irodalmi műben Héra két különböző arca jelenik meg, de a 

művekben fellelhető gazdag hipertextuális utalások is mutatják, hogy ezekkel 

egyáltalán nem merítettük ki az istennő összes lehetséges szerepét, nem beszélve 

kapcsolatairól más női (és férfi) archetípusokkal. Vagyis érdemes tovább keresnünk az 

istennő jelenlétét, és nemcsak mitológiai, hanem szépirodalmi alkotásokban is. 

Próbáljuk meg a lehetséges szerepek egy részét összegyűjteni: 

 

2. táblázat 

A Héra-archetípus lehetséges szerepei 

 

szerep és szituáció mitológiai és irodalmi példák 

keresi a számára 

megfelelő férfit 

nem találja meg a férfit 

vagy a férfi mást választ 
Anyegin és Tatjana 

rosszul választ 

a férfi meghal Hamlet / Claudius és Gertrud 

a nő meghal 
Edgar Linton / Heathcliff és Catherine 

Earnshaw 

megtalálta a megfelelő 

férfit 

a férfi elhagyja 
Démophoon és Phillisz 

Hamlet és Ophelia
12

 

a férfi megcsalja, vagy 

elhagyja 
Zeusz és Héra 

a férfi meghal 
Proteszilaosz és Laodameia 

Admétosz és Alkésztisz 

a nő meghal Orpheusz és Euridiké 

együtt halnak meg 
Philemón és Baukisz 

Rómeó és Júlia 

 

Mindez jól mutatja a téma kimeríthetetlen gazdagságát, és a további kutatások 

lehetőségét. 

 

 

Irodalom 
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Jegyzetek 
 

1 „Minden kornak megvan a maga antikvitás képe. A klasszikus örökség iránti érdeklődés 

intenzitását tekintve a XX. század – s ma már ez egyre nyilvánvalóbb – teljes joggal vetekedhet 

a reneszánsszal és a klasszicizmussal. Korunk költőit, drámaíróit, sőt regényíróit is a klasszikus 

antik kultúra olyan sajátos metanyelvvel ajándékozza meg, amely lehetővé teszi a művész 

számára, hogy az általánosítás egy magasabb, sok évszázad fogalmi rétegeit magába gyűjtő 

szintjén dolgozzon.” (Szilárd Léna 1979: 246) 
2
 Dictionary of Greek and Roman Antiquities, edited by William Smith (1870). 

(http://www.ancientlibrary.com/smith-bio/2697.html, 2007.10.25) 
3
 Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár, jegyzetek Janus Pannonius verséhez. 

(http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b151/index.html, 2007.10.25) 
4
 Néhány példa: Csokonai Gróf Erdődyné ő nagyságához: „Hébe égi balzsamommal / Apolá 

szépségedet”; Csokonai A szépség leánya: „Kedves mátkájának pillogat szemébe / Az új 

szerelemmel gerjedező Hébe […]”; Csokonai Főldi Rózsa: „Nyílj ki, gyenge kerti zsenge: / 

Hébe nektárt hint terád […]”; Csokonai Álomlátás: „[…] én a Hébe boldog / Vánkossain 

henyélvén […]”; Csokonai A szépség ereje a bajnoki szíven: „Jön a kedves-kellő Hébe! / Az 

ifjúság angyala.”; Berzsenyi Lollihoz: „Szebb vagy te, mint a szép Hébe / A Dörgő lángölében 

[…]”; Berzsenyi Glycere: „S lelkem, örömmel megtöltve, / Itta Hébe poharát.”; Kölcsey Ideál: 

„Nem mint te Hermáón, s mint Hébe aranyhajával / […] Boritva láttam ott […]”. 
5
 Apolló jóslata szerint, „Boldog és háromszor boldog a görög, / ki trójai homokba az első görög 

nyomot nyomhatja.” Babits Mihály művei. Összegyűjtött versei. Szépirodalmi K. Bp. 1982. 124. 
6
 A verses dráma befejezésében mondja Iphiklosz, Proteszilaosz apja: 

 

Ó lányok, ifjak, mélyen keseregjetek! 

láttam Halál arcánál rémesb dolgokat: 

királynőtök véresen fekszik holt gyanánt. 

[…] 

Amint berontok, hallva éles sikolyát, 

ő ott feküdt az ágyon – s minden csupa vér 

s férje nevét kiáltva rángott lázasan. 
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[…] 

És karjai közt – nem tudom, jól láttam-é? 

valamely rémes és alaktalan tömeg 

fogyott, halványult egyre, mint egy véres árny. 

[…] 

Ó lányok, ifjak, – nem tudom, elmondjam-é? 

egy alaktalan, rémes, véres, éjes árny 

tűnt lassan el, s az arca fiam arca volt. 

 
7
 Idézet Babits Mihály Laodameia c. művéből. 

8
 Babits Mihály Protesilaos szonett, 1909. 

9
 Maga Babits egyik barátjának (Szilasi Vilmosnak) írt levelében pontosan, sorról sorra feltünteti 

a Laodameia kéziratában, hogy melyik sort kitől, melyik művéből vette. (Kelevéz Ágnes 2000) 
10

 Babits így ír 1909-ben a Nyugatban (február 1., 3. sz.), amikor bemutatja Swinburne (1837–

1909) művészetét: „Egymaga annyi metrumot talált fel, mint kortársai együttvéve sem […] 

Félve próbálunk rövid, halvány rekonstrukciót adni a magyarban.” Az Atalanta Kalüdonban c. 

Swinburne-mű mind műfajában, mind a szerelem égő szenvedélyének bemutatásában hatott 

Babitsra. (Kelevéz Ágnes 2000) 
11

 Annál inkább gondolhatunk Déméter istennőre, mert a darabban elhangzik, hogy ahol 

Laodameia lakik, az is „a nagy Démétér földje […]”.  
12

 Ophelia „Minden bizonnyal Hamlet szeretője már jó ideje. Sok tekintetben gondolatainak 

osztályostársa is.”. (Hermann István 1972: 154) 
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BODNÁR ILDIKÓ 
 

 

IGEI VONZAT- ÉS JELENTÉSVÁLTOZÁS A KÖLTŐI NYELVBEN 

RADNÓTI MIKLÓS VERSEI ALAPJÁN 
 

 

 
 

Bevezetés 
 

Az alábbi tanulmányban azokról az ige szófajával kapcsolatos nyelvi 

jellegzetességekről – az igei vonzat- és jelentésváltozásról – szólok, amelyek Radnóti 

Miklós költészetében megfigyelhetők. Öt csoportra bontva mutatok be és elemzek 

jellegzetes példákat, és elsősorban azt vizsgálom, hogyan képes egy-egy megújított 

szerkezet a költői üzenet mélyebb kifejezésére, mint ahogyan azt a hagyományos 

nyelvi forma teszi. 

 

1. Az igék és vonzataik 

 

1.1. Az ige poliszémiája, a vonzatok és jelentések összefüggése 
 

Az igék száma a nyelvekben – akár a szótárak szókincsét, akár pedig a különféle írott 

nyelvváltozatokra vonatkozó statisztikákat tekintjük – alatta marad a főnevekének
1
. 

Ám, ha az egyes igékhez kapcsolódó jelentések számát tekintjük, akkor az igék 

nagyon sok nyelvben vezetnek a főnevek előtt
2
. Az, hogy egy-egy igének oly sok, s oly 

szerteágazó lehet a jelentése, eredményezett már olyan kijelentéseket is, hogy az 

igéknek talán nincs is úgymond „valódi” jelentése, hanem jelentésüket a környezetük 

szabja meg
3
. 

De ne menjünk ilyen messze a következtetések levonásában. Véleményem szerint, 

ahogyan a nyelvi jeleknek általában, úgy az igéknek mint nyelvi jeleknek is van 

jelentésük. A kontextus ezt módosíthatja. Az ún. alapjelentés módosulásai gyakran az 

ige vonzatával, vagy inkább vonzataival állnak kapcsolatban. 

Az igevonzathoz kapcsolódó jelentéselkülönülés az igék jó részénél jelen van: a 

nyelvészeti irodalomban is többször idézett tart ige például számos különböző 

                                                           
1
 Többek között megfogalmazódik ez Elekfi Lászlónak a Magyar ragozási szótárhoz fűződő 

cikkében (Elekfi 1999), továbbá szépprózai gyakorisági szótárunk utószavában és 

statisztikáiban (Füredi–Kelemen 1989), Zsilka Tibor szófaj-statisztikáiban (Zsilka 1974: 15), 

valamint például a www.ims.uni-stuttgart internetes oldalon. 
2
 Részletesen szól a kérdésről Papp Ferenc tanulmánya (Papp 1969: 94–95). 

3
 Ez a gondolat fejeződik ki többek között Bickerton alábbi megfogalmazásában: „Minden ige 

jelentéstartománya viszonylag önkényes […]” (Bickerton 2004: 49). 
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vonzattal, s hozzájuk kapcsolódva nagyszámú, egymástól egészen eltérő jelentéssel áll. 

Az ÉrtSz. a tart ige hét fő jelentését és több tucat mellékjelentését is megadja; vonzatai 

közül is számosat felsorol. Ezek közül idézek itt néhány jellemzőt: valaki tart valamit 
(kézben fog, emel); tart valamit valahol (tartogat, rejteget); tart valamit valamiről 

(gondol); tart valakit, valamit valami(lyen)nek (gondol, vél); tart valakit valamiből 
(eltart, gondoskodik róla); tart (valakivel) valamerre (megy, indul); tart valahonnan 

valahová (megy); tart valaminél (éppen ott van, ott jár); tart valakitől, valamitől (fél); 

tart valamire (becsül, értékel); tart valami valameddig térben, ill. időben (húzódik, 

eltart) stb. S akkor még nem beszéltünk a tart igével alkotott állandósult 

szókapcsolatokról, amelyeknek jelentése nagy mértékben függ a szókapcsolat névszói 

tagjának értelmétől is: titokban tart, rendben valónak tart, ülést, rendezvényt tart, tartja 

a sebességet, tartja magát vmihez stb
4
. 

 

1.2. A tárgyasság és a tárgyatlanság mint vonzat 
 

A vonzatkeret változtatása a legtöbbször a jelentések változását hozza magával
5
. A 

vonzatok közé joggal vehetjük fel a tárgyasság-tárgyatlanság jelenségét: a tárgyatlan 

ige nagy általánosságban az egy valenciájú, a tárgyas pedig a két (esetleg több) 

valenciájú igékhez tartozik. Egy-egy tárgyas ige alkalomszerűen megjelenhet 

tárgyatlan használatban, s megfordítva, jellemzően tárgyatlan ige a jelentés 

megváltozása nélkül is sokszor vehet fel tárgyat, pl.: A kislány rajzol – A kislány rajzol 

egy képet; A madár énekel – A szomszéd régi slágereket énekel stb. (A tárgyatlan igék 

nem viselkednek egységesen, több alcsoportot alkothatnak.) 

Gyakran lép fel módosult jelentés akkor, ha az adott igét tárgyas, avagy tárgyatlan 

igeként látjuk megjelenni. Ilyen eltérés van pl. a válogat – válogat valamit; iszik – iszik 

valamit; öblöget – öblöget valamit; hall – hall valamit esetében. A tárgy nélkül álló 

igealak jelentése specializálódott: a magában álló válogat az ételekre vonatkozik; az 

iszik önmagában azt is jelentheti: ’részeges életmódot folytat’; az egyedül álló öblöget 
leginkább a ’torok öblögetésé’-t jelenti; a lát, jár, beszél és sok más ige esetében 

megfigyelhető, hogy tárgy nélkül ezek az igék a képességet nevezik meg: a baba már 

jár, beszél stb. 

Az ige tárgyassága, ill. tárgyatlan volta egyrészt ugyanúgy a vonzatok körébe tartozó 

jelenség, mint a határozói vonzatok sora, másrészt azonban, mint átfogó, a legtöbb 

nyelvben az egész igeállományt két részre osztó igei kategória, külön is kezelhető. Az 

alábbiakban magam is kiemelem a tárgyasság-tárgyatlanság kategóriáját érintő 

változtatást, mint az igék körében tapasztalható egyik, az olvasó számára leginkább 

feltűnő alkotói „beavatkozást”. 

                                                           
4
 A hétkötetes ÉrtSz. hatodik kötetének 522-527. oldalán találjuk a tart ige értelmezéseinek sorát. 

5
 A valencia irodalma igen kiterjedt. A magyar vonatkozások közül H. Molnár Ilona cikkeire 

szeretnék utalni; az újabb szakirodalomban Bibok Károly veti fel valencia és jelentések 

kapcsolatát (Bibok 2006). 
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A nyelvben a vonzatok jelentéstartalma az évszázadok során meg is változhat, egy-

egy vonzat eltűnhet, új vonzat szerepelhet azonos jelentéssel stb
6
. A vonzatok esetleges 

megváltoztatását leginkább a spontán beszédben figyelhetjük meg, s a gondos beszélő 

ilyenkor javítja is magát. A szerkezetek keveredése gyakori nyelvi hibaként fordul elő 

pl. a gyors beszédben. A vonzatszerkezet szándékos változtatására a művészi nyelvből 

ismerünk példákat. 

A vonzatkeret megváltozása az ún. igenem területére tartozik. (A cselekvő 

tárgyatlan ige egy, a tárgyas zömmel két vonzattal áll, a műveltető három, a visszaható 

ige egy- vagy kétvonzatú, míg a mediálisok egy vonzatúak)
7
. 

 

2. Radnóti Miklós stílusának az igékhez kapcsolódó jellegzetességei 
 

2.1. A művész és a nyelv viszonyáról és az ige stilisztikai potenciáljáról 
 

Az alkotók nyelvének az adott nyelv nyelvrendszeréhez való kötődését az alábbi 

szavakkal fogalmazza meg Jakobson A grammatika poétikája és a poétika 

grammatikája című írásában: „A grammatikai folyamatok és kifejezőeszközök 

kötelező, kényszerítő jellege arra szorítja rá a költőt, hogy ezeket a kategóriákat 

számításba vegye” (Jakobson 1972: 284–291). 

Egy másik, ismert 20. századi szerző, Lotman viszont, a költői stílus szabadságát 

elemezve, arról beszél, hogy a művész mintegy érvénytelenítheti „a szöveg egyes 

szegmentumainak bizonyos grammatikai, szemantikai, stilisztikai, intonációs stb. 

szinteken való egymás mellé helyezését tiltó szabályt” (Lotman 1973: 80). 

Annak, hogy a művész egyszerre engedelmeskedik az anyanyelvében uralkodó 

törvényeknek, illetve a költői ihlet adta új sugallatoknak, Radnóti Miklós költészetében 

számos példáját találjuk. Csak az igehasználatra leszűkítve a kört, szintén igen sok 

feltűnő jelenségről tudunk majd számot adni. 

 

2.2. Az ige stíluspotenciáljáról 
 

A kognitív nyelvészet az ún. prototipikus ige jelentése kapcsán állapítja meg, hogy az 

„egy esemény, amelyben egy ágens valamit csinál egy pácienssel” (Tolcsvai N. 2004: 

147–148). Azaz a prototipikus ige a cselekvést megnevező, kétvalenciájú igealak. 

Az ige stílustényezővé válik, ha „magában áll, nem kapcsolódik hozzá valamely 

főnév mint az egyik figurájának a kidolgozója”, ill. „egy ige egy elemi jelenetet a 

megszokottól eltérő módon képez le figuráival való viszonyában” (i. m. 148) – ez a két 

kérdés éppen a dolgozat témájául választott valenciát és valencia-változ(tat)ásokat 

érinti. Ugyancsak jelentőséggel bír, ha „az ige prototipikus jelentésének figuráit a 

megszokottól eltérő főnevek fejtik ki”, ill. ha „az ige fogalmi tartalma szokatlan módon 

kapcsolódik más aktivált fogalmakhoz” (i. m. 148) – itt jórészt az igék metaforikus 

                                                           
6
 Számos példát is idéz a vonzatok változására Hadrovics 1992. 

7
 A mediálisok kapcsán vö. Abaffy 1987, Szili 1999. 
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használatát érinti a szerző. S reméljük, hogy nem tévedünk, amikor a „kevésbé 

elsáncolt fogalmak vagy kognitív tartományok reprezentálódnak kevésbé 

konvencionált igékkel” sorokat az egyéni szóalkotás példáiként értelmezzük. 

Radnóti igehasználatának a költői stílust meghatározó jellemzői nagyrészt 

beletartoznak az ige nyelvi és stíluspotenciáljának a fentiekben bemutatott eseteibe. 

Azaz a költő például: 

a) él az igei valencia megváltoztatásával („Tüskésre ijedt majom hangja / süvöltözött 

zuttyanó ágon” (Ének a négerről, aki a városba ment) 

b) bőven alkot igei metaforákat („Körülnéz néha s felsikolt az év, / körülnéz, aztán 

elalél…”; „Két bokor játszott később / mocogva máriást”, ill. „Apró öröm 
kuporgott bennünk” stb.); 

c) denominális verbum-képzései gazdag tárházát nyújtják az egyéni szóalkotásnak 

(„rakott faluk csipáztak messze, domb tövén…” „Most a híjjas ákácot kalapozza / 

Haloványan a holdfény s nem csillagzik / Az ég!” stb.). 
d) előszeretettel alkalmaz hangutánzó és hangfestő igéket („csillanó földeken 

csörren / ütődő szárba szökkenve a búza”; „Minden alszik itt, két virág is 

szotyogva / egymásra hajlik, esőről álmodik lassan / s rotyogva nő”; „Ó fend 

hóhoz a léced! csisszen az…”); 
e) jellemzi őt a mozgásigék feltűnő gazdagsága és választékossága („Kis réten ülök, 

vállig ér a fű / s zizegve ring. Egy lepke kószál. / S zizegve bomlik bánatom, a nap 

/ felé az útról könnyü por száll”; „Halkan toppan a szó, majd röpül és zuhan”; 

„surran a fény…”); 
f) Radnóti igehasználatát is érintheti az enallagé / hipallagé („egy kismadár 

megrémült tolla száll”; „nevető bokrok fakadtak a zápor alá”) alkalmazása; 
g) s a költő számos verssorában egyszerre van jelen két-három, az igéket érintő 

jellegzetesség, pl: „Tüskésre ijedt majom hangja / süvöltözött zuttyanó ágon”; 

„Zápor marsolt át a gyönge erdőn, / tükrösre lépte a fák levelét…” stb. 
 

A nyelvnek, ezen belül pedig az igének az adott módon való kezelése Radnótinál 

szoros összefüggésben áll a költői pálya indulásakor uralkodó művészeti irányzattal, az 

expresszionizmussal
8
. 

 

2.3. Az igei vonzatkeretek megváltozása a Radnóti-lírában 
 

Azokat a változtatásokat, amelyek az igei vonzatkeretet érintik, az alábbiak szerint 

vizsgálom Radnóti Miklós költészetében: Először az igevonzatok közül kiemelem a 

tárgyat mint vonzatot, s a tárgyas igéknek tárgy nélküli, ill. tárgyatlan igéknek tárggyal 

való használatát vizsgálom meg. Majd a határozói vonzatnál mutatkozó eltéréseket 

elemzem. A két terület találkozik, amikor a költő soraiban a tárgyi vonzat helyére 

                                                           
8
 L. Koczogh Ákos bevezetőjét Az expresszionizmus c. kötethez (Koczogh 1981: 74–75), ill. 

Máthé Dénesnek a két háború közötti magyar költészetet bemutató tanulmánykötetét, különös 

tekintettel az expresszionizmussal és az igehasználattal foglalkozó részekre (Máthé 2005). 
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határozói lép, vagy megfordítva, tárgyat találunk egy ige mellett a köznyelvi határozói 

vonzat helyett. Mindez a szójelentés témakörével kapcsolódik össze. Végül az eltérő 

igekötő-használat vonzattal is összefüggő példáit mutatom be. 

 

2.3.1. Tárgyas ige tárgyatlan használata 
 

Ez a jelenség viszonylag ritkán fordul elő; a tárgy hiánya miatt az ige visszaható 

értelmet nyerhet, vagy sajátos jelentéssűrítő alaknak foghatjuk fel az alany–tárgyas 

ige–hiányzó tárgy kapcsolatokat. A tárgyas ige tárgy nélküli használata – a kitöltetlen 

vegyérték következtében – feszültséget teremt az olvasóban. 

 

Szép bánat feszül a homlokom 

alatt és fekete tájak tükröznek 

sötéten összecsörrenő fogaimon: 

ne félj. 

 (Szerelmes vers Boldogasszony napján) 

 

A tükröz valamit helyett itt a puszta tükröz igét találjuk, tükröződik jelentéssel. Az 

ige mellett fellépő locativus miatt ez a példa úgy is felfogható, mint visszaható képző 

nélkül álló visszaható ige esete, amely ugyanakkor megmarad az eredeti visszaható igei 

jelentésben. 

Az emberi világ és a természeti táj itt megfigyelhető egybejátszása az egész versen 

végighúzódik. „Fázol? Várj, betakarlak az éggel, / hajadra épűl a csillagok / csokra és 

holdat lehellek a / szemed fölé” indít a vers; sajátos hangulatot teremtenek a 

versszakban az oxymoron-szerű ellentétek: szép bánat – fekete tájak tükröznek, 

továbbá a befejezés szinesztéziája. 

Egy másik, tárgya nélkül álló tárgyas igével találkozunk a következő idézetben: 

 

De fák mellén ráncolt lassan a bú, 

gólyás vidék vizét ráncolja így 

kotyogva zöldes békabánat 

és savanyodott szélben a madár lehull. 

 (Táj, változással) 

 

A ráncol tárgyas ige; a következő sorban való újbóli előfordulásakor ott is áll 

közvetlenül mellette a tárgya. A tárgyatlanul előforduló ráncol valahol ige a ’ráncokat 

rajzol’, esetleg a ’ráncot vet’ értelmet sűríti magába; a megjelenő locativus inkább e 

második jelentést valószínűsíti. 

Hiányzik a tárgy a következő idézetben a borzol ige mellől is: voltaképpen: ’kutyám 

a szőrét borzolja’; ’kutyámon borzolódik a szőr’ lehet a kifejezés értelme: 

 

A nyár zümmögve alszik… 

kutyám borzol, fölmordul s elrohan… 
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…halálos kört röpül 

köröttem egy elkésett, szőke méh. 

 (Istenhegyi kert) 

 

Igen hasonló a következő, tárgya nélkül álló tárgyas ige hatása is: 

 

A parton hosszú testtel macska izgul, 

Púpoz, majd eltűnik: a fűben apró 

Zizzenés emlékszik kis testére még… 

 (Parton) 

 

Ezekben az esetekben a vonzatszám eggyel mindig csökken, a tárgyi vonzat 

hiányának következtében. 

 

2.3.2. Tárgyatlan ige tárgyas használata 
 

Szintén nem tartozik a gyakori költői eljárások közé a tárgyatlan ige tárgyasként való 

használata. Annak ellenére tűnnek szokatlannak az így kialakult képek, hogy egyes 

tárgyatlan (pl. hangutánzó, mozgást jelentő) igék mellett felléphet tárgy, amelyet 

hagyományosan határozói értékű tárgynak nevezünk: kiált – nagyot kiált; sikolt – egyet 
/ nagyot / egy nevet sikolt; jár – jár egy órát, járja a vidéket stb. 

Azért szokatlan a tárgy a sipol ige mellett, mert ez a tárgy nem a fenti határozói 

értékű tárgyak egyike, hanem valódi, ún. páciens jellegű tárgy: 

 

fekete rendőr is közelebbre 

sipolja a társát… 

 (Szombat éji groteszk) 

 

A társát közelebbre sipolja értelme: ’sípszóval magához hívja’; egyetlen szóval 

esetleg így lenne kifejezhető: odasipolja. De míg az igekötős valóban válhat tárgyassá, 

a sipol ige ilyen használata egyedi és egyszeri. Egy hosszabb szerkezet lerövidítésére, 

tömörítésére találtunk itt is jellemző példát. Hasonlóan, a hangot kifejező ige lesz 

tárgyassá az alábbi sorokban: 

 

Kunyhók füstjéből lobogót, 

Torkukból harcot sivítottak. 

 (Ének a négerről, aki a városba ment) 

 

A hipozeugma (vö.: Gáspári 2003: 66) jól felismerhető a szerkezetben, amelynek 

különös voltát mégis a valenciát érintő különlegesség okozza. A hangjuk sivított 

szokványos forma átalakul: torkukból sivítottak szerkezetté. A hipozeugmát feloldva 

pedig ezt mondhatnánk: kunyhók füstjéből lobogót sivítottak, s torkukból harcot 
sivítottak. 
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Talán felperzselt kunyhóik füstje készteti a négereket ellenállásra, de utalhat a sor 

arra is, hogy kunyhóikban, az esti tűz mellett határozták el, hogy harcolni fognak. A 

kép többértelműségéhez a nyelvi forma is erősen hozzájárul. 

A következő idézet viszont a mozgást jelentő ige tárgyassá válását szemlélteti: 

 

suhogó kört szalad 

hét bársonyos vakond a föld alatt 

 (Ősz és halál) 

 

A fut, szalad egy kört, jár, sétál egy nagyot kifejezések általánosak nyelvünkben, 

ugyanakkor szokatlan, hogy a frazeologizmust jelzővel bővíti az alkotó. A kör suhogó 
jelzője az, amely a szokatlanságot okozza. 

 

Zápor marsolt át a gyönge erdőn, 

tükrösre lépte a fák levelét 

 (Táj, változással) 

 

A lép ige, bár az említett tárgy-típussal kiegészülhet: egyet-kettőt lép, lép egy 

nagyot, páciens jellegű tárggyal mai nyelvünkben nem bővülhet. Értelmezésünk: a 

nyári zápor nyomán tükörként felfénylenek a falevelek; a valaki valamilyenre lép 

valamit jelentése tehát: ’lépteivel valamilyenné tesz’. 

A tárgyatlan igéken belül a mozgásigék és a hangutánzó igék az ún. non-ergatív igék 

közé tartoznak, melyeknek mélyszerkezetében alanyra bukkanunk, ezért van lehetőség 

a tárggyal való bővítésre. (A non-ergatív és non-akkuzatív igék különbségéről vö.: É. 

Kiss 2004: 19-20.) Hasonlóan non-ergatív igei szerkezetek a következők: dalt dalol, 

álmot álmodik, életet él, halált hal. Ilyenek Radnóti lírájában is előfordulnak, mint 

hatásos figura etymologicák. 

Nem tartoznak a fenti non-ergatív igék közé a következő idézetek tárggyal bővülő 

tárgyatlan igéi. Az alszik ige ugyanis történést fejez ki, amivel kapcsolatban nem tehetjük 

fel a *Mit történik? kérdést. Vagyis még inkább szokatlan a szerkezet, ha történést, ill. 

állapotváltozást kifejező – non-akkuzatív – igék mellett tűnik fel olykor a tárgy a költő 

verseiben: 

 

Tejízű fehér gyermekek álmait 

Alszom, s reggelre a szívem ragyog 

Mellem furcsa, csillogó táján. 

 (Megbocsájtás) 

 

De azt a mondanivalót, amit a költő sugall, hogy ti. alvás közben a kicsi gyermekek 

(nyugodt, tiszta és ártatlan) álmait látva tud másnap ragyogó szívvel ébredni, ennyire 

plasztikusan csak a választott nyelvi forma fejezheti ki. 
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A non-akkuzatív igék jelentésének mélyén ún. mélyszerkezeti tárgy rejtőzik, amely 

egy újabb tárgy megjelenését kizárja; a költői szabadság azonban lehetővé teszi 

megjelenését: 

 

A fák vörös virágokat lázadnak… 

 (Tavaszi vers) 

 

A lázad ugyancsak történést kifejező ige; mellette a valami ellen vonzat volna 

szabályos; a valamit lázad kifejezés a lázadása jeleként valamit csinál hosszabb 

szerkezet tömör változata; értelmezésemben: ’a fák, lázadásuk jeleként, vörös 

virágokat virágzanak’; ebből a verssorban a vörös virágokat marad meg. 

 

2.3.3. Határozói igevonzatok megváltozása 

 

Ebben a csoportban háromirányú lehet az eltérés a köznyelvben meghonosodott 

alakokhoz képest. Előfordulhat egy vonzatnak egy másikkal való felváltása, illetve 

hiányozhat is a kötelező igevonzat, ahogyan arra a tárgy nélküli tárgyas igék kapcsán 

már felfigyelhettünk. Igen ritkán vonzat jelenhet meg ott, ahol az a köznyelvben 

nincsen, mint ezt szintén a tárgyatlan igék kapcsán láttuk. A határozói vonzatok 

esetében a leggyakoribb az elsőként említett eltérés. 

Igevonzat-változás következik be például akkor, ha a szokásos tárgy helyett a 

köznyelvi használattól eltérően, valamilyen határozó követi a tárgyas igét. A csókol ige 

tárgyi vonzatát: a csókol valakit, valamit vonzatot a csókot hint, csókot szór kifejezésre 

emlékeztető valamire vonzata váltja fel: 

 

Szeretőd megijed, hogyha így lát 

S meleg szájával kutatva csókol 

Kereső szemedre. 

(1932. október 6.) 

 

A kapcsolódó további határozók határozói vonzat-halmozást eredményeznek: 

valamivel csókol valahogyan, valamire. Más természetű a vonzat a következő 

idézetben: 

 

Szeme úgy nyit rám csodálva… 

 

Kékeres két keze halovány, 

és mert néhány virágot hoztam 

A szeme újra rámcsodál. 

 (Beteg lány az ágyon) 

 

Ez az ugyanazon versben szereplő hasonló két példa is az igevonzatban 

bekövetkezett változásokat szemlélteti: a csodál ige tárgyat vonz, de létezik mellette 
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egy valaki csodálkozik valamin vonzatú, sőt egy további, valaki rácsodálkozik valamire 

/ valakire vonzatú visszaható ige is. 

Az első rám egy ő rám nyitja a szemét háromvonzatos igealakból egyszerűsödött 

kétvonzatúvá, miközben az eredeti alany a birtokos személyragba húzódott vissza: 

szeme nyit rám; ezt fakultatív módon egészíti ki a köznyelvből megszokott csodálkozva 

határozói igenév helyett itt szereplő csodálva módhatározó. A rám akár ez utóbbinak is 

lehet a vonzata, ahogy a folytatás ezt illusztrálja is; ez esetben egy mezozeugmával, 

avagy közöléssel találkozunk, hiszen benne „a kapcsolt elemek közrefogják a 

kapcsolót” (Gáspári 2003: 67). 

A tárgyas csodál igéhez kapcsolódik kétszer is a szokatlan határozói vonzat. Ám 

mindkét esetet felfoghatjuk a visszaható képző elmaradásának is, mint azt legelső 

idézetünk kapcsán mondtuk. A vonzatszámot ez azért nem befolyásolja, mert mind a 

tárgyas, mind az említett visszaható igék két vonzattal rendelkeznek: vki csodál vkit, ill. 

vki csodálkozik vmin, esetleg vki rácsodálkozik vkire. 

Olyan határozói vonzat megjelenésére, amely a köznyelvben nem jelentkezik, példa 

az alábbi idézet. Ám itt egy közismert nyelvi fordulat kap új formát: 

 

Száraz gyomorral futkosunk 

És kopogunk szemeinkkel. 

 (Téli kórus) 

 

A jól ismert kopog a szeme az éhségtől kifejezés változott meg a fentiekben igen 

érdekes módon. A kopog mint hangutánzó ige az alanyon kívül nem kíván más 

vonzatot, legfeljebb szabad határozóként egészül ki a valamin vonzattal: kopognak az 
ajtón. Ha a kopog a szeme szerkezet új alanyt kap, s az eredeti alanya határozóra 

változik, mint itt történt, az elért nyelvi hatás igen erős. A farkascsorda éhségét fejezik 

ki a sorok; a vers voltaképpen allegória. 

A költő által igen kedvelt igevonzat szerepel az alábbi idézetekben: 

 

Aztán borzasra fázott verebek szálltak 

fölénk a fára s hullt ránk apró 

tüskékben zúzmara. 

 (1932. január 17.); 

 

Laposra rémült homlokkal álltak 

a fák… 

 (Táj); 

 

S a bölcsrekókadt napraforgók 

mögött és ott az ifju fák tövében 

acélkék köd lebeg vízszintesen 

 (Veresmart); 
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Zápor marsolt át a gyönge erdőn, 

tükrösre lépte a fák levelét 

 (Táj, változással); 

 

A Radnóti Miklós költészetében fellelhető határozói vonzatok sajátosságaival, 

köztük ezzel a vonzatfajtával is foglalkozik Honffy Pál tanulmánya (Honffy 1969). 

 

2.3.4. Az igekötő hiánya és a vonzat megváltozásának kérdése 

 

Az igekötők és a vonzatok igen szoros kapcsolatban állnak egymással a magyar 

nyelvben. De az igekötő hiánya olykor vonzattól független jelenségként is felléphet. 

Érdekes esetét jelenti az igekötő hiányának az alábbi idézet: 

 

Félhárom volt már, délután, s 

Drukkoló szeretőm szemei 

Kerekedtek az utcán. 

 (1931. december 8.) 

 

A szemek az ijedtségtől, ámulattól stb. kikerekednek, esetleg nagyra kerekednek. A 

szemei kerekedtek az utcán azonban felfogható igekötő-hiánynak csakúgy, mint vonzat-

hiánynak, hiszen a kerekedik ige – eltekintve a vihar, szél kerekedik kifejezésektől – 

leggyakrabban frazeologizmusokban jelentkezik, melyekben a frazeologizmus főnévi 

tagja vonzatként (is) szerepel: a szeme óriásira, tágra kerekedik (’tágra nyílik’ 

értelemben). Az igekötő-hiányra ezt az egy példát találtam. 

 

2.3.5. Igekötő-többlet, szokatlan igekötő-használat és a vonzatok 

 

A lehel ige igekötős használata folytatása egy, a korábbiakban bemutatott eltérő 

igevonzatnak. 

 

Szeretőd megijed, hogyha így lát 

S meleg szájával kutatva csókol 

Kereső szemedre. Emeld föl fejed és 

Örülj. 

Neked lélegzik ő; lehelld föl őt te is! 

 (1932. október 6.) 

 

A szerkezet a következő oszlopok igéinek összekapcsolódásaként értelmezhető: 

 

a) vki lehel vkire  b) vki éleszt vkit 

 vki életet lehel vkibe  vki föléleszt vkit 

 Lehelj belé életet!  Éleszd föl őt! 

  Lehelld föl őt te is! 
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A lehel igéhez járuló igekötő és a vonzat a második igétől származik. A sor mindkét 

oszlop értelmét hordozza. 

Hasonló szerkezeti kontaminációra találunk példát a következő idézetekben is: 

 

Ha jön a szél, késként vág és vág, mint 

a fájdalom majd, de kedvesed óvjad 

előle, mint sívó virágot rossz 

éjjeli fagytól óv el a téli tető. 

 (Fogaid ne mossa panaszszó) 

 

a) vki/vmi óv vkit/vmit vmitől b) vki elrejt vkit vmi elől 

 a tető (=ház) óv a fagytól  a tető elrejt a fagy elől 

  éjjeli fagytól óv el a téli tető 

 

Az óv ige vonzata mellé társul az elrejt ige igekötője. Itt is azt tapasztaljuk, hogy az 

alakok kontaminációjával együtt jár a két jelentés kontaminációja.  

Hasonlóan elemezhetjük ezt az idézetet is: 

 

…és feneketlen dühömet elvidítja már 

egy pocsolyából villanó, narancsszín kacsacsőr… 

(Tavaszra jósolok itt) 

a) vkit felvidít vmi  b) vki elűz vmit 

 engem felvidít vmi  dühömet elűzi vmi 

  dühömet elvidítja 

 

Ezúttal a ’dühömet elűzi s egyúttal felvidít’ értelem bonyolultabban bontakozik ki, a 

felvidító látványt pedig a sárga csőrű kacsák sora jelenti. A vidít ige vonzata 

megmarad, de az igekötőt a második kifejezésből meríti. 

Hasonlóan lehet eljutni, két-két ige, ill. vonzatstruktúra teljes összekapcsolásával, a 

következő igék kettős értelméhez is: 

 

szomorúfűz akadt 

utunkba és oly szomorún 

könnyezett ki a fekete és 

lázas udvarból 

 (Szerelmi ciklus 1927–28-ból) 

 

A könnyezik igét az irányra utaló ki- igekötővel a kisírja magát szerkezet rokonaként 

értékelhető kikönnyezi magát kifejezésen kívül nemigen találjuk meg. Az udvarból 
kinézni, kipillantani, kilesni, kihajolni stb. szoktak. A kétféle jelentés 

összekapcsolásaként, s ismét kontaminációjaként értékelhetjük Radnóti megoldását. 
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Megtörünk mi is, asszonyainknak 

Tükrös szeme alatt feketébb lesz az 

Árnyék s csókunkból ránkhavaz a tél. 

 (Naptestü szüzek, pásztorok és nyájak – 1929) 

 

a) hull a hó  b) havazik 

 ránk hull a hó   a tél behavaz minket 

 

A ránkhavaz a tél félsor szerkezete a fenti 2 részből rövidül, abból tehát, hogy 

ránkhull a hó és behavaz minket a tél. A félsor értelmének a megfejtéséhez azonban a 

teljesebb szövegkörnyezet ismeretére is szükség van. 

A késő őszi keletkezésű vers a télre való készülődést és a téltől való félelmet 

egyaránt megszólaltatja. A szerelmesek gondolataiba, sőt csókjaiba is „beköltözik” a 

közeledő tél. 

 

3. Befejezés 
 

Végül egy egészen különlegesnek érzett igealakkal szeretnék foglakozni, amellyel a 

költő 1937-es Hispánia, Hispánia című versében találkoztam. 

 

Házak fölött, de mélyben állok mégis itt, 

Rámsír az esővert korom. 

 

Valamilyen mélyebb rokonságot érzek e verssor és Verlaine egyik, a Romances sans 

paroles (Szövegtelen románcok) kötet cím nélküli, csak római hármas számmal ellátott 

versének az indító sora között: 

 

Il pleure dans mon coeur 

Comme il pleut sur la ville. 

 
Verlaine egy tárgyatlan, hangadást kifejező, egy valenciájú igét, a sírni igét 

használja a természeti jelenségekre vonatkozó avalens (=zéró valenciájú) igéket kérő 

szerkezetben. Nem ’ő sír’, ’valaki sír’, hanem egyszerűen ’sírás van’ a szívben, vagy 

ahogy Szabó Lőrinc gyönyörűen fordította: „Szivemben könnyezik / s esik kint is, az 

utcán”… 

Kettős értelemben is sikeres Szabó Lőrinc megoldása. Egyrészt azért, mert a sír és a 

könnyezik rokon értelmű igék, másrészt, mert a könnyezik végén ugyanaz az -ik 

található, mint az esik és a többi időjárás-igénk végén. Az igazi bravúr mégis az, hogy 

a szívemben könnyezik így, alany nélkül ugyanolyan hatású, mint a francia nyelvben 

lehet az, hogy az il pleure kifejezés il alanya nem valódi személy helyett áll, hanem 

személytelen szerkezetet vezet be. 
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Az egész verset bánat hatja át; a vers szókincsére a langueur (’levertség, bágyadtság, 

mélabú’), a doux (’csendes, lágy, enyhe, gyenge’), még inkább pedig a deuil (’gyász’) 

és a peine (’fájdalom, kín, bánat’) kifejezések jellemzőek. 

A magyar nyelvben az esik, havazik hasonló időjárás-igék, mint a francia il pleut. Az 

eső esik rám, rám esik az eső kifejezés helyett a sír igével szerkesztett, egyetlen 

szóként fellépő rámsír egyéni szóalkotás. A rámsír igealak jelentéstömörítő ereje igen 

nagy. Hiszen, amíg az eső valóban hullhat valakire, a sírásnak nincsen igazán egy adott 

iránya. Ha azonban a sírást a könnycseppekkel azonosítjuk, már mondhatjuk, hogy az 

esőcseppek könnycseppekként hullnak alá. De nem hasonlattal él a költő, hanem olyan 

megszemélyesítéssel, amelyben az egész antropomorfizált természet benne van. 
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BORBÁS GABRIELLA DÓRA 
 

 

NYELV ÉS NYELVHASZNÁLAT A BIBLIÁBAN 
 

 

 

 

 

1.1. Úgy szeretném megközelíteni a Bibliát ezúttal, mint a világirodalom egy regényét. 

Önmagában és önmagáért vizsgálva. A világirodalomban ez egy különleges regény. 

500 éve vezeti a bestsellerlistát, ugyanakkor ezt a regényt igen kevesek olvassák el 

elejétől a végéig. Éppen ezért igen röviden nézzük meg, mi is e regény sztorija: 

Két főszereplő van: a Sátán nevű és az Isten nevű. Egy Föld nevű helyszínen 

játszódik. További szereplők az ember nevűek. A regény elején a Föld az Isten nevű 

szereplő uralma alatt van. Azonban rögtön a regény legelején történik valami, ami 

miatt a Föld uralkodója, a Sátán nevű szereplő lesz (szerepelni fog) egészen az 1200 

oldalas regény legvégéig, gyakorlatilag utolsó lapjaiig, amikor is az Isten nevű szereplő 

visszakapja a Föld irányítását. A regény tulajdonképpen csapatépítésről szól. Az Isten 

és a Sátán nevű szereplők csapatokat gyűjtenek az ember nevű szereplőkből. Az elején 

mindössze két ember nevű szereplő van, akik rögtön a regény elején az Isten nevű 

szereplő csapatából a Sátán nevűéhez csatlakoznak. Az Isten nevű szereplő kitalál egy 

megoldási ötletet, hogy hogyan térhetnének vissza az ember nevű szereplők az Ő 

csapatába. Fiát ajánlja kezesnek, aki kezességet vállal az Isten nevű szereplő csapatába 

visszacsatlakozni kívánókért. 

A regény a két csapat és a két csapatvezér küzdelmeiről szól – fő szálként. Közben 

zajlanak kisebb-nagyobb háborúk, kisebb-nagyobb szerelmek (gondoljunk Jákóbra, aki 

14 évet dolgozik Ráchelért), kisebb-nagyobb izgalmak. Láthatjuk, hogy minden igényt 

kielégítő regényről van szó… Dramaturgiai érdekesség, hogy szinte a legelején 

majdnem vége lett a regénynek. Tudniillik az Isten nevű szereplő csapata annyira 

megcsappant, hogy csak egyetlen család maradt benne (Noé családja), és ekkor az Isten 

nevű szereplő – azért, hogy megmaradjon a lehetőségük az ember nevű szereplőknek 

az Ő csapatához csatlakozni –, az akkor élő emberekre elég sok vizet engedett, és azok 

megfulladtak. Ez volt az ún. özönvíz. Elég sokáig hirdette előtte, hogy jön az özönvíz, 

csak nem hittek Neki, így hát megfulladtak. Aztán a Föld nevű hely újra benépesült, s 

így nem lett vége a regénynek rögtön a legelején. 

 

1.2. Mi az írók, költők célja a művészetükkel? Mi volt pl. Ady célja a verseivel? Ady 

morgós volt és dühös – pl. a betegsége miatt –, és ezt ki kellett írja magából. Mi ezzel 

szemben a Biblia mint regény célja? Az állítása: Az emberek boldogtalanok. A cél – az 

Isten nevű szereplő megfogalmazásában: Kellene ezzel kezdeni valamit! 
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1.3. A világirodalom abszolút ihletforrásként használja a Bibliát. A Biblia a legtöbbet 

idézett mű, sokszor olyankor is idézik, amikor nem is tudják, hogy az idézetük 

elsődleges forrása a Biblia (l. néhányat lentebb), illetve sokszor nem pontosan, 

némiképp tartalmilag ferdítve idézik. 

Milton Elveszett paradicsom-a például egyben röviden ismerteti a történetet is, amit 

fentebb elmondtam: 

 

„S te, Lélek, főleg Te taníts… 

Mondd el… Égkegyelte: boldog 

létükben mi vitte ős-szüleinket rá, 

hogy Alkotójuk elárulják, és megszeg- 

jék tilalmát, melyen túl fői voltak a 

a Világnak? Ki űzte őket undok pártütésre?… 

Igazzá tettem őt, képessé, hogy 

megálljon, bár szabaddá, hogy 

bukjon. Minden égi lényt ilyennek 

alkottam, ki megállt, ki elbukott. 

Önként megáll, ki áll, s ki nem: bukik! 

Nem-szabadok tanújelét hogy adják 

szerelmüknek, igaz-szilárd hitüknek, 

ha csak azt tehetik, mit tenniük kell, 

s nem, mit akarnak?… 

Ők az Igazság szent törvénye folytán 

alkottattak meg így, joggal sosem 

vádolhatják meg alkotójukat: 

sorsukat, mintha eleve-rendelés 

irányitná s szándékuk abszolút 

parancs kénye avagy előrelátás. 

Maguk tervelték pártütésüket, 

nem én! Ha láttam is előre, az még 

nem ösztökélte bűnüket, ami 

ha előre nem is tudom, csak úgy 

betölt volna. Kényszer-vaksors-kizárva, 

előre-tudásomtól függetlenül, 

maguktól vétkeznek, megtéve azt, 

mit jónak ítélnek, választanak. 

Őket szabadnak alkottam bizony, 

s szabadnak kell maradniuk, amíg 

maguk magukat rabbá nem teszik; 

különben meg kéne természetük 

változtatnom, s a magas, végleges 

örök végzést törölnöm, mely nekik 

szabadságot szabott.” 
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(Milton, John. Elveszett paradicsom. Eposz. Részlet. 1667. Ford. Jánosy István.) 

 

1.4. Ami szokott az olvasóknak segíteni a cél, a mondanivaló megfejtésében, az pl. a 

regény címe. Külön érdekesség, hogy ennek a regénynek nincs címe: Biblia 

’könyvek/fejezetek’. 

 

1.5. Melyek azok a további vonások, amelyek egyedivé teszik a Bibliát a regények 

között? Ez az egyetlen olyan könyv a világirodalomban, amelyet kb. 40 ember írt 1500 

éven keresztül, és ami furcsa módon magától állt össze egy könyvvé, és magától 

maradt fenn az eredeti szövegnek megfelelően. 

Hogyan tud 40 ember együtt dolgozni, akik soha nem találkoztak egymással, és 

évszázadok választják el őket egymástól? Hogyan lehetséges, hogy mégis lesz 

dramaturgiája a regénynek, hogyan lehetséges, hogy leír a történet egy ívet, és senki 

nem rontja el a koncepciót, senki nem fejezi be előbb, mint ahogy kellene stb. Hogyan 

lehetséges elnevezni egy szereplőt az elején Vádolónak (Sátán), akiről a regény 

legvégén derül ki igazán, hogy miért ez a neve? Próbáltunk már ketten-hárman egy 

cikket írni? És egy 1200 oldalas regényt? És 40-en? És úgy, hogy a szerzőtárs 500 éve 

halott? 

 

1.6. A Biblia című regény kerek egész. Telis-tele van önmagára való hivatkozásokkal. 

Nemcsak visszafele utal időben, hanem előre is. Honnan tudták például a napkeleti 

bölcsek, hogy hova kell menni látni a Jézus nevű szereplőt újszülöttként? Onnan, hogy 

olvasták a félkész regényt. Az 1200 oldalon több mint 600 időbeli előrehivatkozás van 

csak a Jézus nevű szereplőre. Ezenkívül több ezer szövegazonos és tartalomazonos 

előre- és visszahivatkozás az Ó- és Újszövetségen belül és között is. Ez akkor is nagy 

teljesítmény a regény megírását tekintve, ha van számítógépünk, meg szivacsagyunk, 

vagy beépített memóriakártya a fejünkben. Olyan apróságot megír 1000 évvel 

korábban (a Zsoltárok könyve című fejezetben), hogy a Jézus nevű szereplő köntösére 

a katonák sorsot vetnek: 

 

„A vitézek azért, mikor megfeszítették Jézust, vevék az ő ruháit, és négy részre oszták, 

egy részt mindenik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig varrástalan vala, felülről 

mindvégig szövött. Mondának azért egymásnak: Ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk 

sorsot reá, kié legyen.” (Ján. 19: 23–24a.) 

 

„Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a 

viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez 

tapadt, és a halál porába fektetsz engemet. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok 

serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden 

csontomat, ők pedig csak néznek, s bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és 

köntösömre sorsot vetnek.” (Zsolt. 22: 15–19.) 
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„Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis, kivéve 

egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy 

higgyenek benne… Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük. Mert ezt akárki mondhatja, 

akárki kijelentheti, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban 

beteljesedett jövendölések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról.” 

(Pascal, Blaise. Gondolatok. 693. töredék.) 

 

„Merészség kell hozzá, hogy egy és ugyanazon dolgot annyiféleképpen mondjanak meg 

előre.” „Már az is végtelen tudást tételezne fel, ha egyetlen ember írta volna meg egy 

könyvben a Jézus Krisztusra vonatkozó összes jövendölést, eljövetelének idejét és módját, 

s aztán Jézus valóban e jövendölések szerint jött volna el. Itt azonban sokkal többről van 

szó… egymást követő férfiak szakadatlan soráról, akik eltérések nélkül jövendölik 

ugyanazt az eljövetelt.” „Ha soha, semmilyen módon nem hallottam volna beszélni a 

Messiásról, a világ sorának ily csodálatos és nagyszámú beteljesült megjövendölése után 

mégis megértem, hogy Istentől való e dolog.” (Pascal, Blaise. Gondolatok. 709., 710., 

734. töredék.) 

 

1.7. A Biblia című regénynek belső, szilárd, kristálytiszta logikája van. Önmagában 

milyen logikátlannak tűnik például a hatnapos teremtés. Hiszen ha az Isten nevű 

szereplő mindenható, teremthetett volna öt, vagy nyolc, vagy egy nap, vagy akár egy 

perc alatt is… Maga a regény adja meg erre is a választ: a hatnapos teremtés mintaadás 

a heti hat munkanap és egy pihenőnap megtartására. Idézet az ún. tízparancsolatból: 

„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át 

munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek 

szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se 

szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; Mert hat napon 

teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik 

napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.” 

(2Móz. 20: 8–11 és 5Móz. 5: 13–15.) „És az én szombatimat megszenteljétek, hogy 

legyenek jegyül én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti 

Istenetek.” (Ezék. 20: 20.) 

A francia forradalom idején próbálkoztak például a 10 napos hét bevezetésével – 

nem sok sikerrel. Manapság pedig sokszor 365 napos munkaheteink vannak, és így 

tapasztalható, hogy nem túl jó ez nekünk. 

 

1.8. Abszolút különlegesség a regények között: a Biblia című regény folyamatosan 

reflektál saját magára! A Biblia önvallomása a keletkezéséről: „A teljes írás Istentől 

ihletett [eredeti gr. theopneusztosz ’Istentől lehelt’], és hasznos a tanításra, a feddésre, a 

megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” (2Tim. 3: 16.) stb. 

 

1.9. A Biblia című regény önvallomása a fennmaradásáról: „Mint akik újonnan 
születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él 

és megmarad örökké.” (1Pét. 1: 23.) „Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a 
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föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg 

minden be nem teljesedik.” (Mt. 5: 18.) „Keressétek meg majd az Úr könyvében, és 

olvassátok: ezeknek egy hijjok sem lesz, egyik a másiktól el nem marad; mert az Ő 

szája parancsolta, és az Ő lelke gyűjté össze őket!” (Ésa. 34: 16.) 

„A modern idők legnagyobb kéziratlelete” (Albright, William Foxwell), a holt-

tengeri tekercsek tanúbizonysága a fenti (ön)állításokat igazolja. Az 1947-ben egy 

kecske által felfedezett esszénus barlangkönyvtárak több ezer kézirattöredéket 

tartalmaztak, melyek kb. 100 bibliai kézirat részei. Szinte minden bibliakönyvhöz 

találtak töredéket, és két teljes Ézsaiás könyvét. Utóbbiban az különösen érdekes, hogy 

éppen Ézsaiás könyve az, aminek egyszerzőségét és egyidejűségét a XVIII. sz. végétől 

a történetkritikai módszer kétségbe vonta. A holt-tengeri lelet bizonyította, hogy 

eredetileg is betűről betűre a ma ismert volt a könyv szövege. (Ez az igazolás 

különösen fontos volt azért is, mivel ez a könyv 700 évvel korábbi, igen konkrét 

jövendöléseket tartalmaz a regényben a Jézus nevű leendő szereplőre vonatkozóan.) „A 

héber biblia mássalhangzós szövege olyan pontossággal maradt fenn, amely 

páratlannak tekinthető a közel-keleti irodalmi művek viszonyában.” (Albright, W. F.) 

A Biblia című regény fennmaradt kéziratainak mennyisége is páratlan: hiszen több 

mint 5000 újszövetségi kézirat és több mint 1000 ószövetségi kézirat vált eddig 

ismertté. Vagyis megállapíthatóan bőséges bizonyítékok vannak e regény 

szöveghitelességére. Míg az Iliász-nak például tizedannyi (643 db) kézirata, 

Thuküdidésznek nyolc, Tacitusnak mindössze két kézirata maradt ránk. 

 

1.10. A megértés mint tevékenység mindig erőfeszítés. A Száz év magány című regény 

megértése is jelentős erőfeszítéseket kíván, minimálisan családfát kell készítenünk a 

történet követéséhez. A Bibliának van önvallomása önmaga megértéséről és a meg nem 

értéséről, félremagyarázásáról is. Lássuk: 

 

„Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. 

Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ 

veszendő fejedelmeinek bölcsességét; Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, 

azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre; Melyet e 

világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették 

volna meg a dicsőség Urát: Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül 

nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. 

Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, 

még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, 

hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem 

ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, 

hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten 

ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi 

bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván. 

Érzéki ember [eredeti gr. természetes ember, azaz világi ember] pedig nem foghatja 

meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy 
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lelkiképpen ítéltetnek meg. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem 

ítéltetik meg. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig 

Krisztus értelme van.” (1Kor. 2: 5–16.) 

 

A Biblia című regény előre megmondja, hogy olvasói bolondságnak fogják tartani. 

Azt is, hogy el fogják csűrni-csavarni az értelmét. Mintha egy regény közepén 

megjegyezné az író: ez a könyv bizony meg fog bukni a könyvpiacon… Nem lesz 

valóban olvasott és megértett mű. „Szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél 

azokban; amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és 

állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére.” (2Pét. 

3: 16.) 

Kommunikációs szempontból teljesen érthető, hogy ha valaki prekoncepciókkal, 

dühösen, ellenségesen fog egy szöveg megértéséhez – akkor borítékolt a kudarc. Így 

van ez minden hangzó vagy írott szöveg dekódolásánál. Még a családi veszekedéseknél 

is. Ha valaki eleve nem akar valamit megérteni, vagy nem szán rá elegendő időt, vagy 

nem kellő nyitottsággal fog hozzá a megértéshez, akkor semmi esélyt nem ad önmaga 

számára, hogy értse a szöveget, hogy felfedje azt a jelentést, amit a beszélő nyelvileg 

próbált kódolni. 

 

1.11. A Biblia önvallomása az értelmezéséről időre és odaszánásra hívja fel a 

figyelmet: „Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, 

megtalálnak.” (Péld. 8: 17.) „Imádkozván egyszersmind miérettünk is, hogy az Isten 

nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is 

vagyok; Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell.” (Kol. 4: 3–

4.) „Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” (Jel. 2: 29.) „Akkor 

megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat.” (Luk. 24: 45.) „De mikor 

eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem 

őmagától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti 

néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.” (Ján. 

16: 13–14.) „Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.” (Ján. 18: 37b.) 

„A kiválasztottak számára minden jóra fordul, még az Írás homályos helyei is, 

mert ők az isteni igazságok miatt ezeket is megbecsülik. A többiek számára viszont 

minden rosszra fordul, még a világos igazságok is, mert ők a meg nem értett, homályos 

helyek miatt ezeket is ócsárolják.” (Pascal, Blaise. Gondolatok. 575. töredék.) 

E mű megértésére ugyanazok a természetes eszközök adottak a számunkra, 

amelyeket a hétköznapi emberi kommunikáció megértésénél alkalmazunk. Megértés 

szempontjából döntő jelentőségű a műfajok különbözőségeinek fontossága. A Biblia 

című regény műfajait ugyanolyan természetes módon lehet észrevenni és 

megállapítani, mint a mindennapi beszéd dekódolása során vagy az (egyéb) irodalmi 

műveknél. A történeti könyvekben például főleg tényközléssel találkozunk, a költői 

szemléltetésekben metaforákkal, a látomások, álmok, példázatok leírásában pedig 

jelképekkel. Nem mindegy, hogy egy történeti könyvben szerepel három tehén, vagy 

egy költői részben, vagy egy álom leírásában, vagy visszatérő jelképről van szó. Mint 



54 

 

ahogy a mindennapi kommunikációban sem mindegy értelmezés szempontjából a 

szövegkörnyezet. (Nem mindegy, hogy a galambom szó egy galambászati 

szakkönyvben szerepel vagy intim beszélgetésben.) 

Ahogy a mindennapi kommunikációink dekódolása során, a Biblia értelmezésében 

is annál biztosabb az eredmény, minél tágabb szövegkörnyezetet nézünk: egy egész 

fejezetet, egy egész könyvet, a teljes művet. Végül mindig a teljes műbeli 

összefüggéseket kell néznünk: pl. ha ószövetségi a mondat, akkor meg kell vizsgálni, 

nem újszövetségi mondat(ok)ra utal-e előre, ha újszövetségi az értelmezendő mondat, 

utána kell járni, nem ószövetségi mondatot idéz-e. A szövegkörnyezet ismerete nélkül 

minden nyelvileg kódolt tartalom teljesen logikusan érthetetlen a számunkra. 

Nagyon fontos értelmezési szempont, hogy e műben is – mint minden más 

kommunikációs közegben, ha megfigyeljük – csak az tekinthető jelképnek, ami más 

helyütt (a műben önmagában) a Bibliában tartalmazza a megoldási kulcsot, a 

beazonosítást. Ha valami jelkép, akkor annak a teljes Bibliában (minden próféciában) 

ugyanaz a jelentése. Ami jelképet maga a Biblia önmagában, a művön belül nem old 

fel, nem magyaráz meg – az nem jelkép, és épp ezért nem is tekinthető jelképnek. 

„Aki úgy értelmezi az írást, hogy értelmét nem magából az Írásból veszi, az 

ellensége az Írásnak.” „Két tévedés: 1. Ha mindent betű szerint értelmezünk. 2. Ha 

mindent a rejtett értelme szerint értelmezünk.” (Pascal, Blaise. Gondolatok. 900., 648. 

töredék.) 

 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy aki többször elolvassa a Biblia című regényt 

elejétől a végéig, és szán rá kellő időt, az nem sok esélyt hagy a maga számára, hogy ne 

értse meg a mondanivalóját. Így van ez minden más regény esetében is. Az olvasási 

szándék kevés, megértési szándékra van szükség: állhatatosságra és tudatosságra. 

 

1.12. Miért nem könnyen érhetően lett megírva a Biblia című regény? Ha valaki úgy 

érzi, fontos üzenete van az emberek számára, akkor azt a fontos üzenetet miért nem írja 

le 30 oldalban, egyértelműen, félreérthetetlenül, miért nem írja meg több nyelven, hogy 

a fordítás se okozzon gondot? Kommunikációs szempontból ez egy igen logikus 

felvetés. Azonban erre a felvetésre is maga a regény válaszol: mert maga a könyv is 

csapatépítő funkciójú, nem csak arról (a csapatépítésről) szól. Az csatlakozhat a 

kisebbségi csapathoz a Biblia szerint, akinek van megértési szándéka. A Biblia 

kibeszél önmagából. 

 

2.1. E regényben a nevek jelentésének a történetmesélés és történetértelmezés 

szempontjából jelentősége, funkciója van – mint sok más regény esetében is. Például 

Jób történetét nem is lehet érteni a Sátán név jelentése nélkül. Sátán: héb. ןטׂש [szátán] 

’vádló, ócsárló’, ’ellenfél, üldöző’. „Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ 

fejedelme (= Sátán): és énbennem nincsen semmije” – mondta a Jézus nevű szereplő 

nem sokkal elfogatása előtt (Ján. 14: 30). „Akikben e világ Istene (= Sátán) 

megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának 

világosságát, aki az Isten képe.” (2Kor. 4: 4.) „Azután megmutatá nékem Jósuát, a 
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főpapot, aki az Úr angyala előtt álla, és a Sátánt [a vádolót], aki jobb keze felől álla, 

hogy vádolja őt.” (Zak. 3: 1.) „És monda az Úr a Sátánnak [a vádolónak]: Észrevetted-é 

az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, 

istenfélő, és bűngyűlölő. Felele pedig az Úrnak a Sátán [a vádoló], és monda: Avagy ok 

nélkül féli-é Jób az Istent?” (Jób 1: 8–9.) 

A Sátán nevű szereplőnek további nevei is vannak: διάβολος ’rágalmazó’, δαίμων 

’gonosz szellem, démon, ördög’. „És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki 

neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték 

a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének. És hallék nagy szózatot az égben, a 

mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek 

országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, 

ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.” (Jel. 12: 9–10.) 

 

2.2. A Biblia című regényben szóba kerül a nyelv és a nyelvek keletkezése, a nyelvnek 

az Isten nevű szereplő és az ember nevű szereplők általi alkalmazása, valamint helyt 

kapnak a műben óvások a beszéd ön(sors)rontó használatától, és pozitív példák a 

sikeres kommunikáció módjára vonatkozóan. 

Íme, mit mond a Föld nevű hely szóval való teremtéséről a mű: „A föld pedig 

kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a 

vizek felett. És monda Isten:…” „Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet, 

maghozó füvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben 

legyen néki magva e földön. És úgy lőn.” (1Móz. 1: 2–3a; 1: 11.) „Az Úr szavára 

lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.” „Mert ő szólt és meglett, ő 

parancsolt és előállott.” (Zsolt. 33: 6, 9.) „Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává 

tettelek téged az előtt, az Isten előtt, akiben hittél, aki a holtakat megeleveníti, és 

azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.” (Rm. 4: 17.) 

 

2.3. E regény a nyelv keletkezésével kapcsolatban monogenezisről és nem emberi 

eredetről beszél. A nyelv nem lett, hanem adatott: „És formált vala az Úr Isten a 

földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, 

hogy lássa, minek nevezze azokat; mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az 

annak neve. És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden 

mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.” (1Móz. 2: 19–

20.) 

A mű állásfoglalása szerint: egyszerre (egy időpillanat, tehát nem fejlődési 

fokozatok során) jött létre (adatott) a gondolkodás ÉS a nyelv ÉS az ember. 

(Fölhívom a figyelmet a Jespersen által összefoglalt öt, jelenleg létező, nem kevésbé 

érdekes „tudományos” hipotézisre a nyelv eredetével kapcsolatban: létezik a „vau-

vau”-elmélet, a „jaj-jaj”-elmélet, a „bim-bam”-elmélet, a „hórukk”- és a „lala”-elmélet. 

Idézi: Crystal, David 1998. A nyelv enciklopédiája. Budapest. Osiris Kiadó. 366.) 

2.4. A műben az egyes nyelvek, nyelvcsaládok létrejöttének magyarázatát így olvassuk: 

„Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala.” (1Móz. 11: 1.) „És 

monda az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; 
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és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak 

magukban. Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék 

egymás beszédét. És elszéleszté őket onnan az Úr az egész földnek színére; és 

megszűnének építeni a várost. Ezért nevezék annak nevét Bábelnek; mert ott zavará 

össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széleszté el őket az Úr az egész földnek 

színére.” (1Móz. 11: 6–9.) Vagyis a Biblia szerint Bábelban (Babylon) történt az egyes 

nyelvek létrejötte. Ez is egy időpillanatban történt, tehát adatott és nem lett (nem 

fokozatos kialakulás), és funkciója volt az emberi – addig egységes – kommunikáció 

összezavarása. 

 

2.5. A nyelveken szólás történetéből ennek ellenkezőjét ismerhetjük meg a műből: 

funkciója van a megértetésnek is. A Biblia című regényben adomány a tanítványok 

részére, hogy képessé váltak/válnak olyan nyelveken is hirdetni a szeretet törvényét, 

amelyeken azelőtt nem tudtak. (Tehát tényleges nyelvekről van itt szó, szemben a 

karizmatikus gyülekezetekben oly gyakori halandzsa beszéddel, amit valamiért tévesen 

nyelveken szólásnak neveznek.) 

 

„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy 

hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, 

ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok 

közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, 

amint a Lélek adta nékik szólniok. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő 

férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, 

egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá 

őket szólni. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: 

Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, akik szólnak? Mimódon halljuk hát őket, 

kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Párthusok és médek és elámiták, és 

kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában, 

Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett 

van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, Krétaiak és arabok, halljuk 

amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodnak vala pedig 

mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?” 

(Csel. 2: 1–12.) (Jóel 2: 28-ban megjövendölve.) 

 

2.6. A Biblia című regényben a nyelvhasználatra vonatkozóan két fő tiltást találunk: a 

3. és a 9. parancsolatot: „Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem 

hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi.” (2Móz. 20: 7 és 5Móz. 

5: 11.) „Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.” (2Móz. 20: 16 és 5Móz. 

5: 20.) A 3. parancsolat az Isten nevű szereplő nevének más denotátumokra való 

felesleges alkalmazásától és hamis, felesleges esküvéstől, esküdözéstől is óv. A 9. 

parancsolat pedig elsősorban a hazugságoktól, rágalmazásoktól, félrevezetésektől, 

csúsztatásoktól és a pletykálkodástól óvja a regény ember nevű szereplőit. 
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A regényben fontos szerepe van ennek az ún. tízparancsolatnak, mely egy belső 

hierarchia szerint épül fel: az első 3 parancsolat az Isten nevű szereplővel kapcsolatos, 

a többi az emberekkel. A 4. és az 5. tevőleges parancsok: mit tegyünk! A 6–10-ig 

tiltások, mégpedig azt a logikát követve, hogy a 6-7-8. cselekedetet tilt, a 9. szájjal való 

cselekedetet, a 10. pedig gondolati cselekedetet. (Tehát egyre nehezebb betartani őket. 

Aki a 10-et is be tudja tartani, az a regény szerint „tökéletes ember”.) Az eredeti 

héberben ezek nem parancsolatoknak hívatnak, hanem pusztán mondásoknak. Azért, 

mivel akik a szeretet parancsát betöltik (azt a fő parancsolatot – Mt. 22: 36–40 –, 

aminek az emberek számára való kifejtése a 10 parancsolat), azok maguktól fogják 

tenni, illetve nem tenni ezt a 10 cselekedetet, a bennük lévő szeretet szerint. 

 

A műben további, a mindennapi kommunikációink számára is hasznos, modern 

tanácsokat találunk a beszédünk milyenségére vonatkozóan: 

 

„Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a 

szólásra, késedelmes a haragra. Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem 

zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete 

hiábavaló.” (Jak. 1: 19; 26.) 

„Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az 

tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ezenképpen a nyelv is 

kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt 

felgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink 

között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is 

lángba boríttatván a gyehennától. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti 

meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, 

és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek: 

Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni! 

Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne 

hazudjatok az igazság ellen.” (Jak: 3: 2; 5–6; 8–10; 14.) 

„Ne szóljátok meg egymást, atyámfiai. Aki megszólja atyjafiát, és aki kárhoztatja 

atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt 

kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki 

hatalmas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat?” 

(Jak. 4: 11–12.) 

„Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: ímé a Bíró az ajtó 

előtt áll. Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se 

semmi más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy 

kárhoztatás alá ne essetek.” (Jak. 5: 9; 12.) 

„Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé; 

Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a 

gonosztól vagyon.” (Mt. 5: 36–37.) 
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„Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, 

úgy eszi annak gyümölcsét.” (Péld. 18: 21.) 

„Akik gonoszt gondolnak szívökben, és minden nap háborút kezdenek. Nyelvöket 

élesítik, mint a kígyó; áspiskígyó mérge van ajkaik alatt.” (Zsolt. 140: 3–4.) 

„Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, 

az fertőzteti meg az embert. Ti is értelem nélkül vagytok-é még? Mégsem értitek-é, 

hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik? Amik 

pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. 

Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, 

paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások.” (Mt. 15: 11; 16–19.) 

„De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot 

adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből 

ismertetel hamisnak.” (Mt. 12: 36–37.) 

„Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.” (Zsolt. 34: 14.) 

„Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt lelkű, az értelmes 

férfiú. Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik; mikor ajkait bezárja, 

eszesnek.” (Péld. 17: 27–28.) 

„Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra; mert a harag a bolondok kebelében nyugszik. 

Ne mondd ezt: mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? Mert nem 

bölcsességből származik az ilyen kérdés.” (Préd. 7: 9–10.) 

 

(Megtaláljuk az idézetek között a „Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna” 

mondásunk eredetijét, és egy megszívlelendő megjegyzést a „Bezzeg az én 

időmben…” típusú szubjektív vélekedések tarthatatlanságára vonatkozóan is.) 

 

2.7. Mint annyi emberi cselekedetre, még a lingvicizmusra is van példa a Biblia című 

regényben: „És elfoglalták a gileádbéliek Efráim előtt a Jordán réveit, és lőn, hogy 

mikor az Efraim 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” (Bír. 12: 5–6). A Bírák 

könyvéből idézett példa a héber sibbólet ’gabona’ szó két dialektus szerinti eltérő 

ejtéséről szól. 

 

2.8. Ha sokáig búvárkodunk e regényben, kiderülhet a számunkra, hogy a Biblia mint 

kommunikációs és pszichológiai tankönyv is használható. Nézzük meg pl. a Sátán nevű 

szereplő kommunikációját a regény legelején, az ún. bűnesetnél. (A bűn műbéli 

definíciója: bűn = szembefordulás a szeretet törvényével. Minden bűn, ami nem tiszta 
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szeretet.) A Sátán nevű szereplő kommunikációs technikája nem nevezhető szeretetből 

valónak, leginkább a mai reklámnyelvre hasonlít összetevőiben: 

 

„A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, 

és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról 

se egyetek? És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk; 

De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: 

abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És monda a kígyó az 

asszonynak: nem haltok meg; hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek 

abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek, mint az Isten: jónak és 

gonosznak tudói. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a 

szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és 

evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék. (1Móz. 3: 1–6.) 

„Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és 

akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek.” (Rm. 5: 12.) 

 

A Sátán feltett egy olyan kérdést, ami provokált, amire – megfogalmazásának módja 

miatt – muszáj volt válaszolnia az embernek. Aztán hazudott: „nem haltok meg”, aztán 

a következő mondatban csúsztatott. És íme az eredmény: Éva már úgy gondolta, ez az 

ő ötlete volt; és tetszett neki az ötlet – mint a reklámok hatásmechanizmusában 

tapasztalhatjuk. (Fontos megjegyeznünk, nem csak Éva tehet a regényben történtekről, 

tudniillik minden kommunikációban minimum ketten vannak. Ádám is mondhatta 

volna, hogy: „Kicsi szívem, csak kell valami logikus magyarázatának lennie, hogy 

miért tilos ez az egyetlen fa, amikor körül vagyunk véve számtalan finomabbnál 

finomabb gyümölcsöket termő fával…”) 

A Sátán kisebbrendűségét és dühét végig, az egész regényen keresztül az adja (l. 

reklámnyelv), hogy mivel mindig rosszat akar, nem állhat nyíltan sosem az ember nevű 

szereplők elé, hogy: „tessék, itt van három rossz ötletem, egyik borzalmasabb, mint a 

másik, válasszatok közülük!”, és ezért mindig kénytelen titokban tartani a kilétét, nem 

vallhatja be, hogy azok az ő ötletei. Kénytelen sugalmazni, és elérni, hogy az ötleteiről 

az emberek mindig azt higgyék, azok a sajátjaik, amelyekkel nem ártani, hanem 

használni fognak önmaguknak. A Sátán nevű szereplő kommunikációs módszere végig 

a csalás, az elhitetés, s aztán a vádolás az Isten nevű szereplő előtt: szerinte mégsem a 

jó csapatba tartozik az adott ember. 

Mivel az egész műben végigvonul egy dichotomikus gondolkodásmód, amelynek 

gazdái a két főszereplő: az Isten nevű és a Sátán nevű, mind a jó, szeretetből való, 

működő kommunikációra, mind a rossz, nem szeretetből (hanem önzésből) való, végül 

kárt okozó kommunikációra találunk számtalan mintát. 

 

2.9. Lássuk a Nikodémus-párbeszéd elemzését abból a szempontból, hogy hogyan lehet 

eredményesen kommunikálni: 
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„Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve 

Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert 

senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele 

Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem 

születik, nem láthatja az Isten országát. Monda néki Nikodémus: Mimódon 

születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, 

és születhetik-é? Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik 

víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Mi testtől született, test az; és 

ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek 

újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, 

honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született. Felele Nikodémus és 

monda néki: Mimódon lehetnek ezek? Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója 

vagy, és nem tudod ezeket? Bizony, bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, 

és amit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. 

Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről 

szólok néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, aki a mennyből szállott 

alá, az embernek Fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a 

pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen ő benne, el 

ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő 

egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem 

hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem 

hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Ez 

pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a 

sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának. Mert minden, 

aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő 

cselekedetei fel ne fedessenek; Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, 

hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.” 

(Ján. 3: 1–21.) 

 

Nikodémus farizeus (’szeparatista’) volt. A farizeusok egy kegyességi mozgalmat 

alkottak, élesen elkülönültek azoktól, akik szerintük nem tartottak be minden 

parancsolatot. Az ószövetségi legalizmusról, a Biblia + hagyomány legalizmusáról van 

itt szó. Súlyos hibájuk volt az önteltség, az önigazultság. Josephus Flaviusnál részletes 

leírásokkal találkozunk, mivel ő maga is farizeus volt.) Nikodémus ráadásul főember 

volt, a szanhedrin tagja. (A hamis próféták ügyében is ők ítélkeztek, korlátozott 

jogkörrel, halálos ítéletet nem hozhattak.) Írástudó, vagyis vallásilag képzett, tanult 

ember volt. Mint olvassuk, éjjel ment a Jézus nevű szereplőhöz, egy tanulatlan (ti. nem 

tanult rabbiiskolában) ácshoz, titokban. Érdekelte Jézus személye, hiszen ekkor a Jézus 

nevű szereplő a regényben már megtisztította a templomot, már tett csodákat, már túl 

volt szolgálata elején. 

Nikodémus személyes meggyőződése miatt nevezi mégis rabbi-nak a tanulatlan 

Jézust. Tapasztaljuk, hogy Jézus mintha egész másra válaszolna, mintha nem 



61 

 

csatlakozna Nikodémus kezdő mondatához. Valójában azonban igazi gondolataira, a 

valódi, Nikodémust izgató kérdésre válaszol. Hiszen a zsidó szereplőknek a regény e 

részén téves elgondolásuk volt a messiás országáról, úgy hitték, az egy földi ország 

lesz, emberi vezetéssel (ti. a római rabigától akartak megszabadulni). Jézus erre a ki 

nem mondott hitre válaszolt azzal, hogy kijelentette: Isten országa lelki természetű, és 

éppen ezért szükséges az újjászületés (gr. anothen gennétai ’újjászületés; 

felülről/Istentől születés’). Az újjászületés fogalma nem volt ismeretlen Nikodémus 

számára. Mégis, jelentésében a világirodalom legcsúnyább mondatát válaszolta: 

„Jézus, azt mondod, menjek vissza anyámba?”. Nikodémust büszkesége és önmagával 

való erőteljes gondolati viaskodása felesleges iróniába sodorta. Jézus ezt nem vette 

figyelembe, mert tudta, mi megy végbe benne. Tudta, hogy egy Nikodémus – és az 

ember nevű szereplők – számára lényegi, döntő elképzelés új megvilágításba került a 

gondolkodásában, és a régi elképzelése küzd az újjal, ami azonban nagyon más, 

egyelőre a számára befogadhatatlanul nagyon más elképzelés önnön – és az ember 

nevű szereplők – életéről. Jézus éppen ezért mintha meg sem hallotta volna a gúnyt, és 

a tényleges, ki nem mondott kérdésére válaszolt. Ha Jézus nem így tett volna, 

Nikodémus nem csatlakozott volna Jézus halála után Jézus tanítványaihoz. De 

csatlakozott. (Sőt, ő volt az, aki a szanhedrinben is a védelmébe vette.) 

Sosem viszi előre a kommunikációt, ha leszidunk valakit. Hiszen ha Jézus nem 

szeretettel reagált volna, hanem megsértődött volna, tehát önző módon válaszolt volna, 

leszidta volna Nikodémust, akkor Nikodémusnak muszáj lett volna védekeznie, muszáj 

lett volna távolodnia Jézustól, mert mindig távolodunk attól, aki leszid minket. Ha a 

Jézus nevű szereplő nem szeretettel reagál, nem jöhetett volna létre egymás 

gondolatainak megértése, és a cél: Nikodémus közeledése a Jézus nevű szereplő 

gondolataihoz. 

3. Zárásul ismét Pascalt idézem. Az idézet arról szól, hogy minden vallás antropomorf, 

kivéve a biblikus kereszténységet. Ez egy fölöttébb érdekes megállapítás. „Meg kell 

vallani, van a keresztény vallásban valami meglepő. »Mert maga beleszületett«, vetik 

ellen. Egyáltalában nem. Emiatt inkább megmakacsolom magam, attól tartva, hogy az 

elfogultság tévútra vezet. De annak ellenére, hogy beleszülettem, mégiscsak így 

gondolkodom… Egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy az önszeretet bűn, 

sem arra, hogy ebben születtünk, hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni, és egyiknek 

sem volt rá gondja, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközeit… Az egyetlen, az 

emberek józan belátásával és természetével ellentétes tudomány, amely 

mindenkor fennmaradt az emberek között.” (Pascal, Blaise. Gondolatok. 615., 492., 

604. töredék.) 

 

(A bibliai idézetek a Károlyi Gáspár általi fordításból származnak.) 
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CZEGLÉDI KATALIN 
 

 

JEL ÉS JELENTÉS A FÖLDRAJZI NEVEKBEN 
 

 

 

 

 

1. A földrajzi névi kutatások során a jel és jelentés viszonyának egyrészt sajátosan 

megmutatkozó kölcsönösségére derült fény, másrészt – s éppen ezért – e viszony 

figyelembe- vétele kikerülhetetlen nemcsak a földrajzi nevek, hanem a neveket 

közvetlenül és közvetve érintő nyelvekben is. A földrajzi nevekből kiolvasható, hogy a 

jel és a jelentés egymást feltételezők lehettek már a megnevezés kezdetének 

pillanatában. Következésképp – minthogy a földrajzi nevek a nyelv részét képezik – 

kulcsfontosságuk van a földrajzi nevek ez irányú kutatásainak a kérdés eldöntésében, 

nevezetesen van-e köze a jelnek ahhoz, amit jelöl, vagy a megnevezés csupán 

megegyezésen alapul. 

A nagy kérdésre, hogy ma a nyelvben a jel és a jelentés között ok-okozati 

összefüggés felismerhető-e, csakis az lehet a válasz, hogy nem. Egyetlen kivétel van, 

mégpedig a hangutánzó szavak, amelyekben ez az oksági viszony felsejlik, a nyomai 

megtalálhatók. Nyitva maradt azonban két kérdés. Az egyik, megállja-e a helyét és 

eléggé pontos megfogalmazás-e az a ma általánosan elfogadott állítás, mely szerint a 

jel és jelentés közötti kapcsolat formális. Vajon ez mindig így lehetett? Mi volt a 

helyzet az emberi nyelv teremtésekor? Melyek lehettek az első kommunikációs 

egységek, és hogyan, milyen gondolkodás alapján, milyen motivációs tényező hatására 

születtek? A válasz megtalálásához a víz szó és a földrajzi nevek kapcsolatának 

tanulmányozása nagyban hozzásegített. 

Ismeretes, hogy az első jelzőrendszer jellemzője az állati ösztönös hangadás. A 

második jelzőrendszer jellemzője a tudatos emberi közlés (hangadás, rajz stb.) A kettő 

közötti átmenetet a tudat kialakulása tette lehetővé. A tudat fejlődésének függvénye a 

tudatos emberi közlés, azaz a kommunikáció alakulásának módja és tempója, amelyet 

alapvetően befolyásol a természeti környezet a maga változó tulajdonságaival. Ez 

utóbbi pedig hatással van a hangképző szervek működésére is. Miután a földrajzi nevek 

a természet egyes darabjainak a nevei, azok vizsgálata az emberi kommunikáció 

kialakulásának, fejlődésének a megismerésében segíthet. Amíg a létfenntartás (evés-

ivás, fajfenntartás, biztonság, azaz a védelem, a veszélyek elhárítása) az állatoknál 

ösztönösen működik, az embereknél ez kezdett tudatossá válni. Ugyanakkor, a 

fontossági sorrend ezután sem változhatott, hiszen a létfenntartást szolgálta minden 

egyes megnyilvánulásuk. Ehhez pedig az anyagot a természetben találták meg, amelyet 

egyrészt változtatás nélkül elvettek, másrészt a természet lemásolásával azt 
megteremtették. Különösen ez utóbbi a természet egyre jobb megismerését tette 
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szükségessé. Már az első lépcső, a természet javainak az elvétele, fogyasztása 

elindíthatta az emberi kommunikációt. 

Meglátásom szerint a természeti jelenségek hangját, alakját és mozgását 

utánozhatták elsőként. A víz hangját utánozva, az ember a társainak a tudomására 

hozhatta, hogy enni, inni lehet. A víznek mozgását utánozva azt eltáncolhatták, a víz 

nyomát utánozva a földbe, a barlang falára, fába, kőbe stb. rajzolhattak. Ez azt is 

jelenti, hogy a víz alkalmas volt a hangutánzó szavak megalkotására a víz hangjának 

utánzásával, s a hangutánzó szavak alapul szolgálhattak az emberi beszédnek. A víz 

nyomának a lemásolása pedig őse az írásnak. Így válhatott a beszéd és az írás az 

emberi nyelv legalapvetőbb jelrendszerévé, amely nem véletlenül mutat kapcsolatot a 

vízzel, annak minden egyes tulajdonságával. Természetesen az emberi nyelv részét 

képezi számos megnyilvánulási forma, amelyhez a mintát maga a víz szolgáltatta. A jel 

szerepének a bővülése, gazdagodása nem állt meg, a mai napig is tart. 

A fentiekből számomra az következik, hogy a földrajzi neveknek, közülük is a 

vízneveknek alapvető fontosságú szerepük van, ezért azokat tanulmányozni 

elkerülhetetlen az emberi kommunikáció születésének, kialakulásának és fejlődésének, 

valamint a jel és jelentés viszonyának a megismerésében. (Vö.: Czeglédi 2004–6, 

2007.) 

A vízneveknek alapul szolgált szavak keresésekor derült ki, jelentősége van annak, 

hogy a víznek nagy víz esetén mély, dübörgő, kis víz esetén kongó, csengő hangja van. 

Ez a kettősség alapjaiban két csoporthoz tartozó hangutánzó szavak keletkezését tette 

lehetővé, amelyek az emberi nyelv szókincsének a kiinduló készletét képezhették. Ez 

azt is jelenti, hogy a jel és a tartalom, azaz a jelentés között ok-okozati összefüggés 

van. A ’nagy víz’, ’kis víz’ jelentéstartalom idővel egyre komplexebbé vált, az ember 

számára a víznek egyre több tulajdonságát is magában foglalták az első jelek. Ez 

azonban nem jelenthette azt, hogy kevés jelhez egyre gazdagabb jelentéstartalom 

tartozott, mert a jelnek az alakja, formája is változott, bonyolódott. A használat során 

idővel, az egyik formával az egyik jelentés, a másik formával a másik jelentés 

kapcsolata maradt meg és így tovább. A jel és a jelentéstartalom közötti ok-okozati 

viszony pedig egyre inkább elhomályosult, majd végleg eltűnt, csak a hangutánzó 

szavakban maradt meg a nyoma. 

Fontos, hogy az emberi nyelv születése, kialakulása és fejlődése, a nyelvek közötti 

kapcsolat felderítése, megismerése csak úgy lehetséges, ha megpróbáljuk megtudni, 

hogyan gondolkodhatott az ember akkor, amikor kezdte megismerni a természetet, 

miközben a saját létét (táplálkozás, fajfenntartás, védelem, pl. hidegtől, különböző 

valós vagy képzelt veszélyektől) kívánta biztosítani. Ebben a megismerésben pedig 

nagyban segítenek a földrajzi nevek azért is, mert a jel és a tartalom közötti ok-okozati 

viszonyt természetüknél fogva a legtovább megtartották. Ezeknek a neveknek az egyes 

nyelvekben való előfordulása közszóként azt is jelzi, hogy melyik nyelv mit, miket 

tartott meg az eredeti komplex jelentéstartalomból, s a jel hogyan formálódott, alakult. 

A jelentéstartalom fontosságát és a jel formájának alakulását alapvetően meghatározza 

a természeti környezet. A tartalmat, vagyis a jelentést azért, mert a földrajzi környezet, 

az éghajlati viszonyok helyenként másképp befolyásolják a megélhetést, ugyanakkor, 
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pl. a beszéd esetében, a hangképző szervek működését, az íráshoz (kezdetben rajz) 

szükséges anyag (földre, kőbe, fába stb. rajzolás, vésés, festés stb.) igénybevételét, 

használatát. 

Vegyük figyelembe, hogy a „jelentés és hangalak kapcsolata […] konvención, 

történetileg kialakult „megegyezésen” alapszik […] társadalmilag érvényes, a nyelv 

története folyamán kialakult, megszilárdult kapcsolat […] kötelező […]” és így tölti be 

közlő szerepét. (Bencédy et al. 1974: 508) A nagy kérdés, hogyan alakult ki, és mi 

rejlik a „megegyezés” mögött. 

A földrajzi névi tanulmányaim hátterével kívánom jelezni azt, hogy pl. a jel egy 

tematikus csoportját vizsgálva, az alak és a tartalom szempontjából a szavak hogyan 

kapcsolódnak egymáshoz, s e kapcsolatok hogyan mutatkoznak meg az egyes 

nyelvekben, s az összefüggések, eredetüket tekintve, a fentiek figyelembevételével az 

egyes nyelvekben genetikusan öröklöttek, vagy idegenből átvettek lehetnek-e. Ez a 

fajta vizsgálat pedig kulcsfontosságú további, egyre aktuálisabbá váló kérdéseknek a 

megítélésében is. Közéjük tartozik pl.: Helyes-e a nyelveket nyelvcsaládokba sorolni, 

következésképpen fenntartható-e az ún. nyelvcsalád-elmélet, így az uráli, altáji, 

indoeurópai stb. nyelvcsalád elmélete, és a vele járó további problémakörnek van-e 

létjogosultsága. Ilyenek pl. a feltételezett ősnyelv, az ősnyelvet beszélő feltételezett 

ősnép és a kettő viszonya, az ősnyelv használatának ideje, helye, s magának a 

feltételezett ősnyelvnek a mibenléte, az egyes ősnyelvek keletkezési körülményei, 

egymással való lehetséges kapcsolatai stb. Mindez az emberi nyelv, a magyar és más 

nyelv és kultúra, az ember és a népek története és kultúrája megismerésének 

lehetőségét, ill. korlátait jelzi. 

 

2. A fentiek szemléltetésére bemutatom a jel, jegy, név, betű, ír, tamga, bélyeg, pecsét 

közszókat, jelezve az eddigi etimológiák tévedéseit, valamint a velük szorosan 

összetartozó földrajzi nevek közül csak egyet, a Tukmak
1
 nevet. A legfőbb 

feladatomnak tartom jelen írás keretei között, hogy első lépésben megnézzem, mit 

mondanak a tankönyvek a jelről. A másodikban be kell mutatni, mit mondanak a 

földrajzi nevek és az egyes nyelvek a jelről. A harmadik lépésben pedig tisztázni kell, 

helyes-e a megfogalmazás, mely szerint a jelnek mint formának nincs köze ahhoz, amit 

jelöl, a megnevezés csupán megegyezés kérdése. 

 

2.1. A tankönyvek kritikai elemzése
2
 

 

                                                           
1
 Vö.: magy. Takta ’Kesznyétennél a Sajóba ömlő vízfolyás’. A Taktaszada ’helység Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében’ (Kiss 1980) név azért is érdekes, mert olyan szóösszetétel, 

amelyiknek az előtagja a Takta és az utótagja a szada közös etimológiájú szavak, a szada is (vö. 

magy. szád, száj) ’száj, torkolat stb. ’ jelentésű szó. A Takta őrzi az eredeti szókezdő t-t, vö.: 

magy. Tak-ta, bask. Tuk-mak, csuv. tukmak, bask. tamak stb. 
2
 A terjedelmi korlátokra tekintettel ezt a fejezetet jelen dolgozatban kihagytam. 
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2.2. A jel, jegy, név, betű, ír, tamga, bélyeg, pecsét szavak közül elsőként azokat a 

szavakat tárgyalom, amelyek puszta szótövek (2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 

2.2.6.), majd ezt követően a képzővel ellátottakat (2.2.7., 2.2.8.). 

 

2.2.1. A magy. jel ’valamit közlő jelzés, ismertető jegy, megkülönböztető jelzés, 

valaminek a megnyilvánulása, tünet, valamit jelölő tárgy, valaminek írott, rajzolt 

jelölője, jelkép, jelvény, előjel, biléta, jegy, emlékmű, isteni megnyilatkozás, 

csodatétemény, az állatöv egy jegye, grammatikai suffixum’. Ősi örökség a finnugor 

korból, vö.: osztj. iˆäγêl ’díszítés, díszítmény’, finn jälki ’nyom, lábnyom’, észt jälg 

’ua.’. A finnugor alapalak * jälke, az eredeti jelentés ’nyom, folt’ lehetett. Vö.: ném. 

Spur ’nyom, csapás, jel, ismertető jegy’. (TESz.) 

Az adatokból a következő, szempontunkból lényeges tanulság olvasható ki: 

Az osztják adat jelzi, hogy a jel (CVC) korábban CVCVC hangtani felépítésű 

lehetett. Ezt igazolja a földrajzi nevek hangtana is. (Czeglédi 2004–6) Ami a jelentést 

illeti, igazolhatóan helyesen állapították meg, hogy az eredeti jelentés ’nyom, folt’ 

lehetett. Hozzáteszem, elsőként a csepegő, majd folyó forrásvíz nyomát, foltját 

jelölhette. 

 

2.2.2. A jel családjába további szavak tartoznak, ilyen a magy. jegy és más nyelvi 

megfelelői, vö.: magy. jegy ’ismertetőjel, megkülönböztető jelzés, jelkép, […] 

valaminek a nyoma, foltja, […] valaminek az írott jele, az írásos jelzésnek egy eleme 

[…]’ Magyar fejlemény: a jel főnév elkülönült változata. A jegy esetében szóvégi l > ly 

> gy változás történt. (TESz.) 

A jegy hangtani magyarázatát a földrajzi nevek tükrében másképp ítélem meg. A 
jegy úgy függ össze a magy. jel szóval, hogy a jegy szóvégi -gy-je t > δ’ > d’, a jel -l-je 

pedig t > δ > l fejlődés eredménye. 

 

2.2.3. Mint jel, idetartozik a magy. név: ’egyed megjelölésére használatos szó, 

tulajdonnév, elnevezés, köznév, tisztesség, dicsőség, hírnév, valaminek a (jó vagy 

rossz) híre, névszó, szó’. Ősi örökség az uráli korból, vö.: vog. nεm, osztj. nem, zürj. 

ńim, votj. ńim, cser. lêm, mdE. l’em, l’äm, mdM. lém, fi. nimi, észt nimi, lp. nâmmâ 
’név’, szam. jur. ńim, jen. ńi’, tvg. ńim, szelk. nim, kam. nım ’név’. Az uráli alapalak 

*nime lehetett. Az uráli szó esetleges indoeurópai, jukagir és csukcs kapcsolatai 

további vizsgálatot igényelnek. (TESz.) 

A szócikk írói már ott hibát követnek el, amikor anélkül, hogy bemutatnák az 

indoeurópaihoz sorolt nyelvek adatait, pl. ang. name, or. im’a (cirill имя
3
) stb., 

amelyek befolyásolják a szó magyarázatát, kijelentik, hogy „Ősi örökség az uráli 

korból […]”. Ez a megállapítás nem bizonyított. 

A név is egyfajta jel, cím, s mint jel, nyom is. A törökség adatai világosan 

kapcsolódnak a betű és az ír stb. szóhoz, ugyanakkor jelzik az összefüggéseket az 

                                                           
3
 A többes számú имени [imeni] forma azért is értékes, mert őrzi az имя végső -я előzményét, 

az -ен [-en] hangkapcsolatot. 
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indoeurópaiba sorolt nyelvek adataival is. A török nyelvekben a név megfelelőivel az 

indoeurópaiban ismert ’cím’ jelentésű szavak tövei tartoznak össze. Vö.: csuv. jat ’név, 

elnevezés’, ÓT. at, azerb. ad, csag., ujg., kirg., kaz., k.kalp., nog., alt., ojr., tuv., hak., 

oszm., tat., bask. at, üzb. ot, türkm., jak. aat
4
 ’név’. (Jegorov 1964) 

A földrajzi neveken kívül a nyelvek is igazolják azt, hogy a víz nyoma mintát adott, 

és alapul szolgált a jelnek, a betűnek, az írásnak. A csuvasban az ’ír’ és az ’árkot vízzel 

mos’ ugyanaz, pl.: csuv. śyr ’kimosni (vízzel a partot, kanálist), vonalat, barázdát, jelet 

húzni’, vö.: nog. jyr ’széttépni’ (gátat), kaz., k.kalp. žyr ’tépni, szakítani, ásni’ (földet), 

kirg. žyr ’széttépni, szakítani’, csag. jyr, jyrga, ’tépni, szakítani’ (a víz csinálja), jak. 

suruj ’rajzolni’, vö.: mong. zurax ’vonalat húzni, rajzolni’. (Jegorov 1964) L. még 

csuv. śyr, śyran ’szakadék, ferde part’. Vö.: üzb., kirg., kaz., k.kalp. žar, ujg. jar, nog. 

jar, hak. čar, jak. syr ’szakadék, ferde part’ (Jegorov 1964), csuv. śyrma ’árok, 

szakadék, patak’, vö.: ujg. jar, türkm., kirg. žar, kaz. žyra, azerb. jargan ’árok, 

szakadék, patak’, oszm. yrmak ’folyó, folyó forrása, eredete’, üzb. irmok ’folyó 

összefolyása, folyótorkolat’ (Jegorov 1964), csuv. śyrt ’harapni’ (kutya), vö.: ujg., 

azerb., türkm., oszm., bask. jyrt, tat. jert, kirg., kaz., k.kalp., tat. žyrt, ujg. žyt, üzb. jirt, 
ojr. d’yrt, hak. čyrt ’szakít, tép, harap, tör, zúz’

5
 (Jegorov 1964), rokon az or. jar ’árok, 

szakadék, patak’. A török nyelvekből való kölcsönzés, vö.: jaruga ’árok, szakadék, 

patak’ (l. Слово о полку Игореве), l. tat. jar ’szakadékos part, mélység, szakadék’ 

(SIS), összefügg vele a magy. harap 1. ’fogait belemélyeszti, fogával tép’. 

Valószínűleg ősi örökség a finnugor korból. Csak a zürjénből és votjákból hoz adatot, 

azt is k- kezdetűt. 2. ’var, lehullott gallyak törmeléke, száraz fű, haraszt, megégett 

bokros, cserjés hely’… Valószínűleg származékszó. Lehet ősi örökség a finnugor 

korból. Bizonyítékképpen k- kezdetű megfelelőket hoz. Lehet származékszó, amelynek 

alapszava azonos a harap alapszavával (TESz.), vö.: magy. elharapódzik ’elterjed’. 

(TESz.) A két jelentésnek köze van egymáshoz, azonban a TESz. származtatása nem 

igazolt. 

 

2.2.4. Az ember nagy felismerése, hogy a természetben keletkezett pontok, pettyek, sőt 

a vonalak olyan jelek, amelyeket le lehet másolni, s amelyeknek a segítségével közölni 

lehet valamit. 

Különös jelentősége van annak a felfedezésnek, hogy a betű, a bélyeg, az írás 

alkalmas a tudás rögzítésére, megőrzésére. Eleink mindezt annyira fontosnak tartották, 

hogy úgy ítélték meg, aki ismeri a betűt, az nem egyszerűen a betűvel foglalkozó, 

hanem egyben tudós is. Ennek a tudásnak pedig történeti, kulturális, gazdasági, katonai 

stb. vonzata egyaránt volt és van. 

A jelnek további alakjai jöttek létre a különböző nyelvekben, így a magyarban is. A 

jel alakulása, fejlődése során jelentéstartalmát és formáját illetően eljutott a mai 

értelemben a betűhöz és az íráshoz. Vö.: magy. betű: ’írás, szöveg, valamely 

                                                           
4
 Az at formák közelebbről az or. adres ’cím’ stb. ad elemével tartoznak össze. 

5
 Ezen adatokkal etimológiailag összetartozónak vélem a magy. ordas (’farkas’) szó (orda + -s) 

tövét. 
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beszédhang írott képe, írásjegy, szó, beszédhang’. Ótörök eredetű, vö.: türk bitig, ujg. 

bitig, CC. bitik, bitiv, oszm. bitik, kar. bitik ’írás, irat’. Alapszavuk a biti-, bit- ’ír’ ige, 

ennek a kínai piçět ’ecset’ szóval való egybevetése nem fogadható el. […] Vö.: mong. 

bičik ’irat, felirat, levél, könyv, irodalmi mű’, biči- ’ír’, mandzsu bitxe ’írás, könyv’. A 

mongolból átment több szomszédos török nyelvbe, vö.: jak. bičik ’minta, díszítés’, hak. 
pičik ’könyv, levél, írás’. (TESz.) 

A magy. betű idegen nyelvi párhuzamainak a számbavétele további tanulságokkal 

jár. A jelentés szempontjából kapcsolódnak a fenti szavakhoz. Hangtanilag a szókezdő 

b- elvileg lehetne a p- zöngésedésének az eredménye, de keletkezhetett egy w > b 

változás során is. A szó belseji -t- egyrészt megmaradt, másrészt (-t- >) -č- lett belőle, 

amely -i előtt igen gyakori. A végső -k a török és mongol nyelvek egy részében 

megmaradt, a másik részében k > x spirantizáció történt, a harmadik részében pedig k 

> γ > w > 1. v 2. V > 0 változások voltak. A -v-ről tanúskodik a tör. bitiv, a -0, azaz a 

mássalhangzó eltűnéséről a magy. betű szó, ahol a mássalhangzó eltűnése az előző 

magánhangzó megnyúlásával járt. A földrajzi névi kutatásaim fényében nem lehet a 

bit- igetőből kiindulni. Olyan nomenverbum lehetett az előzmény, amely egyik 

irányban főnévvé változott, a másik irányban pedig igévé különült. 

A csuv. pata ’petty, folt, foltocska’, ’sebhely’, vö.: k.kalp. patas ’sáros, nem tiszta’ 

(Jegorov 1964) nem használatos a betű jelölésére. 

A hak. pičik ’könyv, levél, írás’ azért is érdekes, mert a p- szókezdője összetartozik a 

magy. petty, pont stb. p- szókezdőjével, a -č- pedig rokon a hun bicsigecsi -cs-jével. 

Olyan -t-ből lett, amely a zöngétlenségét megőrizve, -s-szé is válhatott, amelyet az or. 

pis’mo ’levél’, pisat’ (pisa: szótő + -t’: főnévi igenév képző) ’írni’ stb. őriznek: t >  (th) 

> s. Az s-nek ugyanaz a zöngétlen réshang az előzménye, mint a magy. felhő szó h-

jának. 

Az indoeurópaiba sorolt nyelvek közül figyelemre méltó az ang. badge ’jelvény, 

jelkép, szimbólum, bélyeg’ szó. Hangtanilag közelebbi kapcsolata van az ÓT. bitig 

formával. 

A szavak azt a módot is tartalmazzák, hogyan készítették a jelet. A pecsét a folt 

szóval kapcsolatos, a magy. ró, rov- pedig arra utal, hogy a jeleket véséssel készítették, 

azaz rótták. A szó nemcsak a rovásírásunk emlékét őrzi, hanem több, rokon jelentésben 

is ismert, vö.: magy. ró-, rov- ’adót kivet valakire, teherként, kötelességként előír 

valakinek, feljegyez, összeír, nyilvántart, (fából) összeállít, vág, metsz, […] üt, csap’. 

A TESz. örökségnek tartja a finnugor korból. 

A magy. ró, rov- ige és az or. ryt’ (ry- + -t’), rvat’ (rva + -t’) ’tépni, szakítani’ töve 

összetartozik. A magyar szó finnugor kori örökségként való magyarázata nem megala-

pozott. 

 

2.2.5. Ezenkívül a magy. ír és más nyelvi megfelelői jelzik, hogyan történik az írás 

művelete. Mint ahogyan a víz a csöpögése, ill. a járása közben nyomot hagy, pettyet, 

pontot, vonalat, mintát ír a földben, az ember ilyet képes alkotni különböző tárgyakra 
szúrással, vakarással stb., amiről számos szavunk tanúskodik, vö.: magy. ír ’fest, 

beszédet látható alakban rögzít, feljegyez’. Csuvasos jellegű ótörök jövevényszó, vö.: 
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oszm., tat. yaz-, kirg. žaz-, bask. yaδ-, csuv. śyr-, vö. még mong. dzsiru-, mandzsu ńiru- 

’vonalat húz, fest, ír’. A magyarba került ócsuvas alak *yr lehetett. Vö.: még osztj. 

Çèritä, Çǎritāγ9 ’vonalat húz, ír’. (TESz.) 

A fenti adatok sorát bővíti Jegorov, vö.: csuv. śyr ’írni’, ÓT. yaz-, ujg., azerb., 

türkm., oszm., gag., tat., bask., nog. jaz-, üzb. joz-, kirg., kaz., k.kalp. žaz-
6
, karacs. 

dzsaz-, jak. syruj ’írni’, suruk ’levél’ […] (Jegorov 1964). 

Az ír- igéből főnevet is képeztek, pl.: magy. írás, csuv. śyru ’betű, írás’; az or. 
pis’mo ’írás, levél’ közszláv eredetű. (SIS) 

Összetartozik a csuv. śyr ’írni’ igével az or. čerta ’vonal, vonás, jel’ (SIS), (čer + -

ta) töve is. A szókezdő č- eredete elvileg t- vagy k-, eldöntik a török adatok, amelyek 

szerint t-. Idetartozik az or. čertit’ ’rajzolni’ (čer-: igető + -ti: deverbális nomenképző + 

-t’: főnévi igenévképző). 

A vizsgált szavunk rokona többszörösen képzett szóban is felismerhető, pl.: or. 

razdirat’ (raz- + dira-
7
 + -t’) ’széttép, szétszaggat’ ige töve, a dira összetartozik a 

magy. tör- igével, a darab szóval, a darabol tövével. 

A ném. Schrift (Schrif + -t) töve a csuv. śyr ’írni’ és társainak a rokona. 

A szavak arról is tanúskodnak, hogy a jel készítésének a módjai közül az egyik 

nyelvben mint jelkészítés maradt fenn, pl. vágás, metszet, nyírás, a másik nyelvben 

azonban csak a ’vágás, nyírás’ jelentésben használatos. Ilyen pl. a magyarban a nyír, 

metsz, metél, piszkál, piszke, vakar stb. 

A magy. nyír ’vág, metsz’, bár a TESz. szerint ismeretlen eredetű, összetartozik a 

mandzsu ńiru- ’vonalat húz, fest, ír’ igével. 

A csuv. śyra ’vonal, vonás’, ujg. žira, kirg., kaz. žyra ’vízmosás’, vízzel mosott 

árok, szakadék’. Vö.: csuv. śyr-
8
 ’vízzel mosni a partot, barázdát csinálni, jelölni, 

vonalat húzni, nog. jyr ’gátat tépni, szakítani’, kaz., k.kalp. žyr ’tépni, szakítani, ásni 

(földet)’, kirg. žyr ’széttépni, szétszakítani’, csag. jyr, jyrga ’ás, kapar, túr, a víz 

szétszakít’, jak. suruj ’jelezni, vonalat húzni’, vö.: mong. zurax ’jelezni, vonalat húzni, 

rajzolni’. (Jegorov 1964) A magy. szúr és ír igével van közelebbi kapcsolatban. 

A magy. metél, metsz ’bevág, levág stb.’ […] met tövét ismeretlen eredetűnek tartja 

a TESz. A szó etimológiájának megírásához hasznos számba venni további adatokat, 

pl. a következő szavakat: or. metka ’megjelölés, jelzés, jel, jegy, ismertetőjel’, or. metit’ 
’megjelöl, céloz, törekszik valahová’ (Hadrovics–Gáldi 1951), ’vágni, vésni, vésetet, 

vágást csinálni’, vö.: gót maitan ’vágni, vésni’. (SIS) Az or. zametka ’megjegyzés, 

feljegyzés, jelző, jel, jelzés’. (Hadrovics–Gáldi 1951) A szó za- + metka elemekre 

bontható. 

Az or. pisat’ ’írni’. Indoeurópai jellegű, közszláv eredetű. Vö.: óporosz peisāi 
’írnak’, lat. pingere ’rajzolni’, gör. poikilos ’éles’ […] (SIS) A szó (pisa: igető + -t’: 

főnévi igenévképző) tövével számos magyar szó összetartozik, annak ellenére, hogy 

egyrészt a magyarban ’írás’ jelentése nem használatos, másrészt a TESz. más 

                                                           
6
 Vö.: magy. zúz, zúza.  

7
 Vö.: magy. tör.  

8
 Vö.: magy. szúr.  
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véleményen van e szavak etimológiáját illetően. Vö.: magy. piszka-, l. piszkafa, 

piszkavas, piszkál, piszke stb., a rokonságába tartozik a magy. tüske, tövis is. 

Az indoeurópai nyelvek adatai közül pl. az ang. write ’írni’ ige összetartozik a magy. 

vakar ’valaminek a felületét kaparja’ igével, amelyet a TESz. ismeretlen eredetűnek tart. 

Mindkét ige (ang. write, magy. vakar) tartalmazza az -r-t, úgy, mint a ném. 

schreiben, a lat. pingere, a magy. ír és társai, a szó kezdetén azonban az angol a w-t, 

azaz a v- előzményét használja ma is. A w- pedig olyan eredeti t- fejleménye (t > δ > 

w), amelyet őriz a magy. tör, törik, túr ige, s a török megfelelői között szerepel pl. az 

ÓT. tärs, de idetartozik a magyar dara is (t > δ > d), amelyben egy másik irányú 

változás során a δ zöngésedése és zárhangúsodása következett be. A víz, amint mosta 

az árkot, alakította a saját medrét, egyben túrta a földet, másképpen tört, zúzott. A 

vízhez hasonlóan hagyunk nyomot, amikor valamilyen jelet készítünk, írunk. 

A továbbiakban idetartozik a magy. tör
9
, az ÓT. tärs ’ver, kopog, dönget, dörömböl, tör’ 

(DTS: 545), amellyel közelebbről kapcsolatos a csuv. śyr ’írni’ és társai, köztük a magy. ír. 

 

2.2.6. Előfordul, hogy valamely ’jel’ jelentésű szó nem használatos a magyarban, de 

ismert az ÓT.-ben és az altáji nyelvekben, ám genetikailag összetartozik a magyarban 

használt másik formával, illetőleg alakilag közelebb álló, de nem ’jel’ jelentésű szóval. 

Ilyen pl. az ÓT. tamga és a magy. betű, valamint a támpont (tám + pont) előtagja, 

illetőleg a támasz (táma + -sz), támaszkodik (táma + -sz + -kodik) töve. 

A tamga: nincs meg sem a TESz.-ben, sem az Idegen szavak szótárában, de bőven 

adatolt az ótörökben, vö.: ÓT. tamγa ’sajtó, nyomás, nyomtatás, nyom, lenyomat, 

jelleg, sajátosság, veret, jel, jegy, jelzés’ (DTS: 530), ÓT. tamγačï ’a pecsét őrzője’. 

(DTS: 530) A tamγa szótő + - čï: foglalkozásnév képző. Az ÓT. tamγala- ’bélyegezni, 

megjelölni, védjeggyel ellátni, hitelesíteni, megjelölést, jelzést, jelet, jegyet, 

ismertetőjelet, pecsétet tenni, helyezni, rakni, felállítani’. (DTS: 530) A tamγa: szótő + 
-la: igeképző. Az ÓT. tamγalïγ ’pecséttel, jellel, jeggyel bíró, rendelkező’. (DTS: 530) 

A tamγa: szótő + -lïγ: ’valamivel való ellátottság’-ot jelölő képző. A tamga egyéb 

kapcsolataira l. ÓT. tamγalïq ’kis ebédlőasztal’, tamγaq ’torok’, tamγaqla- ’nyakon 

ütni’. (DTS: 530) 

Az ÓT. tamγa összetartozik a csuv. tămxa (Ašm.) ’ua.’ szóval, amely nincs meg 

Jegorovnál, megvan azonban az elődje, a csuv. tumxa ’tamga, pecsét, bélyeg, jel’, vö.: 

óujg. tamga ’jel, bélyeg’, csag. tamka, ujg., üzb., kirg., nog., k.kalp., alt., bask., tat. 

tamga, kaz. taηda, türkm. tagma, azerb., kum. damga, tuv., hak. taηma ’pecsét, 

bélyeg’, vö.: mong. tamga ’ua.’. Vö.: perzsa tämga ’a mongol kánok nagy pecsétje, 

írás, amit ilyen pecséttel láttak el’. (Jegorov 1964) 

A földrajzi névi kutatások fényében a tamga genetikailag rokon olyan közszóval, 

amely a földrajzi nevekben is megvan. Ilyen a tamga kapcsolatai között 

kulcsfontosságú csuvas tukmak közszó és a földrajzi névi Tukmak és alakváltozatai. 

Mint közszó: csuv. tukmak ’súlykoló, mozsártörő, mozsárütő, sulyok, fakalapács, 

                                                           
9
 L. még zúz ’ide-oda rángat, meggyötör, összetör, összenyom (átvitt értelemben is) […]’. 

Bizonytalan eredetű. (TESz.)  
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verés, ütés’, ujg., oszm., gag., türkm. tokmak, alt. tokpak, topkok, ojr. tokpok, hak. 

toxpax, tuv. dokpak, üzb. tukmok, azerb. toxmag, bask., tat. tukmak, kirg. tokmok, kaz., 

k.kalp. tokpak ’súlykoló, mozsártörő, mozsárütő, sulyok, fakalapács’ (Jegorov 1964) 

Mint földrajzi név: Tukmak f. TB.146.: bask. Tukmak, or. Tukmak Beleb., az or. Usen’ 

bal oldali mellékfolyója. < bask., or. Tukmak < Tuk + mak. 

A tukmak szó gyakori a víznevekben, a forrással rendelkező, illetőleg elágazó folyó 

nevében fontos szerepe van a szempontunkból is, mert hozzá hasonló az elágazó fa, 

amelyből lehet bunkós végű fát, fakalapácsot készíteni. A tukmak olyan találkozási 

pontot jelöl, amely lehet folyó forrása, az egyik folyónak a másik folyóba vagy tóba 

való beletorkollásának a helye, a fa elágazásának a helye stb. Szerepéből adódóan több 

jelentést is magában foglal. Számos szó közül idetartozik a bask. tamak ’torok, 

(folyó)torkolat’ szó is. 

A TESz. szerint a magy. tám- (’támoszlop, pillér, támfa’ stb.) előtagú összetett 

szavak német mintára keletkezett tükörszók, a magy. tám- pedig a támaszt, támogat 

igéből való nyelvújítási elvonás. Ennél azonban jóval régebbi és kiterjedtebb keleti 

kapcsolatokkal rendelkezik a magy. tám- tő, amely pl. a magy. támpont (tám + pont) 
előtagjával is azonos. Velük rokon az oszm. tam ’éppen, pontosan’ szó is. 

A tukmak (tuk-mak) a jelentés oldaláról nézve, mint találkozási pont, forrás, alapul 

szolgált a jelen dolgozatban vizsgált szavaknak, a hangtan felől nézve pedig az ÓT. 

tamga, tamak, az oszm. tam, a magy. tám (vö. támpont) és a támasz (táma + -sz) ige 

tövének formái az eredetibb tukmak két k hangjának a változásai során keletkeztek. 

 

2.2.7. A jel szavunkkal hangtanilag és jelentéstanilag szoros összefüggésben van a 

bélyeg (bé + -lyeg) és a billog (bil + -log) bé, ill. bil töve. Vö.: magy. bélyeg, billog 
’megjelölésként sütött bélyeg, sebhely, ismertetőjel, bélyegző, értékjegy, postai 

értékjegy’. Ótörök eredetű, vö.: türk bilig ’tudás’, ujg. bilik ’jel’, bolg. bälik, bälük 

’ua.’, kirg. belgi ’ua.’, csuv. pallă ’ua.’ Mindezek a bil- ’tud’ ige származékai. A 

törökség minden ágában megtalálható szó megfelelője megvan a mongolban is, vö.: 

mong. belge ’jel’. A török szó bekerült több szláv nyelvbe is, vö.: blg. beleg ’bélyeg, 

ismertetőjel’, szb.-hv. bèleg ’bélyeg, jegy, anyajegy, sebhely, okmánybélyeg’, szln. 

beleg, bileg ’bélyeg, jegy’, or. beleg ’jegy, fehér folt’, aláírással ellátott űrlap a 

bemutató személy meghatalmazásának igazolására. A bélyeg eredeti jelentése ’az állat 

testére sütött tulajdonjegy’, s ez a török népeknél a nomád állattartással függ össze. A 

billog, bilyog talán nem a bélyeg magyar alakváltozata, hanem a bélyeg ómagyar 

alakjának -s képzős származékából, a *bilüküös-ből származott (h. lat. bilochus). 

(TESz.) 

A magy. billog (bil ’jel, írás, betű’ + -log ’valamivel való ellátottság’ képző) töve 

(bil) rokon a magy. bölcs (1. böl ’betű, jel’ + -cs: foglalkozásnév képző, lásd ’betűs, 

betűvel, jellel foglalkozó’, 2. böl l. csuv. pěl ’tudni’ + -cs: képző, l. magy. ’tudós’) 

tövével (böl). 

A magy. bélyeg és a billog szavaknak kiterjedt rokonsága van az altáji nyelvekben, 

vö.: csuv. palăk, palkă régi, 1. ’jel, jelzés’, 2. ’síremlék’, a bolgár sírfeliratokon bel’uk 

(cirill белюк), ősszláv, (óbolg.) beleg, mai bolg. beleg ’jel, jelzés’, magy. bélyeg ’jel, 
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jegy, bélyeg’, ÓT., ujg. bälgü, csag. belgü, kirg., kaz., k.kalp., nog., kum., türkm., üzb. 

belgi, tat. bilge, bask. bilde, bilge, alt. pilek, pilgi ’jel, jegy’, mong. beleg, burj.mong. 

belge ’jel, jegy, bélyeg, előrejelzés’. (Jegorov 1964) Meg kell jegyezni, hogy a cirill 

белюк egy idegen belük átírása. 

A bask. bilge ’jel, ismertetőjel’ mellett a bilde ’jel, jegy, vágat, véset’ pedig azért 

fontos adat, mert bil + -de (szótő + képző) elemekből áll, ahol a képző olyan korábbi 

formát őriz, amelynek tovább fejlődött változata a csuv. pallă (pal + -lă), magy. billog 

(bil + log) szavakban a -lă, ill. -log -l-je. (Vö.: t > δ > 1. d, 2. l.) 
A magy. jel

10
, bélyeg, billog és a csuv. pallă, palkă, palăk szavakat összeköti 

egyrészt a jelentés, másrészt a hangtani felépítés, harmadrészt a szerkezeti felépítés. A 

-t- megőrződött a magy. betű szóban, és számos nyelvi megfelelőjében, vö. ÓT. bitig, 

amelyeket be + -tű, ill. bi + -tig elemekre lehet bontani. A csuv. pallă l. palăk, palkă 

’jel, bélyeg stb.’, palăr- ’ismertnek lenni’, pěl- ’tudni, ismerni’, ÓT., ujg., üzb., azerb., 

türkm., oszm., kirg., kaz., k.kalp., nog., ojr., tuv. bil, alt., hak. pil, tat., bask. bel ’tudni, 

érteni’ (Jegorov 1964) igető szorosan összefügg a magy. bölcs szó tövével. 

A magy. bölcs egyrészt tudós, aki tud, azaz a jellel, a betűvel foglalkozik, másképp a 

betűt, a tudást őrzi. Ez a kettősség nem véletlen, hiszen a betű rögzíti a tudást, s a betű 

ismerete, őrzése fontos a tudásnak a megszerzéséhez és megtartásához egyaránt. 

Tudósnak, bölcsnek, pecsétőrnek lenni valamikor rangot jelentett őseinknél, így volt ez 

a hunoknál is. 

Annak ellenére, hogy az or. bilet szót a XVIII. századi franciából való 

kölcsönszónak tartják, vö.: fr. billet, billette, ófr. bullette, amely a lat. bulla ’írás’ 

szóból származik (SIS), s a magy. bulla ’ünnepélyes pápai rendelet, pecsétes középkori 

oklevél, pecsét’ stb. szót szintén latin eredetűnek tartják, vö.: lat. bulla ’buborék, 

gömbölyű dísz, pecsét’, h.lat. bulla ’függő pecsét, ónpecsét’, beletartozik számos 

európai nyelv szókészletébe, vö. ang. bull, ném. Bulle, fr. bulle, or. bulla ’bulla’. A 

magyar szó jelentései a latin jelentéseknek felelnek meg. Történettudományi szakszó. 

(TESz.) A magy. billog és az or. bilet, a magy. bulla összetartoznak. Közös gyökerük 

az idők mélyére nyúlik. 

A magy. bélyeg szó bé, a billog szó bil, a csuv. pallă szó pal és a bask. bilde szó bil 

töve összetartozásának az a magyarázata, hogy mind az -l, mind a -0 (mássalhangzó 

hiánya) közös ősből fejlődött külön utakon: t > δ > 1. l, 2. w > V > 0. Az eredeti t 

megőrződött a magy. betű szóban és számos altáji rokonában. Egy harmadik irányú 

változás eredménye lett a d, ill. d’, vö.: azerb. adly (ad + -ly: ’valamivel való 

ellátottság’ képző) ’neves, névvel ellátott’ szó töve és társai, pl a magy. jegy. 

Tisztázandó kérdés, hogy a magy. bélyeg párhuzamai lehetnek-e a csuv. palăk, 

palkă, bolg. beleg stb., vagy csak a szótővel bé, bil lehetnek azonosak. A földrajzi 

nevek fényében a magy. jel, jegy, név, betű, ír, és az ÓT. tamga tartoznak össze, a 

további képzett szavaknak azonban csak a tövével, vö.: magy. jelleg (jel + -leg), jegyes 

                                                           
10

 Vö.: jelleg (jel + -leg). A TESz. szerint „nyelvújítási származékszó, a jel főnévből alkották -g 

képzővel”. Ez a magyarázat elfogadhatatlan, nem igazolja a rendszer.  
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(jegye + -s), neves (neve + -s), betűs (betű + -s), írás (írá + -s), bélyeg (bé + -lyeg), 

billog (bil + -log). 

A -log, -leg képző rokon a csuvasban használatos -lă, és a további török nyelvekben 

meglévő változatokkal, vö.: csag. -lyg, ujg. -lik, üzb. -li, türkm. -ly, kirg. -tuu, azerb. -

ly, alt. -lu, hak. -tyg, tat. -ly, amelyek a ’név’ jelentésű szavakhoz járultak: csuv. jatlă 
’névvel bíró, névvel ellátott, nevezett, jelzett, ismert’, vö. óujg., csag. atlyg ’névvel 

bíró, nevezett’, ÓT. (jen.) atag ’hírnév, dicsőség, nevezetesség, jelzett, ismert’, ujg. 

ataglik, üzb. otli, türkm., oszm., k.kalp. atly, kirg. attuu, azerb. adly, alt. adylu, hak. 

attyg ’névvel bíró’, ’nevezett, nevezetes, híres, ismert, tisztelt’, tat. atly ’névvel bíró, 

neve szerint’, vö.: atakly ’neves, jó nevű, előkelő’. (Jegorov 1964) 

 A török nyelvi ad forma közelebbről összetartozik az indoeurópaiban is ismert ad 

tővel, vö.: or. adres ’cím’, vö.: lengy. adres, fr. adresse ’cím’ (SIS); ezek a szavak a 

következő elemekre bonthatók: or. ad + -res, lengy. ad + -res, fr. ad + -resse. 

Eleink szemében az égen látott felhő, felleg sem más, mint folt. A folt pedig nemcsak 

nyom, jel, bélyeg, hanem felleg is lehet. Vö.: magy. felleg, felhő ’felhő, veszélyt rejtő 

jelenség, füstfelhő’. A szócsalád tagjai származékszók, fel alapszavuk ősi örökség a 

finnugor korból, vö.: osztj. pələη ’eső- és viharfelhő’, zürj. piv ’felhő’, pila ’felhős’, 

votj. pil’em ’felhő’, cser. pəl ’ua.’, mdE. pel’, pejel’ ’ua.’, finn pilvi ’ua.’ (TESz.) 

A ko. piv, pila -v-je, ill. -l-je mint nyelvjárási tulajdonjegyek ismertek. A -v 

előzménye -w lehetett, amely a magy. -0-nak (hanghiány) is elődje a bélyeg szóban. A 

w és az l pedig egy korábbi δ fejleményei. A magy. f- szókezdő, l. még magy. folt, és a 

finnugorhoz sorolt nyelvek adataiban a p- szókezdő úgy tartoznak össze, hogy az f- és a 

p- közös elődje a bilabiális φ- lehetett, amelyből az egyik irányban f-, a másik irányban 

p- fejlődött. A földrajzi névi kutatások nem igazolják a szakirodalomban elterjedt p- > 
f- változást. 

A szó a törökségben is ismert, vö.: csuv. pělět ’ég, felhő, felleg’, azerb., türkm., 

oszm., ujg., üzb., kirg., tuv. bulut, k.kalp., nog. bulyt, bask. bolot, tat. bolyt, jak. bylyt, 

alt., hak. pulut ’felhő’, óujg. bulyt ’folyadék alja, zavarosa, sűrűje, üledék, felhő’. 

(Jegorov 1964) 

Eleink gondolkodása szerint az üledék
11

 is folt, nyom, de ugyanígy az or. boloto 

’mocsár’ is idetartozik. 

A magy. folt szót a TESz. származékszónak tartja a fal igéből. Ez a származtatás 

nem állja meg a helyét. 

Az is természetes, hogy a petty és pont szavak jelentésének is köze van a folthoz, a 

jelhez, de a forráshoz is. Vö.: magy. petty, pötty l. a pettyeget címszónál. Az or. točka 

’pont’ szó a ném. Punkt szó Punk tövével tartozik össze. A cs pedig megvan a magy. 

                                                           
11

 Vö.: magy. seprő (sep: szótő + -rő ’valamivel való ellátottság’ képző), mint ’borseprő’ a török 

megfelelői is ismertek. A szótő hangtanilag közelebbi kapcsolatban van a szeplő (szep: szótő + -lő 

’valamivel való ellátottság’ képző) szavunk tövével, a seprő szó -rő képzője pedig a -lő rokona. 

Az r és l közös elődje a δ (interdentális zöngés spiráns) volt, végső eredete pedig a t ( > δ > 1. r, 

2. l).  
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lecs, pocs szavakban, sőt az or. točit’ (toči + -t’) töve, valamint az ang. touch (ejtsd: 

[tacs]) ’tapintás, érintés, jellemző vonás, ecsetvonás stb.’ szó is rokon. 

A magy. felleg, felhő, folt, petty, pont összetartoznak jelentéstanilag, szerkezetileg és 

hangtanilag. A szavak töve fel, fol, pet és pon, a képző pedig a -leg, -hő, -t, -ty. A 

szókezdő f-, p- összetartozását l. fent, a képzők kezdő -l-, -h-, -t-, -ty- mássalhangzói 

pedig úgy függnek össze, hogy az eredeti t-ből különböző utakon fejlődtek. A t 

egyrészt megmaradt, másrészt a t réshangúsodásával és zöngésedésével: t > δ > l, 

harmadrészt a t zöngétlen tulajdonsága megtartása mellett réshangúsodott: t >  (th) > 

h, ill. palatalizálódott: t > t’. A petty hosszú tty-jének az egyike a tőhöz, a másika a 

képzőhöz tartozik. A palatalizáció azért történhetett, mert egy korábbi forma pVt-tVk -

k-ja k > γ > j változás során olyan j lett, amely palatalizálta az előző mássalhangzót. 

A pont (pon + -t) tövének -n nazálisa pedig szintén eredeti t fejleménye, l. még: 

ném. Punkt (Punk + -t). 

 

2.2.8. Hangtani oldalról körültekintően kell eljárni a magy. pecsét szó értelmezésekor. 

Eldöntendő ugyanis, hogy a -cs- eredeti -t- vagy -k- fejleménye-e. A megoldáshoz a 

szláv nyelvi párhuzamok vizsgálatai segítenek eljutni. A magy. pecsét ’bélyegző, 

illetőleg annak lenyomata, folt, különféle árukra, az ezüstbe stb. nyomott jel, szeplő’. 

Szláv eredetű, vö.: óe. szláv pečat’, szb-hv. pèčat, szln. pečát, szlk. pečat’, or. pečat’ 

’pecsét’. Megfelelő szó van a többi szláv nyelvben is. A szláv szavak eredete vitatott. 

(TESz.) 

A magyar és a szláv szavak nyelvi kapcsolatai, ill. eredete tisztázható a párhuzamos 

adatok számbavétele segítségével, vö.: or. pečatka ’pecsét’, pečatanie ’nyomás, 

könyvnyomtatás’, pečatat’ ’nyom, kinyomtat’ stb. is idetartoznak, azonban hangtani 

oldalról figyelembe kell venni azokat a szláv sajátságokat is, amikor a k-ból is válhatott 

cs. 

Az or. pečat’ (peča + -t’) < pečati < * pekěti (* pekě
12

 + -ti) < pVtkV-tV töve 

valamikor -t-t is tartalmazott a -k- előtt. Ez azt is jelenti, hogy a ma használatos 

formákban meglévő -cs- helyén korábban -k-, még korábban -tk-, ill. -tVk- 

hangkapcsolat volt. A kérdés, hogy ez a -cs- a -k-ból, vagy a -t-ből fejlődött-e. 

Másképpen, az or. peča tő a hun bicsige (l. bitig ’betű’) szóval tartozik össze 

közelebbről, vagy a szláv *pekě (< *pVtkV < *pVtVkV) formával. Ez utóbbi kapcsolat k 

> č változásra utal, amely a földrajzi névi kutatások fényében is a szláv, ill. az 

indoeurópai családba sorolt nyelvekben fordul elő. 

Az adatokból kiolvasható, hogy a ’folt’ jelentés alkalmas volt további funkciókra is, 

a bélyegzésre, megjelölésre, sőt festésre is. A magy. fest szót a TESz. bizonytalan 

eredetűnek, a tövét talán ősi örökségnek tartja a finnugor korból. 

A szócikk írójának alapvető módszertani tévedéséből következik a legfőbb tartalmi 

tévedése is. Annak ellenére, hogy nem tudja bizonyítani a feltevését, kizár több más 

lehetőséget, helytelenül. Jelentéstani oldalról eleve abból kell kiindulni, hogy a fest és a 

pecsét szó töve összetartozik a ’folt’ jelentés kapcsán. A pecsét (pecsé: szótő + -t: 
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 Vö.: magy. bök.  
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’valamivel való ellátottság’ képző), a fest (fes: szótő + -t: igeképző). A pecsét szóval 

összetartozik számos magyar szó, pl. pocséta (pocsé: szótő + -ta: ’valamivel való 

ellátottság’ képző) ’posványos, állóvíz, mocsár stb.’, pocsaték (pocsa: szótő + -ték: 

’valamivel való ellátottság’ képző) ’mocsolya, híg sár’ stb., e szavak tövével pedig a 

magy. pocs ’pocsolya, híg sár’ van rokonságban. Hangtanilag a szótőben a -cs- és az -s- 
rokonok, egy eredeti -t-ből

13
 keletkeztek külön fejlődés útján. A szókezdő f- és p- 

viszonyát l. a folt szónál. Szerkezetileg a fest denominális verbumképzős, a pecsét pedig 

denominális nomenképzős. 

Folytathatnánk az idetartozó szavak sorát a magy. nyom, nyomat, nyomda, márka, 

szeplő stb. szavakkal. A magy. szeplő és nyelvi párhuzamainak a vizsgálata kétszeresen 

is tanulságos. Jelen dolgozat szempontjából azért, mert elvezet ahhoz az eredeti t-hez, 

amelyre eddig hivatkoztam, s amely megvan a magy. Takta földrajzi névben is, s azért 

is, mert a magy. szeplő szó magyarázata körül is gondok vannak. 

A TESz. szerint a magy. szeplő valószínűleg ótörök eredetű, vö.: csag. sipkil, üzb. 

säpkil, tat. sipkel, kirg. säpkil, nog. säpkil, kum. säpkil ’szeplő’. A származtatásban 

bizonyos nehézséget jelent, hogy a magyar szónak alakilag pontosan megfelelő török 

nyelvi formát nem tudunk kimutatni. (TESz.) 

A szócikk írója bizonytalan, mert nem látja, hogy a magy. szeplő szerkezeti 

felépítése szep: tő + -lő ’valamivel való ellátottság’ képző, denominális nomenképző. A 

szótő teljesebb alakja, a sVpkV változat van meg a törökség nyelveiben, amelyhez a 

fenti adatok szerint az -l képző járult. A magy. szeplő csuvas rokona a csuv. saplăk 

’folt’ szó, amelyet Jegorov helytelenül az or. zaplati szó átvételének tart. Arról van szó, 

hogy a csuv. saplăk szó sap: tő + -lăk ’valamivel való ellátottság’ képzőből áll, az or. 

zaplati pedig za-: prefixum + plata ’folt’, vö.: or. boloto. A csuv. sap tővel rokon a 

csuv. śip ’fonál’, azerb., üzb. ip, bask. jep, tat. žep, kum., nog. jip, hak. čip, azerb., jak. 

sap ’fonal’, ujg., kirg., kaz., k.kalp. žip ’fonal, zsineg, madzag, kötél, zsinór’, oszm. ip, 

türkm. jüp ’fonal, zsineg, madzag, kötél, zsinór’, oszm. iplik, türkm. jüplük ’fonál’. 

(Jegorov 1964). Az oszm. iplik (ip + -lik), türkm. jüplük (jüp + -lük) a csuv. saplăk 

szóval tartozik össze. A szótőnek, csuv. sap, śip magyar megfelelői közé tartoznak a 

magy. szepe ’pettyes szőrű (ló), szeplős’ stb., a magy. szepeg mint hangutánzó szó 

eredetű ige stb. 

A csuv. tut, xura tut, ’szeplő (barnáknál)’, sară tut ’szeplő (a szőkéknél)’, bask. tut 

’rozsdafolt, folt a várandós anyák arcán’, k.kalp., nog., kum. tot, kirg. dat, ojr., hak. tat 

’rozsdafolt’. (Jegorov 1964) Az adatok azért is fontosak, mert nemcsak a csuv. sap, śip 

megfelelőikkel, hanem az ÓT. tamga (ta-mga), tamaq (ta-maq) stb., csuv., bask. 

tukmak (tuk-mak) és párhuzamaikkal is rokonok, valamint olyan ősibb hangalakot 

mutatnak, ahol a tat (ta-t) elő- és utótag kezdő mássalhangzója eredeti t-. 

 

2.3. A legújabb hun kutatások is igazolják, hogy mint hun nemesi rangok, egyrészről a 

szecsen, ongut, hitü és a bicsigecsi (bicsige-csi) ’betűs’, ’aki betűvel foglalkozik’ 

tartoznak össze. A kutugu másik csoportot képvisel, mégpedig a k- kezdetűeket, 
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 Vö. magy. petyeg, pötyög, potyog. 
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amelyhez tartozik a magy. könyv, or. kniga ’könyv’, csuv. kěneke ’könyv’ is. Alapul 

pedig olyan szó szolgált, amely a magy. könyök főnévvel, a konyul ige s a konty főnév 

tövével van összefüggésben. A szó akkor születhetett, amikor a tekercsek tartalmazták, 

őrizték az írást.
14

 

A hun bicheqi szintén jelentős magyar szempontból is. A szó a hun idők bicsigecsi 
(bicsige + -csi) első elemével azonosítható. Közeli rokona a török bitigči (bitig + -či), 

magy. betűs (betű + -s). A második elem a -či, -s képzők, azaz foglalkozásnév képzők. 

Ha számba vesszük a ’forrás, folyó’ jelentésű, és a víz létrehozta nyomokat, árkokat, 

vízmosásokat, azaz jeleket kifejező szavakat, akkor azt látjuk, hogy azok számos 

esetben összetartoznak etimológiailag is. 

Tény, hogy ezek az egymással igen összefüggő jelentések, amelyek az eredeti kom-

plex jelentéstartalomnak a részei, alkotó elemei voltak, nem mind egy nyelvben, hanem 

több nyelvet együttvéve mutathatók ki. Annyi már most elmondható, hogy a jel és a 

jelentés viszonyát illetően nem megegyezés kérdéséről, hanem történetileg és 

társadalmilag kialakult eredményről van szó, amelynek a végső, legkezdetibb 

állapotában az ok-okozati viszony még minden jel szerint megvolt. 

A TESz. megállapításai a fenti szavak etimológiáját illetően rendre hibásak. A 

szótárírók tévedéseinek alapvetően az a magyarázata, hogy nem látják a rendszert, 

amelynek több oka van. Közéjük tartozik az, hogy egyes szavakat magyaráznak, és 

nem valamilyen szempont szerint egymással való kapcsolatukban vizsgálják azokat, és 

nem veszik figyelembe azt sem, hogyan gondolkodhattak eleink e szavak teremtésekor, 

alkotásakor, ezért a szómagyarázatok részben vagy teljes egészében tévesek. 

A földrajzi nevek fényében történő kutatások világossá teszik, hogy az írásnak, 

rajzolásnak, a betűnek, a jelnek, jegynek, tamgának a mintájául maga a forrás(víz) 

szolgált a maga tulajdonságaival, tevékenységével, a környezetre, talajra tett hatásával. 

Lényeges, hogy alapvetően különbséget kell tenni a kapar és a vakar szavak között, 

mert bár jelentésük azonos, illetve hasonló, etimológiájuk különbözik. A vakar a 

vizsgált szavaink családjába tartozik, s a szókezdőt tekintve közelebbi kapcsolatban 

van az ang. write ’ír’ és a csuv. var ’árok, patak’ szavakkal, sőt a magy. var ’seb(hely)’ 

szóval is. 

E megnevezéseket pedig megkapták a hasonlóképpen működő más természeti és 

társadalmi jelenségek is. Ez a magyarázata annak, hogy genetikailag a fent tárgyalt 

szavak összetartoznak. Hangtanilag, alaktanilag, jelentéstanilag egy rendszert alkotnak, 

beleillenek a földrajzi nevek grammatikai rendszerébe. (Vö.: Czeglédi 2004–6, 2007) 

 

3. Ami a jel és jelentés viszonyát illeti, bár ma már formális és hagyományokon 

alapuló, azonban a kezdeteket tekintve a beszéd, a szó mint jel ugyanúgy hangutánzó 

eredetű, a természet, azaz a víz hangját utánzó hangutánzó szavakra épül, mint ma a 

hangutánzó szavak. Végső eredetét tehát a természet hangjaiban, mindenekelőtt a víz 

hangjában lehet megtalálni. Ami a sorrendet illeti, első lépésben a vizet a hangjáról 

ismerték meg, a második lépésben a vizet felidézhették a víz hangjának utánzásakor, a 
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76 

 

harmadik lépésben pedig a víz valamely, akár csak egyetlen tulajdonságára is 

vonatkoztathatták a kezdeti hangalakot, illetve annak valamely tovább alakult 

változatát. Másképpen fogalmazva, a szó
15

 mint jel az eredeti komplex jelentéstartalom 

egyik része, amely idővel, a használat során önállósodott, és a nyelvi rendszer egyik 

legfontosabb elemévé vált, és a beszéd alapegysége lett. A másik fontos elem a víz 

nyomával kapcsolatos jel, a betű, amely szintén önállósodott, egy másik utat bejárva. 

A fentiek egyben azt is igazolják, hogy a Volga-Ural vidéke földrajzi neveinek a 

grammatikája (hangtana, mondattana, alaktana, jelentéstana) nem egyszerűen a 

földrajzi nevek összehasonlító vizsgálatainak az eredménye, hanem bizonyos esetekben 

vele azonos az egyes nyelvek grammatikája (vö.: hun, magyar), más esetekben pedig 

csupán annak egy-egy részét képezi, vö.: szláv nyelvek. 

A fenti szavak, adatok nagyon ősi, közös gyökerű gondolkodást jeleznek. Ahhoz, 

hogy ennek az okát minél jobban megismerjük, a magyarázatát megadjuk, a földrajzi 

névi kutatások mellett további nyelvészeti, valamint a társtudományok kutatásainak 

újabb és újabb eredményei szükségesek. 

 

Rövidítések 
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 E témában tartottam előadást korábban e konferencián.  
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alt. altáji 

ang. angol 

azerb. azerbajdzsán 

bask. baskír 

bolg. bolgár 

burj. burját 

csag. csagatáj 

cser. cseremisz 

csuv. csuvas 

fi. finn 

fr. francia 

gag. gagaúz 

gör. görög 

hak. hakasz 

h.lat. hazai latin 

ill. illetve 

jak. jakut 

jen. jenyiszeji 

kam. kamasz 

kar. karaim 

karacs. karacsáj 

kaz. kazah 

kirg. kirgiz 

k.kalp. karakalpak 

ko. komi 

kum. kumük 

lat. latin 

l. lásd 

lengy. lengyel 

lp. lapp 

magy. magyar 

mdE. mordvin erza 

mdM. mordvin 

moksa 

mong. mongol 

ném. német 

nog. nogaj 

óe. óegyházi 

ófr. ófrancia 

ojr. ojrot 

or. orosz 

oszm. oszmán 

ÓT. ótörök 

óujg. óujgur 

pl. például 

stb. és a többi 

szam.jur. szamojéd jurák 

szb.-hv. szerb-horvát 

szelk. szelkup 

szlk. szlovák 

szln. szlovén 

tat. tatár 

tör. török 

tuv. tuvai 

türkm. türkmén 

tvg. tavgi 

ua. ugyanaz 

udm. udmurt 

ujg. ujgur 

ún. úgynevezett 

üzb. üzbég 

vog. vogul 

votj. votják 

vö. vesd össze 

zürj. zürjén 
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CZEGLÉDI KATALIN 
 

 

NYELVHASZNÁLAT ÉS NYELVI EREDET A FÖLDRAJZI NEVEKBEN
1
 

 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Az első földrajzi nevek több ezer évvel ezelőtt keletkezhettek. A szóbeli és az írásbeli 

nyelvhasználat közel egyidős lehet. A földrajzi helyek elnevezése a mai napig is tart, 

ugyanakkor a már névvel bíró helynek legtöbbször nem adtak új nevet, hanem egy 

későbbi korban vagy ugyanaz – az első névadó – nép használta, vagy annak az utóda, 

utódai. Olykor a területre idegenből jött nép vette át a már meglévő nevet, amelyet a 

saját nyelvéhez igazított. Ez azt is jelenti, hogy vagy változatlanul, vagy csak némi 

változtatással, gyakran kiegészítve használja az új lakó a nevet. Előfordult, hogy új 

nevet adtak a helynek, így legalább két változat, többnyelvű lakosság esetében több 

változat van forgalomban. Ezeknek a neveknek a nyelvi eredete lehet ugyanaz vagy 

különböző. A nyelvi használat figyelembevétele segít a nyelvi eredet helyes 

magyarázatában, ugyanakkor a nevek etimológiájának az elkészítése a földrajzi nevek 

komplex megközelítését, illetve feldolgozását is igényli. 

Jelen dolgozatban néhány egytagú, egyszerű, toldalékolatlan és toldalékolt szóból 

álló földrajzi néven keresztül mutatok be a nyelvhasználat és a nyelvi eredet kérdései 

közül néhányat. 

 

2. Egyszerű szóból álló földrajzi nevek 
 

Az idetartozó földrajzi nevek közül mindössze három tőtípusra, a tVk(V), tVn(V) és a 

tVnk(V) változatokra hozok példákat. 

 

2.1. tVk(V) hangtani felépítésűek 
 

Akkolo f. TB.21.: bask. Akkolo or. Akkolo Zil., az or. Tok jobboldali mellékfolyója. 

< or. Tok ← nem or. Tok ← vö.: or. tok ’1. folyam, folyó’ < *tekti (l. teč’) (SIS, 

Hadrovics-Gáldi 1951). < *tekti ← tek + -ti: főnévi igenévképző. 

Az orosz tok szónak további jelentései vannak, amelyeknek számbavétele hozzásegít a 

névnek alapul szolgáló szó megválasztásához, azonban a végleges döntéshez további 

vizsgálatokra van szükség. Vö. még orosz tok ’szérű, szérűskert’ < ’folyam, folyás’ > 

                                                           
1
 A Volga-Urál vidéke földrajzi neveiből kiindulva végeztem ilyen vizsgálatokat.  



80 

 

’futás
2
’ > ’a ló mozgása az őrlés idején’ > ’hely, ahol őrölnek a ló segítségével’ (SIS), tok: 

hangutánzó szó (vadászkifejezés) tok-tok (SIS), tok ’dürgés, párzás (helye)’ (Hadrovics-

Gáldi 1951). 

Az oroszban vannak képzett szavak, amelyeknek a töve összetartozik valamilyen 

jelentésszálon a Tok folyónevünkkel, pl.: tokovat’ ’dürög, párzik (fajdkakas)’ (SIS) < 
tok + or. -ova-: folyamatos igeképző + -t’: főnévi igenévképző), tokar’ ’esztergályos’ 

← tok- + -ar’: képző. (SIS) < toka + -r’
3
: foglalkozásnév képző, tkat’ ’sző’ (SIS) < tka 

+ -t’: főnévi igenévképző, tkan’ ’szövet’ (SIS) < tka + -n’: képző, tkač ’takács, 

szövőmunkás’ (SIS) < tka + -č
4
: foglalkozásnév képző, tknut’ ’beleszúr, beledöf, 

beledug’ (SIS) < tk + -n(u): képző + -t’: főnévi igenévképző. 

Az első kérdés, vajon milyen szálon kapcsolódhatnak ezek a szavak a Tok 

folyónévhez. Miután a kutatásaim eredményeképpen kiderült, hogy az emberi nyelv 

legelső megnevezése az élet legelső és legfontosabb feltételére, a vízre vonatkozhatott, 

természetes, ha a víz eredeti komplex jelentéstartalmából indulunk ki a szókincs 

vizsgálatakor. E jelentéstartalom kezdetben magában foglalta a víz összes 

tulajdonságát. Idővel az egyes tulajdonságok önálló életre keltek, és a természeti, 

valamint a társadalmi környezet hasonló lényeges tulajdonságú elemeire rátapadtak, s a 

továbbiakban már ezek is viselték az elnevezést. Így a fenti szavak közös gyökérből 

való származtatása a hangtani és alaktani igazolás mellett érthetővé válik. 

Éppen a szótő (tVk) ősiségére tekintettel, a végső eredetnek a megállapításához 

szélesebb körű vizsgálatokra van szükség. Nem fogadható el, felülvizsgálatra szorulnak 

mind a SIS, mind a TESz. megállapításai számos esetben. Így pl. az orosz tkač 

elemeire bontásával nem értek egyet, továbbá azzal sem, hogy a magyar takács szláv 

eredetű. Szemmel láthatóan már azt sem vették figyelembe a szócikk írói, hogy a -č: 
nomen agentis képző a szláv nyelvekben nem lehet eredeti, hanem csak átvétel. A szláv 

nyelvek fejlődéstörténetéről tanúskodik ugyanakkor számos példa, köztük pl. az orosz 

már nem ejti a szó tövében eredetileg megvolt magánhangzót. Ennek a jelenségnek a 

magyarázatát csak akkor találjuk meg, ha a szubsztrátum nyelvi jelenségeket 

tartalmazó neveket és a szláv nyelvi használatú formákat összehasonlító vizsgálatnak 

vetjük alá. 

Továbbá az is látható, hogy a Tok folyónévvel összetartozó szavak, illetve szótövek 

Eurázsia-szerte ismertek. A név, illetve a neki alapul szolgált közszó megtalálásához, 

megfejtéséhez figyelembe kell venni ezt a tényt is mindamellett, hogy minden egyes 

név tartalmaz egyedi jellemzőket is. Ehhez pedig további adatok vizsgálata szükséges. 

                                                           
2
 A szónak egyik alakváltozata, fejleménye az or. beg ’futás’ szó, vö.: or. bégat’ ’futni’, l. még 

litván begti ’futni’, lett bēgt ’futni’, hindi, bengáli bhāg ’futni’… (SIS) < vö.: or. bégat’ ← bega 

+ -t’: főnévi igenévképző. 
3
 Több szóban és nyelvben is ismert, vö.: magy. tanár, ang. teacher ’ua.’. A rendszer azt 

igazolja, hogy ezek a képzők nem magánhangzó kezdetűek.  
4
 A -cs mint nomen agentis képző ismert a magyarban a takács (< taká + -cs) ’szövőmunkás’ 

közszóban és a Takács családnévben, de további szavakban is, pl.: ács, álcs, amelyeknek a 

párhuzamai kimutathatók a török nyelvekben.  
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Egyértelmű, hogy a fenti Tok folyónév, illetőleg a közszók töve szorosan összetartozik, 

közös gyökerű. Ezen a ponton azonban nem állhatunk meg akkor, amikor keressük a 

Tok folyónévnek alapul szolgált szót. Az a tény, hogy a folyónév ma az orosz nyelv 

használatában ismert az adataink szerint, korántsem jelenti azt, hogy a folyót az orosz 

nyelvet beszélők nevezték el, s a szót a saját maguk teremtette saját nyelvükből vették. 

Ahhoz, hogy minél közelebb jussunk az igazsághoz, számolni kell azzal a 

tudományos állásfoglalással, hogy az ősszláv nyelv az i. sz. 400-as években alakult ki 

valahol Kelet-Európában, a mai ukrán területen. A jelen ismeretek szerint északnyugati 

irányból jött ide egy nép, népcsoport, amelyik ezen a szubsztrátum területen vált 

szlávvá. Ez azt is jelenti, hogy a szlávok, egy Nyugat-Európa felől északra vonuló, 

majd onnan déli, dél-keleti irányba vándorló nép a kultúrájában, nyelvében az egyik 

szálat hozta, a másik szálat pedig a helyi lakosoktól vette át, tehát ez utóbbi szál 

szubsztrátum eredetű. A kérdésekre a válasz megtalálását nehezíti az a tény, hogy a két 

szál olykor láthatóan közös gyökerű. Ez azt is jelenti, hogy a szláv nyelvek 

kulcsfontosságú, ha úgy tetszik, közvetítő, egyben megőrző szerepet töltenek be sok 

esetben. Mindenesetre a szláv nyelveknek az egyik keleti csoportja az orosz, amely az 

Urál nyugati oldalához közel eső részekre viszonylag igen későn jutott el. 

Segít a kutatásban az is, hogy a fenti neveknek vannak földrajzi névi párhuzamai, 

amelyek hangtanilag a Tok alakváltozatai, közszói jelentésükben összetartoznak, közös 

gyökerűek. Ahhoz azonban, hogy a névadó nép nyelvét megállapítsuk, azaz, a név 

nyelvi eredetét megfejtsük, mind a tulajdonnévi, mind a közszói párhuzamokat számba 

kell venni. Ez a munka pedig azért is fontos, mert olyan szótővel, tőszóval, gyökszóval 

van dolgunk, amely igen régen, a nyelv születése idején, a nyelv kialakulásának korai 

szakaszában keletkezhetett. Vö. még: 

Täkä h. TB.151.: bask. Täkä or. Takino Mečetl., falu neve, vö.: bask. Täkä személynév. 

< bask. Täkä ← bask. Täkä személynév: végső fokon víznévi eredetű, or. Takino < Taka 

(← 1. szubsztrátum eredetű név, 2. bask. Täkä) + or. -in: birtokos melléknévképző + or. -o. 

Elvileg az orosz Taka forma lehet a baskír Täkä átvétele hanghelyettesítéssel, de 

lehet egy Taka átvétele valamely más nyelvi használatból. E részletkérdést helyi 

vizsgálatokkal tisztázni lehet, azonban az eredmény az alakváltozatok összetartozását 

nem kérdőjelezheti meg. Ugyanakkor további idetartozó változatok segítik a kutatást, 

olyanok, amelyekben a -k- valamilyen fejleménye szerepel, pl.: 

Tübä h. TB.147.: bask. Tübä
5
 or. Tubinskij Bajm., falu neve. < bask. Tübä ← bask. 

tübä ’halom, domb’, or. Tubinskij < Tuba (← 1. bask. Tübä, 2. nem or. Tuba, 3. bask. 

tübän ’alsó’, tübänge
6
 ’alsó’) + or. -in: birtokos melléknévképző + or. -sk-: vonatkozó 

melléknévképző + or. -ij: melléknévképző. 

Tübä h. TB.147.: bask. Tübä or. T’uba Nuriman., falu neve. < bask. Tübä ← bask. 

tübä ’halom, domb’, or. T’uba ← bask. Tübä. 

                                                           
5
 Vö.: magy. 1. domb, 2. tő, töv-, tőke, tönk, tönkő.  

6
 Vö.: magy. topánka ’kis cipő, női cipő’.  
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A -k- > -γ- > -w- > -b- változásra számos példa található a földrajzi nevek között. 

(Czeglédi 2006) Ugyanakkor a fenti nevekkel összetartozik számos, a magyarban 

ismert családnév is, pl.: 

 

2.1.1. Családnevek 
 

Magyar
7
: 

Tákai csn. ← magy. Tákó hn. Győr m. + -i: melléknévképző, Tege, Teke csn. ← magy. 

Tege, Teke világi személynév, Tekei csn. ← magy. Teke hn. Kolozs m. + -i: 

melléknévképző, Teki csn. ← magy. Tek hn. Bács m. + -i: melléknévképző, Tik l. 

Tyúk csn. ← magy. tyúk, tik ’egy fajta háziszárnyas’, … régen ’tyúk’ is, ’kakas’ is, 

Tok csn. ← magy. tok ’porcos vázú, íváskor a folyókba vándorló tengeri hal’, Toka 

csn. ← magy. Toka, Tuka világi személynév, Tök csn. ← magy. Tök világi 

személynév, Tőke csn. ← magy. tőke ’fatörzs, tuskó, szőlőtőke’, Töki csn. ← magy. 

Tök hn. Pest m. + -i: melléknévképző, Tőki csn. ← magy. Tők hn. Doboka m. + -i: 

melléknévképző, Tökő csn. ← magy. Tökő világi szn., Tuba csn. ← magy. tuba 1. 

’galamb’, 2. ’trombita, kürt’, Duka csn. ← magy. Duka világi szn., Dukai csn. ← 

magy. Duka hn. Pest, Vas m. + -i: melléknévképző, Takács csn. ← magy. takács 

’szövéssel foglalkozó iparos’. (Kázmér 1993) < Taká
8
 + -cs: foglalkozásnév képző. 

A családnevek érdekessége, hogy egyik részüket tulajdonnévi (világi személynévi 

vagy helynévi), másik részüket közszói eredetűnek tartják. Az alapul szolgáló nevek, 

szavak megválasztása nem minden esetben helyeselhető, amit a széleskörű vizsgála-

taim támasztanak alá. A választék jóval bővebb, mint amennyit a cikkírók 

figyelembe vettek. Az idetartozó közszók közül a megfelelőt csak sokrétű, sok 

szempontú tanulmányozás után választhatjuk ki. Ehhez pedig nem nélkülözhetjük a 

közszói példákat az altáji, uráli és az indoeurópai családba sorolt nyelvekből, és 

külön a magyar nyelvből, amelyek kötődnek a víznévhez annak számos tulajdonsága 

révén, köztük a víz hangja, alakja, mozgása, munkája, tevékenysége, funkciója, 

minősége, hiánya stb. alapján. Ezért azokat a nyelvi előfordulás mellett jelentésük 

szerint is csoportosítottam, pl.: 

 

2.1.2. Közszók a magyar nyelvben 

 

2.1.2.1. Hangutánzó: 

tik-tak: ’az óra ketyegése’. Német eredetű, vö.: ném. Ticktack, ’az óra ketyegése’, 

hangutánzó szó … or. tik-tak ’ketyegés’. (TESz.) 

tikog ’fuldokolva köhög, (kutya) csahol, vihog, zokog’. Hangutánzó eredetű … 

(TESz.) 

 

2.1.2.2. Alak, forma: 

                                                           
7
 Személynevek ismertek más nyelvekben is, pl. bask. Täkä stb.  

8
 Csak a szótő (Taká) tartozik össze a fenti tulajdonnevekkel.  
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tok ’1. burok, tartó, 2. porcos vázú, íváskor a folyókba vándorló tengeri hal stb.’ 

Ismeretlen eredetű. … Vö.: ószerb. (TESz.) 

téka ’az a hely, ahol tartanak valamit, az, amiben tartanak valamit, láda, fiók, szekrény 

stb. ’ Latin eredetű, vö.: lat. theca ’borító, tok, hüvely’, … ol. teca ’tok’. (TESz.) 

teke ’gömb, golyó’… Bizonytalan eredetű. (TESz.) 

toka ’az áll alatt kidomborodó vagy lelógó zsírpárna, tyúkfélék áll alatt levő bőrredője, 

alsó taréj’. Szláv eredetű, vö.: óe. szláv tukъ ’háj’, blg. tuk ’zsír’, ’zsírcsepp (a 

levesen)’ … cseh, szlk., or. tuk ’zsír, háj’. (TESz.) 

tök ’kúszó indájú, tölcséres virágú növény, ill. ennek termése, herezacskó herével 

együtt, ostoba, tökkelütött ember, a magyar és a német kártya egyik színe’… Szláv, 

közelebbről déli szláv eredetű, vö.: blg. tikva ’tök mint növény, tökfej, tökfilkó, buta 

ember’ … szln. tíkva ’tök mint növény’, cseh tykev ’ua.’ … or. tykva ’tök mint növény. 

(TESz.) 

dikó ’kezdetleges ágyféle’. Ismeretlen eredetű. (TESz.) 

dóka ’rövid, dolmányszerű meleg kabát, egybeszabott kislány- vagy meleg ruha’. 

Ismeretlen eredetű szócsalád. Vö.: lat. toga ’lepelszerű, vállra vetett lepelszerű ruha’. 

(TESz.) 

dákó ’a biliárdgolyó lökésére használt rúd, hímvessző’. Ausztriai német eredetű. 

(TESz.) 

Eleink gondolkodásában a víz lakóhelye a mélyedés, gödör, árok, meder – ez 

esetben a tok – ellentettje a dudor (vö.: ÓT. tog ’hegy’) összetartoznak, elnevezésük is 

rokon. A dikó nemcsak a víznek, másnak is lehet az ágya. Az alak és funkció kapcsán 

másra is rátapadt ez a szó. Vannak szavak, amelyek ugyanabban a nyelvben több 

jelentést is megőriztek az eredeti komplex jelentéstartalomból, ezért azokra tekintettel 

kell lenni a vizsgálat folyamán. A ’burok, tartó’ jelentésű tok eleinte a víz tartójára, a 

gödörre vonatkozott. Ugyanakkor a hal a vándorlás és a termékenyítéssel kapcsolatos 

tevékenysége kapcsán kaphatta meg a tok elnevezést. A dákó mint rúd eredendően nem 

más, mint valamilyen növényi szár, ez pedig a folyó mintájára nőtt, alakult ki őseink 

gondolkodása szerint. Kialakulásában, formájában és funkciójában köze van a 

megtermékenyítésben részt vevő szervhez – hasonlóan működik a biliárdgolyó 

lökésére használt rúd is –, ezért az elnevezést megkapta. 

A dóka és a tóga alakja, formája révén tartozik össze. 

 

2.1.2.3. Minőség, azaz teljesség vagy hiány: 

tök- vö.: tökrészeg, tökjózan, tökmindegy … (TESz.) < Vö.: tökéletes. A tök jelentése 

’teljes, egész’ lehetett. 

tőke ’kivágott fa törzse, különféle munkafolyamatok végzéséhez használatos tuskó, 

szőlőtőke, növényeknek a föld alatti része, tő, méhkas, faragatlan, durva ember, szótő, 

pénzalap, kamatozó pénzösszeg, vagyon, (kisebb) állatcsoport, tömeg, kapitalizmus, 

tőkésréce’. 

Származékszó. (TESz.) 
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tönk ’fatörzs egy darabja, fatuskó, a gomba szára, növényszár, törzs, csőd, anyagi 

összeomlás, bukás, alap’, tönkő, tünke, tönke, tenkö, tünkő, tőke, tuskó. A szócsalád 

tagjai fejlemények. (TESz.) 

tökél ’megtesz, végrehajt, megerősít, teljessé, egésszé, éppé tesz, meggyógyít, (idő) 

betelik, elmúlik, elhatároz, késztet, buzdít, kínoz’ … A szócsalád tagjai 

származékszavak. (TESz.) 

Minthogy a teljesség sűrítve a forrásban, a magban, az alapban, a kiindulási 

formában található meg, ezért az nemcsak tökéletes, hanem alapja is mindennek. 

Nemcsak a földrajzi nevekben, hanem a közszókban is gyakori a belőle képzett forma. 

Semmi nem igazolja azt, hogy a toldalékolt alakokból elvonással keletkezett a tőszó, 

pl. a tök forma a tökélyből vagy a tökéletesből, mint ahogyan a TESz. állítja. 

tikkad ’ember, állat szomjúságtól ellankad, elfárad, csillapul, alábbhagy, (növény) 

szárazságtól, hőségtől kipusztul, kiég, fullad’. Hangutánzó eredetű … (TESz.) 

Miközben a víz – különös tekintettel a forrásvízre – az erőt, egészséget, a 

gyógyulást, az életben maradást stb. nyújtja, a víz hiánya fáradtsághoz, pusztuláshoz 

vezet. (Vö.: Czeglédi 2004.) 

 

2.1.2.4. Cselekvés: 

A víz munkájával – miközben a medrét alakítja – sokféle tevékenység jár együtt. A 

földet szúrja, vágja, löki, nyomja, ugyanakkor tömi, bedugja a vájt üregeket. Ez a 

tevékenység egyrészt a termékenység körébe tartozó nemzésre is jellemző
9
, másrészt 

utal arra, hogyan szövődik, alakul az élet (növényé, állaté, emberé), és hogyan jönnek 

létre bizonyos készítmények (anyag, szövet) a folyó mintájára, pl. a tű segítségével. Az 

eszköznek és a cselekvésnek első lépésben ugyanaz volt a neve, amelyet ma is őriznek 

a nomen-verbumok. Nem véletlen, hogy ilyen jelentésben is fennmaradtak a szavak 

toldalékolatlan formában, pl.: 

tövik ’belesüpped, beletapad, belerögződik, beleszúródik, belefúródik, behatol, rögzít, 

bevés, szúr’. Ősi örökség a finnugor korból, vö.: vog. täγ-, … taγ- ’szúr, lök, nyom’, 

taγi ’töm, dug’, … votj. tuj-, tüj- ’dug, bedug, betol’ … (TESz.). 

dug ’valamibe, valaminek a belsejébe tesz, titokban ad, (állatot) töm’ … Ősi örökség a 

finnugor korból. Vö.: … finn tunkea ’nyom, benyom, nyomul, hatol’, észt tungima 
’ua.’. (TESz.) 

Toldalékoltan, pl.: 

                                                           
9
 Eleink gondolkodásában pl. a Nap sugara is megtermékenyítő szerepet játszott, játszik, amikor 

a jeget, havat megolvasztja. Ennek következtében a víz hatalmasra duzzad, dagad, mígnem 

egyszer csak telítődik, kifakad, kiszakad valahol, és elindul a víz, hengerülve fut, folyóvá válik. 

Ez maga a születés. Állóvízből – amelyre többek között jellemző a csend, a nyugalom is – folyó, 

azaz csörgő, élő víz lett. A hegy is hasonló okok miatt vált dudorrá. Nem véletlen, hogy vannak 

kultúrák, ahol a hegy olyan, mint az áldott állapotban lévő anya, s a megtermékenyítő a Nap. A 

Föld tehát női, a Nap férfi természetű. 
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tőked ’akad, ütközik valamibe, fúródik valamibe, beleköt valamibe, tűz, süt (a nap)’, 

tőkeszt ’fúr, szúr, akaszt valamibe’. A szócsalád tagjai származékszavak. Alapszavuk a 

tövik igével azonos. (TESz.) 

takács ’szövéssel foglalkozó iparos szövőmunkás’. Szláv eredetű, vö.: blg. tъkač, … 

takač, szln. tkač, szlk. tkač, or. tkač ’szövőmunkás, takács’. (TESz.) 

 

2.1.3. Közszói párhuzamok az uráli nyelvekben 

 

A uráli, altáji és indoeurópai nyelvekhez sorolt nyelvekben ez a csoportosítás ugyanígy 

elvégezhető, azonban a hely szűke miatt ez esetben ettől eltekintek. Vö.: 

 

2.1.3.1. Finn: 

taka ’mög, hátulsó rész v. tér, valami mögött való tér, hátulsó’, tikka ’karó, rúd, 

pózna’, tokka ’csomó, nyaláb, köteg, csomag’, tukko ’nyaláb, köteg, csomó’, tukka 

’üstök, haj’, teke- ’tenni, csinálni, készíteni’, teko ’csinálás, készítés, tevés, tett, 

tétemény’, tikkaa-, tikata ’kötni (harisnyát), hímezni, hímet varrni, kivarrni’, tukkee-, 

… tuketa ’bedugni, betömni’, tukko-, tukota, tukki- ’bedugni, betömni’, tykki-, tykkä- 

’kopogni, dobogni’, tökkää-, tökätä- ’lökni, taszítani, döfni, tömni’. (Szinnyei 1884) 

 

2.1.3.2. Komi: 

tak ’erős’, man. tāk ’erős’, tug ’ecset, fürt, bojt, rojt, vége, teteje, felsőrésze, vége 

valaminek’, vö.: finn tünkä ’vég, gyökérke’, szamojéd dagge?, man. toηga ’pata’, 

magy. tag ’testrész’. (Lytkin–Guljajev 1999) 

 

2.1.3.3. Udmurt: 

taka, taga ’kos’, tug ’bojt, rojt’ (Munkácsi 1990) 

Az uráli nyelvekben ismert tőszavak (névszók és igék), illetve a képzetteknek a tövei 

különböző jelentésszálakon kapcsolódnak egymáshoz.
10

 

 

2.1.4. Közszói párhuzamok az altáji nyelvekben 

 

2.1.4.1. Csuvas: 

taka
11

 ’kos, ürü’, … MK., täkä, kirg., kazah, k.kalp., nog., kum. teke ’bakkecske’, ojr. 

teke ’kő bak(kecske), tuv. dege ’vad bakkecske, … mong. tex ’vad, hegyi kecske’, 

burj.mong. texe, kalm. tek ’bakkecske’. (Jegorov 1964) 

tăk ’önteni, kiönteni’, MK., ujg., kirg., kazah, azerb., alt., hakasz, tuv., kum., k.kalp. 

tök, üzb. tuk, tat., bask. tük, oszm., türkm. dök, jak. tox ’önteni, kiönteni’. (Jegorov 

1964) 

                                                           
10

 Részletes bemutatására másutt kerítek sort.  
11

 Vö.: magy. bak ’kos, bizonyos állatok hímje, kecskebak, egy fajta állvány, gúzs, hurok, egy 

fajta tornaszer’. (TESz.) Ez utóbbi az alakja miatt tartozik ide. 
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těk ’madártoll, háziállatok szőre, szőr a testen’, … ojr., hakasz tűk ’szőr’, kirg., kazah 

tűk ’szőr a testen’, ujg. tűk ’szőr, pehely
12

’, üzb. tuk ’haj, pehely’, jak. tűű ’pehely’, tuv. 

dűk ’szőr’, tuv., hakasz čűg ’madártoll’. (Jegorov 1964) 

těk ’csendesen, zajtalanul, nyugodtan, békésen’, MK dik, … XII. sz. täk, MNX, kirg., 

oszm. tek, üzb. tuk, tok ’csendesen, nyugodtan, békésen’, türkm. dek ’csendes, békés, 

csendesen, békésen’, tat. tik: tik tor! ’hallgass’, tik utyr ’ülj békésen’, bask. tik 

’nyugodtan’, MNX tek ’mozdulatlanul’. (Jegorov 1964) 

těk ’érinteni, megfogni, hozzányúlni, zavarni, nyugtalanítani, megindítani, megragadni, 

lökdösni, bökdösni, taszítani, biztatni, serkenteni, bujtatni, bujtogatni, felöklelni, bökni, 

döfni’, ujg. teg, türkm., oszm. deg, üzb. teg, alt., kazah tij, MNX tek, bask. tej ’érinteni, 

megérinteni’, bask. töke ’felöklelni, bökni, döfni’, vö.: mar. tűk(aš) ’érinteni, 

megindítani, felöklelni …’, tűkö
13

 ’szarv’. (Jegorov 1964) 

A török nyelvi adatok sok más mellett arra is figyelmeztetnek, hogy nélkülük 

számos orosz szó etimológiája nem írható meg. A török-orosz nyelvi kapcsolatok 

vizsgálata derített fényt arra pl., hogy az or. tixij ’csendes’ szó előzménye a tat. tik volt. 

A csuvasban is vannak szavak, ahol a -k-nak már továbbváltozott fejleménye található, 

ám vannak török nyelvek, amelyekben a -k zöngés változata használatos, pl.: 

tu, tăv ’hegy, halom, kiemelkedés’, ÓT., ujg., hakasz tag, oszm., azerb. dag, türkm., 

tuv. dag, üzb. tog, kirg. too (dial. tov), nog., kumük, karaim tav, ojr. tuu, kazah, k.kalp., 

karacs., tat., bask. tau ’hegy’, … mong. tabagan, dabaa ’hegy, (hegy)szoros, hágó’. 

(Jegorov 1964) 

tu, tăv ’szülni, születni, csinálni, létrehozni, alkotni, hozni, tojást elhelyezni’, ÓT. … 

tog ’szülni, születni’, … oszm. dog, azerb., türkm. dog, … nog. tuv., tat. tu ’születni’, 

… azerb. dog, ujg., üzb. tug, k.kalp., alt. tu, kirg., kazah tuu ’szülni’, hakasz tug 
’megborjazni’, … néhány nyelvben ’tojást rakni’, ’felkelni (nap)’ jelentése ismert, vö.: 

mong. togurbi ’szülni’. (Jegorov 1964) 

tux ’kimenni, feljönni (nap), … ÓT. tog ’felemelkedni, feljönni (nap), azerb., oszm. 

dog, türkm. dog ’felemelkedni, feljönni’ … ujg. čik, oszm., tat. čyk, azerb. čyx, kazah, 

nog. tyk, bask. syk ’ua.’ … (Jegorov 1964) 

A fenti három szó alapvetően a ’hegy, halom, kiemelkedés’, a ’szülni, születni, 

csinálni, létrehozni, alkotni, hozni, tojást elhelyezni’ és a ’kimenni (víz), feljönni (nap)’ 

jelentése a ’teremtés’ szálon tartozik össze. 

 

 

2.1.4.2. Baskír: 

tübän ’alsó’, tübänge ’alsó’ (BRS 1958). Mindkét baskír változat a magyar tő, töv-, tőke, 

tönkő formáknak rokona, és az ’alap’ jelentésen keresztül tartozik a vizsgált szócsaládba. 

tüηäräk ’kerek’ (BRS 1958) < tüηä + räk. 

A baskír ’kerek’ jelentésű szónak a magyarban ismert pl. a teker (teke + -r) formája, 

de idetartozik a szekér (szeké + -r) is, amelynek a ’kerek’ jelentése korábban a kerékre 

                                                           
12

 A szó (pehe + -ly) töve, a pehe összetartozik a magyar pihe, az or. pux ’pehely’ stb. szóval.  
13

 Az oroszban ismert rog ’szarv’ (vö.: rogatyj skot ’szarvasmarha’) ennek fejleménye.  
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vonatkozott. Mindezek figyelembevétele nélkül nem írható meg pl. a magyar szekér 

szó etimológiája. (Vö.: Czeglédi 2001.) 

 

2.1.5. Közszói párhuzamok az indoeurópai nyelvekben 

 

2.1.5.1. Orosz: 

teč’, tekú < tek + -ti: főnévi igenév képző. Vö.: litv. tekēti ’folyni, futni’, óind. takati, 

tykat’ ’beleszúr, -bök, -döf ’. < tyka + -t’: főnévi igenév képző. (SIS) Ezeknek a 

szavaknak a vizsgálata azért is fontos, mert a kutató számára egyértelművé válik, hogy 

pl. a k > č változás a szláv nyelvekben jellemző, a földrajzi nevekben is csak a szláv 

nyelvi használatúakban mutatkozik. 

 

2.1.5.2. Angol: 
take ’fog, vesz, tesz stb.’ (Országh 1981) 

 

2.1.5.3. Latin: 

tegō ’befed, beborít, eltakar, elrejt stb.’, toga ’tóga’ (a rómaiak nemzeti ruhája, a békés, 

polgári élet jelképe) … (Györkösy 1986). 

A fenti példák csak jelzés értékűek, hangtani, alaktani és jelentéstani összetartozásuk 

azonban egyértelmű. Az angol take és a magyar fog egymásnak olyan alakváltozatai, 

ahol az angol őrzi az ősibb formát. A latin tegō a magyar dug szóval van közelebbi 

kapcsolatban. 

 

2.2. tVn(V) / dVn(V) hangtani felépítésűek: 
 

A Tok, Täkä, Tübä földrajzi neveknek további idetartozó párhuzamos alakváltozatai 

vannak, pl.: 

Duna Európa második legnagyobb folyójának az elnevezése is, hiszen az ie. danu- 
’folyó’, osz. don ’víz, folyó’ (Kiss 1980) 

Tun f. Ašm.XIV.132: csuv. Tun or. Don, folyó neve, NAP:-, Ar.:-, Kiss 1980.: Don 

’folyó a Szovjetunióban’ … Az or. Don átvétele. Ez iráni eredetű, vö.: av. dānu- ’folyó, 

áradat’, osz. don ’víz, folyó’. < csuv. Tun < tuvan or. Don. 

D’vina f. SW.165b.: ko. D’vina or. Dvina, folyó, Kiss 1980.: Dvina ’a Rigai-öbölbe 

torkolló folyó, … ősi indoeurópai folyónév, s az ie. *dheu-
14

 ’fut, folyik’ tő 

származéka. 

< ko. D’vina ← or. Dvina ← nem orosz *Divine. 

Těvenek śučě d. Ašm.XV.14.: csuv. Těvenek śučě, patak hajlatának a neve, a csuv. 

Malti Ăntavăš település mellett, NAP:-, Ar.:-. < csuv. Těvenek: folyó neve (<Těve ← 

vö.: csuv. těve ’csomó, bog’ + -nek: *’valamihez tartozó, valamivel ellátott’
15

 + śučě 

← csuv. śut ’halom, hajlat’ + csuv. -ě: birtokos személyjel. 

                                                           
14

 Vö.: magy. jó ’folyó’.  
15

 Vö.: magy. -nak, -nek rag.  
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A csuv. Těvenek név azért is értékes, mert igazolja, hogy az -n valamikor nem 

szóvégi helyzetű volt, valójában a név második elemének a kezdő mássalhangzója. Az 

idetartozó víznevek vizsgálata azért is fontos, mert lehetőséget nyújt Európa 

legnagyobb folyója nevének, a Dunának a körültekintőbb magyarázatára. 

Vannak nevek, amelyekben az -η és az -m- jelzik az -nk- előzményt, pl.: 

Taη h. TB.138.: bask. Taη or. Tan Blagovar., Šaran. falu neve. < bask. Taη ← bask. 

taη ’hajnal’, or. Tan ← bask. Taη. 

Timeräk h. TB.142.: bask. Timeräk or. Timir’akovo Mečetl., falu neve. < bask. 

Timeräk < Time + -räk, or. Timir’akovo ← bask. Timeräk + or. -ov: birtokos 

melléknévképző + or. -o. 

 

2.2.1. Családnevek 

 

Magyar. 

A vizsgált szó családjába t- és d- kezdetűek egyaránt beletartoznak, amelyek ismertek 

és használatosak a magyarban, pl.: Tana csn. ← magy. Tana világi személynév, Tanai 

csn. ← magy. Tana hn. Vas m. + -i: melléknévképző, Tanyi csn. ← magy. Tany hn. 

Komárom m. + -i: melléknévképző, Tene csn. ← magy. Tene világi személynév, 

Tonya, Tunya ← magy. tonya, tunya ’lusta, lomha, esetlen, tétlen, gyáva’, Dani csn. 

← magy. Dani, Danyi, Dáni, Dányi 1. becézőnév, 2. Dány, Dán hn. Pest, Küküllő m. + 

-i: melléknévképző’, Dene csn. ← magy. Dene becézőnév, Don csn. ← magy. Don 
becézőnév, Dona csn. ← magy. Dona becézőnév, Duna csn. ← magy. Duna víznév, 

Dunai csn. ← magy. Duna víznév + -i: melléknévképző. (Kázmér 1993) 

 

2.2.2. A közszóknak hatalmas családja tartozik ide.
16

 

 

2.3. tVnk(V) hangtani felépítésűek: 
 

A tVk (Tok) és a tVn (Tun/Don) hangtani felépítésű nevek összetartozását igazolják 

azok az adatok is, ahol mindkét szóvégi mássalhangzó – a k és az n – megvan. Ez 

utóbbiak a tVnk, tVnkV szerkezetű nevek közé tartoznak. Az -nk mássalhangzó 

kapcsolat egyaránt előzménye a -k-nak és az -n-nek. Az idetartozó nevek önmagukban 

ritkán fordulnak elő a földrajzi névi adataim sorában, gyakoribbak összetétel tagjaként 

(vö.: csuv. Tenkav, Tinkkav, tunka, tonka, tenki, tenkě, tenke, tinke, or. Ten’ki, denga, 

tinka, tanka).
17

 

 

2.3.1. A magyarban ismert családnévként: 

 

Tanka csn. ← magy. Tanka, Tonka becézőnév, Tankó csn. ← magy. Tankó becézőnév, 

Tenke csn. ← magy. Tenke világi személynév, Tinka, Timka ← magy. Tinka, Timka 

                                                           
16

 Hely hiányában eltekintek a bemutatásától.  
17

 Hely hiányában másutt közlöm a földrajzi neveket.  
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becézőnév, Döngő csn. ← magy. döngő, dengő ’tompa, mély hangon beszélő’ (Kázmér 

1993). 

 

2.3.2. Közszók 

 

A magyarban és a három nyelvcsalád (uráli, altáji, indoeurópai) nyelveiben egyaránt 

használatos olyan jelentésekben, amelyek valamilyen szálon összetartoznak, és az 

eredeti komplex jelentéstartalom valamelyik részjelentését őrzik
18

. Ilyen pl.: a magyar 

teng ’szűkös viszonyok között él, tengődik’, ismeretlen eredetű (TESz.), döng ’tompa, 

mély hangon szól, valaki vagy valami körül sürgölődik, énekel’, hangutánzó eredetű, 

hangalakja a tompa, tartósan zúgó hangot érzékelteti (TESz.), döngő, dengő ’tompa, 

mély hangon beszélő’ (Kázmér 1993), dong ’tompa, mély hangon szól, zümmög, zúg, 

valaki vagy valami körül sürgölődik, sugdos, mormog’, hangutánzó eredetű … 

legközelebbi rokona a döng (TESz.), donga ’deszka, mely több hasonlóval együtt 

hordó stb. oldalát alkotja, hordó’, szláv, közelebbről valószínűleg déli szláv eredetű, 

vö.: blg. dъgá ’ív, körív, donga’, mac. daga ’donga, (talaj)réteg)’, szb.-hv. duga 

’donga’, duga ’szivárvány’, szln. doga ’donga, szivárvány’, cseh duha ’szivárvány, 

donga’, szlk. duha ’ua.’ … or. duga ’ív, körív, ív alakú hámiga, áramszedő’ (TESz.). 

Egyértelmű, hogy a tVnk(V) típusba tartozó földrajzi nevek korábbi állapotot 

őriznek a Tok és Don nevekhez képest. Eredeti jelentése mindhárom – a -k-, -n-, -nk- 

szó belseji, ill. szó végi helyzetben lévő mássalhangzókat, valamint azok kapcsolatát 

tartalmazó – változatnak ’víz’ lehetett a maga komplex jelentéstartalmával. A fenti 

példák közül bármelyiket nézzük – tVk, tVn, tVnk, tVnkV –, eredetileg valamennyi 

egyszerre tartalmazhatott névszói és igei tulajdonságot, pl.: víz, folyik stb., amelyeket 

megőriztek a nyelvek közszavai. 

A Tok mint tulajdonnév az adataink között ma egyetlen folyónak a neve, azonban 

valamikor olyan szómondat vagy mondatszó lehetett, amely egyaránt rendelkezett igei 

és névszói tulajdonsággal. Ezek a jelentéstartalmak kezdetben a víz, a folyó összes 

tulajdonságát magukban hordozták, amelyeket képviselve volt alkalmas a Tok a folyó 

megnevezésére. Idővel a jelentéstartalmak külön-külön útra terelődtek. Az egyik 

esetben hangutánzó szóként ismert (pl. or. tok-tok, tat. tuk-tuk), a másik esetben főnévi 

(vö.: magy. tok ’hüvely’), a harmadik esetben igei (vö.: or. tok ’áramlani’), a negyedik 

esetben pedig melléknévi jelentésben (vö.: tat. tuk ’jóllakott, tele, teljes’) stb. 

Figyelemre méltó, hogy a Duna, Don, Tun névváltozatok szó belseji 

magánhangzójának lehetett hosszú változata is, hiszen azt őrzik a közszók (vö.: av. 

dānu), s ez arra utal, hogy mind a rövid, mind a hosszú magánhangzó fejlemény, 

vagyis az előzmény diftongus, még korábban triftongus lehetett, amelyre a földrajzi 

nevekben is találunk példát. (Vö.: Czeglédi 2006.) 

A földrajzi nevek nyelvi használatának és nyelvi eredetének vizsgálata elvezet 

bennünket számos megállapítás között ahhoz is, hogy a legelső kommunikációs egység 

olyan szómondat vagy mondatszó volt a komplex jelentéstartalommal (névszói és igei 

                                                           
18

 A három nyelvcsalád nyelveinek az adatait másutt mutatom be.  



90 

 

tulajdonságok), amelynek a ma ismert utódai a tőszavak vagy gyökszavak, amelyeket 

alaktani oldalról megközelítve abszolút szótőnek, gyöknek nevezünk. A mondatszó 

egyszerre tartalmazta a későbbi mondat alanyát, állítmányát és a bővítményeket. Ennek 

a következménye, hogy ugyanaz a szó jelentheti pl. a vizet, a víz által végrehajtott 

cselekvést, pl.: folyik (megy, mozog, hengerül stb.), a víz színét, ízét stb. (egy sor 

tulajdonságát), amely ma a mondatban jelzői mondatrész, sőt mennyiségre is utalhat. 

Az egytagú, egyszerű szóból álló földrajzi neveknek egy másik csoportja – főleg a 

nem víznevek és a későbbi keletkezésűek – már nem tartalmazzák a későbbi mondat 

csíráit, ezért azok nem lehetnek mondatszó értékűek. Következésképp, 

tanulmányozásuk az alaktan körébe tartozik. A nyelvhasználat és a nyelvi eredet 

szempontjából történő vizsgálatuk azonban olyan további eredményekhez is vezet, 

amelyek segítik az egytagú, toldalékolatlan egyszerű szóból álló nevek 

tanulmányozását. A nyelvi eredet kutatásánál nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a 

tényt, hogy a Volga-Urál vidéke földrajzi neveinek párhuzamai vannak Eurázsia szerte, 

a neveknek feltehetően alapul szolgált közszó olyan hatalmas szócsalád tagja, 

amelynek további tagjai ismertek és használatosak a három nyelvcsalád – uráli, altáji és 

indoeurópai – nyelveiben. Az összefüggések okát, kronológiai, helyi és egyéb 

körülményeit azonban a nyelvtudomány művelői egyedül nem, csak más 

tudományágak segítségével képesek felismerni, rendezni. 

 

3. Összegzés 
 

A fentiekben arra kívántam ráirányítani a figyelmet, hogy a nyelv kutatásának 

valamennyi területén (hangtan, alaktan, mondattan, jelentéstan), így a földrajzi nevek 

megfejtésében nemcsak fontos szerepet játszik a nyelvhasználat, de számos területen, 

pl. az eredet és a közszói jelentés megállapításához nélkülözhetetlen. A párhuzamos 

tulajdonnévi és minél több nyelv közszói adatainak a bevonása a kutatásba közelebb 

visz bennünket nyelvünk titkainak a jobb megismeréséhez. Az eredményeknek pedig 

leíró nyelvészeti, nyelvtörténeti és őstörténeti tanulságai egyaránt vannak. 

 

Rövidítések 
 

alt. – altáji mar. – mari 

av. – aveszta Mečetl. – Mecsetlinszkij rajon 

azerb. – azerbajdzsán mong. – mongol 

Bajm. – Bajmakszkij rajon ném. – német 

bask. – baskír nog. – nogaj 

blg. – bolgár ol. – olasz 

Blagovar. – Blagovarszkij rajon ojr. – ojrot 

burj.mong. – burját-mongol or. – orosz 

csn. – családnév osz. – oszét 

csuv. – csuvas oszm. – oszmán 

d. – domb óe. – óegyházi szláv 
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f. – folyó óind. – óind 

h. – hely ószerb. – ószerb 

hn. – helynév ÓT. – ótörök 

ie. – indoeurópai pl. – például 

jak. – jakut Šaran. – Saranszkij rajon 

kalm. – kalmük szlk. – szlovák 

karacs. – karacsáj szln. – szlovén 

kirg. – kirgiz szn. – személynév 

k.kalp. – karakalpak tat. – tatár 

ko. – komi tuv. – tuvai 

kum. – kumük türkm. – türkmén 

lat. – latin ua. – ugyanaz 

l. – lásd ujg. – ujgur 

litv. – litván üzb. – üzbég 

m. – mocsár vog. – vogul 

mac. – macedón votj. – votják 

magy. – magyar vö. – vesd össze 

Zil. – Zilairszkij rajon 
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CS. JÓNÁS ERZSÉBET 
 

 

JEL A JELBEN. A STILISZTIKAI ALAKZATOK JELENTÉSE A 

MŰFORDÍTÁSBAN 
 

 

 

 

A művészi szöveg másodlagos jelnek tekinthető, minthogy a nyelvi jelek benne 

egyetlen esztétikai jellé rendeződnek. Ennek a kettős jelnek az idegen nyelvre történő 

átültetése nem csak nyelvismeretet igényel, hanem az esztétikai jel összetevőinek a 

felismerését és a célnyelvi átadni tudását is. 

A retorikai alakzatokat a stilisztika stíluseszközökként tartja számon. A négy 

átalakítási művelet, az adjekció, a detrakció, a transzmutáció és az immutáció 

segítségével alakzatok, metabolák teszik a nyelvi kifejezést hatékonyabbá. Kíváncsiak 

lehetünk, a fordító felismeri-e ezeket a retorikai stíluseszközöket, s meg tudja-e alkotni 

célnyelvi megfelelőiket. A befogadó célnyelvi olvasónak természetesen nem kell 

ismernie az alakzatokat, de éreznie kell a jelentésüket, a funkciójukat. Pl. a meg nem 

tervezettség jelenik meg a szövegben a kis, beszélt nyelvi betoldásokkal 

(aproszdokézis), esetleg a becéző, kicsinyítő megszólításokkal előre befolyásolni akar 

meggyőződéséről a szerző-fordító (preparáció), vagy fokozza, csökkenti a hatást 

hasonló eszközökkel (gradáció). 

Sajátos helyzetet teremt, ha a fordító maga is ismert költő, akinek a stílusát – a 

szóhasználatát, a rá jellemző grammatikailag is megalapozott alakzatokat és trópusokat 

– ismeri is az olvasó, s mintegy biztonságot adó támpontként ráismer a fordításban. 

Ilyenkor a költő-fordító saját „jele” beépül a művészi szövegbe. E „jelek” feltárására 

vállalkozunk most Kosztolányi és Tóth Árpád Csehov-fordításaiban. 

 

Kosztolányi és a Három nővér 
 

Kosztolányi Dezső a Három nővért 1922-ben fordította a Vígszínház számára. 

Bemutatója 1922. októberében volt. A Színházi Élet 1928/35. száma teljes 

terjedelmében közölte a darab magyar szövegét. 

Kosztolányi nem tudott oroszul. Csehov Három nővérét Wladimir Czumikow 

fordításában olvasta. Zágonyi Ervin, Kosztolányi orosz fordításainak kiváló ismerője a 

költő fia, Kosztolányi Ádám közlésére hivatkozva állapítja meg, hogy valószínűleg ez 

a család tulajdonában levő, 1902–1903-ban lipcsei kiadásban megjelent négy kötetes 

gyűjteményes Csehov-kiadás lehetett (Anton Tschechoff: Gesammelte Werke I–IV.) 

(Zágonyi 1981, Zágonyi 1984: 305, ill. Zágonyi 1985: 138). 

A Három nővér bemutatójára nagyon készült Kosztolányi. Nemcsak a fordítás az ő 
munkája, hanem a színházi rendezéssel is együtt él. Az ő életérzésének tükrét adó 
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nyelvi zeneiség, alakzatai, szóképei, népiessége átszövi a csehovi lírát. Ezt megörökítő 

írásának részletét Zágonyi idézi (Zágonyi 1984: 316): 

 

„Amikor ezzel a drámával foglalkoztam, gondolatban gyakran kikísértem az írót, mint 

a betegek hozzátartozói, s szerettem volna tőle valamit kérdezni. Ugye, hogy nem 

lehet segíteni sem rajtuk, sem mirajtunk, sem semmin, Pavlovics Antal?” 

 

Csehov legnagyobb magyar tisztelője és értő lelki társa láttatásában a Csehov-arc 

Kosztolányi-képmássá változik. Az író egyénisége Csehovban a szépség kultuszát, az 

emberi megbocsátást, a részvét csodáját emeli a lelki azonosság szintjére, s ez az 

azonosság tükröződik Kosztolányi nagy regényeiben, a Pacsirtában, az Édes Annában. 

Számos színikritikában, publicisztikai írásban rokonítja magát az orosz íróval. 

Hasonlóképpen megtaláljuk ugyanezt a kapcsot Kosztolányi lírájában, A szegény 

kisgyermek panaszaiban, a Csehov-ihletettségű versekben is. Rév Mária idézi A pohár 

eltörik című versét, mint amely a Három nővér hatása alatt született (Rév 1995: 178–

179): 

 

Kosztolányi Dezső: A pohár eltörik 

 

A pohár eltörik Elvész a kulcs, a gomb, 

s kihull a fog. s fakul a kedv. 

 

A ruha szétszakad A lámpa lezuhan 

s gyöngül a szem. s a szív megáll. 

 

A gyertya fogyva-fogy jaj, nékem és néked, 

s lassúbb a vér. jaj, jaj nekünk. 

 

A szecesszió vonzásában 
 

Kosztolányi fordítása egyfajta költői szubjektumon átszűrt interpretáció. Nemcsak 

azért, mert nem az eredeti orosz szövegből dolgozott, hanem főleg annak okán, hogy a 

lélek védtelenségének Kosztolányira jellemző nyelvi tükröztetése át- meg átszövi a 

csehovi szöveget ott is, ahol ez az orosz eredetit követve másként hangzana: 

Kosztolányi költői stílusának fordításbeli tükröztetésére állítsunk párhuzamba egy-egy 

versidézetet és fordításbeli szövegrészt a megszólítás kommunikatív funkciójának 

azonos megoldására (vö.: Cs. Jónás 1984). A szövegbeli kiemelések a szubjektív stílust 

tükröző lírai megszólítások, illetve az orosz eredeti Csehov-szövegtől eltérő fordítói 

megoldások Kosztolányi egyéni stílusú szóhasználatára világítanak rá: 

 

Kosztolányi Dezső: Ó, hányszor látlak mégis bennetek 

 

Ó, hányszor látlak mégis bennetek, 
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kis testvérkéim, rongyos gyermekek. […] 

A pici kőműves mily csatakos, 

milyen fakó a pöttön lakatos, 

az ács fia, mint Jézus, oly csodás, 

pörölyt emel a kicsike kovács, 

sír a bognár, az asztalos fia, 

egész, egész gyermek-ármádia. […] 

 (1910) 

 

Kosztolányi: Ha volna egy kevés remény 

 

Ha volna egy kevés remény, 

a lelketek megmenteném, 

ti drága, drága szentek, 

kik ültök otthon tétován 

az elhagyott szobák során, 

s este sétálni mentek. 

[…] 

 

Becéztek minden kicsikét 

aranyhalat, kutyát, csibét, 

mi gyönge és szegényke. 

 

Szóltok: „Képzeld csak, édesem, 

múltkor meggyszósz volt, édesen, 

mint valaha, hat éve.” 

 (1924) 

 

Маша: Мне хочется каяться, милые сестры. […] Милые мои, сестры мои… 

(Чехов 1967: 536) 

 

Kosztolányi fordítása: 

Mása : Szeretnék meggyónni tinéktek, kedves testvéreim. […] Édes, édes kis 

testvéreim… (Csehov 1973: 546) 

 

Чебутыкин: Милые мои, хорошие мои, вы у меня единственные, вы для меня 

самое дорогое, что только есть на свете. (Чехов 1967: 497) 

 

Kosztolányi fordítása: 

Csebutikin : Édeseim, lelkeim, maguk nekem az egyetlenek, a legdrágábbak ezen a 

világon. (Csehov 1973: 487) 
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A megszólítások fordításaiban a Kosztolányi által használt szinonimák a költő 

egyéni stílusát tükrözik vissza. Csehovnál a fenti kiemelt helyeken a kedveseim, 

nővéreim csupán a birtokos névmás szórendi inverziójával, hátravetésével fejezi ki az 

expresszív tartalmat, a beszélő szubjektív modalitását. Kosztolányi a magyar nyelv 

birtokos személyragozása miatt ezt az inverziót nem használhatta fel, de a halmozással, 

s a jelzők megválasztásával a maga arcára formálta a csehovi szöveget. A 

szinonimaválasztást szövegtani és stilisztikai oldalról is értékelhetjük. A szinonima 

értelmezhető a pronomenhez hasonlóan egy proformának, amely valamely 

kommunikatív egység helyén használatos. A műfordítás a szinonímia e jellemzőjét 

látványosan szemlélteti. A szépirodalmi és a beszélt nyelvi szövegben egyaránt a 

proformahasználat – és a szinonimahasználat – egyúttal a már ismert információhoz 

való visszatérés is egyben, miközben a fokozás, a tartalmi megerősítés expresszív 

stílushatásával az esztétikai élményt is biztosítja. A kommunikáció sikerességét, 

sikertelenségét és hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a proforma- és a 

szinonimahasználat. A fordítás folyamatára különösen érvényes Bencze Lóránt 

megállapítása: Ha a szövegbefogadó – esetünkben a fordító – elvéti vagy nem tudja 

vagy nincsenek kellő, szükséges hozzárendelhető ismeretei az adott szinonimához vagy 

proformához, ez a szövegbefogadást nehézzé vagy lehetetlenné teszi (Bencze 1998). 

Kosztolányi jól érezte Csehov orosz stílusának díszítőelemeit, még akkor is, ha nem 

tudta az orosz eredeti szöveget a német közvetítő fordítás mellé tenni. Ahogyan 

azonban a magyar fordítás szinonimáival, fokozó ismétléseivel visszaadja az eredetit, 

egyértelműen Kosztolányi költői szövegkezelését tükrözi, mondhatjuk úgy is, a költő 

személyisége és korának szociális-kulturális háttere irányítja a szövegalkotó 

stratégiáját. 

 

Tóth Árpád és a Cseresznyéskert 
 

Tóth Árpád fordításában jelent meg 1923-ban Csehov Ivanovja, majd 1924-ben 

Csehovtól a Cseresznyéskert. 

Bár sorrendben a második lefordított Csehov-darab, mégis a Cseresznyéskert az, 

amely legtöbb kiadást megért 1945 után is, s így az olvasók Tóth Árpád műfordítói 

szűrőjén át ismerték és szerették hosszú évtizedekig Csehov e méltán híres színművét. 

Ám Csehov orosz szövegét összevetve Tóth Árpádéval, azt tapasztaljuk, hogy a 

magyar szöveg alig követi az eredeti szerzői nyelvet, a csak jelzett, de ki nem mondott 

hangulatokat, félbemaradt mondatokat. Német fordítást használt Tóth Árpád is, tehát a 

közvetítő változat „torzulásait” is követte az általa írt magyar szöveg. De a kutatások 

azt is kiderítették, hogy kéznél lehetett egy orosz változat is, s ennek alapján a költő 

helyenként „oroszosította” a német fordítást, még ha oroszul ő maga nem is tudott 

(Székely 1987: 102–109). Tudott viszont oroszul a költői hajlamú barát és háziorvos, 

Peterdi István, akivel naponta találkozhatott Tóth Árpád az ótátrafüredi 

tüdőszanatóriumban. 
Ha ezek után a Cseresznyéskert Tóth Árpád-féle fordítását vizsgáljuk, tisztán kell 

látnunk, mit várhatunk a magyar szövegtől: mint Csehov is közli, komédiát, vígjátékot 
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írt. Tóth Árpádról, a költői stílusának nyomait követve, azt állapíthattuk meg, hogy a 

jellegzetes Tóth Árpád-i szókincs, az alliteráció, a mondatszerkesztés a 

Cseresznyéskert lírai monológjaiban cseng vissza. Tüzetesebb stílusvizsgálattal 

azonban kideríthető, hogy a közismert nyugatos költői stílus a fordítás során újabb 

rétegekkel kapcsolódik össze. Ez a meg nem tervezett, beszélt nyelv érzékeltetése. 

Az ennek kapcsán tárgyalt bővítések a német szöveghez viszonyítva ugyanúgy 

megjelennek, mint az orosszal összevetve. A némethez viszonyított bővítést félkövér 

kiemeléssel jelöljük: 

 

Лопахин: На сколько же это опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. 

(Зевает и потягивается.) Я-то хорош, какого дурака свалял! Нарочно приехал 

сюда, чтобы на станции встретить, и вдруг проспал… Сидя уснул. Досада… 

Хоть бы ты меня разбудила. 

Дуняша: Я думала, что вы уехали. (Прислушивается.) Вот, кажется, уже едут. 

Лопахин  (прислушивается). Нет… Багаж получить, то да се… 

Пауза. 

Любовь Андреевна прожила за границей пять лет, не знаю, какая она теперь 

стала… Хороший она человек. Легкий, простой человек. Помню, когда я был 

мальчонком лет пятнадцати, отец мой покойный – он тогда здесь на деревне в 

лавке торговал – ударил меня по лицу кулаком, кровь пошла из носу… Мы 

тогда вместе пришли зачем-то во двор, и он выпивши был. Любовь Андреевна, 

как сейчас помню, еще молоденькая, такая худенькая, подвела меня к 

рукомойнику, вот в этой самой комнате, в детской. «Не плачь, говорит, 

мужичок, до свадьбы заживет…» (Чехов 1967: 555–556) 

 

Tóth Árpád fordítása 

Lopahin:  Megint késés. Legalább is kétórás késés. (Ásít, nagyot nyújtózik.) Én is 

alapos tökfilkó vagyok: idejövök, hogy majd elibük megyek az állomásra és ehol ni, 

elalszom az időt. Együltő helyemben elnyomott a buzgóság. A mindenét! Legalább 

neked lett volna annyi eszed, hogy felköltsél. 

Dunjasa :  (kinyitja az ablaktáblákat) De ha egyszer azt hittem, hogy már régen 

elibük ment. (Figyel) Hallja csak, – mintha már itt is volnának! 

Lopahin:  (fülel) Á, dehogyis … míg a poggyászt megkapják, meg himmi-hummi, az 

is időbe telik. (Szünet.) Héj, ez a mi jó Ljuba Andrejevnánk éppen kerek öt évig volt 

oda külföldön, – vajon nagyon megváltozott-e? Milyen nagyszerű asszony volt, milyen 

nyájas, milyen egyszerű! Most is eszembe van még az a régi história, mikor még félig 

kölyök voltam, tizenöt esztendős! Az én néhai jó édesapám, Isten nyugosztalja, úgy 

képen talált vágni, hogy az orrom vére is elindult. Nem volt éppen egészen józan 

szegény öregem. Boltja volt neki a faluban és éppen valami üzleti dologban jártunk itt a 

birtokon. No, elég az hozzá, akkor a kedves Ljuba Andrejevna, – héj, milyen fiatalka 

volt még, Istenem, milyen finomka és vékonyka! – szépen megfogta a kezemet, 

behúzott ide a gyerekszobába, neki a mosdónak. „Ne sírj, te kis parasztfiú” – aszongya, 
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– begyógyul mire megházasodol!” (Színházi Élet, 1924. szept. 21. XIV. évf. 38. sz. 91–

125.) 

 

Csak a mennyiségi arányok érzékeltetésére jegyezzük meg, hogy a német fordítások 

– bővítettségüket tekintve – egyébként is jóval „magyarázóbbak” az orosznál. Tóth 

Árpád pedig még a német változatot is továbbszínezte. Hiszen, mint az idézett részlet is 

bizonyítja, a betoldások nem tartalmi jellegűek, hanem főleg a szereplő személyére 

vonatkozó szerzői-fordítói értékelést hordozó kiegészítések, illetve a „népies” 

stílusjegyet biztosító töltelékszavak. 

Külön csoportba tartoznak – a Kosztolányinál is jól megfigyelhető, a szecesszió 

korstílusában a 20. század elejére jellemző – kicsinyítések, amelyeket a 

megszólításokban bőséggel találunk. A fordításokat összevetve kiderült, hogy ezeken a 

helyeken Tóth Árpád a német szöveget olykor az eredetihez híven – mintegy stílusában 

is – „visszaoroszosította”, tehát látnia kellett az orosz változatot is. Igaz viszont, hogy a 

kor ízlésének is jól megfelelt ez az édeskés, kedveskedő modor, melynek paródiáját az 

egyik Bolond Istókban megjelent Tóth Árpád-írásban olvashatjuk. „A rendeletek 

nyara” így kezdődik: 

 

„Felkelt a nap, a poloskák nyugodni tértek. Hangulatos, világháborús nyári hajnal 

volt. Kis polgári ágyacskámban felébredve, elrebegtem buzgó reggeli imádságomat: 

Gondviselő jó kormányocska, a mi mindennapi rendeletünket add meg minékünk. A 

jó kormányocska meghallgatta könyörgésemet, mert mire lementem az utcasarokra, 

már ott volt a rendeletfelragasztó bácsi, és az összegyűlt jó kis polgároknak már 

javában kenegette a csirizzel az arcukat, s ragasztotta rájuk a frissen sült, új ropogós 

rendeleteket” (Bolond Istók 1918. júl. 21.).1 

 

A Cseresznyéskert megszólításai, udvariassági fordulatai is tükrözik ezt a stílust: 

kisanyuskám (sic), drága hugocskám, anyuska, szívecském, magácska, 

gyémántocskám, édes barátocskám, galambocskám, máshol a gyermeknyelvből vesz át 

egy-egy kifejezést: ebben a szobában tentikéltünk stb. 

A kisanyuska megszólítás helyesírása életrajzi magyarázatot igényel. Tóth Árpád 

családjában az anyósát, Annuska édesanyját hívták „kismamá”-nak, apósát pedig 

„kisapá”-nak.
2
 

A Színházi Élet még egybeírtan használja a kisanyuska megszólítást, a további 

kiadásokban viszont már „javítják” – az előzmények ismeretében nem is nyelvtani 

jellegű – „hibát”, és kis anyuska-ként látjuk viszont. 

A halmozás és a fokozás alakzatait követhetjük nyomon, amikor a harmadik 

felvonás végén Ánya így vigasztalja édesanyját: 

 

                                                           
1
 Tóth Árpád összes művei. 4. kötet. Prózai művek. Akadémiai Kiadó. Bp., 1969. 112. 

2
 Vö.: Tóth Eszter: Családi emlékek Tóth Árpádról. Magvető. Bp., 1969. 112. 
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Аня: Мама!… Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая мама, моя 

прекрасная, я люблю тебя… я благословляю тебя. Вишневый сад продан, его 

уже нет, это правда, правда, но не плачь, мама, у тебя осталась жизнь впереди, 

осталась твоя хорошая, чистая душа… Пойдем со мной, пойдем, милая, отсюда, 

пойдем!… Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, 

и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в 

вечерний час, и ты улыбнешься, мама! Пойдем, милая! Пойдем!… (Чехов 1967: 

595-596) 

 

Tóth Árpád fordítása 

Anja :  Anyuska … ne sírj, drága jó anyuskám … ne sírj, szívem édes anyuskája … 

hiszen olyan nagyon szeretlek … imádlak! … A cseresznyéskertet eladták a 

cseresznyéskert oda van … igaz … de mégis, minek sírni? … hiszen, nézd … az életünk 

még megmaradt és megmaradt a te szép, tiszta, drága lelked … Gyere velem … 

gyönyörűségem … menjünk el innen … Majd ültetünk mi magunknak egy új 

cseresznyéskertet, amelyik még szebb lesz, mint ez a régi volt … és meg fogod szeretni 

… és megérted, hogy így volt a legjobb, ahogy volt … Boldog leszel újra, a csendes és 

mélységes boldogság úgy fog rásütni a lelkedre, mint az esti napsugár … és mosolyogni 

fogsz újra, drága, édes anyuskám … gyere hát innen … menjünk … gyere! … (Színházi 

Élet, 1924. szept. 21. 120.) 

 

A szecessziós hangvételnek egy másik, szándékosan parodisztikus változatáról is 

szólnunk kell, melyet a jelentéktelen helyzetek pátosszal átfűtött leírásakor használt 

Csehov. E szónoki emelkedettség – a korstílusnak megfelelően – Tóth Árpádnál ahhoz 

hasonló tónusban valósul meg, mint ahogy például ő maga diákéveiben az önképzőköri 

székfoglaló beszédét tartotta. 

Gajev az első felvonásban szónoklatot tart a százéves szekrény előtt: 

 

Гаев: Да… Это вещь… (Ощупав шкаф.) Дорогой, многоуважаемый шкаф! 

Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было 

направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый 

призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая 

(сквозь слезы) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и 

воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания. (Чехов 1967: 

565) 

 

Gajev:  Abizony … nem minden bokorban terem egy ilyen szekrény! (Tapogatja.) 

Akár utólagos ünnepi szónoklatot is lehetne intézni hozzá: Te régi, drága, tiszteletre 

méltó szekrény! Örömtől mélyen meghatva állok előtted, aki immár egy évszázad óta 

szolgálsz a Jó és Igaz ragyogó eszméinek! A te néma kiáltásod, amellyel 

gyümölcsöző munkára hívsz fel bennünket, hosszú száz éven keresztül nem veszített 

erejéből és (sírásba olvadó hangon) nemzedékeken át tartotta ébren hitünket egy jobb 

jövőben és a nemes emberi ideálok diadalában! (Színházi Élet, 1924. szept. 21. 99.) 



100 

 

 

A fordítás további többletet mutat a fokozás és halmozás patetikus eszközeiben az 

eredetihez képest is, jóllehet ott is meglehetősen gazdag tárházát látjuk ezeknek a 

szecessziós alakzatoknak. 

Hasonló stílusban, a helyzethez illő emelkedettséggel búcsúzik a VIII. osztály 

nevében az 1903/1904. tanév végén a gimnazista Tóth Árpád szeretett 

osztályfőnöküktől. A búcsúbeszédben viszont a pátosz az igazi érzések iskolásan 

sablonos kifejező formájában jelenik meg, s még nem a groteszk eszköze, mint 

Csehovnál. Így kezdi: 

 

„Szeretve tisztelt Osztályfőnökünk és Tanár Urunk! Most, amidőn utolszor vagyunk 

együtt szeretve tisztelt Tanár urunk óráján, ne vegye tőlünk rossz néven, ha néhány 

percet kiszakítva becses idejéből, egy pár őszinte, szívből eredő szóval járulunk színe 

elé, hogy megköszönjük irántunk mindenkor tanúsított jóakaratát, buzgó igyekezetét, 

fogadja jó szívvel tőlünk, ha most a tudományok komoly szava mellett szívünk 

érzelmei is megszólalnak.”3 

 

Csehov Cseresznyéskertjének Tóth Árpád-féle fordítása kapcsán a stílusjegyekről a 

következőket állapíthatjuk meg: Tóth Árpád nem követte, mert nem is ismerte igazából 

Csehov stílusát. Németből fordított, de a német szöveggel szemben is egyéni 

elképzeléseit helyezte előtérbe a fordítás alaptónusának megválasztásakor. 

Stílusválasztását elsősorban a könnyed, szellemeskedő vígjátékot igénylő 

közönségízlés befolyásolta. A nevettetés eszközeként a patetikus szónoki stílus jegyeit 

ugyanúgy felhasználta, mint a népieskedő fordulatokat. 

 

Összegzésként 
 

Kosztolányi Dezső és Tóth Árpád német közvetítéssel fordított Csehov-átültetéseit 

vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy sem az orosz eredeti, sem a közvetítő nyelvként használt 

német fordítások nem kötötték meg a költő-fordítók kezét. Fordításbeli képi világuk – a 

grammatikailag megalapozott alakzatok és trópusok – nem a fordítandó nyelvi matériához 

igazodik. Egyéni stílusjegyeiket és a kor ízlésvilágát hordozva jelenítik meg fordítói 

arculatukat. A „jel a jelben” nem más, mint a magyarul megszólaló Csehov-szöveg adott 

helyein átütő Kosztolányi-féle vagy Tóth Árpád-i nyelvi fordulat, a költő „kézjegye”, 

amely a közvetítő szerep vállalása közben is átüt, tükrözi világlátásukat. Ez az ismerős 

nyelvi közeg a magyar olvasó számára otthonosan csengővé teszi az idegen nyelvi 

megszólalásokat is. 
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3
 Tóth Árpád összes mûvei. 4. kötet. Prózai művek. Akadémiai Kiadó. Bp., 1969. 321. 
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DOBOS CSILLA 
 

 

A JOGI TERMINUSOK JELENTÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI 
 

 

 

 

 

Bevezetés 
 

A jogi nyelv szókincse – a többi szaknyelv szókincséhez hasonlóan – több rétegből épül 

fel, túlnyomóan azonban a köznyelv szókészletéből származik. A köznyelvi szavakat a 

jog speciális jogi jelentéssel ruházza fel, illetve megszorító, szűkítő értelemben 

használja. A jogi terminusok és a köznyelvi szavak közötti legfőbb különbség jelentésük 

definiálásának pontosságában, részletességében rejlik. Éppen ezért a jog számára 

kiemelkedő fontosságú a jogi szemantika, amely az általános szemantika része, 

vizsgálati tárgya pedig a jogi szakszó mint jelölő és az általa jelölt közötti viszony. A 

jogi nyelvhasználat esetében tehát a jelölő a jogi terminus, a jelölt pedig mindaz, ami a 

jog szabályozásának tárgykörébe kerül. Ennek a viszonynak az értelmezése a jog egyik 

alapvető feladata, ezért a jogot alkalmazott szemantikának is nevezik. A nyelvi 

kifejezés és a nyelvileg kifejezett közötti viszony feltárásában fontos szerep jut a jogi 

szakszavak értelmezési folyamatának, melynek lényeges eleme a szakszavak 

jelentésének a meghatározása és jogszabályokban, értelmező rendelkezésekben, 

különböző jogi dokumentumokban történő leírása. 

Az alábbiakban egyrészt azt vizsgáljuk, hogy melyek azok a nyelvészeti és jogi 

tényezők, amelyek meghatározzák a jogi terminusok jelentéstartalmának a leírását, 

másrészt bemutatjuk a jog és a szemantika néhány olyan metszéspontját, amely a jogi 

terminusok jelentésének értelmezésével kapcsolatos. 

 

1. A jogi szaknyelv struktúrája és a jogi terminusok jelentésének meghatározása 
 

A jogi terminusok jelentésének meghatározása és leírása a jogi nyelvhasználat minden 

területét egyformán érinti, azonban az egyes alkalmazási szférákban a jelentésdefiníciók 

leírásának részletessége és használatának szempontjai eltérőek. A legpontosabb, a 

legátfogóbb, a jogi szaknyelv minden területére kötelezően alkalmazandó jelentés-

meghatározásokkal a tételes jog, vagyis a jogszabályok nyelvében találkozunk. Ennek 

az a magyarázata, hogy a tételes jog – történeti és nyelvi összefüggések alapján egyaránt 

– központi helyet foglal el a jogi szaknyelv struktúrájában. Ha megvizsgáljuk a tételes 

jog és a jogalkalmazás, valamint a jogtudomány történeti kapcsolatát, egyértelmű, hogy 

az utóbbiakat megelőzte a jogszabály megjelenése; a tételes jog megléte után lehetett azt 
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alkalmazni, mint ahogy szintén csak a már kialakult jogrend lehetett a jogtudomány 

tárgya. 

A teljes szerkezetű jogszabályok három részből állnak: az első rész annak a 

meghatározását tartalmazza, hogy az adott jogszabály milyen szituációt kíván 

szabályozni, a második rész az adott helyzetre vonatkozó előírást tartalmazza, a 

harmadik rész pedig az előírás megsértésének következményeit foglalja magában 

(Szabó 2003: 19–21). A három rész együttesen egy jogi fogalom jelentésének leírását 

adja, meghatározva a terminushoz kapcsolódó jogkövetkezményeket is. Példaként 

említsük meg a vagyon ellen elkövetett bűncselekmények sorából a jogtalan elsajátítás 

vétségét, melyet a Büntető Törvénykönyv az alábbiak szerint határoz meg: 

 

Aki a talált idegen dolgot eltulajdonítja, avagy nyolc nap alatt a hatóságnak vagy 

annak, aki elvesztette, nem adja át, úgyszintén, aki a véletlenül vagy tévedésből hozzá 

került idegen dolgot eltulajdonítja vagy nyolc nap alatt vissza nem adja, vétséget 

követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 

pénzbüntetéssel büntetendő. [Btk. 325.§ (1)] 

 

Ugyanezt a bűncselekményt említi a bíró az alábbi párbeszédben
1
, amely a bírósági 

tárgyalóteremben zajlik a bíró és a vádlott között: 

 

B: Nem köteles vallomást tenni, ezt megtagadhatja, de akkor lemond a védekezés 

lehetőségéről. Amit mond, javára és terhére is értékelhető, a beismerő vallomás 

nyomatékos enyhítő körülmény. Megkapta-e a vádlott, érti-e, amivel vádolják? 

V: Igen. 

B:  Elkövette-e? Bűnös-e abban? 

V:  Nem követtük el. Le volt rakva az alumínium, találtuk. 

B: Találták. Milyen alumínium volt az? 

V: Hát olyan bordázott lemezek. 

B: Hány darab? 

V: 6-7 darabot tettünk bele a kocsiba. 

B: Mekkorák voltak ezek? 

V: Erre már nem emlékszek. 

                                                           
1
 A hangfelvételek 2002-ben készültek Miskolcon a Nyelvhasználat a jogi eljárásban. 

Nyelvi átfordítás és ténykonstitúció a jogi tényállás megállapításának folyamatában c. 

kutatás keretén belül. A kutatás tárgya a ténymegállapítás folyamata volt, vagyis az a 

folyamat, amelynek során a rendőrségen és a bíróságon büntető és polgári ügyszakban az 

eljárásban részt vevő személyek hétköznapi nyelven előadott narratívái jogi szaknyelven 

megfogalmazott tényállásokká formálódnak át. 
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B: Az alumínium kié volt? 

V: Tessék? 

B: Ez az alumínium, az kié volt? 

V: Azt mi nem is tudjuk. 

B: Önöké? 

V: Nem. 

B: Nem az önöké. Akkor miből gondolja, hogy nem követtek el bűncselekményt? Ha valaki 

valamit talál, bárhol az úton, az utcán, mit kell vele csinálnia? 

V: (hallgat) 

B: Mi az, hogyha valaki valamit talál és elvisz? 

V: Be kellett vóna jelenteni. 

B: Az a jogtalan elsajátítás vétsége. Tehát legfeljebb nem ugyanezt a bűncselekményt 

követték el, de ha valaki valamilyen 6 darab alumínium lemezt talál, az vélhetően nem 

szemét. Tehát, nem tudom, ezt érti-e, hogy az is bűncselekmény Magyarországon a Btk. 

rendelkezései szerint, hogyha a talált dolgot a tulajdonos az elhagyója akarata ellenére 

… 

V: Igen, de barackért mentünk vóna, csak, igen, találtunk is barackot, mer bengésztünk és 

má visszafelé, mentünk vóna visszafelé, akkor találtunk alumíniumot … 

 

A példa a jogalkalmazás területéről, vagyis a bíróságok és más hatóságok által 

használt nyelvből származik. Mint látjuk, a jogtalan elsajátítás fogalmának kifejtése a 

jogszabály alapján történik, azonban a bíró, megnyilatkozásának létrehozásakor, 

figyelembe veszi a tárgyalótermi interakció sajátosságait, különösen a beszélőpartner 

általános ismereteit és előzetes szakmai tudását, illetőleg ezen ismeretek és tudás 

hiányát. Már a megnyilatkozás makrotervezésének a szakaszában (Gósy 1999: 43) 

világos a bíró szándéka, amely a figyelmeztetés, illetve a magyarázat illokúciós 

aktusában jut kifejezésre. A mikrotervezés folyamán a bíró a közölni szándékozott 

gondolat céljának megfelelő nyelvi eszközöket rendel mondandójához, melynek során 

az említett jogszabályra támaszkodva, annak magyarázatát adja. 

A jogi szaknyelv struktúrájának harmadik nagy egységét a jogtudomány, a jogi 

oktatás, illetve kutatás nyelve alkotja, amely a tételes jog és a tudományos 

szaknyelvnek az ötvözete. A fentiekben már utaltunk rá, hogy a tételes jog nyelve nem 

csak történeti, hanem logikai szempontból is központi helyet foglal el a jogi szaknyelv 

struktúráján belül. A jogtudomány nyelvhasználatát jellemző szövegtani, lexikai és 

morfo-szintaktikai tulajdonságok jelentős részének az eredetét és forrását a 

jogszabályokban találjuk meg. A jogi szakszavak jelentésének leírását a jogi oktatás 

nyelvhasználatában – a precizitás mellett – a magyarázó jelleg és a mindenre kiterjedő 

részletesség jellemzi: 
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A lopásnál a dolog a sértett birtokában van, sikkasztásnál az elkövető birtokában, 

jogtalan elsajátításnál nincs senkinek a birtokában, de nem uratlan. (Vagyis egyedül az 

uratlan dolgok birtokbavételének nincsenek jogkövetkezményei.) (Csemáné – Görgényi 

– Gula – Lévay – Sántha 2006: 431) 

 

2. A jogi terminusok és a köznyelvi szavak jelentése közötti összefüggések 
 

A jogi szaknyelv szókincsét létrehozó források felsorolásakor a hazai és a külföldi 

szakirodalom egyaránt első helyen említi a köznyelvi szavakat, csak ez utóbbiakat 

követi az általános tudományos lexika, a társtudományok szaklexikája (pl. filozófiai, 

történelmi, szociológiai terminológia), a szabályozott terület szókincse (pl. orvosi, 

mezőgazdasági stb. terminológia), és a speciális jogi szakszókincs. 

A jelentés leírásának részletessége különösen fontos az olyan szavak esetében, 

amelyek a köznyelvből kerültek a jogi nyelvhasználatba, illetve párhuzamosan 

fordulnak elő a köznyelvben és a jogi nyelvben. Vegyük példaként a gyermekkor 

kifejezést. A Btk. 22. §-a a gyermekkort a büntethetőséget kizáró okok között nevezi 

meg, majd a 23. §-ban definiálja: Nem büntethető, aki a cselekmény elkövetésekor 

tizennegyedik életévét nem töltötte be. (Btk. 23. §) Ezt követően a jelentés leírásának 

további pontosításával találkozunk: A gyermekkor felső határa anyagi jellegű határidő, 

így az elkövető a születésnapján még gyermekkorúnak minősül. 
A jogi szakszókincs csoportosítása nem csak a nemzeti nyelv szókincse alapján, 

hanem a szavak jelentése szerint is elvégezhető. A szemantikai osztályozás egyik 

kritériumaként a jogi szakszavak és a köznyelvi szavak jelentése közötti kapcsolat 

szolgálhat. Ennek alapján a jogi nyelv szókincse az alábbiak szerint tagolható (Cornu 

1990: 63): 
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A jogi szakszavak és a köznyelvi szavak jelentése közötti kapcsolatot alapul véve, a 

kizárólag jogi jelentéssel rendelkező speciális (valódi) jogi terminusok és az olyan jogi 

szakszavak között tehetünk különbséget, amelyeknek jogi és köznyelvi jelentése is van. 

A speciális jogi terminusok száma kevés, a jogi nyelv szókincsének jelentős részét – 

ahogyan arra a fentiekben már utaltunk – azok a szavak alkotják, amelyek a 

köznyelvből származnak és köznyelvi, valamint jogi jelentéssel egyaránt rendelkeznek. 

Ez utóbbi, a jogi lexika nagyobb részét magában foglaló csoport tovább tagolható az 

elsődlegesen jogi jelentésű, illetve az elsődlegesen köznyelvi jelentésű szavakra, 

amelyek a szakmai nyelvhasználatban kapnak speciális jogi jelentést. Attól függően, 

hogy milyen kapcsolatban van az adott szó eredeti, köznyelvi jelentése a másodlagos, 

jogi jelentéssel, további négy csoportot különböztethetünk meg: 

 

° a jogi és a köznyelvi jelentés megegyezik, 

° a jogi jelentés levezethető a köznyelvi alapjelentésből, 

° a köznyelvi szó metaforikus értelemben használatos a jogi nyelvben, 

° a jogi és a köznyelvi jelentések között nincs szemantikai kapcsolat. 

 
A jogi szakszavak és a köznyelvi szavak egyéb olyan szemantikai és pragmatikai 

szempontok alapján is szembeállíthatók, amelyek alapvetően befolyásolják a jogi 
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terminusok jelentésének leírását. Ezek közül a legfontosabbakat az alábbi táblázatban 

összegeztük. Fontos megjegyeznünk, hogy a táblázatban bemutatott tulajdonságok 

tendenciákra utalnak, és nem kizárólagos jellemzőket írnak le: 

 

 
 

Szempontok 
JOGI TERMINUSOK KÖZNYELVI SZAVAK  

jelentés pontosan meghatározható 

(egzakt definíció), 

nem prototípus jellegű 

többnyire nem határozható meg 

pontosan, 

prototípus alapú 

poliszémia nem jellemző általában jellemző 

szinonímia nem jellemző általában jellemző 

érzelmi jelentés, 

konnotáció 

nem jellemző általában jellemző (gyakran 

dominál) 

alá- és 

fölérendeltségi 

viszonyok 

a jelentés meghatározása a 

terminológia által jelölt fogalmak 

alá- és fölérendeltségi viszonyain 

alapul 

nem mindig határozhatók meg 

jelentések közötti 

átmenetek 

a jogi terminusok jelentései jól 

elhatároltak, nincsenek átmenetek, a 

jelentések meghatározása gyakran 

mennyiségi paraméterekre 

támaszkodik 

lehetséges 

kontextus jelentésük általában független a 

kontextustól 

jelentésük általában függ a 

kontextustól 

pragmatikai 

tényezők 

jelentésük nem módosulhat, a 

terminusokat mindig ugyanabban a 

jelentésben használjuk 

módosíthatják a jelentést, 

a jelentés általában bővíthető v. 

szűkíthető 

jelentésinter- 

pretáció 

nem megengedett az egyéni vagy 

alkalmi jelentésinterpretáció 

lehetséges az egyéni vagy alkalmi 

jelentésinterpretáció 

használat  a beszédközösség egyes csoportjai, 

bizonyos szakszavakat a társadalom 

széles rétegei 

az egész beszédközösség 

 

1. táblázat. A jogi terminusok és a köznyelvi szavak összehasonlítása szemantikai 

és pragmatikai szempontok alapján 

 

3. A jogi terminusok szemantikai jegyekkel történő leírása 
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A terminusok használatát a jogi szaknyelv struktúráján belül az egységesség jellemzi, 

mivel a fogalmi pontosság és a terminológiai azonosság egyaránt követelmény a jogi 

szaknyelv mindhárom részében, illetve azok különböző alkalmazási szféráiban. A 

terminusok alá- és fölérendeltségi viszonyai jogszabályok által definiáltak, jelentéseik 

egyértelműek, jól elhatároltak, nincsenek közöttük átmenetek vagy átfedések, 

nincsenek szinonimáik, illetve ha rendelkeznek szinonimákkal, azok a jogi 

szaknyelvben nem használatosak. Ennek igazolására jól alkalmazható a strukturális 

szemantikában elterjedt komponenses elemzés módszere, melynek célja abban rejlik, 

hogy az azonos szemantikai mezőhöz tartozó szavak jelentése közötti kapcsolatot, 

illetőleg a jelentésük közötti különbséget szemantikai jegyekkel írja le (Kiefer 2000: 

92–94). 

Nézzük meg, hogyan alkalmazható a komponenses elemzés a jogi szaknyelv 

területén a jogi terminusok jelentésének elhatárolására. A lopás, sikkasztás, rablás, 

kifosztás
2
 terminusok a vagyon elleni bűncselekmények szemantikai mezőhöz tartoznak 

és az alábbi, jogszabályokban meghatározott bináris szemantikai jegyekkel írhatók le: 

 

 

Szemantikai jegyek 

LOPÁS SIKKASZTÁS RABLÁS KIFOSZTÁS 

idegen dolog  + + + + 

jogtalan eltulajdonítás + + + + 

rábízott idegen dolog - + - - 

erőszak - - + + 

élet vagy testi épség 

elleni közvetlen 

- - + + 

                                                           
2
 Lopás: Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást 

követ el. [Btk. 316. § (1)] 

Sikkasztás: Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként 

rendelkezik, sikkasztást követ el. [Btk. 317. § (1)] 

Rablás: Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből 

valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, 

illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, bűntettet követ el, 

és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Rablás az is, ha a tetten ért 

tolvaj a dolog megtartása végett erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen 

fenyegetést alkalmaz. [Btk. 321. § (1) (2)] 

Kifosztás: Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből 

lerészegíti, az általa más bűncselekmény elkövetése során alkalmazott erőszak avagy élet 

vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetés hatása alatt álló személytől vesz el, bűntettet 

követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. [Btk. 322. § (1)] 
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fenyegetés 

öntudatlan, védekezésre 

képtelen állapot 

- - + + 

lerészegítés - - - + 

 

Itt kell megjegyeznünk, hogy a jogi végzettséggel nem rendelkező laikusok számára 

komoly problémát jelent több jogi terminus jelentésének körülhatárolása. Tudományos 

kutatások és a jogalkalmazás gyakorlata egyaránt igazolja, hogy a jogi fogalmak 

jelentése és a laikusok által nekik tulajdonított jelentéstartalmak között számottevő 

eltérések figyelhetők meg. Gyakran összemosódik a laikusok értelmezésében az olyan 

terminusok jelentése, mint például: bűncselekmény, bűntett és vétség,
3
 vagy terhelt, 

gyanúsított, vádlott és elítélt
4
. A laikus számára az alá- és fölérendeltségi viszony 

megállapítása, és a fogalmak jelentésének elhatárolása egyaránt gondot okoz. Ebben 

nyújt segítséget – a laikusok számára is könnyen értelmezhető módon – a bináris 

szemantikai jegyekkel elvégzett komponenses elemzés, melynek eredményét az alábbi 

két táblázatban összegeztük: 

 

 BŰNCSELEKMÉNY 

 

Szemantikai jegyek 
BŰNTETT VÉTSÉG 

Szándékosan vagy gondatlanságból 

elkövetett cselekmény 

+ + 

A társadalomra veszélyes 

cselekmény 

+ + 

A törvény bünteti + + 

A törvény két évi 

szabadságvesztésnél súlyosabb 

büntetést szab ki 

+ - 

                                                           
3
 Btk. 10. § (1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan 

elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a 

társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. 

Btk. 11. § (1) A bűncselekmény bűntett vagy vétség. 

(2) Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a törvény két évi 

szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli el. Minden más bűncselekmény 

vétség. 
4
 Be. 43. § (1) A terhelt az, akivel szemben büntetőeljárást folytatnak. A terhelt a nyomozás 

során gyanúsított, a bírósági eljárásban vádlott, a büntetés jogerős kiszabása, illetve a megrovás, 

próbára bocsátás vagy javítóintézeti nevelés jogerős alkalmazása után elítélt. 
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 TERHELT 

 

Szemantikai jegyek 

GYANÚSÍTOTT VÁDLOTT ELÍTÉLT 

Büntetőeljárást folytatnak vele 

szemben 

+ + + 

Nyomozást folytatnak ellene + (+) (+) 

Bírósági eljárást folytatnak ellene - + (+) 

Büntetés jogerős kiszabása, 

megrovás, próbára bocsátás, 

javítóintézeti nevelés jogerős 

alkalmazása megtörtént 

- - + 

 

4. A jogi nyelv és a jogi terminusok határozatlansága 
 

A komponenses elemzés nem minden azonos jogi szemantikai mezőhöz tartozó 

terminus közötti hasonlóság és különbözőség megállapítására alkalmazható, mivel a 

jog nagyon sokrétű és rendkívül bonyolult életviszonyokat szabályoz. A komponenses 

elemzésnek a jogi szaknyelv területén történő alkalmazását korlátozza továbbá a jogi 

fogalmak egy részének határozatlansága. Mindeddig azt bizonyítottuk, hogy a jogi 

terminusok jelentése pontosan definiálható és jól körülhatárolható. Miért jellemzi 

mégis a jogi fogalmak egy részét a jelentés határozatlansága? 

Vegyünk példaként olyan tipikus köznyelvi szavakat és kifejezéseket, amelyek a 

jogi szaknyelvben is használatosak: kisebb, nagyobb, jelentős. Mindenkinek van 

egyfajta elképzelése arról, hogy mi a kicsi, a nagy és a jelentős tipikus példája, vagyis 

prototípusa. Ehhez viszonyítjuk a kevésbé tipikus, periférikus eseteket. Az ún. 

megszorító szavak utalnak arra, hogy prototipikus vagy periférikus esettel van-e 

dolgunk, hiszen lehet valami lényegében véve jelentős, gyakorlatilag jelentős, többé-

kevésbé jelentős (Heltai 2004: 28). A jog az adott kategóriára jellemző tulajdonságok 

definiálása mellett mennyiségi paraméterekre támaszkodva határozza meg az egyes 

terminusok jelentését. Különösen alkalmasak erre a jogszabályok értelmező 

rendelkezései: 

 

E törvény alkalmazásában az érték, a kár, a vagyoni hátrány, a mérték összege, illetőleg 

az adóbevétel csökkenésének összege 

a) kisebb, ha tízezer forintot meghalad, de kétszázezer forintot nem halad meg, 

b) nagyobb, ha kétszázezer forintot meghalad, de kétmillió forintot nem halad meg, 

c) jelentős, ha kétmillió forintot meghalad, de ötvenmillió forintot nem halad meg, 
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d) különösen nagy, ha ötvenmillió forintot meghalad, de ötszázmillió forintot nem 

halad meg, 

e) különösen jelentős, ha ötszázmillió forintot meghalad. (Btk. 138/A. §) 

 

Problémát jelent azonban továbbra is azoknak a jogi terminusoknak a jelentés-

meghatározása, amelyek nem definiálhatók mennyiségi mutatókkal. Az alábbiakban erre 

látunk néhány további példát a büntetőjog területéről: a veszélyesség csekély foka, 

kifogástalan magatartás, megromlott egészségi állapot, enyhe büntetés, a gondatlanság 
enyhébb foka, a bűnösség kisebb foka, súlyosabb jogkövetkezmény, jelentős mennyiségű 

termék, eshetőleges szándék, tudatos gondatlanság, elvárható figyelem, könnyelmű 

bizakodás, kellő gondosság, valódinak látszó riasztópisztoly, a vádlott beszámítási 
képességének enyhe fokú korlátozottsága, elkövetéskor enyhe fokban korlátozó szellemi 

hanyatlás stb. 

A Büntetőtörvénykönyv például a szándékosság és gondatlanság fogalmának 

definiálásakor is használ ún. határozatlan szemantikájú kifejezéseket, amelyeknek 

értelmezése és alkalmazása jogi szaktudást és tapasztalatot igényel: 

 

13. § Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki magatartásának következményeit 

kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik. 

14. § Gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja magatartásának 

lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában; úgyszintén 

az is, aki e következmények lehetőségét azért nem látja előre, mert a tőle elvárható 

figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. 

 

Szabó Miklós A jogi nyelv határozatlansága – a jog nyelvi határozatlansága c. 

tanulmányában (Szabó 2006: 134–138) az alábbi lehetséges okokra vezeti vissza a jogi 

nyelv határozatlanságát: 

• A jogi nyelv határozatlan, mert ez áll a jogászok érdekében. A jogászok 

kifacsarják a jog nyelvét, szándékosan hagynak rajta kiskapukat, hogy aztán a 

saját hasznukra forgassák ki. 

• A jogi nyelv határozatlanságának az oka a természetes nyelv „tökéletlensége”. 

 

Feltételezhetjük, hogy az igazság e két álláspont között keresendő, s a jogi fogalmak 

határozottságának korlátozását nem a jogászoknak, nem is a nyelv természetének, 

hanem a jogi nyelv természetének köszönhetjük. A jog – funkciójából adódóan – 

kénytelen feloldani azt az ellentmondást, amely a bonyolult társadalmi viszonyok 

szabályozására alkalmas jogszabályok általánossága és az egyedi esetek konkrétsága 

között feszül. A jogalkotó ugyanis egy életviszony szabályozásánál mindig általánosít, 

elvonatkoztat az egyedi történések esetlegességétől. A jogalkotó által szabályozott 

életviszonyok azonban mindig konkrétak, csakis X okoz kárt Y-nak, vagy N okoz kárt 

Z-nek. Két egyforma eset a valóságban nem létezik. Az egyes esetek jogi elbírálásakor 
a laikusok, majd a jogi szakemberek narratívumaiban a konkrét eset jut kifejezésre; az 
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ügyiratok pedig a történtek taglalásakor az adott eset jogi szempontból releváns elemeit 

emelik ki. A jogalkalmazó tehát két megfogalmazást vet egybe, a norma általánosságát 

a történés egyediségével. Ez pedig a jogi nyelv, a jogi terminusok határozatlansága 

nélkül megvalósíthatatlan lenne, hiszen nem lehet annyi jogszabályt alkotni, ahány 

jogeset előfordul. A jogi szaknyelv éppen bizonyos jogi terminusok 

határozatlanságának köszönhetően válik alkalmassá a jogi gondolat általános és egyedi 

tartalmának hordozására. 

 

Befejezés 
 

A jogi nyelv és egyes jogi terminusok határozatlanságának ismeretében felmerül 

bennünk a kérdés, hogyan is tudja a jog ellátni a társadalmi viszonyok szabályozásának 

és a szabályok érvényre juttatásának a feladatát. Szabó Miklós fentiekben már idézett 

írásában (Szabó 2006: 138) válaszként – többek között – az alábbi hivatkozásokat 

találjuk: 

° A nyelv szabályai a használat során rugalmasan alakulnak, a nyelvi szabályokat 

használóik saját életformájuk igényeihez igazítják. (Wittgenstein 1989) 

° A jog és a rend éppen azokból a folyamatokból keletkeznek, amelyeket 

szabályoznak, de nem merevek, nem permanens az anyaguk. Ellenkezőleg: abból 

a folytonos küzdelemből emelkednek ki, amelyeket nem csak az emberi 

szenvedélyek vívnak a jog ellen, hanem a jogelvek is egymással. (Malinowski 

1972: 296) 

° „[…] s láttam, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol.” (József Attila: 

Eszmélet. 1934). 
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DÖMÖTÖR ADRIENNE 
 

 

JEL ÉS FUNKCIÓK – AZ ÚGYMOND MAI SZEREPEINEK 

ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERE 
 

 

 

 

Előadásomban a sokféle – leggyakrabban diskurzusjelölő – szerepben jelentkező 

elemmel kapcsolatban azt kísérelem meg bemutatni, hogy funkciói, melyek első 

megközelítésre igen szerteágazónak mutatkoznak, hogyan függenek össze egymással 

mégis. Címként a konferencia címének változatát választottam; a Jel és funkciók (a Jel 
és jelentéssel szemben) arra utal, hogy a vizsgálandó elem kapcsán nem jelentésről, 

hanem szerepről kell beszélnünk, hiszen használatát nem fogalmi tartalma, hanem 

különböző funkciói szabják meg. Azt szeretném bizonyítani, hogy az úgymond 

eredetileg meglévő idéző szerepét követő további, grammatikalizálódott használatai 

egymásból nőttek ki: az újabban megjelent funkciók a korábban meglévők 

kiterjesztésével jöttek létre. 

A szerepek bemutatásához igyekeztem minél egyértelműbb példákat kiválasztani, 

azonban így is elkerülhetetlen, hogy sokszor ne merülhessen föl egyszerre többféle 

szerep esélye is, illetve hogy ne engedhessük meg: esetleg mást kívánt kódolni a közlő, 

mint amit magam befogadóként dekódolni vélek. Mindez annak velejárója, hogy 

referenciális jelentés híján való, a szövegalkotó szándékát jelző elemmel van dolgunk, 

amely legjellemzőbb használataiban közös előismeretekre, kulturális kontextusbeli 

előzményekre utal. 

Az úgymond használatának tanulmányozásához a most tárgyalandón kívül 

természetesen számos egyéb szempont is hozzátartozna – mindenekelőtt szórendi 

kérdések: a hatókörébe tartozó szó(szerkezet) előtt vagy után áll-e az úgymond, 

valamint központozásának, illetve hangzó anyag esetében a szünettartásnak, a 

hangsúlynak és egyéb szupraszegmentális eszközöknek a vizsgálata –, a terjedelmi 

keretek azonban nem teszik lehetővé a címben megjelölt téma bővítését. 

 

Az úgymond legkorábbi – és ma is élő – funkciója, az idéző szerep a XVI. századtól 

adatolható. (L. Dömötör 2001: 358–60, ill. 2002: 68–69; 2007.) További szerepei a 

XX. század közepétől jelentkeznek – ezek vizsgálata áll előadásom középpontjában. 

Először tekintsük át összefoglaló jelleggel a funkciókat és egymásra épülésüket, 

majd vegyük őket végig részletesebben! 

 

I. Idézet jelölése (eredeti idéző mondat mivoltának továbbéléseként) 

II. Nem idéző diskurzusjelölő funkciók: 
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A/ a szó(szerkezet) külső, más szöveg(ek)ből való eredetének és a szövegalkotó 

viszonyulásának jelölése (olykor adott származású, gyakrabban általánosan 

emlegetett kifejezés használata) 

(az idézetjelölés kritériumának redukciója); 

a/ elhatárolódó utalásként; 

b/ a szóhasználattal való nem teljes azonosulás jelzéseként; 

 

B/ a szó(szerkezet) használatának jelentés-, illetve stílusbeli sajátosságára való 

figyelemfelhívás; a közös nyelvi ismeretanyag mint külső forrás 

(a külső szöveg(ek)ből való eredet kritériumának redukciója); 

a/ az eltérő jelentésben való használat megjelölése; 

b/ az átvitt értelmű használat jelzése; 

c/ a fogalmazás nem tökéletes voltának jelölése, a sikerületlen szóhasználat 

jelzése, visszavonása; 

d/ visszavétel a nem megfelelőnek érzett stilisztikumból. 

III. Nem diskurzusjelölő nyomatékosító használat: kommentkiemelés 

(a kifejezés használatának sajátosságaira való figyelemfelhívás kritériumának 

redukciója). 

IV. Nincs a befogadó számára dekódolható funkciója 

 

1. Idézet jelölése 
 

Az úgymond idéző funkciója a XVI. századtól napjainkig jelen van, még ha 

gyakoriságát tekintve mára jócskán háttérbe szorult is az időközben felszaporodott 

egyéb szerepű használatai mögött. Kezdetben idéző mondatként állt az idézet mellett 

(úgy mond). Archaizáló irodalmi szövegekben máig feltűnik ez a fajta használata 

anélkül, hogy megértési gondot okozna az olvasónak, ami arra vall, hogy – legalábbis a 

passzív nyelvkincsben – továbbra is élő szerkezettel van dolgunk. 

Az idézetek társaságában mára jellemzővé vált használatában azonban az úgymond 

idézetjelölővé, idézetfenntartóvá grammatizálódva áll másik közlést kifejező 

szót/szavakat követően. Példák: Egyik például Kun Béla-párti volt, a másik ellene szólt, 
ámokfutónak tartotta. Mert úgymond, körülöttünk mindenkinek volt annyi esze, hogy 

nemzeti sérelmeit rendezze (Sütő, MNSz.); meggyőzően érveltek a spontán privatizáció 
különböző formái mellett, hangsúlyozván, hogy a privatizáció természeténél fogva csúnya 

állat, de nincs mit tenni, úgymond, az eredeti tőkefelhalmozás korát éljük (Országgyűlési 

Napló, MNSz.). 

 

2. Nem idéző diskurzusjelölő funkciók 
 

Az utóbbi évtizedekben ezek adják az úgymond előfordulásainak legnagyobb részét. 

Használatukat a példák bemutatásán kívül az egyes funkciókra legjellemzőbb rokon 
kifejezések megadásával is érdemes jellemezni. Mivel azonban az úgymond ezen 

szerepek mindegyikében felváltható az idézőjelben/idézőjelbe téve/idézőjelben mondva 
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kifejezésekkel, éppen úgy, ahogy felcserélhető, illetve megerősíthető az idézőjellel 

(szóban a gesztikusan ábrázolt idézőjellel), az egyes csoportoknál csak az ezeken 

túlmenő legfontosabb rokon szerepű lehetőségeket sorolom fel. 

 

2.1. A szó(szerkezet) külső, más szöveg(ek)ből való eredetének és a szövegalkotó 

viszonyulásának a jelzése 
 

Az úgymond ebben a szerepében már nem egy idézetnek, hanem csak egy szónak vagy 

szószerkezetnek a társaságában jelenik meg. Az idézetjelölés jellemzőiből a folyó 

szövegen kívüli szöveg(ek)ből való eredet mozzanatának megjelölése marad meg. A 

szövegalkotó olykor megadja a szó(szerkezet) származását, gyakrabban azonban 

általánosan emlegetett kifejezést használ. 

 

2.1.1. Elhatárolódó utalás a külső származásra 

 

Az úgymond ebben a szerepében valamely máshonnan vett, illetve általánosan 

emlegetett kifejezés társaságában jelenik meg, amelytől azonban a szövegalkotó 

egyértelműen elhatárolódik. Az úgymond-dal jelzett elutasítást és az azt gyakran 

színező iróniát szóban különböző szupraszegmentális eszközökkel, írásban – mint az 

alábbi első példában is történik – idézőjellel lehet kiegészíteni. (Ezek a többletjelzések 

azonban az úgymond-nak nemcsak ebben a használatában jelennek meg.) Példák: E 

kurzus ideológiájába beletartozott az úgymond „átkos” múltnak a „dicső” jelennel 
[…] való merőben hamis szembeállítása (Nyr., Nsz.); a rendőrök alulmaradtak a 

támadókkal, az úgymond tüntetőkkel szemben (ATV, 2007. X. 2.). 

Jellemző rokon szerepű kifejezések: úgynevezett, állítólag(os)(an), kvázi. 

 

2.1.2. A szóhasználattal való nem teljes azonosulás jelzése 

 
Az úgymond ebben a megjelenésében a szövegalkotónak nem a teljes elutasítását, csak 

a részleges elhatárolódását jelöli. Annak jelzésére szolgál, hogy az adott szót, kifejezést 

a szövegalkotó valamilyen szempontból nem teljesen fogadja el a sajátjának – például 

nem találja elég pontosnak, elég találónak –, mégis használja a közismert jelentésben: 

ezért indította be az Erdők Hete nevű akciósorozatot úgymond (MR1, 2007. X. 5.); 

Milyen kultúrája, úgymond művészete volt az ősembernek? (DunaTV, 2007. IX. 23.). 

Természetesen számtalan indítéka lehet annak, hogy bár használunk egy kifejezést, 

mégis némileg „eltartjuk magunktól”, és ezt a befogadó felé az úgymond-dal jelezzük. 

A dekódolásban a befogadónak (befogadó csoportnak) a szövegalkotóval való közös 

tudása és a kortársi kontextusban való tájékozottsága szolgál segítségül. 

Ide vonható továbbá az a használat is, amelyben a szövegalkotó pontosnak szánt 

(szak)kifejezést említ ugyan, amelyet azonban feltételezése szerint a befogadók nem 

biztos, hogy ismernek, illetve képesek vele azonos módon értelmezni. Ilyenkor tehát a 
nem teljes azonosulást jelző úgymond-ot a befogadó szempontját érvényesítve teszi ki, s 

nem ritkán utána értelmezi is az adott kifejezést, mint az itt következő első példában is: 
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a titokgazdáknak megvolt a lehetőségük arra, hogy úgymond anonimizálják a 

dokumentumokat, vagyis […] [itt a terminus magyarázata következik] (MR1, 2007. X. 

6.); Ezekről láthatja a néző úgymond alaprajzi metszetben [az építményeket] (MR1, 

2007. VI. 20.). 

Jellemző rokon szerepű kifejezések: úgynevezett, ha tetszik, hogy így/úgy mondjam. 
 

2.2. A szó(szerkezet) használatának jelentés-, illetve stílusbeli sajátosságára való 

figyelemfelhívás 
 

A külső szöveg(ek)re való utalásból nő ki ez a szerep, amely a közös nyelvre, 

nyelvhasználati normákra hivatkozik mint külső kontextusra. Az úgymond ebben a 

szerepében a társaságában álló kifejezésnek a szokásostól valamilyen mértékben 

különböző használatára hívja fel a figyelmet. 

 

2.2.1. Az eltérő jelentésű használat jelzése 

 

A szövegalkotó azt jelöli, hogy a kifejezésen mást kell érteni (esetleg ironikus 

használatban), mint ami annak szótári jelentéseiben benne foglaltatik: Egy másik 

nemzetközi előírást pedig – miszerint a prostituált csak saját tulajdonában szolgáltathat – 

a hírek szerint úgy igyekeztek kijátszani, hogy a prostituáltak négy napra úgymond 
megvásárolták a bódét [’továbbra is bérelték, színlelt vásárlási szerződéssel’] (HVG, 

MNSz.); [az almatolvajok] néhány héttel előtte bespájzolnak belőle, úgymond 

[’ellopják’] (MR1, 2007. VIII. 17.). 

Jellemző rokon szerepű kifejezések: mintegy, kvázi, hogy így/úgy mondjam. 

 

2.2.2. Az átvitt értelmű használat jelzése 

 

Frazeologizmusok, átvitt értelmű szóhasználat esetében (az előző csoport második 

példája átvezet ide) az úgymond-dal a szövegalkotó arra hívja fel a hallgató, olvasó 

figyelmét, hogy nem „szó szerint” veendő, azaz nem alapjelentésében értelmezendő a 

szó, kifejezés: Magyarországon nem tekinthet el attól a Nemzeti Színház, hogy 

sorskérdésekkel foglalkozzék, és úgymond – politizáljon (Szính., Nsz.); Megpróbáljuk 

úgymond rohammal elfoglalni ezeket a pozíciókat (MR1, 2007. X. 19.); az átvitt 

jelentés „továbbvitele”: a miniszter nem egyeztetett a szakszervezettel, amely csak, 

úgymond, kéz alatt kapott egy példányt a rendeletből (MR., MNSz.). Kiemelheti az 

eufemisztikus használatot: Nagyon ritkán fordul elő, hogy [a közmunkát végző] néhány 

napig úgymond igazolatlanul van távol (MR1, 2007. VI. 5.); eddig egyetlen netes 

barátom akart velem „összejönni” úgymond, de megbeszéltük, és nem történt semmi 
(www.gamekapocs.hu/forum, G.). Segít szokatlan kifejezések bevezetésében: 

ugyancsak gondok forrása, hogy túlnyomórészt képzetleneket foglalkoztatnak 

magyarországi cégek úgymond „rabszolgamunkásként” (MNemz., MNSz.); Az 
információtechnológiában dolgozó középvállalatok úgymond a „lábukkal szavaznak” 

az utóbbi időben, vagyis eladják cégüket a multiknak (MNemz., MNSz.). Gyakran 
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megjelenik azonban régóta bevett, általánosan ismert, szótárazott jelentésű fordulat 

társaságában is: a brókercég elnöklése úgymond teljes embert kíván (HVG., MNSz.); 

Sok projekt sorsa már a hiányos projektkialakítás következtében úgymond 
megpecsételődik (www.mek.hu, MNSz.). 

Jellemző rokon szerepű kifejezések: mintegy, kvázi, hogy így/úgy mondjam, hogy ezt 
a szót/kifejezést használjam, ahogy/mint mondani szokták/szokás, mondhatni, ha 

tetszik, így/ úgy tudom mondani, azt lehet mondani. 

 

2.2.3. A fogalmazás nem tökéletes voltának jelölése, a sikerületlen szóhasználat 

jelzése, visszavonása 
 

A szövegalkotó jelezni kívánja: érzi (de legalábbis kételyei vannak), hogy a választott 

szó, kifejezés nem a legmegfelelőbb jelentésű eszköz mondandója visszaadására: 

Voltak olyan emberek a parkolóban, akiket úgymond kezelnie kellett volna a 

rendőrségnek (MR1, 2007. IX. 18.); Észak-Magyarország összes börtöne úgymond 

már foglalt volt (MR., 2007. X. 23.). Más esetekben a választott kifejezés, illetve a 

megfogalmazás kifejezetten sikerületlen, az úgymond-dal a szerző mintegy 

elhatárolódik saját szóhasználatától, fogalmazásmódjától: A bíróság szerint nem lehet 
szó a fogyasztók megtévesztéséről, hiszen azt kizárólag a saját árura, termékre lehet 

úgymond elkövetni (Népsz., 1998. XI. 18., G.); A Kaján Tibor le lett szúrva úgymond 

a Tabi László által (MR1, 2007. IX. 17.). 

Jellemző rokon szerepű kifejezések: hogy így/úgy mondjam, ha lehet/szabad így 

mondani, hogy ezt a szót/kifejezést használjam, hogy is mondjam (csak). 

 

2.2.4. Visszavétel a nem megfelelőnek érzett stilisztikumból 

 
Az úgymond itt is valamely oda nem illést jelez a fogalmazó részéről. Ezúttal azonban 

nem jelentésbelileg vagy a szerkezetbeli összekapcsolásuk módját illetően mondható 

sikerületlennek a szavak, kifejezések megválogatása, hanem stilisztikailag üt el a 

szövegkörnyezetétől a választott forma. Leggyakrabban a túlzottan bizalmasnak érzett 

szóhasználat vonatik így vissza: Négyből három esetben maga a sértett táncolt vissza 
úgymond (MR1, 2007. IX. 19.); [az intézkedések úgy történtek, hogy] az Andrássy út 

egy része úgymond balhé és probléma nélkül megközelíthető legyen (MR1, 2007. X. 

24.). Ízlésbeli eltérést, kételyt jelezhet a szakzsargon hivataloskodó szóhasználatával 

kapcsolatban (s használata így a 2.1.2. ponthoz kapcsolódik): A rendező az, aki a 

beszélgetéshez úgymond prezentálja a képet (MTV, 2006. XI. 12.); A román diktatúra 

[…] mára már az egész világot érintő, úgymond „destabilizáló tényező” (Csiki, Nsz.). 

Jellemző rokon szerepű kifejezések: mondhatni, hogy így/úgy mondjam, ha lehet/ 

szabad így mondani, azt lehet mondani, ahogy/mint mondani szokták/szokás, hogy ezt a 
szót/ kifejezést használjam, hogy is mondjam (csak). 

 

3. Nem diskurzusjelölő nyomatékosító használat 
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A sokféle funkcióban és a nyelvhasználat igen széles körében elterjedt elem a 

legutóbbi években már túllépett a diskurzusjelölő szerepeken. Funkciója azonban így 

is kitapintható (annak ellenére, hogy a lentebbiekhez hasonló előfordulásaival 

kapcsolatban a töltelékszó elnevezést szokás említeni), és összefüggésbe hozható az 

előzőekben tárgyalt szerepeivel. 

Az úgymond a vele megjelölt kifejezéssel kapcsolatban nemcsak annak használati 

jellegzetességeire hívhatja fel a figyelmet, hanem – ebből a szerepből továbblépve, 

elsősorban, de nem kizárólag a szóbeliségben – magának a használatnak is nyomatékot 

adhat. Az eddig érintett funkciókból tehát a kiemelés mozzanata marad meg, amikor az 

úgymond a kommentre, a komment magasabb hírértékkel bíró részére erősít rá 

(hasonlóan, mint például egyik szerepében az ugye vagy éppen a bazmeg~wazzeg). 

Példák: Kik azok, akik ezt a filmet úgymond Oscarra jelölték? (MTV, 2007. IX. 16.); 

Hiszen csak körül kellett nézni a világban, hogy a tudomány és technika haladása 

úgymond nyilvánvaló legyen (Lendvai, Nsz.). 

 

4. A befogadó számára dekódolható funkció nélküli használat 
 

Ezekkel az esetekkel kapcsolatban sem feltétlenül szerencsés a töltelékszó megnevezés. 

Az előfordulások egy részében ugyanis arra lehet gondolni, hogy a funkcionálisnak 

szánt úgymond – élőszóbeli vagy spontán írásbeli fogalmazásban – elcsúszott az őt 

megillető szórendi helyéről: úgymond a projekt rosszabb színben fog feltűnni [a projekt 

úgymond rosszabb színben fog feltűnni] (EchoTV, 2007. IX. 26.); Igaz, hogy 40 éves 

korára úgymond nem lett repszupersztár [= nem lett úgymond repszupersztár], de ez 
nem is olyan nagy baj (www.2.salatamagazin.com, G.). Gyakran téveszt helyet a 

névelő társaságában: utána kerül, holott az egész, névelővel összefogott 

szószerkezethez tartozna: Megtaláljuk az úgymond értelmiséget képviselő tanítót [= 

megtaláljuk úgymond az értelmiséget képviselő tanítót] (Udvarhelyi Híradó, 2006. XI. 

11.); illetve elé kerül, pedig csak a jelzőhöz tartozna: Most pedig Duray Miklós neve 
került fel úgymond az elidegeníthetők listájára [= az úgymond elidegeníthetők 

listájára] (MR., 2000. V. 18., G.). 

A megjelenések másik részében azonban – szintén a szóbeli vagy a spontán írásbeli 

fogalmazásban figyelhetők meg ilyenek – a szövegalkotó a befogadó számára valóban 

értelmezhető funkció nélkül szúrja be mondatába az úgymond-ot: Borzasztóan, úgymond 
harcolunk, küzdünk a mai világ […] értékválsága ellen is (MR., 2006. VII. 8.); Akkor, 

amikor ez a tarifaemelés megtörténik, hihetetlen mennyiségű, úgymond többletbevétel 

képződik a BKV-nál (Fővárosi Közgyűlés, MNSz). Amint az utóbbi példa is mutatja, 

amikor a szerkezet kisiklik, az úgymond félrevihet a beszélőnek a kontextusból kitetsző 

szándékától. Hasonlóképpen a következő mondatokban is: A rászorultsággal baj van, ha 

az emberek felét úgymond rászorulónak minősítjük (MR., 2006. XI. 30.); Király úr előbbi 
hozzászólásából megértettem: egy úgymond kormánypárti képviselő létének vagy 

jelenlétének a mutatója az a csend, amivel a hasonló időszakokat végigüli (Fővárosi 
Közgyűlés, MNSz.). 
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A befogadó számára értelmezhető funkció nélkül megjelenő úgymond-hoz közel áll 

a 2.2.2. pont alatt látott egyik használat, amelyben az elem – az átvitt jelentések 

sorában – a régóta bevett, általánosan ismert, szótárazott jelentésű fordulatok 

társaságában is megjelenik. Az úgymond tehát ezen esetek egyikében sem a 

hallgatónak vagy olvasónak szóló jelzésként, hanem a megnyilatkozónak pusztán 

szóhasználati megszokásaként, valamiféle sémakövetési szándék megnyilvánulásaként 

kerül a mondatba. A pszichikai működések feltárása, illetve a nyelvművelő szándékú 

véleményalkotás azonban kívül esik a jelen előadás hatókörén. 
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MR1 Kossuth Rádió 

MR. = Magyar Rádió 

MTV = Magyar Televízió 

MNSz. = az MTA Nyelvtudományi Intézetének „Magyar nemzeti szövegtár” adatbázisa: 
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címének rövidített formája.) 

Nsz. = az MTA Nyelvtudományi Intézetének nagyszótári adatbázisa: http://abit.nytud.hu/hhc3 

(Megadva még: m. f.) 
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FILINGER MARGIT 
 

 

AZ ABLAK-METAFORA JELENTÉSEI LUDWIG TIECK 

ELBESZÉLÉSEIBEN 
 

 

 

 

1. A saját nyelv 
 

A német romantika gondolkodóit gyakran foglalkoztatta a nyelvi jelrendszerek és a 

nyelv eredetének kérdése. (Herder 1983) A vita még a felvilágosodás korában 

kezdődött, de folytatódott a Sturm und Drang, illetve a korai romantika művészet-és 

irodalomelméleti elgondolásaiban, így a Schlegel-fivérek, Novalis és a hozzájuk 

szorosan kapcsolódó Ludwig Tieck műveiben. 

A korai romantika képviselői felismerték a nyelv elégtelenségét, mely a köznapi 

használat miatt erőtlenné vált. Annak a fontos feladatnak, hogy költői érzéseket 

fejezzen ki, így nem felelhet meg. Ludwig Tieck szerint ezt a nehézség csak akkor 

hidalható át, ha a költőnek saját nyelv áll a rendelkezésére. (Ito 1991) Mivel azonban a 

saját nyelv használata következtében senki sem értené meg a költőt, ez az út végül is 

járhatatlannak tűnik. Mi hát a megoldás? 

Olyan nyelv megalkotására lenne szükség, amelyet mindenki ért, vagy legalább is 

sokan értenek, amelyben a kimondhatatlan a megnevezés révén nem válik egy hamis 

azonosítás áldozatává. 

Ez a nyelv valamiféle hieroglifák nyelve lehetne, mert „minden művészet 

rejtvény,”
1
(Ito 1991: 182) vagyis amint közöl valamit, mindjárt el is rejti valami mögé. 

Vagy ahogy Wackenroder írja a Tieckkel közös művében (Herzensergießungen des 
Klosterbruders): két nyelv létezik. Az egyiket Isten beszéli, a másikat is csak néhány 

kiválasztott, a természet és a művészet képviselői. (Ito 1991) Ebből következik a 

megértés nehézsége: a műalkotás lényege voltaképpen mindig rejtve marad. Ugyanúgy, 

mint ahogy az ember legbenső lényege is örökre zárva marad a nyelv előtt. A szó 

elégtelensége nem csupán a romantika kezdetén foglalkoztatta a gondolkodókat. Most 

csupán egy, ehhez a korhoz közel álló szerzőt említenék: Nietzsche A nem-morálisan 

fölfogott igazságról és hazugságról című művében így teszi fel a kérdést: „Adekvát 

kifejezője-e vajon a nyelv minden realitásnak?” Majd később: „Úgy hisszük, magukról 

a dolgokról tudunk valamit, amikor fákról, színekről, hóról és virágról beszélünk, pedig 

semmi egyebünk nincs, mint a dolgok metaforái, amelyek azok eredendő lényegének a 

legkevésbé sem felelnek meg.” (Nietzsche 1992: 5–6). 

                                                           
1
 Fordította a szerző. 
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A kifejezés képtelenségét Tieck elismeri, nyelvi korlátait is látja, de továbblép: 

megpróbál szintézist teremteni saját valós tapasztalata és a szó művészeként táplált 

reményei között. Ehhez eszköze az irónia, amely távolságot teremt a szerző és műve 

között, és vigaszt talál a fikción belül ábrázolt elérhetetlenségre, ugyanakkor sugározza 

azt a hitet is, hogy újra és újra kísérletezni kell a tökéletes kifejezés elérése érdekében. 

Így az irónia egyben terápia is, ahogy ezt a modern irodalomtudomány látja, épp a 

schlegeli kezdetek nyomán (de Man 1996), vagyis lehetővé teszi – az én 

megkettőződése révén – a nyelv működését a kimondott szavak segítségével. 

Jelen dolgozat ezt a törekvést csak néhány Tieck-elbeszélésben vizsgálja, és azon 

belül is csak egy jelre koncentrál, melynek jelentései némileg egybeesnek az 

archetipikus és egyéb művészetekben fellelhető hasonló jelentésekkel, illetve ezek 

módosulásai is a vizsgálat tárgyát képezik. 

 

2. Emberek – szemlélődők 
 

Tieck elbeszéléseinek – mesék és novellák – hőseivel kapcsolatban a legszembeötlőbb 

az, hogy nincsen feltűnő külső vagy belső tulajdonságuk. Néhány ritka kivételtől 

eltekintve, amikor nem a kívülálló szerzői elbeszélő lép föl, nem látunk beléjük, és nem 

tudunk meg semmit a külsejükről sem. Némely esetben csak nagyon röviden kapunk 

valamit, többnyire egy, a figurára leginkább jellemző szót, ami állandó jelzőként 

működik, mivel hasonló figurákhoz más művekben ugyanazt a jelzőt rendeli. (Pl. az 

életet élvezni képtelen figura a mogorva megnevezéssel él együtt.) Ez a jelenség azzal 

függhet össze, hogy ők maguk is jelek: magatartásformákat jeleznek. A kereső, a 

látszat mögé pillantó, a lényegre vágyó ember magatartását jelöli még a gyakran kezdő 

képként ismétlődő testtartásuk is: a hegycsúcsról lefelé néző szemlélődő vándor, 

lépcsőn álló, lefelé bámuló ember, vagy éppen egy ablakon kifelé, ill. befelé tekintő 

főhős. 

A magatartás oka az addig élt életük érthetetlenné válásában keresendő. Még nem 

teljesen elidegenedett lényekről van szó, de azok előképeinek tekinthetők, akik még ki 

akarnak törni az üressé vált világból, ezért elindulnak, vándorolnak, keresnek. Jeleket 

keresnek, melyeknek jelentését próbálják megfejteni. (Ily módon a mű gyakran 

magáról a reflexióról szól, miközben maga is reflektál.) Amint megértik a jeleket, 

amelyeket megtaláltak, különböző módon reagálnak: ijedten elutasítják, elfojtják, 

igyekeznek nem emlékezni, vagy nagyon is emlékeznek, de csak a jelnek arra az 

értelmére, ami akadályozza őket a teljesebb élet élésében. Pedig a teljességre 

törekednek, csupán az a gond, hogy időnként mélyen elmerülnek saját világuk 

szemlélésében, ami miatt hirtelen elszigeteltnek érzik magukat Ezzel aztán újra 

kezdetét veszi a keresés elején megismert érzés. 

Az „ablak” jele csak egy kis részlete a hőst kísérő jelek sokaságának, de gyakori 

előfordulása miatt alkalmas a megismerés hiányának reflexiója, egyben a látszat és a 

lényeg kapcsolatának vizsgálatára. 
Az ablak archetipikus jelentései között szerepel kapocs jellege, mely a külső és a 

belső világ között teremt elérhetőséget. Sok nyelvben az ablak szó ’fényt’ is jelent. 
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(Szimbólumtár 1997) A költészetben az egyén és a külvilág kapcsolatának 

szimbóluma, de az ismeretlenbe való kitörést is jelképezheti. A 19. század végi 

szimbolizmus az ablakból látott látvány révén a külvilág sokszínűségét, a lét 

megismerhetetlenségét fejezi ki. Az ablak-képnek a lélektanban is van szerepe, mint 

minden ősi motívumnak: rokonfogalmaival együtt – ajtó, kulcs – az álom 

metaforájaként említik. Jung szerint: „Az álom rejtett kis ajtó a lélek legmélyén és 

legmeghittebb zugában: arra a kozmikus őséjszakára nyílik, amely a lélek volt jóval 

azelőtt, hogy az én-tudat létezett volna […]”. (Szimbólumtár 1997: 36) Más 

motívumgyűjtemények szerint is kapcsolatban van az ablak-kép a lélekkel: jelképezi a 

lélek készségét/nyitottságát arra, hogy viszonyt létesítsen egy magasabb létezővel. 

Feltűnhet mint tér-motívum; ez esetben egy figura szellemi felfogását jelzi – kívülről 

befelé néz át az ablakon –, és ez a kinti világgal való kapcsolatteremtés vágyát fejezi 

ki. (Daemmrich 1987) 

Ortega szerint az ablak jelentésénél fontosabb a keret/képkeret mint olyan valami, 

amely nem hasonlít sem a műalkotáshoz, mely „képzeletbeli sziget”, sem a valósághoz, 

mely ezt a szigetet körbeveszi. (Ortega 2005: 142) A „keret” egy semleges valami 

ugyanis, nem fal, még nem is kép, hanem határvonal két világ között. A keret viszont 

ablakot feltételez, amely Ortega értelmezésében a festett vásznon a lyuk egy 

képzeletbeli világra. Ha az ablak négyszögéből nézzük egy kis darabját a valóságnak, 

akkor egyben el is szakadunk annak egészétől, és szemlélődésünk „átveszi a 

képzeletbeliség különös vibrálását”. (Ortega 2005: 143) Ugyanezt a funkciót az ablak 

használatakor Tieck egyik elbeszélésében is felfedezheti az olvasó, de a korábban 

említett jelentéstartalmakra is található számos példa. 

 

3. Ablakok, kapcsolatok, határok 
 

3.1. Mesei világok 
 

Elsőként olyan művek vizsgálatával foglalkozom, amelyekben az ablak mint egyfajta, 

külsőt és belsőt összekötni szándékozó kapocs jelenik meg. A külső mindig az adott 

mesehős valós világa a fikción belül, a belső az ő mélyebb énje, az a sajátos világ, 

amelynek a megismerése miatt nem érti a rajta kívül létező külsőt. Egy figura, két 

világ: kintről befelé próbál a két világ között vándorló ember összeköttetést lelni. A 

Rúna-hegyről (Der Runenberg) szóló mese hőse a szemlélődés pózában maga sem érti, 

mit is keres ott, ahol éppen van. (Tieck é. n.) A romantikus táj szintén metaforikus 

értelemben jelenik meg: szabálytalan valóságával párhuzamban áll a hős benső 

háborgása. A két világ kuszán gomolyog egymás felé titokzatosan és érthetetlenül, 

mígnem a hegy tetején, egy ház ablakán betekintve megpillantja a lényt, a földöntúli 

szépségű hegyi tündért. Csak ezt az egy részletét láthatja a másik világnak, ebben 

sűrűsödik minden. Mindez olyan váratlan erővel lepi meg a hőst, hogy inkább nem érti 

meg: úgy véli, csak álmodta az egészet. Nem sejtvén, hogy az álom is egyfajta ablak, 
ami az igazi lényegre irányítja a figyelmet, inkább elfelejti a látomást. Valójában nem 

lehet elfordulni mindattól, ami lénye lényege. A női alak jelképszerűen uralkodik rajta. 
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(Az át nem élt szerelmi szenvedély és szépség jelképe.) A hős képtelen egyeztetni az 

emléket a külső valósággal, amely túl rideg és józan a belső világ nélkül. Végül 

teljesen befelé fordul, vagyis a kép rabja lesz; megtér a hegyhez, hogy soha többé ne 

legyen kapcsolata a hétköznapokkal. 

Ezeknek a szövegeknek a hősei hasonló gondokkal küzdenek: nem képesek a 

felismert bensőt – túl ijesztő és meseszép – a megszokott külsővel közös nevezőre 

hozni. Ezért az ablak itt valóban csak egy nyílás a másik világra, ami segíti a 

megismerést, de a kimondást nem. Tieck mesehősei a kommunikációra nem készültek 

fel, meg sem kísérlik a kimondhatatlant megformálni. Az olvasónak is csak a képi világ 

segít. 

Ugyanebben a funkcióban jelenik meg a külsőre módosult ablak A tündérek (Die 

Elfen) című mesében. A hősnő nagyszerű élményben részesül gyerekkorában: tündéri 

játszópajtása lehet egy a külső valóságtól elzárt világban hét éven át. A kép önmagában 

jel-értékű, hisz magát a gondtalan gyerekkort testesíti meg, amelynek azonban egyszer 

véget kell érnie. A felnőtt nő lelke mélyén soha nem fogadta el ezt a tényt, az idő 

múlását. Anyaként egy alkalommal meglesi kislányát egy keskeny résen át, amint az ő 

egykori tündér játszótársával szórakozik. A rés ugyanazt jelenti itt, mint az előző 

mesében az ablak: rálát lelke nyugtalanságára, boldogtalanságának okára, ami nem 

más, mint az elveszett gyerekkor folytonos siratása. A reagálás is hasonló: a 

beletörődés helyett az irigység és a nyomában járó bosszú – a titok elárulása – 

kerekedik felül a hősnőben, melynek következménye a tragikus eseménysor és az 

egyáltalán nem mesei vég. Ez a fikció egész világát érinti, nagyobb mértékben, mint a 

Rúna-hegy meséjében, hisz ott csupán a hátrahagyott család szenved a mese nélküli 

világban, itt egy egész közösség: a titkos, ám létező másik oldal segítsége nélkül 

elpusztul a virágzó gazdaság, az emberek éheznek, a főhősök meghalnak. (Tieck é. n.) 

Lehetséges a tragikus végnek egy másik értelmezése is. A mesei világ létezéséről 

csak a gyermek tudhat, neki ugyanis még megvan az a képessége, hogy olyasmit 

lásson, amit a felnőtt nem lát. Ebben az értelemben, és a korai romantika felfogása 

szerint a költő hasonló látásmóddal rendelkezik. (Novalis é. n. 380) Ha tehát a nem 

látható világot egy ilyen beavatott elárulja azoknak, akik csak a kézzelfoghatót hiszik, 

annak keményen kell bűnhődnie, mert az élet lényegét jelentő többletet árulta el. 

Az ablak nyújtotta rálátás tehát csak negatív cselekedeteket eredményezhet? 

Bizonyos esetekben, ha felkészületlen emberekről van szó, igen. 

 

3.2. A bezárt ember 
 

Az ablak sokoldalú jelentésére jó példa az a novella, amelyben a jel még mindig 

’kapocs’ jelentésben szerepel, de ezúttal mint összekötő az egyén és a külvilág között, 

és nem mint útmutató az egyén és az ő belső világa között. Az élet fölöslege (Des 
Lebens Überfluß) című novellában a figurák önként választják a zártságot. Az előzőek 

fordított változatai ők: belülről szemlélik a külsőt, nem utólag zárkóznak be saját 
világukba, vagy nem azért zárkóznak be, mert nem akarnak felnőtté válni, a jel 



125 

 

funkciója mégis ugyanaz. Ez esetben is a kapcsolatteremtésre képtelen emberi 

magatartás a téma, amelynek következménye a hétköznapiság tagadása. 

A novella hősei szerelmesek, akik menekülnek a valós világ elől, bezárkóznak egy 

szobába, ez a tér az ő belső világuk is egyben. Az, hogy szerelmüket tiltja a lány apja, 

még nem lenne elegendő indok arra, hogy ne érintkezzenek másokkal, hogy éhezzenek, 

fázzanak, feléljék mindazt, ami az élet fölöslegének bizonyul számukra. (Brecht 1993) 

Ők úgy érzik, gazdagabbak mindenkinél, mert igaz szerelemmel szeretik egymást. 

Szavakkal pótolják a hiányzó anyagiakat. A tér, az ablak és a hozzá fűződő jelentés, a 

dialógusok szövege és az egyéb jelértékű tényezők azonban azt bizonyítják, hogy a 

látszat-idill, az önként vállalt magány, az önmagunk élvezése a többiek kizárásával nem 

lehetséges. A szobának egyetlen ablaka van, ahonnan gyakran szemlélik a külső teret. 

Ahogy Ortega megállapította, a valóságnak ez a kis töredéke az ablak keretében 

átalakul: mintha képzeletbeli lenne. Jelen esetben az a különös, hogy a látott részlet még 

jobban eltávolítja a szemlélőt a valós világtól (szürke és unalmas a részlet, mintha csak a 

párnak akarna igazat adni az elbeszélő: ezért nem érdemes könnyet ejteni). A novella 

szövegének egészéből mégis az derül ki, hogy ez az unalmas hétköznapiság is lehet 

vonzó, mert lehetetlen csak befelé élni. A férfi-figura álma és az egyéb jelzések mind 

azt igazolják, hogy az ablakból látott részlet a látszat-idill börtön-jellegét hangsúlyozza. 

Ilyen értelemben viszont a magatartásformát jelző figurák is az előzőekhez hasonlóak, 

csupán a metafora gazdagodott más árnyalattal. Egy ember belső világa és a világ, 

amibe beleszületett, harmóniába hozható, vagy legalábbis el kell fogadni, hogy ami az 

egyéntől függetlenül létezik, azon nem lehet változtatni önkéntes bezártsággal. A 

szerelmespár csak annyiban különbözik a mesefiguráktól, hogy kiindulópontjuk eleve a 

jól ismert és nem félelmetes, sokkal inkább varázslatos belső világ, amit ráadásul 

párosan élvezhetnek, és amely mégsem elegendő a boldogsághoz. A „fölösleg” tehát a 

mindennapok egyformaságának tagadása. 

Hogy ez a „fölösleg” valójában mennyire fontos, azt Tieck utolsó novellája, az Erdei 

magány (Waldeinsamkeit) bizonyítja. 

A központi figura egy romantikus alkatú fiatalember, akit az elbeszélő már 

egyáltalán nem kímél: romantikus vonzalmát a befelé fordulásra ironikus módon 

ábrázolja, ami egyben önirónia is. Az erdei magány kifejezés a főhős adott világtól 

való elfordulásának a nyelvi összegzése, egyben a szerző korai meséjére is utal ez a 

saját maga alkotta szó, amely költői énjének lényegét is összegezi. 

Az ablak kétféle funkcióban jelenik meg a műben: (1) hétköznapi értelemben mint 

egy hétköznapi beszéd könnyen érthető metaforája, (2) képi használatban mint az előbb 

vizsgált művekben, és szorosan kapcsolódva az Élet fölöslege című novellához. A 

férfi-figura szerelme használja az ablak szót ironikusan, enyhén csúfolódva szerelme 

erdei magányhoz fűződő vonzalmán. (Mivel valódi kommunikációra mindketten 

képtelenek, az egyéb, nem nyelvi jeleket viszont nem merik érteni, ezért nincsenek 

tisztában egymás érzelmeivel sem.) A női figura beszédéből kiderül, hogy kedveséből a 

realitáshoz való viszonyt, a hétköznapiság elfogadását hiányolja. Itt az ablak csupán 

nyelvi eszköz, bárki használhatja ilyen értelemben, és épp ezzel hangsúlyozza az 

elbeszélő a hétköznapiság szépségét még erősebben: „[…] aus den Fenstern des 
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Marktes hier sieht man klarer und richtiger als in jener Waldeinsamkeit, in welcher sie 

Ihr Observatorium aufstellen wollen.” (Tieck 1986: 864) 

Valódi ablakon akkor nézhet ki hősünk, amikor végre megkapja a hőn áhított erdei 

magányt. A legkíméletlenebb irónia bontakozik ki az elért helyzet ábrázolásában: a 

látszat-barát eltávolítja őt, és bezáratja egy erdei kunyhóba, azért, hogy elvehesse tőle 

kedvesét. A felocsúdó hős az első pillanatban még örül, míg észre nem veszi, hogy rab. 

Az erdőt csak egy rácsos ablakon keresztül láthatja. A bezártság hasonló az Élet 

fölöslege című novellában leírthoz, csak ezúttal nem önkéntes. Az ablakon át 

megpillantott világ a valóság egy részlete és gyönyörű, annyira, mintha „képzeletbeli” 

lenne. (Brecht 1993) Elérkeztünk a lényeghez: a valóságos világ lehet szebb, vagy 

ugyanolyan szép, mint a belső/saját világ. A rab-figura ismét vágyakozni kezd, de nem 

befelé, oda valójában eddig is csak szavakban, hamis szerepe szerint kimondott 

szavakban tartott, hanem a hétköznapiság után, ahol szerelem várja és a felismerés 

öröme: van kapcsolat az objektív és a szubjektív világok között. Itt megszűnik a 

valóság és a képzelet között gyakran létező ellentét – a kettő egy ablak-keretben látszik 

–, miután bekövetkezett a felismerés; ablak nyílt valamire, ami már nem a lélek 

félelmetes mélye, mint a mesékben; ez a végre megtalált összhang. (Wessolek 1984) 

 

3.3. Kép a képben 
 

A jelenség, amelyet a főhős megtalál, nem mindig az összhang, de mindig a látszat 

mögött rejtőző lényeg. Erre is akad példa Tieck elbeszéléseiben. Az eddig vizsgált 

művektől eltérően, az ablak megkettőződik, a figurák közti oda-vissza-kapcsolatot 

jelzi, vagy annak hamisságát. 

A Szerelmi varázs (Liebeszauber) című elbeszélés főhőse szobája ablakában 

nézelődve pillantja meg élete szerelmét. Helyzete hasonló a bentről kifelé szemlélődő 

figurához, de amit ő lát, az nem a tiszta felismerést szolgálja. A lányt lakása ablakán 

keresztül veszi észre, és figyeli napokig saját ablakából. Dupla keret választja el a 

képet a valóságtól, valóban csak a bekeretezettet, a lényeg egy szeletét látja. Ez csupán 

azért lehetséges, mert a hősnek nincs túl sok kapcsolata a valós élettel: mogorva és 

zárkózott, befelé él, ennyiben hasonló az előző figurákhoz. Az olvasó az ő ablakából 

látja a lányt, eleinte szépnek és kedvesnek, míg ki nem derül, de csak az olvasó 

számára, hogy a lány is figyeli a férfit. Ő sem a valódi kommunikációt, hanem a 

gonosz varázslatot használja kapcsolatteremtésre. Alakja a központi figuráéhoz képest 

még erősebben jel-szerű: a kapcsolatteremtésre alkalmatlan ember leskelődésére való 

negatív reakciót jelzi. A már elbűvölt férfi egy este a dupla ablakon át rettenetes 

gyilkosság szemtanúja lesz, amely az ő végleges elbűvöléséhez csupán eszköz. Az 

eredmény nem a felismerés okozta sokk és eltávolodás, hanem az öntudat-vesztés, 

amely a látni nem akaró emberi magatartásnak legerőteljesebb kifejezése az eddig 

vizsgált művek között. Mire a hős magához tér, nem emlékszik semmire. A két dolog – 

öntudat-vesztés és emlékezetkihagyás – azonban csak ideig-óráig segíthet a makacs, 
látni nem akaró embernek. Amire egyszer „ablak” nyílt, azzal szembe kell nézni; ennek 

tudatosítása az összes vizsgált elbeszélés végső szándéka. A főhős már a lány 
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vőlegényeként döbben rá, nem ablakokon át, de egyéb jelek segítségével, hogy 

valójában kit is szeret. Így végül a metafora betölti eredeti jelentését: a felismerés 

késleltetve, de bekövetkezik. 

Az „ablak”-jel egy szintén sajátos, nem csupán egyféle alkalmazását figyelhetjük 

meg a Festmények c. novellában, ahol a jel önmaga jel-voltára is vonatkozik. 

A központi figura a novella elején látogatást tesz egy ismerőse házában, aki műértő 

és műgyűjtő. A főhős is rendelkezik apai örökségként értékes festményekkel, csak azt 

nem tudja, ezek hol találhatók; ez okozza az eseménysorban a gyakori félreértéseket. A 

házba belépvén, rögtön egy festményt pillant meg: a képen egy gyönyörű lány virágot 

öntöz. A látvány elbűvöli a belépőt a valószerűségével, mert hogy a keretben a fikció 

valóságát látja; a „kép” megmozdul, és kiderül, csupán a való élet egy mozdulatlan 

pillanatát élvezhette. A „festmény” valójában a ház egyik ablaka, benne a ház urának 

lányával. A főhős sorsszerű pillanatot él át: a lényeget pillantja meg műalkotásként. 

(Majdnem olyan kép ez, mint az erdei magányban bebörtönzött hős ablakából látható 

kép, ahol szintén egybemosódik a valós az elképzelttel, jelezve, hogy a kettőt össze 

lehet hangolni.) Ez egyben a novella témáját is előlegezi – hamisítók, igazak, értők és 

nem értők – ugyanakkor felvet egy súlyosabb kérdést is: lehet-e a műalkotás médium a 

valóság – nem a fikción belüli valóság – mélyebb értésében? A kezdő kép az igent 

sugalmazza. Az ablakkeret, amit festménynek hisz a hős, kiemelte a számára 

legfontosabb életmozzanatot, az igaz szerelmet. Ugyanakkor, tegyük hozzá, ez csak a 

főhős nézőpontjából igaz. Számára hordoz ez a jelzés objektív jelentésén túli szubjektív 

képzetet, hisz a mű legvégén tudatosan utal erre a mozzanatra, amikor öltözetével és a 

felvett pózzal egy festményre, a lány kedvencére céloz. Ezzel óhajtja elérni, hogy a 

lány is tekintse őt műalkotással összetéveszthetőnek, illetve hogy az olvasó, az 

elbeszélő szándéka szerint, esetleg jobban értse: a figura által jelzett magatartás a 

helyes; a műalkotás lehet közvetítő a küldő és a befogadó közti megértésben. 

Ugyanakkor azonban, és ezt is a főhős szemszögéből ábrázolva kapjuk, a művészet 

hamis látáshoz vezethet: apjáról szólva elítél mindenkit, akinek számára a „művészet 

az az ablak”, melyen át a természetet és a világot megpillantjuk; csak akkor ismerjük 

föl mindkettőt, ha ezek utánzataival hasonlítjuk össze őket.
2
 (Tieck 1985: 205) 

Az ablak szó használata metaforikus és negatív. Ha a művészet az ablak a valóságra, 

az, mint az Erdei magány hőse esetében, hamis látást eredményez. Pontosabban: ha 

kizárólag csak a művészet az ablak, vagyis a kapocs a két világ között. A valódi 

„ablak” mindkettő; kiemeli a lényeget, mint a művészet és igaz, mint a valóság. Vagy 

másképp fogalmazva: ne a művészet felől közelítsünk a valós világhoz, mert ez 

hasonló lenne a mesék hegyi-erdei hőseinek valóságtagadó befelé fordulásához, hanem 

próbáljuk meg a kettőt összeegyeztetni. 

 

Összegezés 
 

                                                           
2
 Fordította a szerző. 
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A vizsgálódások kiindulópontja az a tény volt, hogy a romantika korának némely 

gondolkodói és költői a nyelvet nem tartották elegendőnek a tökéletes kifejezés 

megtalálása érdekében. Mivel nyelvi műalkotásokról van szó, ez a gond különös 

nehézségeket jelenthetett azoknak, akik ezeket a nézeteket osztották, miközben alkotói 

tevékenységre voltak hivatottak. Ezen álláspontok egyébként napjaink 

irodalomtudományát is erősen foglalkoztatják, és közülük sokan épp a német 

romantika által felvetett kérdéseket gondolják tovább. (de Man 1996) A dolgozat célja 

az volt, hogy egy a korszakra jellemző szerző néhány műve alapján bizonyítsa: a fenti 

gondolatokkal egyetértő művész megpróbál valamilyen módon mégis a lehetséges 

legjobb kifejezés közelébe jutni. Teszi ezt nem csak az oly sokat elemzett romantikus 

irónia segítségével, hanem egy közismert jel jelentés-változataival, amelynek 

gyakorisága nem valamilyen megunt gondolat ismételgetésével azonos, hanem, mindig 

más és más környezetbe helyezvén, kiaknázza a jelhez kapcsolódó értelmeket és 

képzeteket, megadván ezzel egy világ megértésének sokoldalú lehetőségét. 

Az olvasónak is előnyös elfogadni az ábrázolt világok hitét: lehetséges a legalább 

megközelítően helyes kifejezés. Ha ebben nem hinnénk, akkor az interpretációnak, 

amely szintén a nyelvi szerkezet és a műalkotás megértését célozza, valójában alig van 

értelme. (Vagy ahogy szerzőnk mondta: 

 

„[…] so hasardiere ich dennoch die gefährliche Rede, und zwar nicht um zu sprechen 

(denn was sollen Worte, was können sie, wo Stummsein alles Unaussprechliche sagt?) 

sondern um zu lallen, zu seufzen, zu weinen, und die Rede soll nur in Geberdung 

andeuten, weshalb sie denn in Ohnmacht fällt.”) (Tieck 1986: 337) 
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FORGÁCS TAMÁS 
 

 

FRAZEOLÓGIAI EGYSÉGEK A LEXIKOLÓGIAI JELENTÉS 

TÜKRÉBEN 
 

 

 

 

1. Lexikológiai jelentésen a  jeleknek a többi jelekhez képest adódó jelentését értjük, azaz a 

hangalakok és jelentések különböző relációiból fakadó összefüggéseket. Másképpen 

fogalmazva: a jelek és a jeltárgyak közötti relációk szabályszerűségeit (vö. Károly 1970: 

77). 

Az alakok és jelentések mennyiségi összefüggéseit illetően kilenc különböző típust 

szokás megkülönböztetni. Ezek – táblázatszerűen összefoglalva – a következők: 

 

 monoszémia poliszémia heteroszémia 

mononímia 1. egyjelentésű lexémák 2. poliszémia 3. homonímia 

polinímia 4. alakváltozatok 5. jelentésmegoszlás 6. jelentéselkülönülés 

heteronímia 7. szinonímia 8. mezőösszefüggések 9. összefüggéstelen lexémák 

 

Ezeket az összefüggéseket azonban többnyire csupán a puszta lexémákkal 

kapcsolatban vizsgálják, holott a legtöbb reláció valamilyen formában megtalálható az 

állandósult szókapcsolatok körében is. Előadásomban ezeket a típusokat szeretném – 

kiegészítve még a paronímia és antonímia eseteivel – az adott terjedelmi keretek között 

áttekinteni. 

 

2. A frazeológiai egység fogalma 
 

Ha frazeológiai egységek jelentésviszonyairól kívánunk értekezni, előbb definiálnunk 

kell, mit is értünk pontosan frazeológiai egységen. Erre különösen azért van szükség, 

mert a szakirodalomban koránt sincs egységes álláspont arról, mit is értünk állandósult 

szókapcsolaton. 

Általában szokás a frazeológiát egy szűkebb és egy tágabb értelmezés szerint 

felfogni. Ez a különbségtétel az idiomaticitás kritériuma alapján választja ketté a 

frazeológia tárgykörébe tartozó elemeket. Eszerint választódnak szét az állandósult 

szókapcsolatok Burger – Buhofer – Sialm alábbi, a szakirodalomban meglehetősen 

széles körben elfogadott definíciójában is (vö. 1982: 1), amelyet a Bevezetés a 
frazeológiába című könyvemben (Forgács 2007: 49) magam is átvettem, s e 

dolgozatban is ezt követem: 
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Két vagy több szó kapcsolata akkor tekinthető frazeológiai kapcsolatnak, ha 

a) a kapcsolatban található szavak az adott nyelv szintaktikai és szemantikai szabályai 

szerint nem teljesen magyarázható egységet alkotnak; 

b) a kapcsolat egy nyelvközösségben lexémaszerűen használatos. 

A két kritérium egyoldalú meghatározottságban van egymással: ha 

a) teljesül, akkor 

b) is, fordítva azonban nincs így. 

 

Látni fogjuk azonban, hogy a lexikológiai jelentés szempontjából nincs különösebb 

jelentősége annak, hogy egy frazeológiai egység idiomatikus-e, vagy csak egyszerűen a 

kapcsolat állandósultsága folytán beszélhetünk frazeolexémáról. 

 

3. Poliszémia a frazeológiai egységek körében 
 

Általánosságban kijelenthető, hogy a frazeológiai egységek ritkábban tesznek szert 

másodlagos jelentés(ek)re, mint az egyszerű lexémák vagy akár a szóalkotással 

létrehozott elemek (vö. Fleischer 1997: 166), azaz a frazeológiai egységek túlnyomó 

része egyjelentésű. Ez tulajdonképpen érthető is, hiszen az egymással kapcsolatban 

álló nyelvi jelek kölcsönösen szűkítik egymás jelentéskörét. Hacsak elhomályosulás 

miatt meg nem szűnik motiváltsága, már egy összetett szó esetében is kisebb a 

poliszémia esélye, mint egy tőszó esetében, még inkább így van ez a többszavas 

kifejezések esetében. Ebből következően a frazeológiai kapcsolatok jelentős része csak 

igen kis mértékben vesz fel másodlagos jelentéseket. Ugyanakkor azért a poliszémia 

egyáltalán nincs kizárva ezeknek a szókapcsolatoknak az esetében sem, pl. 

 

kosarat kap vkitől vki: 

1. házassági ajánlatára elutasító választ kap 

… Juan Medina először lelőtt két fiatal leányt és a fivérüket. A két leány egyikével 

állítólag szerelmi viszonyt akart kezdeni, de kosarat kapott választottjától – közölte 

a helyi rendőrség. (Magyar Hírlap 1996. november 29., 19) 

2. ajánlatát, kérését visszautasítják 

Madrid már 1962-ben kérte felvételét az EGK-ba, de akkor Franco tábornok 

diktatorikus rendszere miatt kosarat kapott. (Magyar Hírlap 1995. július 19., 10) 

 

kiteszi a szűrét vkinek vki: 

1. mint nem szívesen látott vendéget kitessékeli, kidobja, vagy elzavarja 

… megpróbálhatja ugyan erőszakkal kitenni a jövevény szűrét, ám ha kudarcot 

vall, akkor sem ölheti meg: igazának jogi úton kell érvényt szereznie. (Heti 

Világgazdaság 1997. december 6., 129) 

2. elbocsátja a munkahelyéről 
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Még ennél is nagyobb felháborodást okozott, hogy Robert Horton másfél millió 

fontot vett fel, miután kitették a szűrét a British Petroltól … (Heti Világgazdaság 

1993. május 29., 28–29) 

 

A frazeológiai egységek poliszém jelentésviszonyainak egyik tipikus esete az, ha a 

szókapcsolat bővíthetősége folytán alanyi vagy tárgyi pozícióban személyek vagy 

élettelen dolgok is megjelenhetnek, pl. 

 

be van táblázva (vmivel) (vmennyi időre előre) vki/vmi: 

1. <vki> nagyon elfoglalt, minden ideje le van kötve 

Egy nagy színészt megszerezni azonban hónapok, esetleg évek munkája. Gassman 

után Michel Piccolin gondolkodtunk, ő viszont két évre előre be van táblázva. 

(Magyar Hírlap 1998. augusztus 8., 13) 

2. <vmi> teljes kihasználtsággal működik, nincs szabad kapacitása 

Tapodi Katalin, a kuratórium titkára elmondta, hogy ma már rangot jelent Dabason 

vagy Erdőkertesen kiállítani, két évre előre be vannak táblázva kiállítókkal. 

(Népszabadság 1997. június18., 36) 

 

Hogy a kifejezések valenciaviszonyai mennyire befolyásolják a jelentést, azt jól 

tükrözi a következő példa is, amely igen hasonló az előző kettőhöz, ám nem 

jelenhetnek meg mellette az ott szereplő fakultatív bővítmények, s nem lehet élő 

szemantikai jegyű bővítménye sem: 

 

be van táblázva vmi: 

<összeg, pénzforrás> teljes egészében felhasználásra kerül 

Ha ehhez még hozzávesszük egy másik újság korábbi jelentését a belső 

adósságállomány frontjáról, úgy a kiadások másik fele is jószerével be van táblázva. 

(Magyar Hírlap 1997. július 17., 6) 

 

A frazeológiai egységek poliszémiája kapcsán Černyševa (1975: 228k.) 

megkülönböztet szekunder és paralel metaforizációt: az első típusban a 

metaforizáció nyomán létrejött jelentésre épül rá egy további metaforikus jelentés, a 

második esetben csupán arról van szó, hogy az új jelentések azonos módon épülnek rá 

a szószerkezet eredeti, konkrét jelentésére. A paralel metaforizáció gyakoribb. Ebbe a 

típusba tartozónak tekinthetők fenti példáink is, s különösen gyakori ez azokban az 

esetekben, amikor élő és élettelen szemantikai jegyű bővítmények nagyjából azonos 

szemantikai „áttétellel” kapcsolódnak a kifejezés eredeti jelentéséhez. Ilyen volt 

harmadik példánk, de ilyen a következő is: 

 

kemény dió: 

1. fogas kérdés, nehéz feladat 

… hátra van a másik kemény dió, a médiatanácsok átalakítása. (Magyar Hírlap 

1998. november 10., 3) 
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2. nehezen kezelhető, makacs ember 

… Torgyán szintén kemény dió, mert bármennyire is populista, mégsem teszi meg 

azt a szívességet Orbánnak, hogy kompromittált mértékben elmenjen szélsőjobbra. 

(Magyar Hírlap 1995. március 6., 7) 

 

Inkább szekunder metaforizációnak tarthatjuk viszont a következő kifejezések 

kétféle jelentését (vö. Fleischer 1997: 167 is): 

 

lábra áll vki/vmi: 

1. fekvőbeteg meggyógyul 

„Az a szándékom, hogy mélyebben foglalkozzam ezzel a problémával, mihelyt 

ismét lábra állok” – mondta Rau (a német elnök vakbélműtét után lábadozik). 

(Magyar Hírlap 2000. augusztus 28., 2) 

2. rendezi megingott <anyagi> helyzetét, erőre kap 

A német gazdasági csodával párhuzamosan a Karstadt is lábra állt, s a hetvenes és 

nyolcvanas éveket ismét csak a terjeszkedés jellemezte. (Heti Világgazdaság 1997. 

augusztus 30., 31–32) 

 

bankot robbant vki/(vmi): 

1. vmely szerencsejátékban nyerő tétjével a bank teljes összegét elnyeri 

Ugyanebben az évben blackjacken 14 millió ausztrál dollárt bukott a londoni Ritz 

hotelben, 1990-ben azonban bankot robbantott az ugyancsak londoni Aspinall’s 

Clubban … (Heti Világgazdaság 1995. március 18., 38–39) 

 

2. hatalmas sikert ér el 

… a 3.1-es verzió „bankot robbantott”. A PC-nek is lett grafikus felhasználói 

felülete, igaz, kissé labilis, kissé csúnyácska, kissé butácska, de nem kellett hozzá 

Macintosh. (Magyar Hírlap 1997. május 27., o. n.) 

 

Példáinkból látható, hogy egyáltalán nem olyan könnyű néha eldönteni, paralel vagy 

szekunder metaforizációról van-e szó egy-egy kifejezés másodlagos jelentésének 

létrejötte kapcsán, gyakran alapos mérlegelésre van szükség.
1
 Utolsó kifejezésünk 

egyben arra is példa, hogy ún. frazeológiai terminus technicusoknak is kialakulhat 

másodlagos jelentésük. A bankot robbant ugyan egy részben idiomatikus kifejezés, de 

nem idiomatikus terminus technicusok esetében is lehetséges ez a fejlődés. Lássunk 

erre is példát! 

 

piros lap (piros lapot kap; felmutatja vkinek a piros lapot): 

1. <labdajátékban> a kiállítás jelzésére szolgáló szimbólum 

… Franca durva belemenésért, Wilson Gottardo reklamálásért kapta meg a piros 

lapot. (Magyar Hírlap 1996. november 26., 20) 

2. <átv> a bizalomvesztés jele 
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… Kossuthéknak meg az európai hatalmi egyensúly fenntartásáért mutatott fel a 

korabeli brit miniszterelnök piros lapot. (Magyar Hírlap 2000. április 22., 7) 

 

A futballbírók által figyelmeztetés vagy a kiállítás szándékával felmutatott kártya 

valóságosan is sárga, illetve piros lap, de funkciójuk már magában a játékban is 

szimbolikus: a büntetés mértékét jelzik. Ez a jelentés absztrahálódott tovább második 

példánkban. 

 

4. Homonímia a frazeológiai egységek körében 
 

Ami a homonímia esetét illeti, elsőre azt gondolnánk, hogy ilyen példa nem lehetséges, 

hiszen annak az esélye, hogy két kifejezés alakilag azonos legyen, miközben más a 

jelentésük, gyakorlatilag a nullával egyenlő. Valóban így van ez, ha a homonímiának 

arra az esetére gondolunk, amelyik a kifejezések hangalakjának konvergens 

hangfejlődése alapján jön létre. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy van az azonos 

alakúságnak egy másik típusa is: a poliszém kifejezések divergens, azaz széttartó 

jelentésfejlődése folytán létrejövő homonímia. A kifejezés tagjainak egymás általi 

determináltsága folytán persze ez sem túl gyakori, de lehet azért erre a típusra néhány 

példát találni. Igaz, hogy a jelentések eltérési fokát tekintve meglehetősen nagy a 

szubjektivitás szerepe is: amint a toll ’madártoll’, illetve ’íróeszköz’ jelentései is 

számos nyelvhasználó számára a poliszémia körébe sorolódnak, s nem a 

homonímiáéba (ugyanígy: daru
1
 és daru

2 
– vö. Károly 1970: 80 is), ugyanúgy 

találhatunk a frazeológiai egységek között is többféleképpen besorolható példákat.
2
 

 

a lábuknál fogva húzza le a szenteket az égből vki: 

1. bigott vallásosságában lépten-nyomon a szenteket emlegeti, szenteskedik 

Én még soha nem láttam ilyen szenteskedő embert. A lábuknál fogva húzza le a 

szenteket az égből! 

2. éktelenül káromkodik 

Pista nagyon dühös tud lenni. Olyankor csúnyán beszél, a lábuknál fogva húzza le 

a szenteket az égből. 

 

aprópénzre vált vmit vki: 

1. <anyagi érdekből hozzá méltatlan dologra> eltékozolja tehetségét, tudását 

Ezek a kempingszékeken ücsörgő nagyvárosi művészek nem csinálnak lelki 

kérdést abból, vajon illik-e aprópénzre váltani a művészetüket. (Népszabadság 

1997. február 28., 11) 

2. gyakorlatiasan kihasznál vmit, <anyagi> hasznot húz vmiből 

Kína értő módon kezeli, használja ki, váltja aprópénzre, technológiára, 

fegyverszállításokra Oroszország NATO-fóbiáját … (Népszabadság 1997. 

november 8., 2) 
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Az ÉKSz
2 
(496) has szócikke alapján ugyancsak a homonímia határát súrolja a hasra 

esik/vágódik vki/vmi előtt szólás is, hiszen a szótár szerint ennek két meglehetősen 

eltérő jelentése a következő: 1. gúny megalázkodik előtte; 2. biz bámulva csodálja. 

Voltaképpen persze paralel metaforizációval van itt dolgunk, s felfogható volna a 

kifejezés poliszémként is, de a meglehetősen távoli jelentések miatt a homonímiaként 

való kezelés is szóba jöhet.
3
 

Arra is figyelnünk kell ezekben a példákban, hogy csak azon kifejezések esetében 

vethető fel valóban a homonímia, amelyeknek azonosak a vonzatviszonyaik. Nem 

sorolnám tehát a homonímia típusába az ÉKSz
2
 következő adatát: fő a feje – 1. nagy 

gondban van; 2. vmiben: (vmi rosszat) tervez magában, hiszen ez utóbbi jelentés csak a 

kötelező inessivusi vonzattal kiegészülve állhat elő. 

Egyes esetekben – eltérően a puszta lexémák divergens jelentésfejlődésétől – talán 

nem is feltétlenül egy poliszém kifejezés jelentései távolodtak el egymástól, hanem 

arról is szó lehet, hogy a kifejezés eredendően annyira átláthatatlan (opaque), hogy 

többféle – nem feltétlenül összetartozó – jelentés is rendelhető hozzá. Ilyennek 

tekinthetjük például O. Nagy gyűjteményéből a következő kifejezéseket (1976: 117, ill. 

172): 

 

veri a cöveket vki: 

1. erősen köhög 

2. bóbiskolva v. helyeslése jeléül időnként bólint a fejével 

3. bicegve jár 

 

ember a lenben, de nem a kenderben vki: 

1. feltűnően alacsony termetű ember 

2. nem tud helyt állni, ha ember kell a gátra 

 

Érdekes idegen nyelvi példája a frazeológiai homonímiának a német passen wie die 
Faust aufs Auge kifejezés esete. Ennek eredeti jelentése ’egyáltalán nem illik, passzol 

vmihez’, a gyakori ironikus használat folytán azonban mára kialakult az ezzel éppen 

ellentétes ’tökéletesen illik vmihez’ értelme is (vö. Duden 11: 538). 

Az opacitás a közmondások esetében is vezethet ahhoz, hogy a kifejezés jelentései 

szinte már a homonímia kereteit súrolják. Ilyennek tekinthető O. Nagy gyűjteménye 

alapján a Kicsi a bors, de erős közmondás is. Ennek jelentéseit O. Nagy (i. m. 101) a 

következőképpen adja meg: 1. ’kis termetű v. jelentéktelennek látszó ember is lehet 

erős v. tehetséges’; 2. (ritk) ’kis dolog is okozhat nagy nehézséget’. Hasonló ehhez a 

Nincsen füst tűz nélkül közmondás is, amely azt is jelentheti, hogy 1. ’ha sokat 

beszélnek, pletykálnak valamiről, akkor annak valami alapja is szokott lenni’; 2. 

’semmi sem történik ok nélkül
4
, de akár olyan értelemben használható, hogy ’minden 

rosszban van valami jó is’. 
Szemerkényi is hangsúlyozza (1994: 57), hogy a környező összefüggésrendszertől 

elvonatkoztatva a közmondás jelentése nem mindig egyértelmű. Példaként idézi a 

Gyakran hengergetett kő nehezen mohosodik meg kifejezést. Ehhez – a kontextustól 



136 

 

függően – két jelentés is kapcsolható. Szokásosabb értelme az, hogy ’a nyugtalan, 

állandóan vándorló ember nem tud vagyont gyűjteni, nem viszi semmire’, ugyanakkor 

bizonyos szövegkörnyezetben azt is jelentheti, hogy ’a tevékeny, serény ember nem 

tokosodik be, nem lesz szűk látókörű’. A közmondások jelentése tehát gyakran két 

ideáltípusba sorolható, aszerint, hogy értékszegényedést vagy értékgazdagodást 

fejeznek-e ki. 

Speciális esetét figyelhetjük meg a frazeológiai homonímiának bizonyos 

szóviccekben. Burger szerint (1998: 59kk.) vannak olyan frazeologizmusok, 

amelyeknek csak egy olvasatuk van. Ilyenek például a nem idiomatikus 

frazeologizmusok (pl. kollokációk) és az unikális komponenst tartalmazó idiómák, 

amelyek emiatt nem volnának literalizálhatók (azaz nem lehet szó szerinti értelmükre 

visszavezetni őket). Szerintem azonban ez a megállapítás inkább csak az unikális 

komponenst tartalmazó egységekre igaz, a kollokációk esetében meglehetősen könnyű 

a literalizáció. Igaz, ezekben az esetekben nem a kifejezés egészének van másik 

(homonim vagy poliszém) kódja, hanem csupán egyik elemének, de mivel ezek nem is 

jelentésintegrációjuk, hanem pusztán összeforrottságuk alapján váltak állandósult 

szókapcsolattá, ez is elegendő a kódváltáshoz, pl. 

 

– Jean, mi rotyog itt? 

– Fő az egészség, uram! 

 

– Mi volt ez a csattanás, Jean? 

– Hasad a hajnal, uram. 

 

– Miért tartja a fejét ferdén a rendőr? 

– ??? 

– Mert elborult az agya. 

 

Speciális – nyelvek közötti – esete a frazeológiai „homonimának” az, amikor két 

nyelvben formailag egyező frazémák fordulnak elő, ám a szintaktikai szerkezet és a 

komponensek csaknem teljes egyezése ellenére a két kifejezés egészen mást jelent a két 

nyelvben. Látszólag összetartozó kifejezések például a magyar veri a mellét és a német 

sich auf die Brust schlagen szólások. A német kifejezés azonban csak szó szerinti 

értelmében jelenti azt, hogy ’a mellét veri’, jelentése a ’henceg, dicsekszik, kérkedik’ 

jelentésű magyar szólásnak szinte teljesen az ellentéte: ’bűnbánatot gyakorol, 

szemrehányást tesz önmagának’ (vö. Földes 1990: 45 is). Ezek a kifejezések igen 

veszélyesek a fordítók számára, hiszen ha nem figyelnek eléggé, akkor a saját 

anyanyelvükben szokásos jelentéssel fordítják az illető frazémákat. Ezért is szokás a 

fordításirodalomban hamis barátoknak (faux amis) nevezni ezeket.
5
 

 

5. Alakváltozatok a frazeológiai egységek körében 
 



137 

 

A lexikológiai jelentés szempontjából alakváltozatokként tartjuk számon azt a típust, 

amikor egy lexémának több hangtani variánsa létezik, de ezek jelentései között nincs 

eltérés (pl. ser – sör, fel – föl, seper – söpör stb.). A frazeológiai egységek esetében ez 

a jelenség ebben a tiszta formájában akkor fordulhat elő, ha a benne szereplő 

komponensek valamelyike (esetleg több is) lexémaként alakváltozat(ok)kal 

rendelkezik. Ilyen példák lehetnek a következők: 

 

cseberből vederbe ~ csöbörből vödörbe 

 

vagy: 

 

Új seprű jól seper ~ Új seprő jól söpör ~Új söprű jól söpör. stb. 

 

Másrészről viszont a frazeológiai egységek tekintetében ennél tágabban is 

értelmezhetjük az alakváltozat fogalmát, hiszen itt az egész egység vonatkozásában az 

alaki változatosság másként is létrejöhet. Számos frazeológiai egységnek ugyanis nem 

csupán egyetlen, teljesen rögzült alapalakja van (ezt – mivel a szótárakban is ezeket 

igyekeznek a szerkesztők feltüntetni – szótári alaknak is nevezhetjük). Néha két, 

három, nagyon hasonló variánssal is kell számolnunk. 

Nagyjából a következő típusok különíthetők el a variánsképződés szerint: 

 

a) Az állandósult szókapcsolat egy (vagy több) elemének vannak grammatikai 

variánsai, pl. a szám- vagy a személyhasználat, esetleg a birtoklás kifejezése 

vonatkozásában, pl. 

 

potyog(nak)/csorog(nak) a könnye(i) vkinek 

{agyaglábú/agyaglábakon álló} kolosszus vmi/(vki) 

Bagoly mondja (a) verébnek, hogy {nagyfejű/nagy a feje}. 

 

b) A frazeológiai egység egyik komponense két vagy több lexikális variánssal is 

kitölthető. Ebben a vonatkozásban egyaránt lehet szó lexikális (főnév, ige, melléknév, 

számnév) vagy grammatikai jelentésű elemekről (igekötő, határozószó, névutó, rag 

stb.): 

 

nincs egy (árva) buznyákja/fillérje/fityingje/petákja/vasa sem vkinek 

ajtóstul ront/megy/rohan (be) a házba/(vhová) vki 

belilul/elborul az agya vkinek 

 

c) A frazeológiai egységnek létezik egy rövidebb és egy hosszabb változata is, pl. 

 

(Andersen meghalt,) mese nincs. 

(egy pofa) bagót (sem) ér vmi 

Szegény az eklézsia (maga harangoz a pap). 
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d) A kifejezés tagjainak a sorrendje változhat (ez különösen gyakori mondatformájú 

kifejezésekben, illetve – a hasonlító mondatok mondattani sajátosságaiból fakadóan – a 

szóláshasonlatok között): 

 

Hallgatni arany, (beszélni ezüst). / Beszélni ezüst, hallgatni arany. 

Az alma nem esik messze a fájától. / Nem esik messze az alma a fájától. 

 

6. Szinonímia a frazeológiai egységek körében 
 

A jelentésmegoszlás és a jelentéselkülönülés típusaira egyelőre nem találtam példát a 

frazeológiai egységek körében. Valójában mindkét jelenségre igaz, hogy nehezen is 

képzelhetők el többszavas kifejezésekben, bár kizárni azért nem lehet, hogy valamelyik 

meg ne történhessék (nagyobb esélye természetesen a jelentésmegoszlásnak volna). A 

szinonímia azonban meglehetősen gyakori az állandósult szókapcsolatok között. 

Frazeológiai szinonimáknak az olyan állandósult szókapcsolatokat nevezzük, 

amelyek legfontosabb jelentésjegyeiket tekintve egyeznek. Az ilyen kifejezések 

között ugyanakkor a stilisztikai alkalmazhatóság, a másodlagos jelentésjegyek, esetleg 

a szintaktikai szerkesztésmód (pl. valenciaviszonyok) tekintetében komoly eltérések is 

lehetnek. Több nyelvi jel kombinációja ugyanazoknak a fogalmaknak vagy 

tényállásoknak igen különböző képi vagy nem idiomatikus nyelvi rögzítését teszi 

lehetővé. A szinonimafogalom ezért a frazeológiában olyan nyelvi egységeket is 

felölel, amelyeknek a képi motiváltsága egészen eltérő. 

A frazeológiai szinonimák egyik fő forrása az a kommunikációs törekevés, hogy 

már kissé megkopott expresszivitású nyelvi konstrukciókat újabb, erősebb 

expresszivitású elemekkel cseréljünk ki. Ezt a folyamatot megkönnyíti a frazémák 

szintaktikai szerkesztésmódja, ugyanis – szemben az egyszerű lexémákkal vagy a 

szóalkotással létrehozott stabil felépítésű elemekkel – könnyebben változtathatók, 

sokkal nagyobb az affinitásuk az okkazionális, egyedi variációk iránt.
6
 

A frazeologizmusok igen gyakran emberi cselekvéseket és viselkedésmódokat 

neveznek meg, s gyakran tartalmaznak valamilyen értékelő mozzanatot is. Emiatt 

különösen gazdag az olyan fogalmi körök szinonimikájának „kiépültsége”, amelyek 

valamilyen helytelen cselekvésmódot neveznek meg (pl. részegség, lustaság, dicsekvés, 

csalás) vagy amelyek valamilyen negatív emberi tulajdonságra vonatkoznak (pl. 

ostobaság, butaság, indulatosság, sikertelenség, kimerültség, betegség, kövérség). 

Viszonylag nagyszámú szinonimát találni az emberek közötti viselkedésmódok 

megnevezésére is, mint például elutasítás, feddés, korholás. A kifejezetten pozitív 

tartalmú kifejezések ugyanakkor viszonylag ritkák, ezek közé olyanok tartoznak, mint 

lelkesedés, okosság, gyorsaság stb. (vö. Fleischer 1997: 179 is). 

Helyszűke miatt itt most csak egy szinonimasort mutatok be. 

 

félrevezetés, megtévesztés: 
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{a bolondját/április bolondját} járatja vkivel; beültet a hintába vkit; bevisz az erdőbe 

vkit; bolonddá tesz vkit; bolondot csinál/űz vkiből; csőbe húz vkit; jégre visz vkit; 

kelepcébe csal vkit; lépre csal vkit; lóvá tesz vkit; majmot csinál vkiből; palira vesz 

vkit; átvág vkit, mint szart a palánkon; port hint vkinek a szemébe stb. 

 

Példáinkból látható, hogy az egyes fogalmi területekhez tartozó kifejezések nem 

azonos mértékben szinonimak, kisebb szemantikai különbségek éppúgy akadhatnak 

köztük, mint stilisztikai felhasználhatóság tekintetében megnyilvánuló eltérések. 

Nyilvánvaló például, hogy {a bolondját/április bolondját} járatja vkivel, a bolonddá 
tesz vkit vagy a majmot csinál vkiből inkább jóindulatú beugratásra vonatkoznak, míg a 

beültet a hintába vkit, a jégre visz vkit vagy a csőbe húz vkit inkább alattomos, 

fondorlatos cselvetésre. Másrészről, míg a jégre visz vkit inkább emelkedettebb, de 

legalábbis semleges stílushatású kifejezés, addig az átvágja, mint szart a palánkon 

humoros, de durva fordulat a szleng köréből. 

Noha a frazeológiai szinonímia kapcsán a szakirodalomban szinte mindig csak a 

szólások, szóláshasonlatok, azaz a frazeolexémák rokonértelműségéről esik szó, nem 

szabad elfeledkeznünk arról, hogy a mondatértékű frazémák között is találkozunk ezzel 

a jelenséggel. A közmondások között is gyakori, hogy valamilyen azonos kognitív 

modell szerint szerveződnek különböző kifejezések, de előfordul ez a jelenség a 

szituációs klisék között is (vö. pl. Megtalálja (a) zsák a foltját.; Kukacos szalonna, 
büdös vaj egybe illenek.; A csalán és bürök jó pajtások stb. További példák és 

szinonim szituációs klisék olvashatók Forgács 2007: 145–146-ban.) 

 

 

Jegyzetek 

 
1
 Sőt, nagyon sok esetben a kifejezések pontos jelentésének a megadása is komoly nehézségekbe 

ütközik. Ez elsősorban abból fakad, hogy a szólásokban foglalt képeknek a komplex 

szituációkra való alkalmazhatósága igen tág kereteket enged meg, nagyon sokféle relációban 

felhasználhatók, emiatt igen nehéz néha a pontos jelentésüket megfogalmazni. A leghelyesebben 

akkor járunk el, ha a jelentéseket konkrét szövegpéldák kontextusaiból próbáljuk feltárni, 

ugyanakkor azonban kétségtelen, hogy a már dokumentálható jelentések mellett a későbbiekben 

semmi sem zárja ki, hogy az illető kifejezést egy az eddigiekhez csak hasonló, de mégis más 

szituációra is alkalmazzuk. De ez így van rendjén: a nyelvi jel – mint Saussure is megfogalmazta 

– önkényes, azaz puszta megállapodáson alapul a használata, s semmi nem tiltja, hogy némiképp 

módosult értelemben is használhassuk. 
2
 Stílszerűen ezekre azt is mondhatnánk: Ha akarom vemhes, ha akarom, nem vemhes. 

3
 Hogy mennyire szubjektív azonban a besorolás, azt jól mutatja, hogy ugyanezt a kifejezést O. 

Nagy csak egy jelentésűként tünteti fel: „értékeit, fölényét elismerve csodálattal adózik neki 

(biz, gúny)” (271). 
4
 Vö. még: Hol tüzet gyújtanak, füsti megy kívül is (O. Nagy 1976: 689), ill. Nem zörög a 

haraszt, ha a szél nem fújja (O. Nagy 1976: 269). 
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5
 Hasonlóan a hangalakilag igen hasonló, de jelentésükben mégiscsak igen eltérő nemzetközi 

szavakhoz, vö. pl. ang. concrete 1. ’kézzelfogható’, 2. ’szilárd’, 3. ’beton’ ↔ m. konkrét 

’kézzelfogható’ stb. 
6
 Akárcsak a szóalkotással létrejött elemek esetében, a frazeológiai egységek tekintetében is meg 

kell különböztetnünk a szinonimáktól a fentebb említett puszta frazeológiai variánsokat, 

amelyek esetében esetleg csak a kifejezések elemeinek apró, például számbeli különbségéről 

vagy eltérő morfológiai felépítéséről van szó (vö. potyog(nak) a könnye(i) vkinek). A 

frazeológiai szinonimafogalomba ugyanakkor Fleischer (1997: 178–180) besorolja az olyan 

kifejezéseket is, amelyeknek elemei részben azonosak, pl. szélesre tárja {az ajtót/a kaput} vki 

előtt ’kedvezményezi, hagyja akadálytalanul fejlődni’, ágynak dől/esik ’megbetegszik’. 

Szerintem azonban ezek inkább csak átmenetet képeznek a variánsok és a valódi szinonimák 

között. 
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B. PAPP ESZTER – FÓRIS ÁGOTA 
 

 

ALAPSZÍN – ALAPSZÍNNÉV. A FOGALMAK ÉS A NYELVI JELEK 

KAPCSOLATÁRÓL 
 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Széleskörű vizsgálatokat végeztünk az alapszínek terminusaival kapcsolatban, és 

összevetettük a hazai és nemzetközi szakirodalomban található – gyakran ellentétes – 

megállapításokat. A rendelkezésünkre álló, és több szempontból feldolgozott színnevek 

adathalmaza az úgynevezett alapszínek kérdésének a vizsgálatára is lehetőséget ad. 

A kognitív szemantika álláspontja, hogy a kategorizáció, az osztályokba sorolás a 

magas szintű kognitív tevékenység alapja. A kategorizálás egyik lehetséges fajtája a 

fogalom jegyeiből kiinduló klasszikus logikai osztályozás – ezen alapul a terminológiai 

osztályozás is (lásd Fóris 2005), egy másik formája pedig a nyelvhasználaton alapuló 

vizsgálat, mely szerint egy entitásnak egy adott osztályhoz tartozása fokozat kérdése, 

és a természetes kategóriák prototipikus példányok körül szerveződnek (részletesen 

lásd Kiefer 2000). Régen felvetődött az az ötlet, hogy a szemantika egyik lényeges 

kérdésének, a nyelvi jel és a jelölt fogalom viszonyának a vizsgálatához, és egyben a 

nyelv általános törvényeinek a kutatásához olyan terminusokat vizsgáljanak, amelyek 

minden nyelvben előfordulnak, és univerzális jelleget mutatnak. A kognitív szemantika 

és a terminológiai kategorizáció szempontjainak és lehetőségeinek megértéséhez, és a 

természetes nyelvek közötti összevetéséhez a színterminusok különösen alkalmasak. 

Széleskörű vizsgálatokat végeztünk a színterminusokkal, és különösen az 

alapszínnevekkel (basic colour terms) kapcsolatban, eredményeinket pedig 

összevetettük a hazai és nemzetközi szakirodalomban található megállapításokkal. 

 

2. A kognitív szemantikai előzmények 
 

A kognitív szemantika kiindulási pontja az, hogy a nyelvi jelentés elválaszthatatlanul 

összekapcsolódik a megismeréssel, azaz az észlelés során megtapasztalt világ 

értelmezésével és annak mentális ábrázolásával. 

A szójelentés és az észlelés összefüggéseinek vizsgálatára különösen alkalmasak a 

színnevek, mert egyrészt a lexémák egy viszonylag kis halmazát alkotják, másrészt 

pedig lehetséges az érzékelésükre szolgáló szerv, a szem pontos fiziológiai vizsgálata, 

és ebből következtetések levonása. A szem hét és fél millió színárnyalat 

megkülönböztetésére képes, mégis úgy tűnik, hogy ezt a rengeteg árnyalatot a beszélők 

a nyelvhasználat során néhány szóval nevezik meg. Korábban a nyelvészetben azt 
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tartották, hogy a színnevek alkotta szemantikai mezőt a nyelvek önkényesen szabdalják 

fel. Hjelmslev (in Palmer 1981) például az angol és az irodalmi walesi nyelv színneveit 

hasonlította össze, és megállapította, hogy pl. a walesi glas színnév az angol nyelvben 

lefedi a zöld bizonyos árnyalatait, a kéket, és a szürke bizonyos árnyalatait; a llwydd 

szín pedig a szürke többi árnyalatát és a barnát. Ebből arra a következtetésre jutott, 

hogy mivel a két színskála felosztása nem fedi egymást, nem lehet nyelven kívüli 

alapjuk, vagyis sem fiziológiai, sem fizikai. Ezt az elméletet támasztotta alá a Sapir–

Whorf hipotézis is (Sapir 1951, Pinker 1999), amelynek kiindulási pontja az, hogy a 

nyelv által megszabott szemantikai struktúrák határozzák meg a nyelvhasználatot, és 

ennek következtében nem lehet az egyes természetes nyelveken felüli univerzáléknak 

fontosságot tulajdonítani. E szerint az álláspont szerint a színskála felosztását csak az 

adott nyelv struktúrája befolyásolja, nem pedig egyéb faktorok, például olyan általános 

emberi jelenség, mint a percepció. 

A kognitív szemantikai kutatások megindulásával, az 1960-as években azonban 

felmerült a kérdés, hogy talán mégsem esetleges a színskála felosztásának módja az 

egyes természetes nyelvekben, vagyis lehet nyelven túli, univerzális jellege, ezzel 

megkérdőjelezve a korábbi hipotézist. A színnevek vizsgálatában Brent Berlin és Paul 

Kay 1969-es kísérlete hozta el az új megközelítést (Berlin–Kay 1969). A kísérlet 

eredményeit röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy megállapították, hogy univerzálisan 

legfeljebb 11 alapszínnév (basic colour term) létezik; mindegyik tartománynak van 

egy univerzálisnak tekinthető fokális pontja, azaz a legjobb példa rájuk, és ez a 

kulturális/nyelvi háttértől függetlenül nagyon hasonló; valamint a színtartomány határai 

legfeljebb a szomszédos tartomány fokális pontjáig nyúlnak. A klasszikus logika, az 

arisztotelészi nézet szerint egy entitás vagy beletartozik egy kategóriába, vagy nem, és 

a beletartozó entitások egyenrangú tagjai a kategóriának. Ezzel szemben világossá vált, 

hogy a kategóriába tartozó entitások között van egy kiemelt, fokális entitás, amely a 

kategória tulajdonságait a nyelvhasználók szemében a legjobban példázza, és 

viszonyítási pontként működik annak eldöntésekor, hogy mely más elemek tartoznak 

még a kategóriába. Így háromféle minősítést kaphat egy entitás: nem tagja, tagja, vagy 

fokális tagja a kategóriának. Az eredményeket 78 nyelv szótáraiban és írott forrásaiban 

folytatott kutatással megerősítették (Taylor 1995). Collier et al. 1973-ban 

megismételték a kísérletet ugyanazon színek kevésbé telített változataival. Az alapvető 

színnevek felsoroltatása és a rájuk jellemző legjobb példa kiválasztása ugyanazt az 

eredményt hozta, mint a Berlin és Kay-féle kísérleté, a színtartományok határainak 

meghúzása pedig nagyon hasonlót (Collier et al. 1976). 

Berlin és Kay megállapították, hogy egy színnevet abban az esetben nevezünk 

alapszínnév-nek (szószerinti fordításban alapszínterminus-nak), ha megfelel az alábbi 

négy kritériumnak: (a) monolexémikus, azaz egyetlen szótövet tartalmaz; (b) jelentése 

nem része egy másik színnévnek; (c) használata nem korlátozódik kizárólagosan egy 

bizonyos területre (mint pl. a szőke); (d) gyakori használatú, spontán felsoroláskor a sor 

elején említik, könnyebb beazonosítani stb. (angolul salient). 

Az eredeti Berlin–Kay színnév-modell egyes feltételezéseit azóta már megcáfolták, 

illetve pontosították. Ilyen például, hogy Berlin és Kay feltételezték, hogy minden 
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beszélő annyi fokális pontot tud megkülönböztetni, ahány színnevet tartalmaz a nyelve. 

Tehát amelyik nyelvben csak két színnév van, abban csak két fokális pont létezik: 

fekete és fehér, valamint úgy gondolták, hogy akkor jelennek meg új színnevek egy 

nyelvben, amikor a beszélők képesek lesznek új fokális pontot megkülönböztetni. 

Tehát egyenlőnek vélték a színnevek számát az érzékelhető fokális pontok 

számával. Eleanor Heider (E. Rosch) (vö. Taylor 1995: 10-12) 1972-ben az új-guineai 

dani nyelv beszélőivel végzett felméréssel megcáfolta ezt a feltételezést. A dani 

nyelvben két színnév van: a mili, amely lefedi az összes sötét, hideg színt, és a mola, 

amelyet a fehéren kívül a piros, a narancssárga, a sárga és a rózsaszín tartományokra 

is alkalmaznak. A vizsgálat eredményeként bebizonyosodott, hogy (a) nem minden 

nyelvben a fehér a világos színek fokális pontja, hogy (b) a szín-memóriát igenis 

befolyásolja, hogy van-e a nyelvben arra az árnyalatra szó, és hogy (c) bár nincs szavuk 

rájuk, a fokális színek a danik szemében is kitüntetett szerepűek. Heider más 

színérzékeléssel kapcsolatos kísérletei is azt bizonyították, hogy az emberi 

percepcióban és a kognícióban a fokális színek kitüntetett szerepe nagyobb, mint a nem 

fokális színeké. 

Kay és McDaniel, majd Mervis és Roth
 
később tovább finomították a színnevekre 

vonatkozó teóriát (Kay–McDaniel 1978, Mervis–Roth 1981). Arra tettek kísérletet, 

hogy minél tisztábban el tudják határolni egymástól az alapvető és nem alapvető 

színkategóriákat. Úgy gondolták, hogy az univerzálisan létező alapszínnevek száma 

véletlenszerű, és idővel bővülhet (ezt támasztja alá, hogy vannak nyelvek, ahol 12 van, 

és vannak angol anyanyelvűek, akiknek nyelvhasználatában pl. a mályva és a türkizkék 

is alapszínnév státusú). Szerintük, ha egy szín nem felel meg, vagy vitathatóan felel meg 

Berlin és Kay mind a négy kritériumának, akkor további négy kritériummal 

kiszűrhetőek azok, amelyek biztosan nem alapszínnevek. Ez a további négy kritérium: 

(1) ugyanolyan előfordulásuk van, mint a korábban megállapított alapszínneveknek, (2) 

nem egy tárgy nevei, amelynek jellegzetesen az a színe, (3) nem újonnan, egy másik 

nyelvből kölcsönzött szavak, (4) morfológiailag nem komplexek. Kay és McDaniel az 

ún. fuzzy set theory eredményeit próbálta alkalmazni a színkategóriákra, hogy az 

entitások tagságának viselkedésére magyarázatot adjanak. Mervis és Roth (1981) 

azonban rámutatott arra, hogy a fuzzy set elmélettel nem lehet megmagyarázni a 

színkategóriák viselkedését, és segítségével nem lehet különbséget tenni az alap- és nem 

alapszínnevek között. Az eddig ismertetett kísérletekből az is kiderült, hogy a fokális 

színek között is létezik hierarchia. A színek hierarchiáját gyermeknyelvi és anyanyelv-

elsajátítási megfigyelések is alátámasztották. 

 

3. Szín, alapszín, alapszínnév 
 

Korábbi vizsgálatainkban megállapítottuk, hogy a szakkönyvekben és a szótárakban a 

szín fogalmát vagy nem definiálják, vagy pedig a fizikából kölcsönzött értelmezéseket 

használnak, mint pl. az ÉKSz.
2
-ben adott első jelentés: „anyagi jelenségeknek a 

különböző hullámhosszú fénysugarak visszaverésén alapuló, látással érzékelhető 
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tulajdonsága […]”. Wierzbicka (1996) megállapította, hogy sok nyelvben nincs is 

olyan szó, hogy szín. 

Az alapszín (basic colour) látszólag egyértelmű fogalom, legalábbis elsőre azt 

gondolhatnánk, hogy az egyes természetes nyelvekben egyértelmű alapfogalomról van 

szó. Az ÉKSz.
2
 szerint: „alapszín fn 1. Fiz A színkép hét látható színe közül 

valamelyik. 2. Nyomda Más színekből ki nem keverhető szín. 3. Többszínű felületnek 

az ált. színhatást megadó része […]”. 

Az alapszínnév (basic colour term) pedig a kognitív nyelvészetben használt terminus, 

amely a Berlin és Kay-féle négy kategóriának megfelelő színneveket foglalja magában. 

Ez alapján tehát az alapszín egyfajta „nyelven kívüli”, „enciklopédikus” kategória, 

míg az alapszínnév alapvetően nyelvi-nyelvészeti kategóriának tekinthető. 

 

3.1. A neurofiziológiai kutatások eredményei 
 

Az 1970-es években folyatott neurofiziológiai kutatások kimutatták, hogy a szem 

retinájának felépítése olyan, hogy a fény bizonyos hullámhosszaira kiemelten reagál. 

Ez alapján négy kiemelt színt különböztethetünk meg: a pirosat/vöröset, sárgát, zöldet 

és a kéket; ezek a feketével és a fehérrel együtt hat elsődleges alapszín-kategóriát 

(primary basic colour categories) adnak. A többi alapszín ezeknek a színeknek a 

keveredéséből jön létre. Ez egzakt módon alátámasztja, hogy biológiai okai vannak az 

alapszínnevek számának és az egyes színkategóriák fokális pontjainak mint 

viszonyítási alapnak a kategóriához való tartozás eldöntésében. Ennek tudatában 

azonban nehéz megmagyarázni, hogy hogyan lehetséges az, hogy vannak nyelvek, 

amelyek viszonylag sok alapszínnévvel rendelkeznek (pl. a walesi, zulu és egyéb bantu 

nyelvek, amerikai indián nyelvek), de a zöldre és a kékre ugyanazt a szót használják. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem látnak különbséget a két szín között: a 

megfigyelésekből az derül ki (Taylor 1995), hogy ez a színkategória bifokális, azaz két 

fokális ponttal rendelkezik, és ha szükséges, a beszélők ezt a nyelvhasználat során ki is 

tudják fejezni (mint a fű; mint az ég). 

A színnevek jelentését és fokális pontjuk univerzalitását a szem fiziológiai 

felépítéséből, a keverésükkel létrehozott színeket pedig halmazelméleti, matematikai 

műveletekkel próbálták levezetni (vö. Mervis–Roth 1981). A szemben háromféle 

színérzékelő csap van, amelyek bizonyos hullámhosszú fényre érzékenyek, a szem és 

az agy pedig ebből a három színérzetből állítja elő az összes többi színárnyalatot. 

Számos színérzékeléssel foglalkozó tanulmányban e receptorok érzékenységi görbéivel 

magyarázták a színnevek jelentését, és úgy tartották, hogy e fizikai-fiziológiai 

jelenségek miatt univerzálisak az alapszínnevek fokális pontjai (pl. Kay–McDaniel 

1978). A probléma azonban az ezzel a feltételezéssel, hogy a szemben lévő háromféle 

csap az 570, 535 és a 445 nm hullámhosszú fényre a legjobban érzékeny. Ezek a 

fénytan szerint a sárga, zöld és kék színtartományba esnek. A fénytan ugyanis a 600-

800 nm közötti hullámhosszú fényt tartja pirosnak, és az 570 nm a sárga színnek felel 
meg, nem pedig az univerzális listán előrébb helyet foglaló pirosnak. Ezt a 

színérzékeléssel foglalkozó cikkek nagy részében figyelmen kívül hagyták. Ezen kívül 
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sok nyelvben – pl. walesi, japán, navajo (Lyons 1995) – amelyben hat vagy több 

színnév van, nem különítik el a zöldet és a kéket, pedig a szem felépítéséből ezek 

határozott és korai elválasztása következne. Heider a fokális színek felismeréséhez 

szükséges reakcióidőt is tanulmányozta, és azt találta, hogy az a fekete esetében volt a 

legkisebb, utána sorrendben a sárga, fehér, lila, kék, piros, barna, zöld és narancssárga 

színek felismeréséhez kell egyre több idő. Bár Heider ezt nem mondta ki, de ebből az 

következik, hogy a színek perceptuálisan kiugró voltának sorrendje egyrészt nem 

következik a szem csapjainak érzékenységéből, másrészt nem követi az univerzálisnak 

gondolt hierarchiát (lásd B. Papp 2006). 

 

3.2. Az optikai kutatások eredményei 
 

Az alapszínek fő fogalmi jegyeit összegyűjtöttük, és értelmeztük egy korábbi 

cikkünkben (B. Papp 2006). E tanulmányban részletesen leírtuk, hogy a fizikában a 

színeket két nagy csoportba osztják: akromatikus színekre (fekete, szürke, fehér), és 

kromatikus színekre (pl. vörös, sárga). A kromatikus színeket további két részre 

bontják, monokromatikus (pl. vörös) és kevert (pl. barna) színekre. 

A színek létrehozása kétféle művelettel történhet: additív és szubtraktív 

színkeveréssel. Az additív színkeverés során különböző színű fényeket vetítenek 

egymásra. Alapszínei a vörös, a zöld és a kék, ezekből bármilyen kromatikus 

színárnyalat kikeverhető. Mindhárom alapszín egymásra vetítésével kapjuk meg a 

fehéret. A szubtraktív színkeverés során a fény útjába különböző szűrőket tesznek, 

amelyek a fényből kivonnak bizonyos spektrális összetevőket. E színkeverés alapszínei 

(vagyis a szűrők színei) a sárga, a türkiz (kékeszöld) és a lila (bíbor). A három szűrő 

egymás után helyezve kiszűr minden fényt, így kapjuk a feketét. 

Ebben a fent említett tanulmányban (i. m.) három optika tankönyv, egy 

kiadványszerkesztői kézikönyv és az ÉrtSz. vizsgálata után, az eredményeket 

egybevetve a következőket állapítottuk meg: 

A színnevek köznyelvi jelentése és használata nem mindig azonos a szaknyelvi 

jelentéssel és használattal (különösen a piros-vörös színnevekre igaz ez). 

A különböző tudományterületek ugyanarra a színárnyalatra eltérő színneveket 

használhatnak (pl. bíbor/lila, de halmozottan érvényes ez a kékeszöld/türkiz stb. 

árnyalatra, amelyre hat terminust használnak). 

Egy szakterületen belül, azaz az optika szóhasználatában is találunk eltéréseket a 

különböző szakkönyvek között. 

Megállapítottuk azt is, hogy a színnevek jelentését kétféleképpen adhatjuk meg. (1) 

A fénytanban hullámhosszok segítségével határozzák meg az egyes színtartományok 

terjedelmét, de nem teljesen egyértelműen. A terminológiai elemzés alapján 

megállapítottuk, hogy a különböző színtartományok behatárolására alkalmas 

hullámhossz információk még a három optika tankönyvben sem minden esetben voltak 

azonosak. A látható fény spektrumát a különböző források eltérő módon osztják fel, és 
ennek következtében egy-egy színtartomány terjedelme a szomszédos kategóriától 

függően alakul. Az egyes színtartományok önmagukban nem bizonyultak 
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értelmezhetőknek, hiszen határaikat az szabja meg, hogy milyen tartományt 

különböztetnek meg mellettük (lásd a zöld-zöldeskék-kék tartomány felosztását). (Ezt a 

problémát már több mint hetven éve felismerhették, amikor a CIE megegyezésben 

rögzítette a három legfontosabb alapszín – vörös, zöld, kék – hullámhosszát.) A 

nanométerekben történő meghatározás azonban semmiféle értelmet nem nyer a 

hétköznapi életben. Ha sikerül is egy-egy színtartományt azonosítani, a különböző 

források más-más színnévvel jelölik, és ezek a színnevek hol egymás szinonimái, hol 

érezhetően más kategóriára utalnak. Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, 

hogy a színnevek nem hordanak univerzális jelleget magukban, jelentésük nem 

egyértelmű, és nem is magától értetődő. A nyelvészet alapszínnevei, és a fizika és a 

nyomdászat alapszínei nem fedik egymást egyértelműen. 

(2) A szótárak gyakran hasonlatokkal adják meg a színek jelentését, pl. zöld, mint a fű, 

fehér, mint a hó. A hasonlatok megadása kultúrafüggő, hiszen olyan ember, aki nem 

látott még frissen hullott havat, érett citromot vagy friss füvet, nem tudja őket megfejteni. 

Tovább nehezíti a kérdést, hogy ha pl. a fehér olyan, mint a frissen hullott hó színe, akkor 

miért kell megkülönböztetni a hófehéret a törtfehértől, csontfehértől stb. (Erről lásd 

részletesen B. Papp 2007.) Az ÉKsz.
2
 többféle megoldást is választ: hasonlatokkal, vagy 

a szivárvány színeinek segítségével határozza meg az egyes színneveket. Például fehér: 
„olyan színű, mint amilyen a tiszta hó”; fekete: „olyan színű, mint amilyen a korom”; 

piros: „élénk, világos árnyalatú vörös”; sárga: „a citrom, a kén színéhez hasonló színű”; 

vörös: „a vér színéhez hasonló”; zöld: „a szivárvány színei között a sárga és a kék közötti 

színű”. 

 

4. Következtetések 
 

Összehasonlítva a fizika, a nyelvészet, a nyomdászat vagy a neurofiziológia területén 

alapszínnek tartott színeket, megállapítottuk, hogy az alapszín egyfajta „nyelven 

kívüli”, „enciklopédikus” kategória, míg az alapszínnév alapvetően nyelvi-nyelvészeti 

kategóriának tekinthető. 

Az alapszín szó az egyes tárgykörökben nem ugyanazt a fogalmat jelöli, vagyis 

nyelvészeti szempontból poliszém. Nézzünk néhány példát a jelentésmezőire: (1) 

Például a fizikában, az additív színkeverés szempontjából alapszínnek számít a vörös, a 

zöld, és a kék. (2) Szintén a fizikában, a szubtraktív színkeverés szempontjából 

alapszínnek számít a sárga, a türkiz (kékeszöld), és a lila (bíbor). (3) Neurofiziológiai 

szempontból a sárga, a zöld, és a kék számítható alapszínnek (ilyen érzékelő csapok 

vannak a szemben). (4) A videotechnika szempontjából a vörös, a zöld és a kék 

alapszínek, mivel ezekből keverik ki a képernyők színét. 

Vizsgálatainkból azt a következtetést is levonhatjuk, hogy az egyes kategóriák 

határvonala a természettudományokban és más területeken sem feltétlenül éles és szigorúan 

meghatározott, és ezért a prototípuselmélet és a prototipikus tulajdonságok vizsgálata 

számos területen adhat hasznosítható eredményeket. E megállapításunk összhangban van 
Zawada és Swanepoel (1994) az ásványtan területén végzett vizsgálatainak eredményeivel. 
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HEGEDŰS ATTILA 
 

 

JEL ÉS JELENTÉS A FÖLDRAJZI KÖZNEVEKBEN 
 

 

 

 

 

A tulajdonnév sajátos nyelvi jel. Mondatbeli szerepét tekintve főnév, vagy főnévi 

csoport. Általánosan érvényes alaktani jellemzői nincsenek, csak részjelenségekben tér 

el a főnévtől. Leginkább jelentése alapján különíthető el egyéb nyelvi jelektől. Ez a 

jelentés valójában egy sajátos jelentésszerkezet (J. Soltész 1979: 24–33), melynek 

magvát az azonosító, identifikáló szerep teszi ki. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonnév 

jellemzője, hogy a meghatározottság (denotáció) emeltebb szintjén áll, vagyis 

jegyhozzáadás nélkül identifikál. Mit jelent ez? Ha azt mondom, asztal, ez a szó a világ 

összes asztalát jelentheti. Ha azt mondom, az asztal, ezzel már visszautalok egy 

korábbi mondatra, ahol e fogalom már előkerült. Ha azt mondom, az az asztal ott a 
sarokban, a megszorító jegyek alkalmazásával egyértelműen meghatároztam egyetlen 

denotátumot. De ha az én beszélőközösségem minden tagja tudja, hogy azt az asztalt 

ott a sarokban *szatlának nevezzük, s azt mondom, hogy Tegnap véletlenül 
belerúgtam szatlába, mindenki tudni fogja, hogy melyik volt az a denotátum, amelyről 

beszélek. A *szatla névként működik az adott mondatban, vagyis további meghatározó 

jegy hozzáadása nélkül jelöl ki egyértelműen valamit. E példából is látszik, hogy bárki 

teremthet nevet, ha szándéka úgy kívánja (Hajdú 2003: 58). Az egyén által használt 

nyelvi jelnek a befogadó oldaláról tulajdonnévként való felismerése viszont több 

tényezőtől függ, erről bővebben korábban szóltam (Hegedűs 1999: 315–7). 

 

A név azonban gyakran nem egyetlen szó, hanem több elemből álló szerkezet (pl. 

MTA). Olyan szerkezet is lehet, amelyben a névterjedelem határai esetleg nem is 

jelölhetők ki teljes pontossággal (Deme 1989: 282–6). Helynevek esetében ez a 

szerkezet gyakran tartalmaz egy ún. földrajzi köznevet. Ez a földrajzi köznév mintegy a 

genus szerepét tölti be, amelyhez járul a név másik tagja mint differentia specifica, s a 

kettő együttese jelöli ki a speciest. Egy példán bemutatva: a Fekete-tenger szerkezetben 

a név utótagja a földrajzi köznév, s a számos tenger-ből a Fekete jelöli ki az egyetlent. 

A szerkezet-jelleg nem mond ellent a név-ség fentebb meghatározott elvének, mivel a 

szerkezet egységként funkcionál. 

Ám a névnek ezt a földrajzi fogalmat jelentő részét kissé másként fogják fel a 

földrajztudomány képviselői, mint a nyelvészeté. A földrajzi terminológia a földrajzi 

fogalmat jelölő szót nevezi földrajzi köznévnek, számára a jelnek a tárgyra 

vonatkozása a lényeges. Ezt a szemléletet jól mutatja Kiss Lajos egy meghatározása: 
„Földrajzi köznévnek az a főnév tekintendő, amely földrajzi fogalmat fejez ki, és a 
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földfelszín kisebb-nagyobb darabját, természetes vagy mesterséges részletét jelöli” 

(Kiss 1999: 202). A nyelvészeti megközelítés viszont a tulajdonnév felől halad, s a 

földrajzi köznevet mint névalkotó tagot tekinti. Mint földrajzi név alkotó tagja viszont 

– éppen az esetleges szétfolyó névterjedelem miatt – nem csupán valóságos helyet 

jelölő szók, hanem egyebek is állhatnak a szerkezetben: jelzők (alsó, fölső), határozók, 

névutók. Beletartozhatnak-e ezek is a földrajzi köznevekbe? Úgy tűnik, hogy a 

földrajzi köznév fogalma kapcsán egy olyan fogalomról van szó, amely intuitíve 

könnyen megragadható, ha viszont pontos definíciót szeretnénk, már kibújik a 

törekvéseink alól. A nyelvi valóság ugyanis sokszínű, és akárhányszor akadályt állít 

kategorizálási kívánságaink elé. Csak szó lehet, vagy szerkezet is tartozhat-e ebbe a 

kategóriába? A földrajzi köznév szükségszerű tagja-e a névnek, vagy csupán 

névtartozék? Csak az elsődleges jelentésükben helyet jelölő szavak jöhetnek szóba 

mint idetartozók, vagy beengedjük-e ebbe a kategóriába a másodlagosan 

(harmadlagosan stb.) ’hely’-et jelentőket is? Lényeges-e a „hely-ség” szintje, s ezáltal 

esetleg egy skálán kell-e elhelyeznünk az ide vonható szavakat, amelynek egyik végén 

az egyetlen (vagy első) jelentésükben ’hely’-et jelölők állnának, a skála másik végén 

pedig a csak sokadik jelentésükben ’hely’-et jelölők? Elhelyezhetők-e valahol az 

egyértelműen ’hely’-et jelölő, ám nem főnévi helyzetviszonyító szavak? Hol állnak 

ezen a skálán az építménynevek? 

Azt gondolom, nem szólhatunk érdemben úgy a definícióról, hogy ne beszélnénk a 

név kommunikatív, a közlésben betöltött szerepéről. Ennek értelmében minden helynév 

esetében alapvető fontosságú annak megállapítása, hogy egy adott névkiegészítő elem 

(=földrajzi köznév) mennyire szorosan kapcsolódik a névben levő meghatározó 

elemhez. Valóban fontos tagja-e a névnek, vagy csupán kiegészítő, esetleg redundáns 

eleme. Így lényegesen különbözik a hegység szó funkciója a Dunazug-hegység és a 

Mátra hegység formációban, a tó elem szerepe a Velencei-tó és a Balaton tó 

szembenállásban (s mintegy középen áll a Fertő, illetőleg a Fertő tó, ahol mindkét 

változat megáll). Szintén fontos annak megkülönböztetése, hogy a név, amelyben a 

közszói elemet (névkiegészítőt) vizsgáljuk, a természetes (közösségi) névadás terméke-

e, vagy pedig a mesterséges (térképi) névadás útján jött-e létre. Egyes névadási formák, 

névtípusok, s ezzel együtt egyes földrajzi köznevek is a hivatalos (térképi) névadásban 

ugyanis jóval nagyobb arányban fordulnak elő, mint a népi (közösségi) névadásban 

(vö. Hegedűs 1993: 143). Bizonyos földrajzi köznevek, pl. hegysziget (Rákos-Ruszti kis 

hegysziget), halomvidék (Pannonhalmi halomvidék), törés (Tata-Váli-törés), a 

„pontoskodás szülte nehézkesség, körülményesség” (Juhász 1988: 23) következtében 

lényegében csak egy szűk körben használatosak. Más, további földrajzi köznevek pedig 

még szűkebb területen érvényesek, így csak a tengerekkel foglalkozó szaktudomány 

szókészletét jellemzik a fenékhegy (Pioneer-fenékhegy), küszöb (Juan Fernandez-

küszöb), hordalékkúp (Amazonas-hordalékkúp), teknővölgy (Vestfjordi-teknővölgy) 

köznevek (Márton 1992); csupán barlangászok kis csoportja ismeri és használja 

földrajzi köznévként a terem (Orion-terem), akna (Rákóczi-akna), kürtő (Bocskai-

kürtő) (R. Nagy 1977) szavakat. 
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Abban a kérdésben tehát, hogy mi tekinthető földrajzi köznévnek, s mi nem, úgy 

vélem, nem a köznév közszói jelentése, illetőleg topográfiai használata az elsődleges 

(domb<>tejcsarnok), hanem az egyedi névalkotó funkció. Ezen azt értem, hogy 

bármely szó válhat földrajzi köznévvé, illetőleg földrajzi jellegű jelzővé, ha nélküle a 

név nem lenne név (pl. fekete: Fekete-tenger, velencei: Velencei-tó, bajor: Bajor-erdő), 

illetőleg ha nélküle más név lenne (pl. Nyárád: Nyárád mente, Gyöngyös: Gyöngyös 

vidéke, Tisza: Tisza-tó, Bodrog: Bodrogköz, Tátra: Magas-Tátra). 

 

Ha analógiát akarnék keresni, a földrajzi köznév problematikáját leginkább a 

tájszókéhoz tudnám hasonlítani. Ezek között ugyanis szintén vannak „tájszóbbak” és 

kevésbé „tájszóbbak”, a köznyelvtől való eltérés mértéke szerint. S ha minden alaki 

tájszót tájszónak veszek (s miért ne venném annak?), akkor a tájszók számát 

végtelenné tenném. Szükség van tehát valami ésszerű korlátozásra, 

kompromisszumra, ha esetleg szótárba akarom rendezni őket. Ugyanezt az attitűdöt 

látom Hoffmann István álláspontjának módosulásában: míg 1993-ban azt írja, hogy a 

hely fajtájának jelölésére „bármilyen, általánosabb vagy speciális jelentésű közszót 

felhasználhatunk”, s ezek a földrajzi köznevek (1993: 47), melyek a „tulajdonnévvel 

egyedített helynevek objektumosztályba tartozását” fejezik ki (34), addig 2000-ben 

(éppen talán a szótárszerkesztés által felvetett nehézségek miatt) korlátozza az ide 

veendő terminusok halmazát, és ezt írja: „Földrajzi köznévnek csak azokat a 

helyjelölő szavakat célszerű tekinteni, amelyek helynévvel mint tulajdonnévvel is 

megjelölhető helyfajtákat jelentenek.” (2000: 68) (kiemelés tőlem). 

 

A földrajzi köznevek állományát leginkább egy skálán tudom elképzelni. Ennek egyik 

végén azok a szavak állnak, amelyeknek csak egyetlen jelentésük van, s az a helyjelölő 

jelentés (vápa, csúp). Ezekre az jellemző, hogy nyelvhasználati szerepük önálló 

helynév, vagy helynévrész lehet, semmi más. Ezektől kissé beljebb helyezkednek el 

azok, amelyeknek alapjelentése a helyjelölés (hegy, patak), de további jelentéseikben 

egyéb markerek is megjelennek. Ezektől beljebb jöhet az a nagy csoport, amelynek 

elsődleges jelentése nem hely, de valahányadik jelentésükben helyjelölők (fej, gerinc, 

bosztán, buszmegálló) [természetesen e csoporton belül bőven lehetnek fokozati 

különbségek], s végül azok a szavak, amelyek általában nem jelölnek helyet, de 

jelentésszerkezetükben van olyan elem, amely alapján a szó képes földrajzi köznévvé 

válni (pl. asztal: a jelentésében levő +vízszintesség, +simaság alapján elképzelhető egy 

*Kis János asztala megjelölésű sík terület). Egy ilyen skálát elfogadva lehet azt 

mondani, hogy a harmadik csoport közepén húzom meg azt a határt, ameddig 

érdemesnek („célszerűnek”) látszik még földrajzi köznévnek tekinteni bizonyos 

szavakat. 

 

Jel és jelentés viszonya a földrajzi köznevekben többféleképpen tárgyalható. A 

következőkben ezekből csak egy részterületet vizsgálok meg részletesebben, ez pedig a 

heteronimitás területe. Ha egy adott nyelvváltozatban ugyanarra a valóságelemre több, 

különböző nyelvi jel vonatkozhat, és ezek az értelem lényeges megváltoztatása nélkül 
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felcserélhetők, szinonimitásról beszélünk. Ha azonban különböző nyelvváltozatokban 

(vagy különböző nyelvekben) használnak eltérő jelet ugyanarra a denotátumra, nem 

szinonimitásnak, hanem heteronimitásnak (tautonimitásnak) nevezzük a jelenséget. A 

többnevűségnek e különös esetébe tartoznak az exonimák (Bécs↔Wien), a párhuzamos 

névadás által létrejött nevek (Hosszúrét – Dlhá Luka – Lange Wiese, Ácsteszér – szl. 

teszér ’ács’), a hivatalos és a népi névadás nevekben megnyilvánuló különbségei (Disz-

nulegelü – Sertés legelő). 

A heteronimitás megfigyelhető a földrajzi köznevek körében is: ugyanarra a 

denotátumra tájanként eltérő megjelöléseket találunk. Az ide sorolható földrajzi 

közneveknek hangtani, alaktani, lexikai szinten variánsai vannak, s ezek a változatok 

régiónként jellemzően különböznek egymástól. Hangalaki eltérést mutat a bérc és a 

börc. Míg a bérc az északnyugati, északi, keleti, székely területen, tehát a magyarlakta 

területek nagy részén elterjedt, a vele rokon börc csak a Dunántúlon járatos, pl. 

Vaskapu-börc (VMFN. 1: 99). A ’vízmosta mélyút’ jelentésű horhó~horha tájszót a 

Dunántúl középső és déli vidékeiről idézi a ÚMTsz. Egy példa rá a tapolcai járás 

földrajzi neveiből: Antalék horga (154), mely a forrás szerint is völgykatlant jelöl. De a 

szó egyéb változataiban (az északnyugati régió kivételével) több területen is él, így a 

horgas~horgos Erdélyben, pl. Bothorgossa (Hefty 1911: 212), horh~horhos alakban az 

Ipoly vidékén, pl. Horhi lapos (Hefty 1911: 212), horhát alakban Zemplénben (Hefty 

uo.), horog alakban a Dunántúlon kívül Csíkban is előfordul (Hefty 1911: 213). 

Azonos eredetű és azonos jelentésű két szó a vápa és a lápa (eredetük a szláv vápa 

’mocsár’). Mára mindkettő a TESz. által megadott harmadik jelentésben él: ’mélyedés, 

bemélyedés’. De területileg élesen elkülönülnek: míg a lápa a Tisza-Bodrog vonalától 

nyugatra használatos, pl. Büdös-kő-lápa (HMFN. 4: 25), a vápa csak a mondott 

vonaltól keletre fordul elő, pl. Csíkban: Cserevápa, Boszorkány vápája (Hefty 1911: 

368). Szintén csupán egyetlen hangban különbözik egymástól a mart és a part. 
Jelentésük azonos: ’valaminek meredek fala, oldala’. A mart azonban csak az 

Ormánságban, Erdélyben és Moldvában él (Nyárád mente: Fekete-mart; Benkő 1947: 

23), míg a part a mart előfordulási helyeit kivéve mindenütt uralkodik. A lanka-lok 

párosból országszerte elterjedt a lanka, de csak Erdélyben, a székelységben ismeretes a 

lok ’kis völgy, mélyedés’ (Benkő 1948: 52). A többek között Gyimeslok nevében is 

megtalálható tájszó későbbi szláv átvétel, mint az ősszláv nazálist is tartalmazó lanka. 

A különbség az adott szó lexikai változatává fejlődik a verő-verőfény szembenállásban. 

Mindkét szó jelentése: ’dél felé néző, napsütötte hegyoldal’. De míg a verő az északi, 

északnyugati területeken fordul elő, pl. Verő-tető (HMFN. 4: 42), a verőfény a keleti 

nyelvjárásokban, pl. Széktő verőfénye (Benkő 1947: 25). 

Mi az oka annak, hogy a földrajzi köznevek regionálisan eltérőek? A válasz 

egyszerű: a névnek ezek az elemei a regionális közszókészlet részei. A közösségben 

használt szavak pedig tájanként mások lehetnek: tájszavak vagy ún. népies szavak 

lehetnek köztük. Több esetben pedig a szóhasadás speciális esetével állunk szemben, 

ahol az alakmegoszlás sajátos névhasadást hozott létre. 
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HILD GABRIELLA 
 

 

WHAT IS HAPPENING IN THE LANGUAGE LEARNER’S MIND? AN 

INVESTIGATION OF A LANGUAGE LEARNING APTITUDE TEST 

WITH THINK-ALOUD PROTOCOL 
 

 

 

The idea of globalization seems to fail to infect the field of second language acquisition 

where in the last ten years more and more emphasis has been placed on the traits in 

which language learners differ from each other. The triumph of the trend of individual 

differences is heightened by the fact that it had to overrule the several-decade-old 

tradition of universality, which was very convenient both for theorists and language 

teachers. This approach stated that the process of acquiring a second language was 

alike for all learners, who tended to struggle with similar difficulties and make similar 

mistakes. In contrast the study of individual differences emphasizes the variations 

language learners show both in instructed and naturalistic contexts. These differences 

can be put into three larger categories, namely affective, personality related and 

cognitive factors (Gardner 1985). Motivation, language learning anxiety and self-

confidence belong to the affective category. Extraversion, conscientiousness and 

emotional stability are examples of personality related traits, whereas aptitude, 

intelligence and working memory capacity make up cognitive variables. In what 

follows I am going to examine one of the constructs in this latter group, aptitude. 

The present article aims to compare findings of two case studies (Hild 2007; Hild in 

press) investigating the response validity of a recently developed aptitude test 

(MENYÉT, Ottó 1996) for Hungarian learners with the help of think-aloud protocol. 

The examinations focused on the second component of MENYÉT: Language Analysis. 

In the first part of the present study I provide a short overview on aptitude and aptitude 

research and introduce the Hungarian Language Learning Aptitude Test, MENYÉT. 

Then, I describe the framework and the objectives of the empirical study. I also give 

detailed accounts of the participants, the instruments I used, the research setting and the 

results. Following the conclusion I put forward recommendations as to what issues 

should be considered prior to conducting a similar research. 

 

Foreign language learning aptitude 
 

Language learning aptitude belongs to the cognitive factors of individual differences. It 

can predict the degree of success in foreign language learning in both instructed and 

non-instructed contexts (Graaf 1997; Reves 1983 cited in Dörnyei-Skehan 2003: 10; 

Robinson 1995), although experiments demonstrated that aptitude difference was less 
sensitive in naturalistic than in formal language learning contexts (Robinson 2002). It 
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is also considered to be independent of intelligence (Sparks-Ganschow 2001), and 

fairly stable (Pinker 1994; Skehan 1991, 1998). Some experts nevertheless hold a more 

careful view and claim that there is not enough evidence to prove its stability (Skehan 

2002). It is also essential to note that language learning aptitude cannot foretell whether 

an individual can or cannot learn a foreign language. It can only determine the rate of 

language learning (Carroll-Sapon 1959). 

Aptitude is made up of various independent abilities. Through factor analytic studies 

J. B. Carroll identified four components that were then considered the most relevant 

abilities constituting foreign language aptitude. These are (1) phonetic coding ability, 

(2) grammatical sensitivity, (3) inductive language learning ability, and (4) rote 

learning ability (Carroll 1981). Out of the four inductive language learning ability is the 

focus of the present study. This component refers to the ability to infer linguistic forms, 

patterns and rules on the basis of language materials, and then to produce new 

sentences. Grammatical sensitivity and inductive language learning ability are often 

considered very similar. However, the former requires good analytical skills, while the 

latter expects the individual to extrapolate and reason (Skehan 1989). Based on this 

model of foreign language aptitude Carroll and Sapon (1959) developed the Modern 

Language Aptitude Test (MLAT). 

 

The Hungarian language aptitude test (MENYÉT) 
 

The developer of MENYÉT, Ottó István, relied on Carroll’s four component model of 

aptitude. Consequently, the test consists of four subtests (Ottó 1996). The first one is 

Hidden Sounds (Rejtőző hangok), which measures phonetic coding ability. The second 

one, Language Analysis (Nyelvi elemzés), measures inductive language learning ability, 

and requires the students to choose the correct artificial language translation of 

Hungarian sentences from four alternatives, using a group of sample sentences and 

words written in this language and their Hungarian equivalents. Subtest 3, Words in 

Sentences (Szavak szerepe a mondatban), is designed to measure grammatical 

sensitivity. The students are provided with one key sentence in which one word is 

underlined and printed in capital letters. They are given a second sentence in which five 

words are underlined and they have to choose from these five alternatives the one that 

has the same function as the one underlined and capitalised in the key sentence. The 

fourth subtest is Vocabulary Learning (Szótanulás), which measures rote learning 

ability. In this part the students can study a list of 24 Swahili-Hungarian words for five 

minutes, then are given 20 Swahili words, and have to choose the correct Hungarian 

equivalent of these words from five alternatives. 

The administration of the test takes 60 minutes. To increase the reliability of the test 

the instructions for the learners are recorded on a CD. The examiner’s task is to 

distribute the MENYÉT booklets, start the CD player, and make sure that the testees 

follow the instructions. 
 

Research framework and objectives 
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The present study follows the traditions of the qualitative paradigm: instead of utilising 

statistical procedures it provides „thick description” of the data (Mackey-Gass 2005). 

Like other qualitative experiments it does not justify a hypothesis, but sheds light on a 

particular phenomenon of foreign language learning without the intention of 

generalizing the findings. 

The present article is based on two case studies (Hild 2007; Hild in press) where I 

assessed the response validity of the Language Analysis component of MENYÉT with 

think-aloud protocol. In this subtest the testee has to choose the correct translation of 

Hungarian sentences in an artificial language from four alternatives with the help of a 

group of sample sentences and words written in this language and their Hungarian 

equivalents. My aim was to find out what reasoning the four participants engaged in 

while responding to the items, and whether they acted upon according to the 

expectations and tried to find the right answer by extrapolating the necessary linguistic 

rules from the sample sentences. In my present study I compare the performance of the 

four participants of the two case studies, and examine what schooling- and age-related 

differences can be observed in the way they carried out the task. 

 

Participants 
 

In a study using think-aloud protocol the selection of participants requires extra caution 

on the part of the researcher. The samples need to be chosen purposefully (Li 2004). 

Ideally, they should volunteer to take part in the experiment, and their anonymity must 

be guaranteed. In order to reduce the effect of the observer’s paradox and increase the 

trustworthiness of the study before the experiment the researcher should get to know 

the participants. Heeding these words of advice I offered four of my private EFL 

students the opportunity to take part in the study. They all gave a positive answer. I 

also informed them that their anonymity would be assured. As I have known them for 

more than a year, I could also minimize the distortion caused by my presence during 

the research. The reason why I chose these particular students is that their educational 

background and age were suitable for the purpose of the study. 

One of the participants is a 32-year-old dentist, Kata. She has been my EFL private 

student for 18 months. At university she learned English for four years. At secondary 

school she attended a special German as a foreign language class. Towards the end of 

secondary school she managed to pass an intermediate-level language exam in German. 

She also learned Russian for five years at school. In her self-report she states that she 

was good at all the school subjects, even at the ones she did not like, which were 

chemistry and geography. 

The other participant is a 35-year-old carpenter. András has been running his 

own business making and selling wardrobes for ten years. He has been attending 

my English classes for one year. At primary school he learned Russian for eight 
years. In the first four years he also learned German, but he gave it up when he had 

the chance. At the vocational secondary school he did not have any foreign 
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language lessons. At school he was good at drawing and physics, but he did not 

like history and literature, because he had to mug too many dates and names, and 

these lessons were not „practical enough”. 

János, the third participant, is a 56-year-old mathematician. He gave up his 

profession ten years ago and started his own family business, which he has been 

running successfully ever since. He has been attending my private EFL lessons for 4 

years. At school he learned Russian for eleven years and Latin for four years. His 

favourite subjects were maths and physics, but he was not good at history, literature 

and chemistry. 

The youngest participant, Máté, is a 17-year-old student of a secondary school with 

a good reputation. He has been learning English for three years. He has passed an 

intermediate-level language exam in German, which he started to learn when he was 

seven. In his self-report he stated to be good at maths, computer science and English, 

and weak at literature and biology. Since the experiment he has applied for and been 

admitted to the University of Economics. 

 

Instruments 
 

All the participants were given a MENYÉT booklet that contained all the four subtests 

and a separate answer sheet. The instructions of the test were provided on a CD player. 

Their thoughts were elicited with think-aloud protocol (Gass-Mackey 2000), and 

recorded on a digital dictaphone. Think-aloud protocol is an introspective means 

typically used for investigating cognitive processes, during which the participants are 

asked to do a task and simultaneously verbalize their thoughts, i.e. to say aloud what 

they are thinking of. After the test I also gave them a data sheet which contained open 

questions on their age, qualification, profession, foreign language knowledge, and the 

school subjects they were good and bad at. 

 

Procedures 
 

In a qualitative study where the method of data collection is think-aloud protocol it is 

advisable to choose a familiar research environment where the participants do not feel 

insecure and vulnerable (Li 2004). Therefore, the experiments took place where we 

usually have our classes, namely in my home or in the students’ home. András and 

Máté seemed relaxed and comfortable before the test. However, Kata and János were a 

little bit more nervous. In Kata’s case this can be attributed to her usual test anxiety she 

experienced several times while attending the Medical University. János’s questions 

and comments before taking the test implied that he was more concerned about his 

performance, which might be imputed to the fact that he considered the test as a 

question of prestige. 

As the pilot study carried out before the two case studies justified that there was no 
need to practice thinking aloud and completing the task concurrently I only explained 
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the participants, upon request and right before the test that they were supposed to say 

constantly what they were thinking of while taking MENYÉT. 

 

Results and Discussion 
 

Before taking the Language Analysis component, the test takers were given two 

minutes to familiarize themselves with the task by looking at a sample item. Kata, Máté 

and János understood the instructions and were able to find the correct solution of the 

sample item. However, as András did not think aloud, I had to remind him and explain 

to him that he needed to report on everything what was on his mind, which took a 

certain amount of the time that was given for the sample item. The instruction that he 

had to translate the Hungarian sentence into the new language in his head also confused 

him. He did not understand how to accomplish thinking aloud and translating in his 

head simultaneously. (In the extracts the English translations of the Hungarian 

comments that the participants made during the test are printed in uppercase): 

 

Extract 1 

ANDRÁS: „IT SAYS HERE THAT IT HAS TO BE DONE IN YOUR HEAD. SO 

DO I HAVE TO DO IT ALOUD IN MY HEAD?” 

 

His hesitation contributed to the fact that he could not come up with an answer 

within the allocated time, which he found amusing. 

When the voice on the CD player asked the participants to begin doing the test Kata, 

Máté and János had no problem with following the instructions. They all started off by 

reading the sample sentences and words at the top of the page. Kata spent the most 

time studying them. At this point she even tried to extrapolate some of the linguistic 

patterns of this artificial language. However, András seemed completely lost, was not 

sure which were the sample sentences, and where to write his answers; and as before he 

turned to me for help. When I informed him again that I could not be of any help he 

laughed and stayed quiet for a few minutes, so I asked him anew to think aloud. This 

time he complained that it was not very convenient for him to report on his thoughts 

while doing the exercise, because it took up too much of his time. 

In the following part of the experiment all the participants tried to find the correct 

answers by extrapolating the necessary morphological, syntactic and semantic rules of 

this artificial language from the sample sentences and words. When they experienced 

difficulties they often applied the exclusion of the incorrect options with the help of the 

previously extrapolated rules. 

Out of the four participants András was the slowest. After getting used to the idea of 

thinking aloud he could attend to twelve out of 20 items within the allocated 15 

minutes, out of which he managed to solve ten correctly. He could infer the more 

complex linguistic patterns as well (e.g. negative and merging of words and omission 

of letters). The two mistakes he made were due to the fact that he did not notice that the 

sentences were in the past tense, so he incorrectly picked the options in the present. 
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However, later on he managed to find out how to form the past tense, and he even 

realized that he had earlier ignored this rule, but did not take the trouble to go back and 

correct his mistake. When András ran out of time he did not mark randomly answers on 

the separate answer sheet, even though the instructions on the CD player reminds the 

test-takers about the possibility of using this test-taking strategy. 

Kata was the quickest, and could finish this subtest in eight minutes. Consequently, 

she had plenty of time to check all her responses, but found no mistakes, because there 

were none. As she herself stated, she applied exclusion not only when she faced 

difficulties, but wherever she could to find the answer faster: 

 

Extract 2: 

KATA: “WHO DOES IT? WHEN DOES HE DO IT? IS IT IN THE NEGATIVE? 

AND YOU CAN EXCLUDE A WHOLE LOT OF ALTERNATIVES, AND YOU 

CAN DECIDE MUCH FASTER WHAT IT STARTS WITH, AND IN THIS WAY, 

HALF, OR ALMOST HALF OF THE CASES DROP OUT.” 

 

Owning to the rules she had extrapolated from the sample item and while studying 

the sample sentences, in the beginning Kata’s information-processing was so rapid she 

did not have time to report on her thoughts. 

Máté was the second quickest among the participants, and could finish off in nine and 

a half minutes. In the remaining time he checked his responses, and found three 

mistakes. In two out of three the problem was that, similarly to András and János, he did 

not realize that the sentences were in the past, and therefore picked the present form. In 

the third item he used the verb watch instead of chase. However, he failed to notice one 

mistake. In this item after picking an answer by excluding options he did not consult the 

sample sentences again, but incorrectly followed the Hungarian rules of the possessive 

case, where, contrary to this artificial language, the possession comes first with the 

possessive suffix at the end. (In the following extract the English translation of the 

Hungarian comments that the participant made during the test are printed in uppercase, 

the words of the artificial language are indicated by lowercase bold letters, whereas the 

Hungarian words that the participant read from the test sheet are printed in uppercase 

bold letters): 

 

Extract 3 

MÁTÉ: „YOUR CAT, SO IT NEEDS TO CONTAIN xa, MOUSE, WHICH IS 

ciud, AND CHASE, WHICH IS bo. IT IS DIFFICULT TO DECIDE WHICH IS 

CORRECT. IT MIGHT BE ’C’, meuxa ciud bo.” 

 

In another item after managing to choose the only possible correct solution with the 

help of exclusion, he even managed to establish the new rule, which he could then 

apply accurately in the following sentences. Similarly to Kata, in the beginning his 

information-processing was too fast so that he did not have time to think aloud. 
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János came in third in the group. He could attend to 15 out of 20 items. He made 

four mistakes. In one of the items he chose the correct option, but marked a wrong one 

on the separate answer sheet. Once, similarly to András and Máté, he did not realize 

that the sentence was in the past, and wrongly used the present tense instead. In the 

third case, like Máté, he confused the verb watch with chase. In the fourth case he 

failed to notice an unusual morphological rule of this artificial language. Throughout 

the Language Analysis subtest János was very meticulous. In five out of 15 items he 

attended to after picking an option he immediately checked his train of thoughts and 

solution once again. Similarly to András, in the end he did not seize the opportunity to 

increase his test scores, i.e. he did not mark randomly responses on the separate answer 

sheet. 

As for the protocol of thinking aloud, with the exception of András, three 

participants seemed to understand and be comfortable with the idea. During the 

experiment I hardly ever needed to remind Kata and János to report their thoughts 

while taking the test. Máté was more inclined to forget about this additional task and 

remain silent while thinking, but following the reminder he was ready to conform to 

the instruction. However, András did not really understand the idea of thinking aloud. 

The first few minutes were spent explaining to him how to think aloud even if it was 

inconvenient and slowed him down. But following this initial hesitancy he also 

managed to verbalize his thoughts. 

 

Conclusion 
 

In the Language Analysis component of MENYÉT irrespective of their age and 

educational background all participants took the trouble and tried to find the correct 

answers by extrapolating the necessary linguistic rules from the sample sentences and 

words. In case of difficulties they often excluded options, which strategy also requires 

the ability of inferring. Neither of them applied guessing or other test-taking strategies 

typical of multiple-choice tests; consequently, they provided a valid picture of their 

inductive language learning ability and aptitude. 

All four participants demonstrated that they possessed the ability to extrapolate the 

linguistic patterns of a language, and then to produce correct sentences in this new 

language with the help of these patterns. János, Máté and András, who all differ both in 

their age and educational background, made fairly similar mistakes. They sometimes 

forgot to put the sentences into past tense, although they were aware of the rule. János 

and Máté also confused verbs that they had used earlier correctly. The two of them also 

failed to notice a small linguistic rule that may seem unusual for a speaker of 

Hungarian. Comparing to János, Máté and András, Kata, who is of similar age as 

András, and whose educational background is similar to János’s, put in an outstanding 

performance. She completed this subtest without a mistake. On the basis of these 

observations it can be claimed that as far as the inductive language learning ability is 
concerned this experiment did not show any variance resulting from age or educational 

background of the four participants. 
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However, as for the rate of completing the Language Analysis component of 

MENYÉT, i.e. their speed of taking the items, significant differences could be 

observed. Kata, who is a 32-year-old dentist with extensive language learning 

experience, was the fastest with no mistake. Máté, who is much younger, but only at 

the beginning of his university studies, needed one and a half minutes more to 

complete the subtest, and had one mistake. János, who is older than Máté, but has 

similar language learning experience and graduated from university – although long 

time ago – was much slower. These findings show that younger age or academic 

educational background alone are not enough to predispose a language learner to be 

fast. Kata’s case demonstrated that the combination of the two was more likely to result 

in outstanding achievement. This idea is also supported by Máté’s performance, which 

was similar to Kata’s, and they were both significantly better than the other two 

participants. They both finished the task long before the allocated time was over and 

were both capable of what Ericsson (1988) calls the elimination of intermediate steps, 

and in this way speeding up the process of learning. The elimination of intermediate 

steps means that due to extensive practice the intermediate thoughts of information 

processing do not enter the attention any more, i.e. become unconscious, and 

consequently will become unreportable. On such occasions the result of the processing 

is the only data that can be elicited during think-aloud protocol. 

In terms of rate, at first sight János’s high academic educational background seemed 

to be an advantage over the much younger András with lower education. However, in 

contrast to the other participants, the task of thinking aloud appeared to be cognitively 

more demanding for András, which apparently slowed him down in the beginning. 

Therefore, the three item difference, with which János could overtake András, can be 

attributed to the initial difficulties with the protocol of thinking aloud. Moreover, 

András could correctly solve 10 out of the 12 items he attended to, which is an 83% 

performance, whereas János could find the right answer only in 73% of the items he 

attended to. Therefore, in the case of these case studies it seems that older age reduces 

the rate of language learning, which cannot be compensated by academic studies. 

 

Lessons and issues to think about 
 

As the present study followed the traditions of the qualitative paradigm, the results are 

not suitable for generalizations. Therefore, further research is needed to support these 

findings. The other limitation of the study is that it did not take into account the other 

variables of individual differences, such as the learners’ cognitive style, learning style, 

temperament, mood, etc., which might have helped to reveal additional reasons for the 

differences and similarities observed during the experiment. 

Although the pilot study that was carried out before the two case studies this article 

is based on supported the idea that prior practice was not necessary to be able to 

complete a task and think aloud concurrently, the case of András proved the opposite. 
The reason for this might be that unlike András, and similarly to Kata, the participant 

of the pilot study, who is a medical doctor, has a higher academic educational 
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background, which seems to make verbalizing how and what we are thinking more 

natural. However, for those who have been less involved in cognitively demanding 

situations, thinking aloud might appear to be so uncommon that at first they simply 

cannot imagine what they are supposed to do, thus, as Young (2005) also suggests, 

need a demonstration and some practice. Whether this phenomenon can really be 

associated with educational profile needs to be investigated further. 
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HOPPA ENIKŐ 
 

 

KÉTNYELVŰSÉG AZ OLASZORSZÁGI MOKENEKNÉL 
 

 

 

 

 

Bevezetés 
 

Dolgozatomban az olaszországi moken kisebbség nyelvi helyzetével foglalkozom. A 

mokenek nem tartoznak a legismertebb népcsoportok közé még országukon belül sem. Ez a 

német nyelvsziget Északkelet-Olaszországban található Trentotól tizenkét kilométerre. A 

kis nyelvi közösséget ma három falu alkotja az Alpokban a Fersina-patak völgyében. 

Frassilongonak, Fierozzonak és Palù del Fersinának együttesen mintegy ezer lakosa van. 
Az itt beszélt dél-bajor típusú német nyelvjárást Tirolból hozták át az onnan 

betelepülők. A XIII. században kezdődött a terület benépesítése, ekkor érkeztek a 

mokenek első csoportjai is, akik a túlnépesedett tiroli területekről indultak dél felé, 

megművelhető földet keresve. Ez a hegyvidék akkor feudális nagyurak kezében volt, 

akik kiadták birtokaikat az ott letelepedni szándékozó parasztcsaládoknak (Toller 

2004: 281). A betelepülők erdőirtás révén egyre nagyobb területeket tettek 

művelhetővé. Ebben az időben jöttek létre az állandó települések, korábban ugyanis 

csak időszakos legeltetésre használták a vidéket a környékbeliek. A XV. század 

elején felfedezték a földben rejlő ásványkincseket, s vas-, ezüst- és rézbányákat 

nyitottak. A bányák a XVI. század közepéig élték virágkorukat, azt követően 

kimerültek, s bezárták őket (Wurzer 1998: 48). A bányák újabb betelepülőket 

vonzottak, s a mokenek elődeinek újabb hulláma érkezett, akik szintén a Tirolból 

hozott német dialektust beszélték (Piatti 1996: 139). 

A Tirolból származó német dialektust a latin nyelvű környezet több száz év alatt 

természetesen nem hagyta érintetlenül. Nemcsak a nyelvjárás szókincse vett át 

elemeket a környező latin dialektusokból, hanem nyelvtani rendszere is több 

szempontból ezek mintájára változott. A más nyelvű környezet ellenére a moken nyelv 

megmaradt német nyelvnek, mely hangzásában is németes, bár a „Hochdeutsch”-on 

nevelkedett látogató igen keveset ért belőle. 

Furcsa elnevezésükre a legelfogadottabb magyarázat az, hogy a ’csinál’ jelentésű 

machen ige nyelvjárási alakjáról van szó, mert a beszélők igen gyakran használják ezt 

az igét (Piatti 1996: 56). 

A középkorban Tirolból kiszakadt német nyelvjárást a fent említett három faluban 

beszélik. Nyelvhasználatukban az olasz nyelv (és a helyi olasz dialektus) keveredik a 

moken nyelvvel. Szociolingvisztikai felmérésem e két nyelv használatára irányult. 
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Anyag és módszer 
 

2007 márciusában az egyik moken faluban, Palù del Fersinában (dialektusban Palae en 

Bersntol) kérdőíves vizsgálatot végeztem, mellyel a lakosság nyelvhasználati szokásait, 

nyelvismeretét, s a moken nyelvvel kapcsolatos attitűdjüket kívántam felmérni. 

A három, egymással szomszédos falu közül Palù fekszik a legmagasabban. Ez a 

település esik a legmesszebb a nagyobb városoktól, lakóinak száma a legalacsonyabb: 

egy 2003-as számlálás szerint 182 fő (Abbruzzese 2005: 11). Zsákfalu, tehát csak egy 

irányból közelíthető meg, másik végén az út nem folytatódik, onnan csak erdei 

ösvényeken lehet a hegy magasabb részei felé jutni. 

A kérdőívet 47 fő töltötte ki, 19 nő és 28 férfi. Ha a 2003-as népességszámot 

vesszük figyelembe, akkor ez a lakosság 26%-a. A falu lélekszáma évről évre csökken, 

ezért ez az arány valamivel több 26%-nál. A legfiatalabb adatközlő 8 éves, a 

legidősebb pedig 78 éves volt. A 30 év alattiak 9-en voltak, 30 és 50 év között 19-en és 

50 év felett szintén 19-en. A legfiatalabb korosztályba tartozó megkérdezettek 

alacsonyabb száma a falun belüli arányokat is tükrözi. 

Az olasz nyelvű kérdőív a függelékben olvasható a magyar fordítással együtt. 

 

Eredmények 
 

A kérdőív minden kérdésének elemzésére most helyhiány miatt nem térhetek ki, ezért 

kiválasztottam közülük néhányat, melyeket a következőkben ismertetek. 

– Az anyanyelv kérdését illetően (1. ábra), a válaszadók 60%-a tekinti a mokent 

anyanyelvének, 15%-uk a mokent és az olaszt együtt, 23%-uk az olaszt és 2%-uk a 

ladint.  

A ladin ugyanebben a tartományban beszélt neolatin nyelv. Mivel Palù jelenlegi 

lakosságának nyelvhasználata érdekelt, az adatközlők közt olyanok is vannak, akik más 

helyekről költöztek ide lakhelyváltás miatt házassági vagy egyéb okokból. Így került a 

ladin nyelv is a faluba. 

 

1. ábra. Anyanyelv 
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– Arra a kérdésre, hogy melyik nyelvet sajátította el hamarabb (2. ábra), 79%-ban 

válaszolták azt, hogy a mokent, 6%-ban azt, hogy a mokent és az olaszt egyszerre, s 

15%-ban azt, hogy az olaszt. 

 

2. ábra. Előbb elsajátított nyelv 

 

 

 

– Hogy melyik nyelvet kedveli jobban (3. ábra), arra 59%-uk azt felelte, hogy a 

mokent, 23 %-uk egyformán viszonyul a mokenhez és az olaszhoz, 16%-uk az olaszt 

szereti jobban, és 2 %-uk a ladint és az olaszt egyformán kedveli. 

 

3. ábra. Kedveltebb nyelv 
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– Melyik nyelven fejezi ki könnyebben magát? (4. ábra) Erre vonatkozóan 56%-ban 

válaszolták azt, hogy mokenül, 20%-ban, hogy mokenül és olaszul egyformán, 22%-

ban olaszul beszélnek könnyebben, és 2%-ban ladinul. 

 

4. ábra. Könnyebben használt nyelv 

 

 

 

– A nyelvismeretre vonatkozóan (5. ábra) a megkérdezetteknek maguknak kellett 

nyilatkozni arról, hogy milyen szinten beszélik, ill. értik a moken nyelvet. Mindkét 

képességnél öt kategória közül választhattak: kiválóan, jól, közepesen, rosszul, nem 

beszélem/értem. Jól látható, hogy azok vannak a legtöbben, akik nyelvtudásukat 

kiválónak vagy jónak tartják. 

 

5. ábra. Moken nyelvismeret 
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– A domaineket illetően, összefoglalva elmondható, hogy a családon belüli és a 

falubeliek egymás közti kommunikációjában a moken nyelv dominál. A munkahelyen, 

az iskolában, a templomban, a falu egyes hivatalaiban és részben barátokkal folytatott 

beszélgetésekben az olasz nyelv jut vezető szerephez. Ennek oka, hogy a 

beszédpartnerek nem ismerik a moken nyelvet. 

– Előnynek érzi-e, hogy beszél mokenül? Miért? 

90%-uk előnynek érzi, 10%-uk nem. A legtöbben azért érzik előnyösnek, mert 

könnyebben megtanulnak németül. Az indoklások közt egyéb szempontok is 

szerepeltek: nyelvi és kulturális többletet biztosít; kifejezi a csoporthoz való tartozást; a 

több nyelv ismerete később gyorsabbá teszi más nyelvek tanulását; néha jó, ha mások 

nem értik őket; mert az ő nyelvük. 

– Hátránynak érzi-e, hogy egy kisebbséghez tartozik? Miért? 

92%-uk nem érzi hátránynak, 8%-uk annak érzi. A legtöbb válaszadó, aki nem érzi 

hátránynak, hozzáteszi, hogy ez a tény nem változtat az életén. 

– Mit jelent mokennek lenni? Különféle válaszokat kaptam erre a kérdésre: egy 

másik kultúrához tartozni; egy kisebbséghez tartozni; mokenül beszélni; őrizni néhány 

hagyományt; két nyelvet ismerni; büszkének lenni a falura; egy adott közösséghez 

tartozni; ugyanaz, mint milánóinak lenni; egy kulturálisan eltérő környezetben élni; 

kötődni a területhez, a nyelvhez és a kultúrához; egynek lenni a világ többi embere 

közt; egy mások által meg nem értett nyelvet beszélni. 

 

Összegzés 
 

A megkérdezettek többsége az anyanyelvnek, az előbb elsajátított nyelvnek, a 

kedveltebb nyelvnek és a könnyebben használt nyelvnek is a mokent jelölte meg. 

Nyelvismeretük nem csak a megértés, hanem a beszéd szintjén is igen jó. A nyelv 

használati színterein a moken és az olasz nyelv változó arányban oszlik meg. Egy 

elenyésző kisebbségtől eltekintve, a moken nyelv ismeretét előnynek tekintik, s 

kisebbségi létüket nem érzik hátránynak. 
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Kitekintés 
 

Palù del Fersinában tehát ma is él az az ősi német dialektus, mely a XIII-XV. 

században került Tirolból az Alpok déli részére. Megmaradásához a földrajzi 

elszigeteltségen kívül az is hozzájárult, hogy a XVI. századot követően a mokenek 

kereskedelemmel kezdtek el foglalkozni: a vándorkereskedők a környező német 

nyelvterületeken értékesítették a maguk által készített paraszti eszközöket, 

szerszámokat egészen a XX. század 70-es éveiig (Piatti 1996: 770). Így a német nyelv 

ismeretének gyakorlati haszna volt, s ez presztízsét is megemelte. Egy másik fontos 

tényező, hogy a XIX. század második felétől az első világháború végéig – míg a terület 

Olaszországhoz nem került – német iskoláik voltak (Piatti 1996: 795). 

Ma a kisebbségi nyelvnek az iskolában történő oktatására törvényi szabályozás 

nincs. Az óvodát illetően viszont a tartományi törvény kimondja, hogy kell lennie egy 

óvónőnek, aki beszél mokenül. 

A dialektus megjelenik a médiában is. A Trentino című regionális napilapban 

kéthetente egy oldal mokenül olvasható. A TCA nevű regionális televíziócsatorna 

hetente híradót közvetít moken nyelven olaszul feliratozva. Negyedévente megjelenik 

saját folyóiratuk LEM címmel, mely dialektusban annyit jelent, hogy ’élet’. A 

folyóiratban olasz, német és moken nyelvű írások jelennek meg. 

A faluban kétnyelvű feliratok olvashatók, az olasz mellett nem németül, hanem palùi 

dialektusban. 

A moken elnevezés a korábbi időkben pejoratív értelmű volt, s a környékbeliek 

lenézték a moken lakosságot. A név lassan elveszti negatív értelmét. Ez annak 

köszönhető, hogy az 1987-ben megalakult Moken-Cimber Kultúrintézet, melynek 

székhelye a faluban van, így nevezi meg magát, s ezt a kifejezést használják a velük 

foglalkozó szakemberek is. A tartományi törvény, mely szót ejt erről a kisebbségről, 

szintén ezt az elnevezést használja. 
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FÜGGELÉK 

 

-Sesso/ Nem 

-Età/ Életkor 
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-Posto di lavoro/ Munkahely 

 

-Nazionalità/ Nemzetiség 

-Lingua madre/ Anyanyelv 

-Lingue straniere/ Idegen nyelvek 

 

-A che livello parla il mòcheno?/ Milyen szinten beszéli a mokent? 

ottimo/kiválóan, buono/jól, mediocre/közepesen, cattivo/rosszul, non parlo/nem beszélem 

-A che livello capisce il mòcheno?/ Milyen szinten érti a mokent? 

ottimo/kiválóan, buono/jól, mediocre/közepesen, cattivo/rosszul, non capisco/nem értem 

 

-È capace a scrivere in lingua mòchena?/ Tud mokenül írni? 

-È capace a leggere in lingua mòchena? Tud mokenül olvasni? 

 

-Quale lingua ha imparato prima?/ Melyik nyelvet sajátította el előbb? 

-Dove ha imparato il mòcheno?/ Hol tanulta a mokent? 

-Dove ha imparato l’italiano?/ Hol tanulta az olaszt? 

-Quale lingua preferisce?/ Melyik nyelvet kedveli jobban? 

-In quale lingua Lei si esprime con più facilità?/ Melyik nyelven fejezi ki könnyebben 

magát? 

-Con quale cultura si identifica?/ Melyik kultúrával azonosul? 

 

-Che lingua usa con/ Milyen nyelvet használ 

i genitori/ a szülőkkel 

i nonni/ a nagyszülőkkel 

i figli/ a gyerekeivel 

i nipoti/ az unokákkal 

i fratelli, le sorelle/ a testvérekkel 

il coniuge/ a házastárssal 

gli amici/ a barátokkal 

i compaesani/ a falubeliekkel 

il prete/ a pappal 

nel negozio del paese/ a falu boltjában 

negli uffici del paese/ a falu hivatalaiban 

sul posto di lavoro, a scuola/ a munkahelyen, iskolában? 

 

-In quale lingua conta/ melyik nyelven számol 

sogna/ álmodik 

pensa/ gondolkodik 

prega/ imádkozik 

bestemmia/ káromkodik? 
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-Lei si ritiene avvantaggiato dal fatto che parla il mòcheno? Perché?/ Előnynek érzi, hogy 

beszél mokenül? Miért? 

-Lei si ritiene svantaggiato dal fatto che appartiene ad una minoranza? Perché?/ Hátránynak 

érzi, hogy egy kisebbséghez tartozik? Miért? 

 

-Conosce le tradizioni mòchene? Quali?/ Ismeri a moken hagyományokat? Melyeket? 

 

-Che significa: essere mòcheno?/ Mit jelent mokennek lenni? 

 

-Di che cosa avrebbe bisogno la minoranza mòchena?/ Mire lenne szüksége a moken 

kisebbségnek? 

 

-È importante che i giovani parlino il mòcheno?/ Fontos, hogy a fiatalok beszéljék a 

mokent? 

 

-È necessario insegnare a scuola la lingua mòchena?/ Szükséges az iskolában tanítani a 

mokent? 
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HORVÁTH JUDIT 
 

 

THE HISTORY OF LEGAL ENGLISH 
 

 

 

 

 

Introduction to the history of legal English 
 

The development of legal language is corrrelated with British and American history. To 

understand the linguistic nature of modern legal English it is very useful to study those 

effects that have influenced its evolution. To some extent, legal English is indeed a pro-

duct of its history. It is a story of Anglo-Saxon mercenaries, Latin-speaking 

missionaries, Scandinavian raiders, and Norman invaders, all of whom left their mark 

not only on England, but on the language of its law. The first important event is the 

Germanic invasion in the fifth century. After the two main tribes they got the name: 

Anglo-Saxon (O’Driscoll 2000: 16). Although they did not have a legal profession as 

such, they had legal actions and expressions for them. Some of these Anglo-Saxon or 

Old English terms have survived and are still used even today. One of these is the word 

witness, which comes from their word for ’to know’ (witan). The term witness originally 

meant knowledge or evidence. (Tiersma 1999: 10) Schwyter points out that the domas 
(dooms), proclaimed by the king and his witan, were written down, copied several times 

and distributed over the land, „so that every bishop and ealdorman was in possesion of 

such a copy” (1996: 25). 

The modal auxiliary will in Old English expressed desire. Anglo-Saxons called 

statements concerning one’s desire in case of death wills, hence the legal term Last Will 
and Testament. (Tiersma 1999: 11) Some other words which come from this era are 

goods, guilt, manslaughter, murder, oath, oath bequeath, right, sheriff, steal, swear, 
theft, thief, ward, witness and writ. (Tiersma cited from 

http://www.languageandlaw.org/NATURE.HTM) 

Another characteristic of Anglo-Saxon legal language is the use of alliteration. It 

was the result of the age since then legal proceedings were oral. Without written rules 

and aids the participants had to memorize whole phrases: alliteration and rhyme made 

it easier (Heffentrager 2005: 9). Alliteration survived in binominal expressions, or 

conjoined phrases widely used in both written and spoken legal language. „Most 

Anglo-Saxon alliterative phrases have disappeared from our language. One that has 

survived is to have and to hold, which is still part of many marriage vows.” (Tiersma 

cited from http://www.languageandlaw.org/NATURE.HTM) 

In 597 St. Augustine arrived in England (O’Driscoll 2000: 17) and established 
Christianity. Through the Roman church the Latin language spread over England. It 
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naturally influenced the legal language firstly in matters concerning the church like 

marriage and family. Since in the middle ages Latin was the language of science and 

literature, and literate people mostly belonged to the clergy, Latin became the language 

of written legal documents and laws. Words and expressions have survived from this 

era as well, although Latin had not had such a great influence as in continental legal 

languages, as a consequence of the different history of the two legal systems. Some 

examples for these words are: client, mediate, legitimate. „The practice of using Latin 

versus in case names (for ’against’) harks back to these times. English lawyers and 

judges were also prone to express sayings or maxims about the law in Latin. An 

example that has survived is caveat emptor.” (Tiersma cited from 

http://www.languageandlaw.org/NATURE.HTM) Caveat emptor is the Latin for ’let 

the buyer beware’: the principle that the seller of a product cannot be held responsible 

for its quality unless it is guaranteed in a warranty. (http://dictionary.reference.com/) 

During the eighth to tenth centuries Vikings or Danes conquered parts of Scotland 

and Ireland as well as the northern and eastern parts of England. These parts were also 

known as Danelaw. (O’Driscoll 2000: 17). From this influence the most important 

inherited word is law, but otherwise the language did not have a large impact on legal 

English. (The word law derives from the Norse word lay, therefore from the 

etimological point of view the phrase to lay down the law is a repetitive redundancy 

(Tiersma 1999: 17). 

The most influental language till today is French. In 1066, William the Conqueror 

invaded England. The ruling class had been replaced by French-speaking nobility so it 

became the language not only of the government, but legal processes as well. In oral 

legal language French replaced English, while in written legal language Latin and 

French were equally used. During the thirteenth century, a professional class of lawyers 

evolved. This development was stimulated in the mid-thirteenth century, when the 

church banned its priests from serving as legal representatives in lay courts. (Tiersma 

1999: 24). By the end of the fourteenth century, French was driven out by English in 

common language while it still prevailed in legal language. It was this early feudalistic 

age when courts and procedures were standardized, so the majority of words connected 

to court and real property were influenced by „Law French”. In legal documents some 

of the most characteristic collocations are those in which synonyms, or near-synonyms, 

are coordinated, sometimes in quite extensive lists, but more usually in pairs: made and 

signed, terms and conditions, able and willing, etc. „Draftsmen got into the habit of 

using these pairs at a time when there were in the language both native English and 

borrowed French elements for the same referent” (Crystal and Davy 1969: 208). In this 

situation there was some doubt whether these synonyms meant exactly the same thing, 

so there was a tendency to use both alternatives and „rely on inclusiveness as a 

compensation for lack of precision” (Crystal and Davy 1969: 208). Some „Law 

French” terms (which very often derive from Latin): proposal, effect, duly, signed, 

agreeing, rules, date, contract, lease, rent, sue, counsel, appeal, attorney, etc. 

Examples of mixed language doublets are: breaking and entering (English/French), fit 
and proper (English/French), lands and tenements (English/French), will and testament 
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(English/Latin). Examples of English only doublets are: let and hindrance. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_English) Tiersma points out that in this period the 

English legal profession was trilingual (1999: 33): legal records were written in Latin, 

court proceedings were in French, while discussion between lawyers and clients must 

have been in English. 

By the middle of the sixteenth century, there was a growing demand that the 

language of law be English. The language of local courts started to switch into English, 

and more and more statutes were written in English. Finally, during the 

Commonwealth the puritans made the last step and in 1650 Parliament passed a law 

that required all case reports and books of law to be in the English Tounge only 

(Tiersma 1999: 35). Nevertheless, Law French and Latin were dead languages by that 

time and keeping them in use became harder and harder. During the second half of the 

seventeenth century, those two languages slowly declined. At the beginning of the 

eighteenth century all court procedures were in English, and when in 1731 Parliament 

permanently ended the use of Latin and French in legal proceedings, it was only a 

formality (Tiersma 1999: 35-37). There was another historical event which proved to 

be very important in the developement of modern legal English: printing. The 

appearance of printed texts was the main step towards a standardized legal language 

since it made it possible to duplicate statutes, verdicts or contracts and use them all 

over the country. 

With the growth of the British empire Legal English also spread over the settlements 

of today’s USA. When the pilgrims arrived in the New World, they drafted a type of 

constitution for their colony, known as the Mayflower Contract in 1620 (Tiersma 1999: 

43). It allowed them to use the legal language of their home world as they knew it. 

They used devices such as alliteration from the Anglo-Saxon heritage as well as 

wordiness, or circumlocution. (In point 8. this phenomenon is detailed.) 

At the beginning, most settlements refused the use of the English legal model, but as 

they developed, there was a need for a steady legal system. Since the colonies were 

under the effects of British statutes the only familiar pattern was the English one. It was 

a precedent-based model (today: case law), the interpretation of these statutes might 

have differred in time in the New World, as they had had difficulties looking up 

precedents recorded in England. Therefore, in the early period, American lawyers were 

educated in England. The first law school in the USA relied heavily on English 

materials. The Chair of Law at William & Mary, created in 1779 by the Board of 

Visitors at the urging of Thomas Jefferson, was the first established in the United 

States. (http://www.wm.edu/law/about/historytradition.shtml) 

Nevertheless, there was a great demand among American lawyers and politicians to 

reform the legal language and make it more intelligible for the public. The most 

outstanding examples of this effort are the Declaration of Independence and the 

Constitution. The first occupant of the Chair was George Wythe, in whose offices 

studied Thomas Jefferson, John Marshall, James Monroe and Henry Clay. Wythe, a 

leader in the struggle for independence, was a signer of the Declaration of 

Independence and a member of the Federal Constitutional Convention. He became a 
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powerful force in the development of American legal education. During the decade of 

his professorship, he developed a comprehensive course of law study which 

emphasized the acquisition of practical skills in such areas as legislative drafting and 

oral advocacy. (http://www.wm.edu/law/about/historytradition.shtml) Despite these 

facts legal English mainly remained unreformed. 

 

1. Introduction to the law of contract in America 
 

A contract is a legally enforceable agreement containing one or more promises; but not 

every promise is a contract – only the ones enforceable by law are called contracts 

(Grilliot and Schubert 1988: 562). To establish a contract there must be an agreement 

(parties’ willingness is expressed to be bound to the terms of the contract) between 

component parties (no mental disability or age factor) based on genuine assent of the 

parties (no misinterpretation, duress or mistake) by consideration which does not 

contravene principles of law and which must be in writing in certain cases. 

Civil law and common law are two different legal systems, with different origins, 

history, provisions and rules. In the United States of America law sudents keep 

memorising cases and precedent verdicts (common law), while in Hungary law 

students study articles of codified laws (civil or continental law). These two different 

traditions have deep impact on contract law. As Lordi points out, in the current times it 

is very common to talk about a global or transnational contract law meaning that only 

one contract law should exist in the world (2002). In effect, even if legal scholars of 

common and civil law systems often reach the same results in solving legal problems, 

the process to arrive at the results is different. Common law, following its tradition, is 

not dogmatic and uses a caselaw methodology. It is judge-made law, judges are 

empowered by statute or by constitutional provision in every state to decide 

controversies between litigants. Judges’ decisions become a precedent for future legal 

controversies that are similar (Ormai and Pókay 2003: 25). Civil law, born with School 

of Bologna Glossators, is dogmatic and conceptual. Mainly businessmen would vote 

for the harmonisation of the systems, since it would facilitate transactions  and result in 

the growth of business (Lordi 2002). Unifying contract law would also be useful for 

translators: however hard they try to find the best equivalent for a given term, a 

translated contract will never be as „perfect” as an original American contract, 

which is due to the different systems, since obviously one legal system cannot be 

transported to another country. But to achieve the aim of many and have a common 

system of laws and principles „it is necessary to have lawyers of both systems working 

together in addressing legal issues” (Lordi 2002). If translators are employed since the 

very beginning of the formation of the contract it is often recommended for the parties 

to agree on a hybrid-contract, which possesses features from both systems. 

 

2. The formation of an American contract 
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Although generally American legal system lacks codes and provisions, for commercial 

agreements lawyers use the very important Uniform Commercial Code (UCC or the 

Code) which is one of a number of uniform acts that have been promulgated in 

conjunction with efforts to harmonize the law of sales and other commercial 

transactions in all 50 states within the United States of America. This objective is 

considered to be important because of the frequency of commercial transactions that 

extend beyond one state. The UCC applies mainly to merchants and govern the sale of 

goods, but several states adopted it only with certain modifications (Heidinger, 

Hubalek, Bárdos P., Bárdos R. 2004: 11). 

 

2.1. The offer 
 

Perhaps the most important feature of a contract is that one party makes an offer for a 

bargain and the other one accepts it. This can be called as a concurrence of wills or a 

meeting of the minds of two or maybe more parties (www.wikipedia.org/wiki/contract). 

Furthermore, a contract should always be „believable” for any reasonable person. 

Before acceptance the offer may be revoked any time (Grilliot and Schubert 1988: 

564). 

 

 

2.2. Consideration 
 

It is a vital element in the law of contracts. Consideration is a benefit which must be 

bargained for between the parties, and is the essential reason for a party entering into a 

contract. „Acts which are illegal or so immoral that they are against established public 

policy cannot serve as consideration for enforceable contracts.” 

(http://dictionary.law.com/) 

 

2.3. The acceptance 
 

The content of the acceptance must agree with the offer, i.e. the terms of the offer 

should be seen in the acceptance. Otherwise, the acceptance is considered as a 

counteroffer under case law. Under the UCC, any kind of modifications or optional 

addictions in the acceptance are treated as offers for an additional contract. Unlike the 

offer, „the acceptance is effective upon dispatch, not upon receipt by the offeror” 

(Heidinger et al 2004: 11). 

 

2.4. The Parol Evidence Rule 
 

Except for the types of contracts falling under the Statute of Frauds listed above, a 

contract need not be in writing. If the parties make a written contract, however, the 

Parol Evidence Rule applies. This rule states that if there is evidence in writing (such as 
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a signed contract) the terms of the contract cannot be altered by evidence of oral (parol) 

agreements purporting to change, explain or contradict the written document 

(www.thelaw.com/ParolEvidence). 

 

2.5. Invalidity 
 

An otherwise valid contract can be invalidated or rescinded under certain 

circumstances. Arising from case law and adopted by the UCC, unconscionability 

exists when a party exploits its overwhelming economic strength resulting in 

„unconscionable” conditions on the other party 

(www.law.cornell.edu/ucc/ucc.table.html). 

 

2.6. Assignment 
 

Except for cases where the identity of the party is important for the contract, claims can 

be assigned. An assignment requires consideration, and the same defenses concerning 

performance owed exist against the assignee as they would have against the assignor. 

 

2.7. Performance 
 

The obligations under a contract are satisfied by performance of the terms of the 

contract. The terms of the contract must be met regardless of whether the terms are 

expressed or such strict compliance is required with the exception of with what is 

known as substantial perfomance. It provides some relief from compliance with the 

contract’s terms and can be found in both law and the UCC. 

 

2.8. Termination 
 

The power of the offeree to bind the offeror lasts for the duration of the offer. „The 

duration of an offer is the time period from the moment an offer is effectively 

communicated to the offeree until it is terminated” (Grilliot and Schubert 1988: 566). 

 

2.9. Impossibility 
 

The impossibility of carrying out a contract, which occurs, for example, when it relates 

to subject matter does not exist. The event making fulfilment impossible may arise 

either before or after the contract is made. In the former case the contract is void for 

mistake. In the latter case the contract will be discharged under the doctrine of 

frustration of contract (Martin 2002: 243). 

 

2.10. Breach of Contract 
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Breach of the contract is failing to perform any term of a contract, whether written or 

oral, without a legitimate legal excuse. Breach of contract is one of the most common 

causes of law suits for damages and court-ordered „specific performance” of the 

contract (www.law.com/breach). The notion of partial breach also exists „If the partial 

breach affects the value of the entire contract, the plaintiff may stop his/her own 

performance and sue for damages for a total breach” (Heidinger et al 2004: 13). 

 

2.11. Remedies 
 

2.11.1. Damages 
 

Money damages are the accepted remedy for breach of contract. Damages are 

calculated by considering actual damages including reasonably foreseeable or 

consequential damages, lost profits or incomes as well as incidental damages. 

 

2.11.2. Specific Performance 

 

A court order to a person to fulfil his obligations under a contract. American contract 

law doctrine views specific performance as a special remedy for breach of contract 

which is ordinarily available only when damages would be inadequate. „When the 

transaction involves real property or unique or irreplaceable goods which cannot be 

sufficiently compensated by the awarding of money damages” (Heidinger et al 2004: 

13). 

 

3. Preserving formulae 
 

The following quotation is from an old endowment assurence policy (Crystal and Davy 

1969: 195) but my own corpus also bustles with texts of similar style. Despite the fact 

that my corpus has been built for only eight years (so it contains relatively new 

contracts) the linguistic phenomena and the typical terms are very much similar to the 

quoted text: 

 

Witnesseth that if the Life Insured shall pay or cause to be paid to the Society or to the 

duly authorised Agent or Collector thereof every subsequent premium at the due date 

thereof the funds of the Society shall on the expiration of the term of years specified in 

the Schedule hereto or on the previous death of the Life Insured become and be liable to 

pay to him/her or to his/her personal representative or next-of-kin or assigns as the case 

may be the sum due and payable hereunder in accordance with the Table of Insurance 

printed hereon and the terms and conditions of the said Table subject to any authorised 

endorsement appearing hereon and to the production of this policy premium receipts and 

such other evidence of title as may be required 
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Observing this quotation, the first striking phenomenon is the complete lack of 

punctuation. Even the full stop is missing to indicate the end of the sentence, not to 

mention the commas, which could be incredibly helpful to make this piece of legal 

document more understandable since they would show when an important sequence 

finishes and the other one starts. Translators, who frequenty translate such documents, 

are used to the complete absence or the thin usage of punctuation, but in the target 

language documents they do use punctuation: mainly commas and colons. 

Capitalisation within the text appears in both American and Hungarian legal 

documents. Not only data and proper names are emphasized with capitalisation but the 

pieces of information that the lawyers found important to stress. Moreover, in 

American contracts sometimes linking words are written with capital letters (every 

single letter of them, as shown in the example) to stress the importance of the clause 

that it preceeds. Since this phenomenon has no historical background in writing 

Hungarian legal documents, in translated texts capitalised linking words can rarely be 

detected. One more comment on typology: the use of ghotic characters for the initial 

whereas, which is used even in today’s contracts to show lawyers’ commitment to 

tradition. 

 

3. Historically fossilized and archaic expressions in contracts 
 

(The examples for the forthcoming points and paragraphs come from my own corpora, 

and they can also be detected in one of my former publications on the internet: 

http://translat.btk.pte.hu/translat_2007_nov.pdf) If we observe the texts of American 

contracts on the lexical level, we can see historically fossilized words and expressions 

and restricted or altered meanings: for example servant is used for employee and 

master is used for employer (Horváth 2007). In case of lease agreements, the lessor is 

the person that gives the lessee use of a property or an area of land, etc. But in lease 

contracts considering renting a flat or a house, lessors are called landlady or landlord 

depending on their sex. Although the word witnesses is frequently used thus 

understandable for everybody, its old-English equivalent is used in contracts, which is 

witnesseth. The same phenomenon can be observed in the case of have, which is often 

used as hath. 

 

4. Special meaning of everyday expressions 
 

Another typical phenomenon is the special meaning of everyday expressions: 

performance, delegate or consideration, which are all cardinal elements in American 

contracts, all have different meanings in the language of law. Let’s see a few examples 

for their special meanings and their Hungarian translations. 

The everyday meaning of performance is a „(public) show of music or a play” 

(Oxford Advanced Learner’s Dictionary) while its legal meaning is the process of 
fulfilling one’s duties or tasks: 
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„… they were asked to put up a $2m performance bond.” 

’Teljesítési biztosítékként 2 millió dollár letétbe helyezését kérték’ 

 

In everyday oral discourse with the word delegation we refer to a group of people 

who were „elected by others to express their views”. (Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary) On the other hand, the term delegation in legal documents refers to the 

process of changing the possession of rights: 

 

A: „The committee delegated the appointment of staff to the chairperson.” 

’Az elnök felhatalmazást kapott a bizottságtól, hogy kijelölje a személyzetet’ 

 

B: „The delegation shall be satisfactory for both parties.” 

’A jogátvállalás mindkét fél számára kielégítő’ 

 
In common conversations consideration is used as a synonym of a thing that must be 

thought about or taken into account, while as an important part of all contracts it means 

a kind of payment for somebody’s services: 

 

„… issues rose questioning the consideration in the contract.” 

’megkérdőjelezték a visszterhességgel foglalkozó részt a szerződésben’ 

 

5. The use of collocations and affixes 
 

The use of collocations and affixes (mainly double prefixes) is also a characteristic 

feature: American contracts hint at the frequency and variety of those words which 

consist of an adverbial word or place to which a preposition has been suffixed (Crystal 

and Davy 1969): nowhere else can you meet words like aforementioned, aforesaid, 
hereinbefore or a wide range of words whose root is here: heretofore, herewith, herein, 

hereof, hereunder and hereinafter. The last term hereinafter only occurs in contracts 

(Bart and Klaudy 2003: 131). They are useful for lawyers to assure precise references, 

but there is also a hidden reason for their repetitiveness, which is the admiration for 

tradition. These words were common in Medieval English. Instead of saying under it or 

under that Middle English speakers used hereunder or thereunder. In the case of with 

which they said herewith (Tiersma 1999: 93). In some cases there are Hungarian fixed 

phrases for translating these collocations but they are often omitted: 

 

„…concluded by and between Schott Eurovit Glass Manufacturing Company Limited 

(H-8800 Nagykanizsa, Fő út 1.) as principal, represented by Péter Kiss, managing 

director, hereinafter PE” 

’… amely létrejött egyrészről a Schott Eurovit Üvegtermékeket Előállító Korlátolt 

Felelősségű Társaság 8800 Nagykanizsa, Fő út 1. mint vevő, képviseli: Kiss Péter 

ügyvezető igazgató, a továbbiakban: PE’ 
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6. The use of tautological expressions 
 

Tautological expressions (redundancy, multiplying and repetitions) also characterize 

contracts: made and signed, agree and contract, lawful authority, by and between, etc. 

cannot be omitted in any legal agreements. The near-synonyms are often coordinated 

by draftsmen who got into the habit of using them when for the same referent there 

existed two terms: the native English and the borrowed French term (Crystal and Davy 

1969: 208). They decided to use two terms for the same referent to avoid ambiguity, 

that is the reason why we can find plenty of couplings in American contracts. We can 

also observe term pairs in Hungarian contracts (A) but they are not so frequent, since it 

has no such tradition in Hungarian. Translated texts often lack these word pairs (B): 

 

A: „Agency Agreement … Concluded by and between KHG Industrial, Commercial and 

Servicing Co. Ltd. (H-8800 Nagykanizsa, Fő út 1. – Hungary) represented by Mr. Peter 

Kiss Managing Director as Principal (hereinafter: Principal) and …” 

’Ügynöki Szerződés … Amely létrejött egyrészről a KHG Ipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (8800 Nagykanizsa, Fő út 1.) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről …’ 

 

B: „… as Agent (hereinafter: Agent) in the place and on the date as here below written 

under the following terms and conditions: …” 

’… mint ügynök (a továbbiakban: Ügynök) között az alulírott helyen és napon, az alábbi 

feltételekkel: …’ 

 

7. The use of shall 
 

An important observation from the lexical and semantic level: the modal auxiliary 

shall, which used to express future but today in everyday speech it is used to express an 

offer, whereas in the language of law it expresses obligation. (In the Bible the latter 

usage can be observed, too: thou shall not kill for instance, which is also a strong 

obligation.) 

 

A: „Contracting parties agree and contract that PK shall make all documentation – 

drawings, quality requirements, technical descriptions, etc. – of the machinery and 

products available to PE at the same time of transporting the machines to PE’s site.” 

’Szerződő felek megállapodnak, hogy PK kötelezettséget vállal arra, hogy a gépek és 

a termékek valamennyi dokumentációját – rajzok, minőségi előírások, műszaki leírások 

stb. – PE rendelkezésére bocsátja a gépeknek PE telephelyére történő szállításával 

egyidejűleg’ 

 

B: „The managing directors shall direct the business of the company and represent the 

company towards third parties …” 
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’Az ügyvezetők vezetik a társaság ügyeit, és képviselik a társaságot harmadik 

személyekkel szemben …’ 

 

Shall occurs even in the simplest sentences, which are considered to be syntactically 

neutral, but after signing them contracts will be legally binding to the parties therefore 

using shall is a must. When translating this modal auxiliary into Hungarian, translators 

either use adjectives (kötelező) or use a syntactically neutral stative sentence: 

 

„The Company shall be named …” ’A társaság cégneve: …’ 

„The Company shall have its registered domicile in …” ’A társaság székhelye: …’ 

 

8. The special meanings of such and (the) said 
 

Such and the said usually refer back to some data that have been mentioned in the 

contract earlier: 

 

„Contracting parties agree that the gross amount of …HUF of the lease fee shall be 

deposited by Lessee within 10 calendar days after the execution hereof, but not later 

than January 15, 2000 to a lawyer’s escrow of Dr. Nagy Pál individual lawyer (8800 

Nagykanizsa, Fő u. 3.) under an escrow agreement to be concluded with him with the 

condition that the depositary lawyer shall place the amount of such deposit in the 

attached sub-account of his bank account and the deposit can be paid to Lessor only 

when Lessee takes possession of the leased premises from Lessor and a copy of the 

minutes taken about such possession taking and signed by both parties is handed over to 

the depositary lawyer. After the said possession taking, Lessor shall issue an invoice on 

the lease fee to Lessee and in such invoice the date of payment should be February 1, 

2000.” 

 
In the Hungarian translation of the source text there is no such „reference word” 

therefore translators rather repeat the expression. Repetitions characterise both 

American and Hungarian contracts since one of the most important aims of legal 

draftsmen is to avoid ambiguity. As Crystal and Davy point out „ambiguities and 

confusions are intolerable in a legal document” (1969: 212). For this reason the 

complete lack of anaphoric reference is observable, the otherwise frequently used 

relative sentences, relative pronouns (who, which) and personal pronouns (it, him, her) 

are scarcely used in contracts. This is a safe procedure, but one that makes the text 

heavy and monotonous (Hiltunen 1990). 

Besides the usage of said and such other phenomena are also observable in the 

above quotation. The omission of the (otherwise required) definite article the is typical 

in American and also in Hungarian contracts. Literate speakers of these languages 

would never use a proper name with the definite article preceding it. Since Lessor and 
Lessee stand for proper names, which have been identified previously in the contract, 

draftsmen do not use definite articles. A typical collocation can also be observed 
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(hereof), and the earlier mentioned modal auxiliary shall also occurs. The following 

example provides further examples (omission of the definite article, shall, etc.). 

 

„Parties agree that after the execution of this agreement Kiss & Partner shall take the 

necessary arrangements with MATÁV regarding the registration. The costs of such 

registration shall be borne by Kiss & Partner.” 

’Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás aláírását követően a telefonvonalak átírásáról 

a Kiss & Társa Bt. köteles intézkedni a MATÁV Rt.-nél. Az átírással kapcsolatos 

költségek a Kiss & Társa Bt.-t terhelik’ 

 

8. Circumlocution 
 

When reading contracts in any language one often has the feeling that the language is 

overcomplicated and for understanding the content, the contract must be read several 

times. We can observe a range of elements in the contract which may seem 

„unimportant” for the first sight but actually they occur because of the circumlocution 

phenomenon. (Horváth 2007) When translating from Hungarian to English, 

unexperienced translators, not being aware of this phenomenon, do not use this device. 

This results in a grammatically correct but „non-Americanlike” translations. So the first 

step for every translator must be to study corpora which include only American 

contracts, research the frequently used terms and other typical phenomena, and only 

after having observed all these should one start translating. 

 

„In consideration of the 9.8% inflation in year 2000 in Hungary Lessor agrees to modify 

the minimum monthly charge specified in Section 9.d of the real estate lease agreement 

to be paid for the energy and water services of the leased building … and Lessee agrees 

to accept the above mentioned modifications. 

’Tekintettel a 2000. évi 9,8%-os magyarországi inflációra, bérbeadó módosítja az 

ingatlanbérleti szerződés 9.d pontjában rögzített, az épületingatlan energia- és vízellátásáért 

fizetendő szolgáltatási díjak minimális havi összegét … bérlő elfogadja a fenti 

módosításokat’ 
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KEGYESNÉ SZEKERES ERIKA 
 

 

REPREZENTÁCIÓ ÉS REPREZENTÁLTSÁG: A GENDER 

SZEMANTIKAI REPREZENTÁCIÓI 
 

 

 

 

1. Bevezetés: szexus és gender a reprezentáció szintjén 
 

Klann-Delius (2005) úgy vélekedik, hogy nincs olyan nyelv, amelyikben teljesen 

mellékes lenne a beszéd témájául szolgáló személyek nemének a szöveg felszínén való 

kifejezése, a megszólítottak nemének megjelölése, vagy éppen a megszólaló nemére 

tett explicit utalás sem játszana semmilyen szerepet sem a kontextus, a szituáció vagy 

az interakció egészében: „Még senki sem tudósított olyan nyelvről, amelynek 

rendszerében a biológiailag meghatározott és a szociálisan interpretált nemi 

különbségek reflexiója teljesen semleges volna” (Klann-Delius 2005: 19). 

A nyelvek különbözőségéből fakadóan, az egyes rendszertani és tipológiai eltérések 

miatt a nem reprezentálása a különböző nyelvekben formailag természetes módon 

különbözik egymástól, ám tartalmilag valószínűleg hasonló társadalmi és kulturális 

viszonyok interpretációjáról van szó. A nem kifejezése, vagyis nyelvi reprezentációja 

történhet például grammatikai és/vagy lexikális eszközök segítségével, de találhatunk 

példákat olyan kombinációkra is, amelyek a szintaxis és a morfológiai szintjén 

azonosítják a beszélő, a megszólaló, a hallgató, a beszélgetés témájául szolgáló 

személy, az elbeszélő stb. nemét. Az sem mindegy, hogy a nem konkrét nyelvi 

eszközökkel való reprezentációjakor az élőlények természetes nemét jelöljük-e meg 

explicit nyelvi eszközök felhasználásával, vagy a szó konnotációja által asszociált 

szociális nemi szerepeket reprezentáljuk. Ez utóbbi esetben a gender, a társadalmi nem 

reprezentációról beszélünk, azaz arról, hogy a beszélgetőpartnerek tudatában milyen 

attribútumok társulnak a referencia-személyhez. A gender nyelvi eszközei ennélfogva 

verbális asszociációkhoz is kapcsolódnak, melyeknek kifejeződési formái rejtettebbek 

és árnyaltabbak, mint a biológiai nemet megjelölő szexus-reprezentációk. Találhatunk 

példát arra is, hogy a gender-reprezentáció és a szexus reprezentációja egymásba 

fonódva jelenítődik meg egy-egy lexémán belül. Például a magyar nyelvben az asszony 

szó jelentését már a Pallas Nagylexikona is úgy határozta meg, hogy ’házas nő, 

kiházasított leány’ (Kegyes 2007). Ezek a szintagmák egyrészt reprezentálják a 

referencia-személy nemét, másrészt információkat közölnek a referencia-személy 

családi állapotáról, sőt arról is, hogy milyen módon jött létre a házasság. A nőnemű 

referencia-személyre történő utalások önmagukban is megkülönböztethetik a státust, a 

társadalmi pozíciót és információval szolgálhatnak a referencia-személyekhez 
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kapcsolódó társadalmi mintázatokról is: királyné vs. királynő. Ebben az esetben a -nő 

és a -né utótagok jelentésmegkülönböztető funkciót látnak el. 

A lexémák által közvetített jelölt vagy jelöletlen nemi reprezentáció tükrözi a 

társadalmi presztízsváltozatokat is: a lengyel nyelvben például a profesor lexéma 

legtöbbször egyetemi tanárok megszólítási és megjelölési formája, míg a lexéma női 

változata, profesorka, a gimnáziumban tanító tanárnő megjelölése és megszólítása, a 

hollandban a caissière ’bolti pénztárosnő’ jelentésben honosodott meg, míg a kassier a 

’férfi banki alkalmazott’-at jelöli. A férfi-női lexémapárokat gyakorta tartják formailag 

szimmetrikus szóalakoknak, holott e megjelölések sok esetben nem is csak a férfit és a 

nőt mint szexussal rendelkező referenciaszemélyeket határolják el egymástól egy 

bizonyos jelentésmezőn belül, hanem az általuk betöltött, a referencia-személy 

biológiai nemétől egyébként függetlenítendő, a gyakorlatban azonban mégsem 

függetleníthető megjelölés típus a foglalkozás presztízsértékét, alá- és fölérendeltségét 

is megadja. A holland nyelvben a directrice szó ugyan ’igazgatónő’-t jelent, de csak 

alsóbb szintű vezetőt jelöl meg (pl. igazgatónő egy óvodában vagy egy öregek 

otthonában), ezzel szemben a szó generikus változata (directeur) magasabb szintű 

vezetői pozíció betöltésére utal. Nem véletlen tehát, hogy ezzel a szóval referálnak a 

nőkre vonatkoztatva is, ha magasabb szintű vezetők (pl. gimnáziumi igazgatónő, 

felsőfokú intézmény igazgatónője) megnevezéséről van szó (a példákat l. Laakso 

2007). 

 

2. Reprezentáció és társadalmi hierarchia 
 

Az előbbi példák azt mutatják, hogy nagyon összetett folyamat annak megértése, hogy 

egy bizonyos nyelv milyen mélyen és milyen intenzíven tükrözteti a nemi 

reprezentációt és a nemi hierarchiát (Hellinger 1985). Ebben a keretben 

megkülönböztethetünk olyan szintű nemi reprezentációs kategóriákat, amelyek a nyelv 

felszínén is megjelennek, s olyanokat, amelyek a nyelv mélyebb struktúráiban 

gyökereznek. Az ún. láthatóan prezentált, láthatóan (hallhatóan) reprezentált 

grammatikai és lexikai formákat a szakirodalom látható-hallható, nyilvánvaló/nyílt, 

azaz overt szexus- és genderkategóriáknak is nevezi, amelyek kifejeződhetnek a 

grammatikai nemben, a nemet jelölő morfológiai jegyekben, a nemre utaló információt 

is tartalmazó lexémákban. A japánban például morfológiai jegyek alapján történik a 

beszélők nemileg megkülönböztetett megszólítása, néhány indián nyelvben a beszélő 

neme szerint különbözik az igék ragozása, egyes ausztrál bennszülött nyelvekben a 

főnév ragozása is különbözik hímnemben és nőnemben (a beszélő és a referencia-

személy nemétől függő mintázatot alkotva), az orosz nyelv is különbséget tesz például 

a múlt idejű igealakok kifejezésében a nő és a férfi ágens megjelölése között. Ez a 

különbségtétel és megkülönböztetés általában a szexusra, a biológiai nemre 

vonatkozik. 

A nemi reprezentáció és a nemi hierarchia gender-szintű kifejeződési formája 
többnyire láthatatlan a nyelv felszínén, és mélyebb struktúrákban van jelen. Egyes 

vélemények szerint a szexus és a gender implicit nyelvi kifejeződése már a nyelv 
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rendszerén kívül eső, azon túl mutató kategóriákat foglal magában (Schmidt 1998). A 

szakirodalom ez utóbbi kategóriát covert, azaz rejtett, láthatatlan nemi 

reprezentációnak nevezi. A rejtetten jelenlévő nemi reprezentáció azokban a 

nyelvekben is kimutatható, amelyek nem rendelkeznek grammatikai nemmel, s 

morfológiai eszközökkel sem utalnak a nemre. Braunnak (2002) a török nyelvre és 

Engelbergnek (2003) a finn nyelvre vonatkozó vizsgálatai szerint a covert szexus- és 

gender-reprezentációs kategóriák annyira átszövik a grammatikai nemmel nem 

rendelkező nyelveket is, hogy minden bizonnyal nyelvi meghatározottságú 

kategóriának tekinthetők. A legújabb, magyar nyelvre vonatkozó vizsgálatok is 

kísérletet tettek arra, hogy a szemantikailag szexus- és gendersemleges megjelölésnek 

tartott alapalakok rejtett nemi vonatkozású reprezentációját a felszínre hozzák (Tóth 

2006). Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a magyar nyelvben is a férfi az 

alapértelmezett nem, s nem állíthatjuk teljes biztonsággal, hogy például a színész 

lexéma ugyanolyan mértékben és értékben foglalja magában a színészeket, mint a 

színésznőket. 

Külön figyelmet érdemel az, hogy a nemeket megkülönböztető genus-rendszerrel 

rendelkező nyelvek is többféleképpen reprezentálják a nemi megosztottság 

grammatikai és szemantikai oldalát, s több nyelvben is a hierarchikus rendszer 

tulajdonságait hordozza a nyelvtani nem rendszere. A német nyelvben sem 

magyarázható a véletlenszerűség elvével az a sorrend, ahogyan a nemeket felsoroljuk: 

der, die, das. Modern funkcionális grammatikai perspektívából íródott tankönyvekben 

a der, das, die sorrenddel is találkozhatunk. A német nyelvtanok viszonylag 

egységesek abban, hogy azt a nézetet igyekeznek a nyelvtanulók felé közvetíteni, hogy 

a nyelvtani nemnek az élet dolgaihoz nem sok köze van, már csak azért sem, mert 

nemcsak hím- és nőnemre tagolódott rendszerrel állunk szemben. A dán és a holland 

nyelv csak két nemet különböztet meg és csak az élőlényekre referálva, mint azt az 

előbb láttuk, a német hármat, de az élettelen kategóriájára is referálóan. Az afrikai 

bantu nyelvekben van példa a tíz nemből álló nyelvtani nem rendszerére is (l. Leiss 

1994, Huszár 2001), ahol a megosztottság és a különbözőség kategóriái közül nem a 

férfi versus nő párba/ellentétbe állítása dominál elsősorban. Sőt, mint ahogy Eisenberg 

(1986) és Huszár (2001) rámutattak, a genus kategóriája nem alkot feltétlenül és 

természetes módon logikai összefüggést a természetes nemmel, a szexussal. A 

grammatikai kategóriákba sorolás alaktani szabályai felülírhatják a természetes nemre 

való referálás íratlan szabályait. Például a német nyelvben a Weib, mely egy gyakorta 

pejoratív konnotációjú ’asszony, asszonyság’ jelentésű lexéma, grammatikai tekintetben 

semleges nemű, ugyanakkor egyértelműen és kizárólagosan nőkre referáló szó. Gender-

konnotációt is hordozó kifejezés a kékharisnya a németben, de az összetett szavak 

névelőjének igazítási szabálya szerint hímnemű (der Blaustrumpf). Az előbbiekhez 

hasonló differens és inkoherens viszonyok fölöttébb érdekes volta miatt a nyelvészeket 

korábban elsősorban az foglalkoztatta, hogy a genus-szal rendelkező nyelvekben milyen 

szabályszerűségek alapján történik a nyelvtani nem hozzárendelése az egyes szavakhoz. 

Ebből a szempontból tanulmányozta például az indoeurópai nyelvcsalád nyelveit 

Jakob Grimm, aki úgy vélte, hogy a nem kijelölése kétféle módon történhet: egyrészt 
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„genus-szóval”, másrészt „inherens szavakkal”. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a szó 

alapjelentésében eleve bekódolt a nemi reprezentáció kifejezése is, például a 

rokonságnevekben. Grimm a nem nyelvi reprezentációját olyan szükséges és 

mondhatni törvényszerűen bekövetkező nyelvi folyamatnak tartotta, amely nem más, 

mint a kategóriákban való gondolkodás kiterjesztése a természetes világ minden 

élőlényére és tárgyára. Grimm romantikus nyelvszemléletéből következett, hogy a 

nyelvtani nemmel rendelkező indoeurópai nyelvekben a maszkulinum kategóriájába 

tartozó élőlények, fogalmak, természeti jelenségek és tereptárgyak nagyobbak, 

erősebbek, gyorsabbak, tevékenyebbek, míg a femininum kategóriájába tartozó élő és 

élettelen, természetes és természetfeletti részhalmazok kisebbek, puhábbak, 

szenvedőbbek, esendőbbek. Ez a felfogás szemantizáló megkülönböztetésen alapszik, s 

elfogadása végeredményben Humboldttól sem állt távol. A szemantikai 

megkülönböztetés hierarchikus, alá- és fölérendelő viszonyba állítja egymással a 

szavakat. Később, a strukturalista nyelvészeknél a megkülönböztetés alapjául 

elsődlegesen nem szemantikai, hanem formai jegyek szolgáltak, ezzel a 

szemléletváltással azonban nem járt együtt a hierarchikusság elvének megszüntetése. 

 

3. Reprezentáció és asszociáció 
 

A gendernyelvészet kialakulása óta újabb szempont került a látótérbe: a nyelvi 

reprezentáció pszicholingvisztikai alapú vizsgálata. Ebből az aspektusból sikeresen 

valósítható meg a percepció és a nyelvi prezentáció síkjának együttes vizsgálata. A genus 

(nyelvtani nem) és/vagy lexikális nem és a jelentés közötti összefüggés vizsgálata 

korábban elsődlegesen arra irányult, milyen viszonyban áll egymással a genus és a szexus, 

a legújabb vizsgálatok a reprezentáció és referencia viszonyok közötti kapcsolatra 

fókuszálnak. Ebben a keretben tűnik érdekesnek annak is utánajárni, hogy például a képi 

ábrázolások esetében milyen folyamatok játszódnak le, amikor a képen látható alakokat a 

szemlélő nemmel ruházza fel. Szép példákat találhatunk a festészetben, főként a 

romantikus allegorikus ábrázolásokban követhetjük nyomon azt, hogy az egyes fogalmak 

nyelvtani neme koherens viszonyban áll-e a képen látható alak nemével. Leiss (1994) 

adatai szerint a franciában az ’éhség’ allegorikus ábrázolása női alakkal van megjelenítve, 

a németben pedig férfialakban, megfelelve a nyelv genus rendszerében megjelölt nő-, ill. 

hímneműségnek, (vö. fr. ’éhség’ = faim (f.); né. der Hunger (m.)). A ’szabadság’-ot még a 

genus-szal nem rendelkező nyelvekben is általában női alak jeleníti meg. A XIX. 

században olyannyira divatos volt az allegorikus ábrázolási technika, a cégérképeknek 

szinte kötelező eleme volt. Magyar és német nyelvterületen is megfigyelhető, hogy a 

’géniusz’ ábrázolása férfialakos, az ’éj’ ábrázolása női alakot ölt. A romantikus 

festményeken megszokott motívum, hogy a ’halál’ férfi képében jelenik meg, a 

’féltékenység’-nek női képmása van. Érdekes eltérést tapasztalunk a ’tudósság’ és a 

’tudomány’ allegorikus ábrázolásában a magyar és a német kultúra között. Német festők a 

’tudomány’ fogalma mögé kivétel nélkül férfi alakot képzeltek, míg a magyar festők nőit. 
Például a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi István által megrendelt nagyméretű 

festményén a tudomány allegóriája fiatal nőalakban jelenik meg. Hungária és Pannónia 
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az allegorikus alkotásokon női alakok ugyan, de férfi öltözetben és fegyverzetben láthatók. 

E két allegória nemmel való felruházását befolyásolhatta, hogy a szóalakok egyértelműen 

női névre asszociálnak, s a végződésük alapján is nőneműek. A magyar festők a ’haza’ 

allegóriáját csakis női alakkal festették meg, párhuzamot vonva az ’anyaság’ 

kizárólagosan női mivoltával. Az allegorikus ábrázolások sűrítették egy kultúrtörténeti 

korszak motívumait és szimbólumait. A sűrítés eszközéül az adott kor társadalmi és 

kulturális értékei szolgáltak, de szerepet kaphattak a kor sztereotípiái is, valamint a nőkről 

és a férfiakról kialakult nézetek és hiedelmek is. A festészetben használatos szimbólumok 

alapján úgy tűnik, hogy a nő a ’költészet’, az ’ihlet’, a ’fantázia’, a ’szemlélődés’, a 

’hagyomány’, a ’rejtelmes’ és ’sejtelmes’, a ’sötét’ és az ’éj’ megtestesítője. A férfi a 

’bölcsesség’, az ’idő’ és az ’erő’ szimbóluma. Az allegorikus és a szimbolikus képi 

ábrázolások is közrejátszhattak abban, hogy egyes nemre is utaló lexémák végül is mely 

nemet asszociálják erősebben: a múzsák, a gráciák és a párkák nők, a bacchusok és a 

géniuszok férfiak. A képi ábrázolások azonban alkalmasak lehettek arra is, hogy 

sztereotipikus tulajdonság-katalógusokat rögzítsenek. 

A hétköznapi szókészletben is találkozhatunk hasonló hozzárendelésekkel. A 

boszorkány szó hallatán a többség nőre asszociál. A magyar nyelvben például külön is 

hangsúlyozzuk, ha nem női, hanem férfi boszorkányról van szó, az Erdélyi Szótárban a 

boszorkányember kifejezést találjuk erre. Hasonló megkülönböztetést találunk a 

népmesékben is, ahol a szöveg hatására a tündéreket lányként, a varázslókat pedig 

általában férfiként gondoljuk el. Ha ez utóbbi reprezentációs sémáktól eltérünk, arra a 

szövegekben külön utalást találunk, például Vörösmarty Csongor és Tündéjében, vagy 

a népmesék szövegében is. A Gyűrűk Urában szereplő tündék lehetnek férfiak és nők, 

de a magyar olvasók többsége első hallásra női alakokat képzel mögéjük, ezt a képzetet 

valamelyest alátámasztja az, hogy a könyvben elsőnek felbukkanó tünde valóban női 

szereplő, de majdnem az egyetlen nőnemű tünde is marad a regényben, a regény 

nyomán készült filmben a tündéket az eredeti szövegnek megfelelően férfi szereplők 

alakítják. A magyar olvasót befolyásolhatja a tündék nemének hozzárendelésében a 

nyelvi konvenció is: számunkra a Tünde szó női névként ismert, és a tündérek a 

magyar asszociációs közegben általában nőneműek. A németben ebben az esetben 

nagyobb a zűrzavar a jel és a jelentés között, mert a szó nyelvtanilag hímnemű (der 
Fee), de ma már találkozhatunk a die Fee szóalakkal is. A nem hozzárendelése – úgy 

tűnik, nemcsak valóságos és természetes nemi jegyeken alapulhat, hanem a 

folyamatnak kognitív-szemantikai meghatározottsága, asszociációkon alapuló 

hagyományai is vannak (Köpcke és Zubin 1995). 

A nemmel való ellátás folyamata erősen kulturális és konvencionális 

meghatározottságú is, de felmerülhet az individuális és önkényes nemmel való 

felruházás esete is. Egy fordítással kapcsolatosan merült fel a kérdés, hogy a Coccolino 

reklámból ismert macinak vajon milyen neme van, mert a németre fordításban, 

úgymond, muszáj „nemesíteni” a mondat alanyát. A hallgatók többsége szerint inkább 

fiú, mint lány, így a német fordításban az er névmás használata a helyes, már csak azért 

is, mert az alapszavak (der Bär, der Teddy) is hímneműek. Más megkérdezettek, akik 

nem találkoztak az előbbi fordítástechnikai problémával, szintén úgy vélték, hogy 
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fiúmackóról van szó, aki nagyon sok feminin vonással rendelkezik. Vagyis: annak 

ellenére, hogy a Coccolino macihoz szexust rendeltünk hozzá, a hozzárendelt 

attribútumok alapján genderrel is felruháztuk. 

 

4. Reprezentáció és referencia 
 

A magyarban nincsenek ugyan nyelvtani nemek, de számos lexikai eszköz áll 

rendelkezésre a nem és a gender-referencia kifejezésére. A probléma legtöbbször az, 

hogy a jelentés, az interpretáció és az a konnotáció, amely az alapszóhoz és annak női 

változatához tapad, szociális és kulturális mintázata alapján a referencia-személyről 

sokkal többet közvetít, mint a nem explicit megjelölése. Gondoljunk például a titkár–

titkárnő szópárra, amely a nemi specifikáció alapján szimmetrikus megjelölési forma 

ugyan, a két szó konnotációja azonban teljesen eltérő egymástól. Ebben az esetben már 

nem elég azt mondanunk, hogy az inherens lexémák biztosítják a szimmetrikus jelölést, 

ha a jelentés nem szimmetrikus jelentésmezőben mozog. Persze a jelentésmezőkben a 

nemi szerepek fel is cserélődhetnek, akár a lexéma által közvetített explicit referencia 

inverz formájában is, mint azt egy utóbbi időben gyakran látható befektetési reklám is 

sugallja. A reklámképen az arát férfiként, a vőlegényt nőként ábrázolták. A reklám 

szövege a következő volt: „Mézeshetek. Kisvállalkozónak”. 

Az önkényes nemmel való felruházás szemléletes példája hangzott el Ranschburg 

Jenőtől, aki a Helyi Téma egyik számában (2005. 09. 07.) úgy nyilatkozott, hogy a 

szingli szó nőnemű: „Divatba kezd jönni egy számomra igen aggasztó jelenség, a 

szingli-létezés. Ebben a formában – amelyet én valahogy mindig nőneműnek érzek – 

nemcsak a kényelem a fontos, hanem […] az anyaság felelősségének elhárítása is”. A 

nő fogalma a szerzőnél egyértelműen azonosul az anya fogalmával, s egyenértékű is 

azzal. Ez a folyamat a bevezetőben említett nő – asszony szavak jelentésmezőjéhez, 

pontosabban mesterségesen előidézett szinonimitásához szolgál újabb láncszemmel: nő 

= asszony = anya. Itt azonban érdemes azonnal arra a nyelvtörténeti adalékra is 

gondolnunk, hogy ember szavunk valójában az *emä ’anya’ jelentésű szóból 

származik, s a gyakorta pejoratív konnotációval emlegetett nőember szavunk jelentése 

nem ’női ember’, mint azt népi etimológiai megközelítésben gondolnánk, hanem ’nő + 

anya/nő’, hasonlóan a némber szavunkhoz, amelynek előtagja a mai asszonynévképző 

né-, az összetétel második tagja pedig az ember szavunk. 

A fenti példák már előrevetítették a jel és jelentés kapcsán felmerülő legfontosabb 

kérdést: hogyan befolyásolják a társadalmi sztereotípiák és a kulturális hagyományok a 

nemmel való felruházás folyamatát, hiszen az ember lexémához tapadó – fentiekben 

idézett – eredeti alapjelentés a magyar nyelvből teljesen kihalt, s helyébe az a jelentés 

lépett, hogy az ember: ’férfi’ (pl. hazajött az ember). A szerepek társadalmi átértékelődése 

következtében hasonló nyelvi folyamat figyelhető meg a mai angol nyelvhasználatban: a 

sister szó a fekete férfi ápolók megszólítására. A jelenség egyébként a finn nyelvben is 

kezd elterjedni (vö. fi. sisar), a férfi betegápolókat megszólíthatják női konnotációjú 
szóalakkal. A különbség azonban az, hogy az angol nyelvű megszólítás pejoratív, míg a 

finnben nem feltétlenül. 
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A pszicholingvisztikában eddig kétféleképpen tették fel a fenti példákhoz kapcsolódó 

kérdéseket. Egyrészt úgy, hogy a nemet expliciten nem is jelölő formák képesek-e arra, 

hogy azokat a beszélők tudatukban mégis jobban kapcsolják az egyik nemhez, mint a 

másikhoz (Banaji és Hardin 1996), másrészt úgy, hogy a percepció és az interpretáció 

folyamatai hogyan tudnak egymásra hatni. Mindkét kérdés vizsgálatára igen sok 

empirikus adat áll rendelkezésre. Egy képi teszteléses, a névmások megnevezését kérő 

vizsgálat eredménye például az lett, hogy a tesztalanyok nem minden esetben használták 

helyesen a nyelvtani nemnek megfelelő névmásokat, hanem a tapasztalatuk alapján 

hozták meg döntésüket, a konkrét képi ábrázolás figyelembevétele nélkül is, azaz azt a 

névmást választották, amelyikhez tudatukban a reprezentáció erősebben kötődik (Banaji 

és Hardin 1996). Ez a vizsgálat bebizonyította, hogy a nyelvtani nemnél erősebbek a 

társadalmi sztereotípiák, amelyek egyes foglalkozásokhoz és tulajdonságokhoz a 

vizsgált kultúrkörben társíthatók. Mintegy az előbbi vizsgálat fordítottjaként járt el 

Irmen és Könkcke (1996): a résztvevők számára gépi hang közölte a hímnemű vagy 

nőnemű alanyt, feladatuk a személyt ábrázoló kép kiválasztása volt. A reakcióidő 

lényegesebben gyorsabb volt, ha a sztereotipikus képzet megegyezett a névmás által is 

kijelölt szexuspreferenciával. 

Az újabb kutatások a szituáció és a kontextus vizsgálatára is kiterjedtek, hiszen 

feltételezhető, a személyekhez kapcsolódó nemi reprezentációt erősen befolyásolja a 

kontextus és a szituáció. A Bem (1981) által kidolgozott nemi séma-elméletből is 

kiolvasható, hogy a nemet is megjelölő lexematikus referencia tudati felidéződésének 

minőségét befolyásolja az, hogy a vizsgálatban szereplő személyek nemi szempontból 

mennyire sematikusnak észlelik az őket körülvevő világot, s maguk mennyire 

gondolkodnak sztereotipikusan, ill. előítéletesen. A társadalmi és kulturális 

konvenciókon alapuló felidéződés folyamatát Banaji és Hardin (1996) vizsgálata óta a 

szakirodalom automatic gender priming-nek is nevezi. 

Lambdin és munkatársai (2003) kisgyermekek körében végzett vizsgálatokban is 

kimutatták a nemmel való felruházás folyamatának automatizmusát, mégpedig az 

„emberek = férfiak” mintázat mentén. A vizsgálat alanyai 3-10 éves gyerekek voltak, 

akiket játék közben figyeltek meg, és azt jegyezték fel, hogy a játékaiknak, például a 

kedvenc plüssállataiknak milyen nemet kölcsönöznek. Megállapították, hogy a 

gyerekek nagyobb számban adnak játékaiknak fiú neveket, például az állatfigurák 

esetében, s csak az egyértelmű biológiai jegyeket is hordozó lánybabák viselnek 

lánynevet. Ezt a névadási modellt a játékipar is megerősíti, hiszen a híres márkanevek 

(és a nőies testalkatú babatípusok esetében) a gyerekek válláról leveszik a névadás 

problémáját (Barbie, Cindy, Käthy). Ezzel szemben a játékipar fiúbabái névtelenek, 

vagy a fiú jelölőszót viselik névként is. Ennek konnotációja azonban több nyelvben is 

problematikus, de különösen az angolban. A játékállatok esetében a gyártók valóban 

gyakrabban visznek be a köztudatba fiúneveket, hangzik az egyik amerikai 

pszichológiai vizsgálat eredménye is. Mills (1986, idézi Banaji és Hardin 1996) 

vizsgálata genus-szal rendelkező nyelvre vonatkozott a 3-10 éves korosztályú 

gyermekek körében. Ebből azonban az is kiderült, hogy a grammatikai nem szerint 
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kapják a játékállatok a neveket. Például a német nyelvben nőnemű főnév a zsiráf, ekkor 

a gyerekek nagyobb számban jelöltek meg lányneveket, mint fiúneveket. 

Stahlberg (2003, idézi Klann-Delius 2005) a német nyelvben mutatta ki annak 

jelentőségét, hogy a személyek nemének hozzárendelésében a szóalak, a feminin (jelölt 

és motivált) és a maszkulin (többnyire jelöletlen és motiválatlan, bizonyos végződések 

esetében felfoghatjuk jelöltnek és motiváltnak is, például az -er végződés a 

foglalkozásnevekben) „végződés” fontosabb, mint a nemet expliciten kijelölő hímnemű 

vagy nőnemű névelő. Stahlberg olyan kérdőívet töltetett ki egyetemistákkal, amilyet 

például a híres emberek bemutatásakor gyakran használnak a különböző napilapok és 

magazinok, például a nálunk is ismert névjegy rovatokban. Ha a kérdőív a kedvenc 

filmhős nevét kérdezte, a tesztalanyok férfinevet adtak meg, ha a kedvenc filmhősnő 

nevét, akkor női nevet. Ha ún. nemre nem referáló nyelvi eszközt kaptak a tesztalanyok 

a kérdésben (pl. ki az Ön kedvenc regényalakja?), összességében több női szereplő 

nevére asszociáltak, s a férfi tesztalanyok is több női főszereplőt adtak meg, mint 

azoknál a kérdéseknél, ahol generikus alakok szerepeltek. 

Konishi (1994) spanyol kulturális közegben tette fel a kérdést, hogy milyen 

asszociatív viselkedés társul a nemet megjelölő és meg nem jelölő nyelvi eszközök 

használatához. A spanyol kultúrában nem meglepő összefüggést adatolt a vizsgálat: a 

nemre explicit nem referáló alakokhoz többször társítottak hímnemet, mint nőnemet. 

Ez a jelenség azonban nem igazolt mást és többet, mint azt, hogy a spanyolban is van 

szexus-preferencia, s a hímnem az elsődleges kategória. Más a helyzet azonban a 

lengyel nyelvben, ahol a nőnemű nyelvi alakok képzése sokféle morfológiai és 

lexikális eszköz felhasználásával lehetséges (redaktoresa, redaktora, profesorka, 

profesoresa, psychologini). Ezek jelentése a nőnemű referencia-személyek között tud 

erősen differenciálni, szemantikai és pragmatikai megkülönböztetést előidézve. Az 

egyes motivált/derivált formák közötti váltogatást Kubaszczyk (2006) 

átkategorizálásnak nevezi, ami a nyelvi gyakorlatban annyit jelent, hogy segítségével 

véleményt mondunk a referencia-személyről általában két tengely mentén: hivatalos + 

elismerést kifejező feminin forma vs. köznyelvi + dehonesztáló feminin forma, ez 

utóbbit a magyar kicsinyítőképzős alakhoz hasonlíthatjuk: dyrektorka = amolyan ’kis 

igazgatócska’, míg a pani minister ’miniszter asszony’-t jelent, s nem női minisztert 

vagy miniszter nőt. 

Mindezek után joggal merül fel a kérdés a magyarban is használatos női melléknév 

és a -nő utótagos főnevek használati értékéről, a szóhasználat jelentést is befolyásoló 

pragmatikai szabályairól. A Nők Lapja Caféban (2007. 10. 13.) jelent meg a Női 

politikusok márpedig nincsenek! című cikk, amely igencsak tanulságos 

megállapításokat közöl arra vonatkozóan, hogy mi a különbség a politikusnő és a női 

politikus szintagmák használata között. Az idézett cikk azt állítja, hogy a női politikus, 

női vezető, női tudós kifejezések a patriarchális társadalom legragyogóbb példái, hiszen 

azt jelentik, hogy ’női ember’, ha úgy vesszük, hogy az alapalak (tudós, politikus, 

vezető) elsősorban a férfi-referenciát jelenti. Nyilvánvaló tehát, hogy ebből 

következően nincs férfi politikus, férfi tudós vagy férfi vezető sem, mert ezek a 

kifejezések – ironikusan szólva – azt jelentik, hogy ’férfi férfi’. Helytelen tehát a női 
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politikus jelzői szerkezet használata a női mivolt kifejezésére, ha ennek hangsúlyozása 

a kontextus vagy a szituáció alapján szükséges, a magyarban alkalmasabb a -nő 

utótagos összetétel. 

 

5. Összegzés: Explicit és implicit reprezentáció 
 

A nem és az arra referáló lexéma közötti viszony azonban sokszor egyáltalán nem 

egyértelmű. A magyar vén szatyor kifejezés például egyformán vonatkozhat férfira és 

nőre, a nemi specifikációt is kifejező használatában megmutatkozó különbség egyrészt 

individuális, másrészt regionális is lehet. A magyar nyelvben is találkozhatunk már – 

vélhetően más nyelvek és kultúrák hatására – bizonyos, korábban férfira referáló 

kifejezések nőre vonatkoztatott használatával. Például angolból, amerikai angolból 

fordított filmszövegekben figyelhető meg ez a jelenség gyakrabban: az egyik amerikai 

vígjáték főszereplője kijelentette, hogy ő nem olyan fazon, aki hamar szerelembe esik. A 

fazon szó a magyarban tradicionálisan férfire referál, az idézett példában azonban nő 

volt a film főszereplője. A filmszöveg fordítójának a foucault-i megközelítésen alapuló 

ún. interpretatív jellegű fordítást kellett volna alkalmaznia, s nem egyszerűen átvennie 

egy angol kifejezést. 

A példaként idézett filmszöveg mélyebb struktúrákat magában rejtő és azokat a felszínre 

is hozó folyamatokat rejt, mint egy egyszerű lexéma-csere. A Biblia szövegében gyakran 

fordul elő például az öregek kifejezés, amely eredetileg a sekenim alakban és ’szakállasok’ 

jelentésben áll. A szakállas jelző elsősorban férfiakra vonatkozik, a bölcs öregre asszociál. 

A szakállasok kifejezés a Genezis könyvében (Gen18, 11) bukkan fel először, Ábrahámra 

és Sárára egyaránt vonatkoztatva. A Bibliát különböző nyelvekre fordítók ennek a 

kontextusnak explicit férfi konnotációt tulajdonítottak, eltérve a szöveg eredeti 

reprezentációs szintjétől, amelyben a saken szó idős és bölcs asszonyokra („szakállas 

asszonyokra”) vonatkozott (Gen18, 13), a sekenim pedig általánosan bölcs asszonyokra és 

férfiakra egyaránt. 

A magyar nyelv az idézett bibliai metaforát helyes értelmezésben fogadta be, hiszen 

nyelvünkben tájnyelvi változatban ismert a szakállas asszony szókapcsolat, mégpedig 

’öreg, bölcs asszony’ jelentésben. Más tájnyelvi változatban és az erdélyi magyar 

nyelvben a szakállas asszony ’férfias viselkedésű asszony’-t jelent. Ez a példa azt 

mutatja, hogy az alapvető szexust megjelölő funkcióval bíró reprezentációs kategórián 

túl számolnunk kell a szemantikai, ill. szimbolikus reprezentáció lehetőségével is. 

Ezekben az esetekben is a férfira referáló szexust megjelölő kifejezések alkotják 

gyakrabban a nőre vonatkozó szimbolikus jelentésű referencia alapját. 

Ha maga a szó explicit módon utal a nemre, akkor valószínűbb, hogy a biológiai 

nemre teszünk utalást, míg más szavak konnotatív jelentésmezőjükben a nemek 

attribútumait veszik számba. A nemre utaló szavak esetében az explicit referencia 

általában összhangban áll a mögöttes, a társadalmi jelentéssel. Ez Derrida (1988) 

megfogalmazásában úgy hangzik, hogy a nemre történő utalás és a jelentés között 
minimális transzparencia figyelhető meg, s az egyes konnotatív jelentések közötti 

távolság sem nagy. Ez utóbbit nevezi Derrida jelentéskülönbségnek (fr. 
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différance/elkülönböződés). Azt az elemet, amely a mostani vagy a korábbi, esetleg 

későbbi jelentéseket befolyásolni tudja, Derrida a jelentésnyom terminussal (fr. trace) 

jelöli. Ahhoz, hogy pontosabban megértsük a nem és nemi reprezentáció nyelvi 

megjelenítődési formáit, Derrida végül is két módszert javasol: 1. A szavak különböző 

temporalitásokban és kontextusokban történő ismétlődéseit összefüggésükben kell 

vizsgálni. (A német nyelvterületen például a Frau (’nő, asszony’) szót vizsgálták meg 

ilyen szempontból, s pontosan nyomon tudták követni a jelentésváltozásokat, a 

jelentésfejlődését, a derrida-i jelentésnyomok feltérképezésével.) 2. Az aktuális jelentést, 

jelentéseket dekonstruálni kell, vagyis szerinte a jelölteknek szabad játékteret kell 

biztosítanunk, hogy megismerjük a jelölés valódi okait, közelebb jutván ezzel a 

jelentéshez. A jelentés megismerése hozzásegíthet bennünket a csak feketét és fehéret, 

világosat és sötétet, férfit és nőt megkülönböztető ún. bináris nyelvi rendszer 

feloldásához. 
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ZOLTÁN KISS 
 

 

DIE SPRACHLICHEN UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DER BRD UND 

DDR IN DEN KOMMUNIKATIONSSTRUKTUREN UND IM 

SPRACHLICHEN VERHALTEN IN HINSICHT AUF DIE DEUTSCHE 

GEGENWARTSSPRACHE 
 

Am 9. November 1989 wurde die Berliner Mauer abgebaut, die 1378 km lange 

innerdeutsche Grenze aufgehoben, das politische System der DDR ist zu Fall 

gekommen, also die grundlegenden Voraussetzungen wurden für die beiden deutschen 

Staaten zustande gebracht, sich nach einer 45 jährigen Spaltung
1
 am 3. Oktober 1990 

wieder zu vereinigen: Die Bundesländer der ehemaligen DDR und Ost-Berlin sind zur 

Bundesrepublik Deutschland beigetreten, Deutschland ist zusammengewachsen
2
. 

All diese Ereignisse, die Wende, sowie die Zeitspanne nach der Wiedervereinigung 

verliefen aber nicht reibungslos: Neben den wirtschatflichen Unterschieden zwischen 

den alten und den neuen Bundesländern mussten sich die Bürger in beiden Teilen 

Deutschlands auch mit einer völlig unerwarteten sprachlichen Situation konfrontieren: 

Sie sprachen ein anderes Deutsch. Die Kommunikation im deutsch-deutschen Alltag 

war nicht problemlos, es gab viele Missverständnisse an der Tagesordnung, in den 

Medien wurde sogar über die weiter existierende Mauer in den Köpfen gesprochen. 

Die Unterschiede zwischen dem DDR- und BRD-Deutsch manifestierten sich 

allerdings nicht im grammatischen System, Grundwortschatz oder in den Regeln der 

Wortbildung, es gab keine Sprachspaltung, bloß im Sprachgebrauch, vor allem in der 

Lexik und Stilistik konnte man beträchtliche Differenzen beobachten. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit wäre es zu zeigen, wie einen großen und 

dauerhaften Einfluss die SED-Regierung auf die Sprache der DDR ausgeübt hatte, wie 

sich die Sprachen der beiden deutschen Blöcke nebeneinander entwickelt hatten, bzw. 

was für eine Veränderung die Wende in Bezug auf die gesamtdeutsche Sprache mit 

sich brachte, mit Untersuchungsspektrum bis auf die Gegenwart. 

Seit den 50er Jahren setzt man sich in der germanistischen Sprachwissenschaft mit der 

sprachlichen Ost-West Differenzierung und einer eventuellen Sprachschaltung auseinander, 

die ersten Untersuchungen konnten aber erst nach der Wende angefangen werden, da die 

West-Wissenschaftler vor 1990 kaum eine Möglichkeit gehabt hatten, das Verhältnis der 

Alltags- und Mediensprache der DDR zur offiziellen SED-Propagandasprache zu 

erforschen. Das Spektrum der Untersuchungsbereiche weitete sich aus, neue 

Veröffentlichungen, die sich mit der sprachlichen Lage in der DDR beschäftigt hatten, 

kamen zum Vorschein. 

Bevor ich zu den sprachlichen Aspekten der Unterschiede zwischen Ost- und 

Westdeutschland komme, möchte ich vor allem die historischen Gründe beleuchten, 

weil die Sprache ein Sozialgebilde ist, die parallel zur Geschichte einem ständigen 

Wandel unterliegt, und der die Spuren der Gesellschaftsveränderungen daher zu 
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entnehmen sind (Reder 1998: 257). Zur politischen Einrichtung der beiden deutschen 

Staaten zitiere ich nun aus der Geschichte der deutschen Sprache ein paar treffende 

Zeilen. 

Vom ersten Tag nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus an begann auf dem 

Gebiet der späteren Deutschen Demokratischen Republik (DDR) das Ringen um die 

demokratische Erneuerung Deutschlands. Der Aufbau der antifaschistisch-

demokratischen Ordnung spiegelt sich im Wortschatz verschiedener Bereiche wider. 

[…]
3
 

Westdeutschland wurde 1945 auf dem alten Fundament des Imperialismus 

wiedererrichtet. Da die amtliche westdeutsche Sprachregelung in den Dienst der Politik 

der Regierung gestellt wurde, enthalten besonders viele gesellschaftliche Neuwörter, -

prägungen und -bedeutungen verfälschende Aussagen. 

 

Das Deutschland diesseits des Eisernen Vorhanges
4
 war in der kommunistischen 

Zeit auf dem politischen, wirtschaftlichen und sozialen aber auch auf dem kulturellen 

Gebiet der sowjetischen Herrschaft ausgesetzt. Durch ständige Wiederholung in allen 

amtlichen und halbamtlichen Auslassungen wie in der straff ausgerichteten 

Tagespresse und dem staatlichen Rundfunk und Fernsehen (Reder 1998: 257) war die 

politische Propaganda ausschlaggebend, der Vokabelvorrat des SEDistischen 

Parteijargons hinterließ tiefe Spuren in dem Wortschatz der DDR-Bürger, während sich 

das Bundesdeutsch dem Einfluss jeglicher Macht als unzugänglich erwies, und der 

Wortgebrauch vor 1945 beibehielt. Wie schon erwähnt, im Bereich Grammatik, 

Wortbildung und Satzbau haben sich keine Veränderungen durchgesetzt, bloß im 

Sprachgebrauch war es zu bemerken, dass es sich östlich und westlich der 

innerdeutschen Grenze zwei Sprachen entwickelt hatten, manchmal voneinander total 

abgewichen, manchmal nach gleichen oder zumindest ähnlichen Tendenzen. Wie diese 

allgemeinen sprachlichen Erscheinungen im Wortschatz der DDR und BRD zu finden 

waren, möchte ich im Folgenden darstellen. 

In der Bundesrepublik entwickelte sich zwischen 1945 und 1990 ein von dem DDR-

Sprachgebrauch abweichender Sprachgebrauch mit anderen Wörtern, Wendungen und 

anderen Wortbedeutungen, was sich sowohl in der Alltagssprache als auch in der 

offiziellen Sprache der Behörden und Medien manifestierte. Es gab aber nicht nur 

formale Unterschiede, die Verwendung von vielen Begriffen war ebenfalls verschieden 

in der DDR und in der BRD. Als Besonderheiten gelten auch die Neubildungen in der 

DDR, die durch die neuen Sachverhalte entstanden. In den Sektoren staatliche 

Organisation, Verwaltung und Kulturpolitik fanden eine Reihe von neu gebildeten 

Wörtern, Kurzwörtern oder Abkürzungen Verwendung, die meist aus russischen 

Wörtern und Benennungen abgeleitet bzw. übersetzt wurden, in den meisten Fällen aus 

ideologischen Gründen. Um diese vielfältigen Differenzierungen zu veranschaulichen, 

führe ich hier etliche Beispiele aus. 

 

DDR BRD 

Volkskammer Bundestag 
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Nationale Volksarmee Bundeswehr 

Arbeitsbrigade Arbeitsteam 

Faschismus Nationalsozialismus 

Warschauer Vertrag Warschauer Pakt 

Imperialistische Alliierte (auch 

Großmächte Alliierte Freunde) 

 

Ohne diese Wörter wissenschaftlich zu analysieren, erkennt man den Unterschied und 

die Vorgehensweise, wie und warum diese Neuschöpfungen ins Leben gerufen wurden. 

Die Ursache für Neubildungen war allerdings nicht nur die Existenz neuer 

Sachverhalte, man kann beobachten, dass in der DDR bestimmte Wörter bewusst 

vermieden wurden.
5
 In erster Linie ging es um Wörter, die im Dritten Reich 

gebräuchlich waren (wie Nationalgefühl oder Nationalsozialismus), manche Wörter 

wurden aber interessanterweise weitertradiert, wie z.B. Reichsbahn (in der BRD 

Bundesbahn). Ferner gab es Wörter, die ein demütigendes Dienerverhältnis (Stedje 

1989: 206) widerspiegelten und deswegen aus dem Lexikon der neuen 

Demokratischen Republik verworfen werden mussten. Oder es handelte sich um 

solche Wörter, die als imperialistische Euphemismen interpretiert wurden (Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer) bzw. solche, die in beiden Staaten anwesend waren, bloß mit 

unterschiedlicher Frequenz gebraucht wurden (Staatsbürgerschaft – 

Staatsangehörigkeit). Eine weitere Ursache für die Abweichung war der Kalte Krieg: 

Ostdeutschland und die SED schaute Richtung die Sowjetunion, während sich 

Westdeutschland an den kapitalistischen Mächten orientierte. Das zeigt sich gleichfalls 

im Wortschatz. Diese oben geschilderten Merkmale können an folgenden Beispielen 

beobachtet werden: 

 

DDR BRD 

Serviererin Kellnerin 

Werktätiger Arbeitnehmer, Angestellter 

Staatsbürgerschaft Staatsangehörigkeit 

Kosmonaut Astronaut 

 

Eine weitere Ursache für die Auseinanderentwicklung war auch das 

fremdsprachliche Lehngut. Im Westen gewann das Englische, durch den Einfluss der 

alliierten Schutzmächte an Boden und später verbreiteten sich hier infolge der 

engeren Anbindung an die Vereinigten Staaten viele Anglizismen. Das bedeutet aber 

weitaus nicht, dass die englische Sprache den Sprachgebrauch in der DDR nicht 

beeinflusst hätte: Als Folge der Internationalisierung entstanden viele Lehnwörter aus 

dem angloamerikanischen Sprachgebiet auch im Osten (z.B. Juice statt Fruchtsaft 

[BRD]). Mit den Lehnwörtern aus dem Russischen war es doch anders: Sie erwiesen 

sich nicht so wirksam und durchdringend wie die englischen im Westen. Der eine 

Grund war dafür, dass es zwischen den Bürgern und den sowjetischen 

Besatzungstruppen eine gewisse Distanz herrschte, andererseits empfanden die 
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Menschen das Russische eher fremd, während sich das Englische durch seine 

sprachliche Verwandtschaft großer Beliebtheit erfreute. Dies zeigt sich auch darin, dass 

sich die aus dem Russischen übernommenen Entlehnungen – mit geringen Ausnahmen 

– nur auf Fremdwörter mit lateinisch-griechischer Herkunft beschränken (Stedje 1989: 

207). (Beispielsweise Dispatcher in der Bedeutung ’Koordinator, Administrator’; 

Diversant als ’Saboteur, Volksfeind des sozialistischen Regimes’ (Stedje 1989: 207); 

oder Kombinat als ’konzernartiger Zusammenschluss mit ähnlichem 

Produktionsprofil’). Dagegen war das Russische oder genauer das Sowjetische in den 

Bereichen Wirtschaft, Politik, Gesellschaftsordnung und Ausbildung mustergültig: 

Lehnbildungen und Lehnübersetzungen wie Volkswirtschaftsplan oder Kulturhaus (sie 

gab es auch im Ungarischen: népgazdasági terv und kultúrház) waren typische 

sprachliche Erscheinungen in der DDR, führten allerdings nicht zu kommunikativen 

Störungen. Anders war die Situation mit den Lehnbedeutungen. Bei zahlreichen 

Wörtern wurde ein Bedeutungswandel herbeigeführt, und zwar auf zwei Ebenen: Sie 

erfuhren entweder eine Bedeutungserweiterung oder eine Bedeutungsverschiebung. 

Nun für beide Arten einige Beispiele. 

 

Bedeutungserweiterung: 6 

Akademiker Akademiemitglied eines sozialistischen Landes 

 außerhalb der DDR 

aufklären jdn. politisch belehren, agitieren 

Auflage Pflichtleistung, Plansoll 

Kollege Angehöriger der Gemeinschaft der Werktätigen 

Lager gesellschaftliches System (im sozialistischen Lager) 

parteilich für die Interessen der Arbeiterklasse 

Bedeutungsverschiebung: 

Diktatur Die Herrschaft einer Klasse 

Demokratie Militärische Überlegenheit (was darin bestünde, dass das  

 Volk die Waffen zur Verteidigung nutze)7 

für den Frieden kämpfen für das sozialistische System kämpfen 

Freiheit nicht Freiheit 

 

Als folgender Aspekt für die sprachliche Differenzierung möchte ich die schon 

berührten ideologiegebundenen Mechanismen erwähnen. Die politische Agitation 

durch die Beeinflussung der Sprache war für beide deutschen Staaten charakteristisch. 

Die Hauptursache für die Bildung und Auferstehung neuer politisch bedingten Wörter 

waren meines Erachtens erstens die Propaganda des Kalten Krieges, zweitens die 

unterschiedlichen Lebensumstände, die auf der einen Seite Bezeichnungen für Sachen 

hervorbrachten, die auf der anderen Seiten unbekannt waren oder eine ganz andere 

Bedeutung hatten
8
. Um dies zu untermauern, möchte ich jetzt einen Vergleich von 

Wolfgang Thierse von Bezeichnungen für alltägliche Dinge in der DDR zitieren. 

Auffällig sind auch Dinge des Alltags, die aus nicht recht einsehbaren, jedenfalls 

kaum ideologieverdächtigen Gründen anders heißen als im übrigen deutschen 
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Sprachraum: Vergaserkraftstoff für Benzin, Haftschale für Kontaktlinse, Faserschreiber 

für Filzstift, Goldbroiler für Brathähnchen. Das Vokabular für Nahrungsmittel und 

Gerichte hat naturgemäß viele regionale Varianten, aber in der DDR gibt es eine 

Handvoll Bezeichnungsdubletten, die aus ideologischen Motiven entstanden sind, 

nämlich aus dem Bestreben der DDR-Führung, entweder die sprachlichen 

Erinnerungsmerkmale an die feudalen Zeiten zu beseitigen (statt Bismarck-Hering 

Deli(katesse)-Hering, statt Fürst Pückler-Eis Halbgefrorenes) oder westliche 

Bezeichnungen gar nicht erst reinzulassen (statt Hot dog Ketwurst, statt Pizza Krusta, 

statt Hamburger Griletta).
 
(Thierse 1992: 117) 

 

Während es in Westdeutschland mehrere politische Gruppensprachen gab, war die 

Sprache der SED in Ostdeutschland die einzige offizielle Sprache, die nicht nur bei den 

Behörden und staatlichen Organen, sondern auch in den Massenmedien, Schulbüchern 

etc. Anwendung fand und dadurch einen starken Einfluss ausübte. Viele neue bzw. 

früher schon bekannte Wörter wurden herangezogen, um mit ihnen das Wesen 

sozialistischer Beziehungen der Menschen untereinander sowie ihres Verhältnisses zur 

Arbeit u. a. zu charakterisieren. Dazu gehören z. B. Adjektive wie schöpferisch, 

planmäßig, kollektiv, Substantive wie Verpflichtung, Initiative, Verantwortung, 
Qualität, Effektivität und Verben wie durchdenken, mitgestalten, mitbestimmen, 

beraten, diskutieren.
 
(Schildt 1976) 

 

Seitens der BRD gab es ebenfalls politisch bedingte Ausdrücke, viele, oft 

abwertende Bezeichnungen für die in der DDR existierenden Verhältnisse. Z. B. 

Schandmauer, Ulbrichtmauer für die Berliner Mauer (Staatsgrenze West im Osten), 

kommunistische Bedrohung für das sozialistische System, Ostblock (Friedenslager, 

sozialistische Staatengemeinschaft in der DDR) etc. Ähnliche negative Konnotationen 

kann man parallel auch im Lexikon der Deutschen Demokratischen Republik finden: 

Bonner Imperialisten; faschistisch;, revanschistisch; kapitalistischer Profit 

(sozialistischer Gewinn im Westen) usw. Ferner gab es von Seiten der Bürger sowohl 

diesseits als auch jenseits der deutsch-deutschen Grenze humoristische Deutungen von 

Abkürzungen. Z. B. Der Diener Russlands, Demokratie Der Russen, DunkelDeutsches 
Reich für die DDR; Idioten fahren Auto für IFA; Konsum: Kauft, Ohne Nachzudenken 

Schnell/Ständig Unseren Mist; UDDR (in Anlehnung an die UdSSR): Unsere Deutsche 

Demokratische Republik; oder Zentrales Deutsches Fernsehen Außer Raum Dresden 

für ZDF-ARD.
9
 

Man kann also feststellen, dass auch die ideologische Dimension eine überaus 

große Rolle bei der Reformation der Sprache spielte, und bei der Mehrheit der 

Neubildungen in der DDR mitwirkte. 

Mit der Wiedervereinigung der zwei deutschen Staaten am 3. Oktober 1990 begann 

aber eine neue Epoche in der Geschichte der deutschen Sprache. Die Mauer, die 

ermöglichte, dass sich die deutsche Sprache in zwei Varietäten spaltet, wurde abgebaut. 

Im lexikalisch-semantischen Bereich haben sich bedeutende Veränderungen 

durchgesetzt, und damit ist eine einheitlichere deutsche Standardsprache zustande 
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gekommen. Wie sich die deutsch-deutsche Sprache wieder vereinigen konnte, wie man 

mit den Unterschieden umgehen konnte und wie die sprachliche Situation heute in der 

Bundesrepublik Deutschland aussieht, versuche ich im Folgenden zu schildern. 

Wie ich es in der Einführung zu meiner Arbeit schon erwähnte, berührte die 40 

jährige Spaltung nur den Wortschatz; morphologisch, grammatisch und ortographisch 

blieb das Deutsche einheitlich. Auch der größte Teil des Wortschatzes der BRD und 

der DDR waren miteinander identisch, an und für sich tritten keine großen 

Schwierigkeiten bei dem Ausbau des gesamtdeutschen Wortschatzes auf. Es gab aber 

Wörter mit unterschiedlichen Konnotaten in den beiden deutschen Sprachen, so war es 

die Aufgabe der Linguisten in erster Linie, diese Ungleichheiten miteinander 

übereinzustimmen, sie zu überbrücken und ggf. alternative Lösungen zu finden. 

Es gab Lexeme, die miteinander völlig übereinstimmten, oft ging es aber um eine 

bloß partielle Übereinstimmung, oder um Bedeutungsdiskrepanz. 

Zur partiellen Übereinstimmung gehören Bedeutungserweiterung, 

Bedeutungsverengung bzw. Bedeutungsverschiebung. 

Ich betone wieder: Bei Bedeutungserweiterung ging es darum, dass Wörter mit gleicher 

Form in West- und Ostdeutschland in anderem Sinn gebraucht wurden. Die Aufgabe war 

also nichts anderes, als einen konnotativen Ausgleich durchzuführen, also die ideologisch 

bedingten Bedeutungen abzubauen. Bei Bedeutungsverengung wurde der Wortinhalt 

reduziert, ich meine, es wurde ein Kompromiss geschlossen, wo eine Angleichung nötig 

war. 

Diese Prozesse verliefen ohne weiteres, mit der Bedeutungsverschiebung musste 

man aber vorsichtig sein, dieses Verfahren kann nämlich durch die diverse Semantik zu 

falschen Freunden führen. Unter anderem bei den Wörtern Karriere, gemeinschaftlich 

oder Demokratie war es der Fall. 

Die isolierte Entwicklung, die gespaltete Existenz der beiden deutschen Sprachen 

hatten zur Folge, dass sich unterschiedliche Bezeichnungen entwickelten. Diese 

Bedeutungsdiskrepanz wurde nach der Wende ebenfalls aufgehoben. Da aber die 

Denotate nach wie vor anwesend sind, leben sie in der gesamtdeutschen Sprache 

nebeneinander als Synonyme. Da ich schon teilweise praktizierender Lehrer bin, möchte 

ich an dieser Stelle auf jeden Fall über die Lage des Deutschunterrichtes in Ungarn vor 

und nach der Wiedervereinigung einiges bemerken. Als ich in der Grundschule die ersten 

Vokabeln lernte, gab es noch die BRD und die DDR. Die Antwort ist nicht so schwierig: 

Die deutsche Teilung hatte ihre Wirkung auch in Ungarn und im gesamten Ostblock; die 

Schulbücher behandelten ausschließlich die ostdeutschen Bundesländer und damit den 

ostdeutschen Wortschatz, so passten sich die ungarischen Sprachbenutzer wohl 

unbewusst dem Sprachgebrauch der Ossis an. Nun wie ist es heute mit einer Frau oder 

einem Mann, die/der sich damals das DDR-Deutsch erworben hatte? Was spricht sie/er 

heute für ein Deutsch? Kann es richtig sein, wenn sie/er statt Warschauer Pakt 
Warschauer Vertrag sagt, oder das Interspar-Warenhaus noch Kaufhalle nennt? Ich 

meine, schon. Heute existieren diese Wörter wirklich ohne negative Konnotationen als 

Synonyme, und sollten meiner Meinung nach deswegen weiterhin aufrechterhalten 
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bleiben, die noch ideologiekonnotierten Wörter neutralisiert werden, da sie den gesamten 

deutschen Wortschatz bereichern. 

Was noch erwähnt werden sollte, ist die Vorgehensweise mit den Einrichtungen und 

Bezeichnungen im Bereich Politik, Wirtschaft und Soziales in der ehemaligen DDR. 

Obgleich die westdeutschen Bezeichnungen für sie übernommen wurden, 

verschwanden sie nicht, bei Auseinandersetzung mit der Vergangenheit oder als 

Stilmittel werden sie auch heute noch eingesetzt, um Zeitkolorit zu schaffen (Redner 

1998). Die Verteufelung der DDR, die Beschimpfung des Kapitalismus, die 

Dämonisierung der Staatssicherheit und die Angst vor dem Klassenfeind sind überholt, 

die vor der Wende dafür üblichen Wendungen sind veraltet, archaisch. (Redner 1998: 

265) 

Im heutigen Deutschen ist die Wortbildung sehr produktiv: Für das Bewältigen der 

durch die Wiedervereinigung veränderten Lebensumstände wurden neue Institutionen 

durch Wortbildungsprozesse ins Leben gerufen. Z. B. Treuhandanstalt, Gauck-

Behörde, Solidaritätszuschlag. Bei Treuhandanstalt zeigt sich sogar die Tendenz zur 

Verkürzung – es wird auch als Treuhand gebraucht –, und zur Zusammensetzung: 

Treuhand-Vertreter. 

Obwohl mit der Wende die deutsch-deutsche Grenze abgeschafft wurde, in den 

Köpfen ist jedoch die „innerdeutsche Grenze” erhalten. Nach der Anfangseuphorie der 

Wiedervereinigung ermattete die Begeisterung, der wirtschaftliche Aufschwung vollzog 

sich nicht den Erwartungen der ehemaligen DDR-Bürger entsprechend, und die 

sprachliche Spaltung ist auf vielen Gebieten weiterhin zu fühlen. Man darf aber nicht 

vergessen, Sprachwandel findet nicht auf der Ebene langue sonder in der parole statt, erst 

dessen Ergebnis kann im System verankert werden. Dieser Angleichungsprozess ist in 

vollem Gange, es muss doch eine lange Zeit vergehen, meines Erachtens bedarf es sogar 

eines Genarationwechsels oder mehr, bis die diversen Lebenshaltungen in West und Ost 

ausgeglichen werden, und die darauf basierenden sprachlichen kommunikativen 

Erscheinungen sowie das sprachliche Verhalten zum festen Bestandteil des vereinigten 

deutschen Lexikons werden. 
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5
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KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT 
 

 

A JELNYELV SZEREPE A SIKETEK IDEGENNYELV-TANULÁSÁBAN 
 

 

 

 

 

Az ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén az „Esélyegyenlőség a 

nyelvoktatásban”
1
 című projekt keretén belül egy éve folyik kutatás a siket nyelvtanulók 

angol-, illetve más idegennyelv-tanulásáról. Rövidtávú célunk az ismeretszerzés és 

problémafeltárás annak a hosszabb távú célnak az érdekében, hogy megkezdődhessen a 

célzottan a siketek számára való angoltanárképzés és tananyagkészítés. Vizsgálatunk 

tudatosan kitér arra is, milyen szerepet játszik a jelnyelv az idegen nyelvek tanulásában és 

tanításában. Az adatgyűjtés első fázisa a közelmúltban zárult le, adataink átírása és 

feldolgozása még folyamatban van. Ebben a tanulmányban csak azoknak az 

eredményeinknek a közlésére szorítkozunk, amelyek a „Jel és jelentés” konferencia 

résztvevői számára a legrelevánsabbak lehetnek. 

A kutatás nem előzmény nélküli. Tanszékünkön két kiváló szakdolgozat született a 

közelmúltban, melyek a siketek angoltanulásával foglalkoztak. Kárpáti Dorottya 

dolgozatának sűrített változata magyar nyelven megjelent „A nyelvtanuló” című 

tanulmánykötetben (Kontráné, Kormos 2004). Bajkó Ágnes kutatása teljesen 

átdolgozott formában most van szerkesztés alatt egy külföldi kiadónál (Bajkó, Kontra, 

megjelenés alatt). Mindkét szakdolgozat terepmunkára és siket nyelvtanulókkal 

folytatott egyéni interjúkra épül. Kvalitatív kutatások, melyek belülről igyekeznek 

megláttatni a siketek nyelvtanulásának problémáit, azok sokrétűségét, illetve az 

alkalmazható módszereket. Kárpáti szakközépiskolai nyelvórák és egyéni nyelvtanulók 

körében vizsgálódott, míg Bajkó egy budapesti nyelviskolában, felnőtt siketek számára 

indított kiscsoportos tanfolyam munkáját követte végig fél éven keresztül. Mindkét 

kutatásból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a siketek egyebek közt az 

idegennyelv-tanulás terén is súlyosan hátrányos helyzetben vannak, melynek 

felszámolása érdekében a jelnyelv használatában kereshetjük a megoldást. 

 

1. A kutatás háttere 
 

A szakirodalomban fellelhető ismeretek szerint a siketek idegennyelv-tanulása legalább 

négy különböző, ám szorosan összefüggő kérdéskört ölel fel: 

1) Jogi kérdés: Milyen törvényi hátteret biztosít a jog a siketek idegennyelv-oktatásához? 

2) Nyelvi kérdés: Mi a siketek anyanyelve, illetve első nyelve? 

3) Pedagógiai kérdés: Milyen pedagógiai irányzat érvényesül a siketoktatásban? 
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4) Szakmódszertani kérdés: Milyen nyelvtanítási módszerek, tananyagok, 

taneszközök állnak rendelkezésre a siketek nyelvoktatásához? 

 

Magyarországon hozzávetőlegesen 60 000 siket él, és így ők alkotják az ország 

harmadik legnagyobb kisebbségét (Bartha, Hattyár 2002). A magyarországi siketek 

ugyanis, akárcsak a siketek a világ számos más országában, nyelvi és kulturális 

kisebbségnek tekintik magukat, akiket a közös nyelv és a halló emberekétől eltérő, a 

vizuális nyelven alapuló kultúrájuk köt össze (Ladd 2003; Lane et al. 1996; Szabó 

2003; Vasák 1996). Ebből a szempontból a nyelvi kisebbségeket illető azonos elbírálás 

illetné meg őket, mely magában foglalja a jelnyelvnek mint természetes nyelvnek az 

elfogadását is. Kassai Ilona (Szabó 2003: 5) hivatkozik az EU Parlament 1988. február 

19-én elfogadott határozatára, mely szorgalmazza a tagállamokban a jelnyelv 

elfogadását és a siketek kisebbségként való hivatalos elismerését. A siketeket a magyar 

jog ugyanakkor fogyatékosként tartja nyilván, siketségüket hiányként kezeli, s mint 

fogyatékosoknak biztosítja számukra az egyenlő bánásmódot. (1998. évi XXVI. 

törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról.) 

A siketek anyanyelvének meghatározása számos vitára ad okot. A siketek 90%-a 

halló szülők gyermekeként jön a világra, s hozzávetőlegesen csak 10%-uk születik 

siket családba. Ez utóbbiak esetében a kisgyerek az első perctől fogva a jelnyelv 

közvetítésével ismerkedik a világgal, megtanul kommunikálni, beépül a siket 

közösségbe, kialakul a siket identitása, és kiegyensúlyozottan fejlődhet. A siketek 

többségének szülei azonban hallók, vagyis a gyerekek azt a nyelvet, amelyet az 

édesanyjuk természetes körülmények között el tudna sajátíttatni velük, nem érzékelik. 

A gyerek próbálna kommunikálni a szülővel, de nincs előtte kommunikációs minta. A 

fejlődésben már többéves hátrányt halmoz fel, mire a siket óvodába kerülve a társaitól 

végre eltanulja a jelnyelv valamilyen formáját. Mind a nemzetközi, mind a magyar 

szakirodalomban a mellett érvelnek a nyelvészek, hogy a siket gyermek anyanyelve, 

illetve az első nyelve az a nyelv lesz, amelyet természetes úton, a vizuális csatornán 

keresztül el tud sajátítani, vagyis a jelnyelv (Muzsnai 1999; Lane et al. 1996; 

Skutnabb-Kangas 2000). 

A Magyarországon uralkodó pedagógiai irányzat a siketek oktatásában az orális 

módszert szorgalmazza, melyet Vasák Iván, a SINOSZ elnöke és számos könyv 

szerzője a „siketek átka”-ként aposztrofál (Vasák 1996: 72). A kisiskolás gyerekek 

oktatása úgy kezdődik meg, hogy többségüknek nincs biztos, a korosztályuk szintjének 

megfelelő első nyelvi bázisa. A képzés az első években arra irányul, hogy a siket 

gyerekek megtanulják beszélni, és szájról olvasva megérteni a hangzó magyar nyelvet, 

majd valamennyi tantárgy oktatása a jelnyelv kiiktatásával, beszélt magyar nyelven 

történik. A beszédnevelés nagy terhet ró a tanulókra, és az erre fordított idő és energia 

az ismeretszerzéstől és a személyiségfejlesztéstől vonódik el (Bartha, Hattyár 2002). 

Vasák (1996: 103) sok sorstársával egyetértve jelenti ki, hogy „a siket ember a 

jelnyelvétől megfosztva válik fogyatékossá”. Ennek ellenére a magyarországi 

szurdopedagógia ragaszkodik az orális módszer fenntartásához, és a siketiskolák 

számára úgy képez tanárokat, hogy nem követeli meg tőlük a jelnyelv ismeretét. Pedig 
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az 1994-ben Salamanca-ban 92 ország által aláírt UNESCO állásfoglalás 21. pontja 

leszögezi, hogy el kell ismerni a jelnyelvnek mint a siketek közötti kommunikáció 

nyelvének fontosságát, és biztosítani kell, hogy siket egyének a saját nemzeti 

jelnyelvükön részesülhessenek az oktatásban (UNESCO, 1994). Magyarországon az 

1993. évi LXXIX. sz. törvény a közoktatásról a 8/B§ (3). pontjában már kimondja, 

hogy a siket gyermekek óvodai nevelése és iskolai nevelése, illetve oktatása a 

jelnyelven is folyhat, de kötelező érvénnyel ezt nem írja elő. 

Az idegen nyelvek oktatása terén a siketek további hátrányt szenvednek. Míg a 

Nemzeti Alaptanterv az 5. osztálytól kötelezően előírja az idegen nyelvek tanítását, a 

siketek oktatásában ez a kötelező jelleg nem érvényesül. A siketek általános iskoláiban 

gyakorlatilag nem folyik idegennyelv-oktatás, a középiskolákban pedig a gyakorlat az, 

hogy a siket gyerekeket a közoktatási törvény (1993) biztosította lehetőséggel élve 

felmentik a nyelvtanulás alól. Ez súlyosan hátráltatja a siket diákok továbbtanulását, 

megnehezíti a felsőoktatásban való részvételüket és a nyelvvizsgához kötött 

diplomaszerzést. Szintén korlátozza őket az olyan korszerű ismeretszerzési lehetőségek, 

mint az Internet használatában. 

Módszertani szempontból a siketek idegen nyelvi képzése gyerekcipőben se jár, 

nincsenek kidolgozott módszerek vagy tananyagok. Kevés olyan helyről tudunk, ahol 

rendszeres nyelvoktatás folyik. Az iskolákba általában is nagyon nehezen engednek be 

óramegfigyelés vagy kutatás céljával érkező látogatókat (vö. Szabó 2003), és ez a 

nyelvórákra is áll. Kárpátinak (2004) sikerült megfigyelnie néhány nyelvórát, ahol azt 

tapasztalta, hogy az a tanár, aki tudott egy kicsit jelelni, jól le tudta kötni a tanulók 

figyelmét, és aktív munkára serkentette őket. Abban az osztályban viszont, ahol az 

orális módszerrel folyt az angoltanítás, a tanár csak küszködött, a diákok pedig hamar 

elvesztették az érdeklődésüket, és ha meg akartak valamit érteni, a jelelni tudó 

nagyothalló társaik tolmácsolására hagyatkoztak. Interjús kutatásunk adataiból többek 

közt arra igyekeztünk választ kapni, vajon azok a siketek, akik megpróbálkoztak 

valamely idegen nyelv tanulásával, milyen tapasztalatokat szereztek, és jó vagy rossz 

tapasztalataikban volt-e szerepe annak, hogy a tanár használta-e a jelnyelvet. 

 

2. A kutatás menete 
 

Az „Esélyegyenlőség a nyelvoktatásban” projekt hivatalosan 2007 elején indult. Az 

előkészítő munkálatok után 2007 júniusától október elejéig készítettünk interjúkat siket 

nyelvtanulókkal Sáfár Anna segédmunkatárs közreműködésével. Az interjúkat 

magnetofonra rögzítettük, illetve, amikor láttuk, hogy a jeltolmácsok színvonala 

mennyire ingadozó, akkor a beszélgetést az adatközlők engedélyével videóra is 

felvettük. Ezeken a felvételeken utólag ellenőrizni lehet, hogy a jeltolmács nem 

fordított-e félre, vagy nem felejtett-e ki valamit. 

 

2.1. A résztvevők 
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Mivel sem a közoktatásban, sem a magán nyelviskolákban nem állnak csoportokban 

rendelkezésre siket nyelvtanulók, nem egyszerű feladat a potenciális adatközlők 

felkutatása, ezért a hólabda módszerhez folyamodtunk. Sok segítséget kaptunk a 

SINOSZ munkatársaitól, akik honlapjukon és hírlevelükben közzétették felhívásunkat. 

Majd a már jelentkezetteket kértük, ajánljanak további ismerősöket, akik szintén 

rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalatokkal. Később a SINOSZ Ifjúsági Centrumának 

munkatársát is bevontuk a toborzásba, mert úgy tapasztaltuk, hogy nála sokan 

megfordulnak, sokakkal van kapcsolata. Az adatközlők keresésében igyekeztünk 

lehetőség szerint a maximális variáció kritériumának is eleget tenni. Összesen 23 

résztvevőtől (18 fő siket és 5 fő nagyothalló) gyűjtöttünk adatokat, akik között életkor, 

képzettség, a nyelvtanulás módja és eredményessége szempontjából is nagy volt a 

változatosság. Életkor tekintetében a többség a húszas-harmincas korosztályt 

képviselte, de voltak nyugdíjas korú idősebbek és gimnazista korú fiatalok is. A 

végzettségre vonatkozóan a tanulótól, a szakmunkáson át a főiskolai diplomásig terjedt 

a skála. A tanult nyelv többnyire az angol vagy a német volt, de előfordult az orosz, a 

latin, az olasz, a japán, sőt a ruszin is. Vidékről csak egy nagyothalló jelentkezőnk volt, 

a többi adatközlőnk jelenleg mind budapesti lakos. Az adatok idézésekor nem az 

eredeti nevükön nevezzük meg őket. 

 

2.2. A kutatási eszköz 
 

A kutatást részben-strukturált interjú segítségével folytattuk, melynek vázát egy 13 

kérdésből álló kérdéssor alkotta. A kérdések az adatközlő anyanyelvére, az iskolai 

tapasztalataira, a nyelvtanulási élményeire, a használt módszerekre és tananyagokra 

vonatkoztak, de kitértek az idegen nyelv használatára utazáskor, levelezésben, vagy 

internetezés céljára is. A kérdések feltevésekor alkalmazkodtunk az adatközlő 

gondolatmenetéhez, és arra törekedtünk, hogy a résztvevők minél többet közöljenek 

szabadon, minél több jó és rossz tapasztalatukat hozzák a felszínre befolyásolás és 

irányítás nélkül. Ha valamiről maguktól nem ejtettek szót, vagy valamit csak sejtettek, 

de nem mondtak ki egyértelműen, akkor arra célzottan is rákérdeztünk. 

 

2.3. Az adatok elemzése 
 

Vizsgálatunkban a kvalitatív kutatások módszereit alkalmazzuk. Az adatok teljes 

halmaza összesen mintegy 25 órányi felvételt tesz ki. Ezt először átírjuk, majd a 

MAX.QDA2007 kvalitatív szoftver segítségével elemezzük. A jelen tanulmányhoz 

előzetesen csak azokat az adatokat gyűjtöttük ki, és vetettük tartalmi elemzés alá, 

amelyek a jelnyelv
2
 használatára vonatkoznak. 

 

3. Eredmények 
 

A jelnyelv használatára vonatkozó adataink négy főbb kategóriába sorolhatók: 
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1) óravezetés, órai kommunikáció, 2) tanári magyarázat, 3) a siketek gondolkodása, 

4) tanár-diák kapcsolat. 

 

3.1. Óravezetés, órai kommunikáció 
 

Adatközlőink szerint a jelnyelv használata az idegen nyelvi órán megkönnyíti a 

kommunikációt a tanár és a diákok között. 

 

„Az a baj a nyelvtanulással, hogy beszédre épül az egész. És minden idegen … 

például nekem a középiskolában halló volt a tanárom, és az órán ott ültem, mint egy 

tejbetök. Csak beszélt, beszélt, mászkált, beszélt. És ez egy száraz óra volt. És nem 

tudtuk követni az óra anyagát. Írásban vagy jelben jobb lett volna az oktatás.” (Zsolt) 

 

Azok a tanárok, akik nem tudnak jelnyelven kommunikálni, a megtanulandó 

ismereteket a táblára írják. Ez kedvez a siketeknek, de nagyon lelassítja a folyamatot. A 

szóbeli magyarázatot a siket tanulók szájról olvasás útján kell megértsék. Ez nem 

mindig sikeres, a közlendő 50-60 %-a a legjobb esetben is elvész. Ráadásul az intenzív 

figyelésben a tanulók hamar elfáradnak, és elvesztik érdeklődésüket. Sok tanár azonban 

még arra se figyel, hogy mindig szembe forduljon a tanulókkal, és jól artikuláljon. A 

folyamat lassú, az elvégzett anyag kevés. Azokat, akik szeretnének és tudnának is 

tanulni, ez nagyon frusztrálja. Bence ezt így fogalmazta meg: 

 

„A halló tanárok úgy tanítanak nyelvet, hogy már eleve rosszul teszik a dolgukat, már 

eleve nem érik el azt a célt, hogy lehessen valamilyen szintre eljutni. Még az 

alapfokig sem tudnak eljutni, […] az én osztályom ugye négy évig tanulta a németet, 

negyedik év végén volt egy felmérés. Kiosztottak egy tesztlapot, az igéket próbálták 

tesztelni, az igék használatát, jelen idő, múlt idő, jövő, és kíváncsiak voltak arra, hogy 

ki hányat tud rögzíteni, vagy ki hányat rögzített. És az összátlag elég lehangoló volt, 

átlagban kilenc igét összesen. Négy év oktatás után kilenc igét összesen, átlagban. 

Átlagban kilenc darab igét tudtak felírni!” (Bence) 

 

Ezzel szemben, ha jelnyelven folyik a kommunikáció, akkor az információ 100%-

ban eljut a tanulókhoz, a tempó gyorsabb és az óra élvezetesebb. Levente és Lili 

elmondása szerint is a tanulóknak már az is elég, ha a tanár megpróbál jelelni, és 

szívesen tanítják is a jelnyelvre. Lili tapasztalatai szerint sokat számít az iskola, illetve 

az igazgató hozzáállása a jelnyelvhez: 

 

„Az igazgató is rendes volt, kérte a tanárokat, hogy tanulják meg a gyerekektől, vagy 

tanulják meg a jelnyelvet, hogy értsük egymást jobban. Az igazgató elérte, hogy száz 

százalékos információt kapjunk. Így már könnyebb dolgunk volt. Tehát a tanár ugye 

jelelt, jellel tanított minket.” (Lili) 

 



208 

 

A jelnyelvre azért is szükség van, hogy a tanár meggyőződhessen arról, értik-e a 

tanulók az anyagot, például az olvasott szöveget. Ha csak rákérdez a tanár, mindenki 

bólogatni fog, de ha az olvasó diák folyamatosan jeleli az olvasott szöveget, a tanár meg 

tud győződni a szövegértéséről, és tud segíteni, ha kell. A megkérdezettek többsége 

fontosnak tartotta, hogy a nyelvtanár tudjon jelelni, s aki szerint ez nem elengedhetetlen 

kritérium, az is úgy találta, hogy a jelnyelv használata segítene. Júlia szavaival: „Mert 

minálunk a jelnyelv az anyanyelvünk. Arra figyelünk. Ha beszélnek, duplán kell figyelni, 

és elfáradunk. A jelnyelv jó. Könnyebb figyelni.” Sokan úgy gondolják, hogy a 

siketeknek olyan nyelvtanár kell, aki maga is siket, de a halló tanárt is elfogadják, ha tud 

jelnyelven kommunikálni. 

 

3.2. Magyarázatok adása jelnyelven 
 

A jelnyelv nemcsak általában fontos kommunikációs eszköz, hanem konkrét szerepe is 

van, például a magyarázatok adásakor: „Igen. Igen. Magyarázatnál például. Nyelvtan 

magyarázatnál. Közben, hogyha jelel, az nekünk jó. Miért? Mondja, és jelnyelven adja 

át az információt… igen, a siketeknek az lenne fontos.” (Máté) 

 

Karcsi ellenpéldát is hoz, olyan tanárt említ, aki nem tudott jellel kommunikálni. 

Karcsi ezért a könyvből próbálta megérteni az írásos magyarázatot, de az is nehéz volt: 

 

„[…] a német nyelvterületen jobban meg tudom értetni magam, és ők is jobban 

megértenek engem, a tanárnál viszont az égvilágon semmit nem értettem, pedig ő 

magyar volt. Könyvből tanultam, de volt, amikor egy icipicikét jelnyelven 

magyarázatot kaptam, és akkor máris tudtam kapcsolódni. De sajnos a [tanári] 

magyarázatokból nem értettem semmit.” (Karcsi) 

 

Arra, hogy pontosan miért olyan fontos a nyelvtan magyarázásakor a jelnyelv, Bence 

világított rá, amikor azt kérdeztük tőle, mihez viszonyítva magyarázta az ő tanára a 

nyelvtant: 

 

KE: „A magyar nyelvhez viszonyította a német nyelvtant? Vagy a siket jelnyelvhez?” 

Bence: „A magyar nyelvhez. Igen, pont ez volt a baj, hiszen a siket jelnyelvhez kellett 

volna, hiszen nekünk ez az anyanyelvünk, ehhez kellett volna viszonyítani. […] 

Szükséges a jelnyelvi összefüggés is, hiszen a siket ember, hogyha a magyar nyelvet sem 

tudja nagyon, akkor hogyan lehet elvárni tőle, hogy tanulja meg a német nyelvet? És a 

magyar nyelvet nagyon nehéz megtanulni a siketnek […] De ha a jelnyelven kapja meg, 

jelnyelven egészen biztos, hogy ez az „igen, most már értem”, ez az élmény ez előjött.” 

(Bence) 

 

Vagyis nem csak arról van szó, hogy a jelnyelvi magyarázatot egyszerűbb követni, 
hogy kevésbé fárasztó, illetve gyorsabban és 100%-ban eljut a tanulóhoz. A jelnyelv 

használatával a tanulandó idegen nyelvi szerkezetet nem egy csak úgy-ahogy megtanult 
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második nyelv viszonylatában kell megértenie a tanulónak, hanem arra a nyelvre 

építhet, amelyet természetesen elsajátított, ami az első nyelve, az, amelyen 

gondolkodik. 

 

3.3. A siketek gondolkodása 
 

Több adatközlőnk is kifejezésre juttatta azt a véleményét, hogy a siketek másképpen 

gondolkodnak, ezért jobban tudja őket tanítani az a tanár, aki jól ismeri a gondolkodás-

módjukat, különösen, ha maga is siket. Levente elmondása szerint azért lennének jók a 

siket tanárok, mert ők „siketesen” tudnának tanítani. Mivel maguk is átélték már az 

idegen nyelv tanulásának minden nehézségét, jobban tudnák, mit hogyan tanítsanak 

meg a sorstársaiknak: „Már ugye meg kell, hogy ismételjem, jobb a siket nyelvtanár, 

jobb. Mert a halló lehet, hogy megtanul jelelni, de még mindig nem ismeri a siketek 

gondolkodását. Ezért lassít a nyelvtanuláson.” (Levente) 

Ez a vélemény gyakori hallók körében is, akik hasonló okból gondolják úgy, hogy 

jobb nekik magyar anyanyelvű tanártól tanulni, mint született angoltól. A fentiekkel 

teljesen egybecseng az, amit Bence elmondott: 

 

„Ha például abból a csoportból, akit [XY] tanított, olyan siketet [lehetne] találni, akit 

érdekel az angol, milyen jó lenne, ha őbelőle egy angol oktató tanár lenne. Milyen jó 

lenne, hogy ő oktathatná a siketeket angol nyelvre. Sokkal simább lenne akkor az 

utunk, hiszen tudja, hogy a siketeket hogyan kell tanítani, milyen módszerrel. Hogyan 

kell variálni. A hallóknak megfelelő szöveget átvariálja úgy, hogy az a siketeknek 

megfelelő legyen.” (Bence) 

 

Egy idősebb, sok külföldivel kapcsolatot tartó résztvevőnk is a gondolkodásmód 

különbözősége miatt tartja fontosnak a jelnyelv közvetítésével történő idegennyelv-

tanítást: 

 

„Hát, az én véleményem szerint a siket tanár azért fontos, hogy tanítson a mimikát 

meg a jelnyelvet, mert szerintem egy siket mégiscsak jelnyelven fogja megtanulni, 

akkor érti meg a vizuális úton a gondolkodásmódját. De a halló tanártól nem biztos, 

hogy gondolkodásmódot kapja meg, mint például a siket iskolában vagy nagyothalló 

iskolában ilyen hangos nevelés vagy hallásnevelés, nem biztos, hogy ettől 

gondolkozik az ember.” (István) 

 

Halló ember számára nehéz elképzelni, milyen is az, amikor valaki vizuális nyelven 

gondolkodik, de adatközlőink szavaiból leszűrhetjük azt a következtetést, hogy a 

siketek ezt teszik. Erre utal az, amikor arról számolnak be, hogy magukban jelnyelvre 

fordítják az idegen szöveget, vagy, mint Csilla, jelben álmodnak. Mivel a 

nyelvtanulásnak elengedhetetlen eleme a gondolkodás, el kell fogadnunk a 

nyelvtanulási tapasztalattal rendelkező siketeknek azt a véleményét, hogy azon a 

nyelven kell számukra közvetíteni az idegen nyelvet, amelyen gondolkodnak. 
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3.4. A tanár-diák kapcsolat 
 

Végezetül fontos szerepe van a jelnyelvnek abban is, hogy a tanár és a diákok között 

megfelelő, a tanulást elősegítő légkör alakulhasson ki. A tanórán nem csak egyoldalú 

kommunikáció folyik, a tanuló is kell, hogy kérdezhessen, szólhasson a tanárhoz, ha 

valamit szeretne, vagy valamit nem ért. István véleménye szerint elzárkózik a gyerek, 

ha azt látja, hogy a tanár nem akar jelelni. Másrészt, ha a tanár nem tud jelnyelven 

kommunikálni, nem érti meg, mit akarnak a gyerekek. Még kevésbé érti, amit esetleg 

egymás között jelelnek, ami negatív reakciót válthat ki belőle. Lili meglátása szerint, 

ha a tanár nem akar jelelni, annak az az üzenete, hogy nem igazán érdeklik a tanulói. 

Ide vonatkozó szavait közvetlen stílusban közvetítette a tolmács: 

 

„Jött egy másik tanár, és az igazgató bedobta a mélyvízbe. Siket osztályt kapott. Soha 

nem hallott a siketekről, és meg volt ijedve, hogy siketek. Beszélt, nem értettük, és 

elkezdte frusztrálni, hogy nem ért minket, és sírt. És azért is, ott maradt végül is, és 

megpróbálta. Rá két évre már imádtuk őt, mert próbálkozott, segítséget kért tőlünk, 

hogy mit hogy kell jelelni, és hát le a kalappal előtte, számít, hogy milyen hatással 

van egy tanár ránk, hogy megtanuljuk, nem tanuljuk meg. Hogy ha azt látjuk, hogy 

tesz a siketekre, akkor az nem működik.” (Lili) 

 

Minden tanár tudja, hogy a tanulás nemcsak kognitív folyamat, hanem erős szerepe 

van benne az érzelmi tényezőknek is. Adatközlőink arra világítottak rá, hogy a tanulási 

folyamatot érzelmi oldalról segít megerősíteni az, ha a tanár ismeri, érti és használja a 

jelnyelvet. Ezáltal pozitív attitűdöt sugároz, pozitív érzelmi reakciót vált ki a 

gyerekekből, és maga is a közösség részesévé válhat. 

 

4. Következtetések 
 

Eredményeink alátámasztják azt a korábbi kutatásokban is megfogalmazott véleményt, 

hogy a siketek oktatásában, és így az idegen nyelvek tanításában is fontos szerepe van a 

jelnyelvnek. A jelnyelv a siketek anyanyelve, ez az a nyelv, amelyet nem megtanulnak, 

hanem elsajátítanak. Ezen a nyelven gondolkodnak, számukra ez a nyelv az 

ismeretszerzés és a társas kapcsolatok fenntartásának az eszköze. A jelnyelv használata 

nélkül a tanítási-tanulási folyamat lassú, fárasztó, unalmas és eredménytelen. A hangzó 

magyar nyelv a siketek számára csak egy tanult nyelv, melyet iskolai körülmények 

között, nem spontán, hanem tudatos tanulás során, komoly erőfeszítéssel próbálnak 

elsajátítani. A nyelvtanítás történetében nagyon sokféle módszer előfordult már, de 

mindegyikben közös az, hogy feltételezi a tanuló biztos első nyelvi bázisát. Még az 

olyan módszerek is, amelyek az idegennyelv-tanulás során kiküszöbölik az anyanyelv 

használatát, azok is feltételezik a tanuló nyelvi tudatosságát. A magyar nyelv 

megtanulása nagyon nehéz feladat azoknak a siketeknek is, akik siket szülők gyermekei, 

és korán elsajátítják a jelnyelvet, ők azonban csak a kisebbség. A siketek túlnyomó 
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többségének, akik halló családban nevelkednek, és a jelnyelvi kommunikációs 

készségük, valamint ezen keresztül a gondolkodásuk a beiskolázásuk idején nem éri el 

az életkoruknak megfelelő szintet, már a magyar nyelv tanulása is egy bizonytalan 

bázisra épül. Erre az alapra mint közvetítő nyelvre felettébb nehéz az idegen nyelvi 

oktatást építeni. A jelnyelvi alapokat is kellene tehát fejleszteni. Ahogyan a halló 

gyerekek anyanyelvi nevelése sem áll meg az óvodában, úgy a siket gyerekek jelnyelv-

használatát is fejleszteni kellene a siketek iskoláiban, hogy gazdagodjon a jelnyelvi 

szókincsük, kifejezéskészségük, fejlődjön a fogalmi gondolkodásuk. Erre építve, 

jelnyelvi közvetítéssel, hatékonyabb idegennyelv-tanítást lehetne megvalósítani. 

Ezen a ponton a következtetésünk már túlmutat az angol szak keretein. 

Meggyőződésünk, hogy szükség van minél több magasan képzett jelnyelvi beszélőre, a 

jelnyelvet felsőfokon ismerő halló tanárra és szaktárgyi végzettséggel rendelkező siket 

tanárra. A fejlett országok, mint Svédország, Hollandia, Dánia, Németország példáját 

követve Magyarországon is meg kell alapítani a jelnyelv szakot, amely alapját 

képezhetné a jelnyelvi tanszékek létrehozásának. A jelnyelv szakon végzettekből 

válhatnának olyan kétszakos halló, illetve siket tanárok, akik eredményesebbé tudnák 

tenni a különböző szaktárgyak, ezek között az idegen nyelvek tanítását is. 
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a magyar jelnyelv, a jelelt magyar vagy az ujj abc. 
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NEMEK SZERINTI KÜLÖNBSÉG A LIGUR DIALEKTUS 

HASZNÁLATÁBAN 
 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Jelen kutatás arra keresi a választ, hogy Genovában és Imperiában mennyire elterjedt a 

dialektus használata. Kik használják, mikor, és kivel? Mitől függ az, hogy valaki 

mennyire ismeri a nyelvjárást? Különös tekintettel arra, hogy kimutatható-e 

statisztikailag releváns különbség a férfiak és a nők dialektushasználatában. 

 

1.1. Irodalmi áttekintés 
 

A szociolingvisztikában az életkor után általában a nemet említik mint legfontosabb 

változót. A magyar nem kifejezésnek az angolban kétféle értelmezése létezik: sex és 

gender. „Gender is not something we are born with, and not something we have, but 

something we do” (West, Zimmerman 1987); „something we perform” (Butler 1990: 

178, vö. Coltrane, Adams 1997: 219). A sex alatt tehát a biológiai nemet, míg a gender 

alatt a társadalmi nemet értjük. A kommunikációban megnyilvánuló nemi 

különbségekről szóló értekezések száma a ’70-es évek közepétől exponenciálisan nőtt. 

„Elsősorban a női nyelvhasználatot kutatták – a gender studies keretében –, azzal a 

hallgatólagos feltételezéssel, hogy a férfi nyelvhasználat a norma, az »emberi 

nyelvhasználat«, ehhez viszonyítva lehet és érdemes a női változatot, mint eltérést 

megragadni” (Huszár 2006:15). A tudományterület alapjait olyan tudósoknak 

köszönhetjük, mint Fischer (1958), Labov (1966), Trudgill (1974) és Lakoff (1973). 

Fischer (1958) New England-i gyerekek egy csoportján végzett kutatása 

eredményeként arra a megállapításra jutott, hogy a lányok sűrűbben használják az -ing 

végződést, mint a fiúk, olyan kifejezésben például, mint a swimming. Trudgill (1974) 

Norwichben, míg Horvath (1985) az ausztrál fővárosban jutott hasonló eredményekre 

az -in’ és az -ing végződések kapcsán. 

Ma már nem létezik kutató, aki kétségbe vonná, hogy a nők és a férfiak különböző 

módon kommunikálnak. Extrém bizonyítékként a szakirodalom gyakran említi az 

amazonasi indiánok esetét, ahol nemcsak az egyes törzsek között van nyelvi különbség, 

hanem az azonos törzsön belüli férfiak és a nők nyelve között is. Ez a nyelvi sokféleség 

annak köszönhető, hogy a férfiak csak törzsön kívül választhatnak feleséget maguknak. 

Kevésbé drámai azoknak a montanai közösségeknek a helyzete, amelyekben, bár a 

férfiak és a nők azonos nyelvet beszélnek, mégis léteznek a nyelvüknek olyan vonásai, 
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amelyek vagy csak a férfiak, vagy csak a nők nyelvére jellemzőek. Ezek általában a 

kiejtésben, vagy a szavak morfológiai alakjának különbségében érhetőek tetten (Holmes 

2001: 151). 

A nyugati kultúrákban, ahol a férfi és női társadalmi normák között átfedés van, 

hasonlóságot találunk abban is, ahogyan kifejezik magukat. Nem arról van szó tehát, 

hogy a férfiak és a nők eltérő formákat használnának, hanem arról, hogy azokat 

különböző mértékben használják (Holmes 2001: 153). Fasold (1990: 92) sem vitatja, 

hogy ezekben a beszélőközösségekben a nemek között felmerülő nyelvi különbségek 

valójában jóval kevésbé jelentősek, mint azt gondolnánk. Fischer például nem tudott 

statisztikailag szignifikáns különbséget kimutatni. Más esetekben viszont – folytatja – a 

férfiak általában szívesebben használnak a normától eltérő változatot. Igaz, ebben a 

vonatkozásban is vannak kivételek társadalmi hovatartozástól függően. A nők 

kevesebbet káromkodnak, és általában kevesebb trágár kifejezést használnak, mint a 

férfiak, ellenben többször kertelnek, kérdeznek vissza, használnak kicsinyítő képzőt és 

olyan eufemizmusokat, mint az alábbiak: 

 

„Es scheint, daß… (It seems that…) 

Ist das nicht so? (Isn’t that the case?) 

…nicht wahr? (isn’t it?, hasn’t she?, doesn’t he?) 

Ich bin nur eine Hausfrau. (Well, I’m only a housewife.) 

Das ist nur eine Idee von mir. (That’s just an idea of mine.)” 

(Trömel-Plötz-t idézi Clyne 1995: 141.) 

 

Azt, hogy a férfiak hajlamosabbak a standardtól eltérő változatot preferálni, Fischer 

(1958) és Labov (1966) nyomán több vizsgálat is megerősítette (lásd Fasold 1990: 92; 

Holmes 2001: 153). A felsorolt kutatások alapján arra a következtetésre juthatnánk, 

hogy a nők kevésbé innovatívak a nyelvben, mint a férfiak. Ezzel szemben léteznek 

olyan kutatási eredmények, amelyek megkérdőjelezik e kijelentés valóságtartalmát 

(Nichols 1997: 56). Labov, Yaeger és Steiner (1972) is kimutatta, hogy az USA-ban, 

különböző beszélőközösségekben a nők előrehaladottabb állapotban vannak egyes 

hangváltozással járó folyamatokban, mint a férfiak. Hogyan lehet feloldani ezt az 

ellentmondást? Különböző találgatások láttak napvilágot e témakörben. Labov és 

Trudgill szerint a nők nyelvi viselkedése bizonytalanabb. Trudgill szerint a nyugati 

társadalmakban a nők sikereit jobban befolyásolja kinézetük, mint valós tetteik. Ezért a 

magasabb presztízsű változat használata eszköz a nők kezében ahhoz, hogy különösen 

formális helyzetben, az elért státuszukat demonstrálják vele. Labov (1972: 304) szerint 

a kifejezőbb nyelvhasználat sokkal megfelelőbb számukra, mint az erősebb nem 

számára. Shuy (idézi Coates 2004: 56) a vitát azzal a nemes egyszerűséggel zárja le, 

hogy: „Women continue to be one of the mysteries of the universe.” 

Általában elmondhatjuk, hogy a nemi identitás legnyilvánvalóbb kifejezői a 

fonetikai különbségek (Crystal 2003: 31). Bár azzal is tisztában kell lennünk, hogy a 

női és a férfihang, és a verbális készségek terjedelmének különbsége részben 

társadalmi tényezők következménye (Wardhaugh 1995: 283). 
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Kiss (1995: 102–112) a hangtani, az alaktani és a szókészletbeli különbségeket 

emeli ki mint nyelvhasználatbeli különbségeket. A hangtani eltérések jelentős hányada 

a nemek között fennálló biológiai különbségekre vezethető vissza, melyek 

eredményeképpen a nők alaphangja magasabb, mint a férfiaké. „Statisztikai átlagot 

tekintve a férfiak zöngéjének az alaprezgése 80 és 140 Hz között alakul, a nőké 160 és 

260 Hz között van” (Kassai 1998: 69). Léteznek azonban olyan törzsek is, ahol a 

kiejtés nemi azonosságot jelöl. Az alaktani különbségekre Kiss azt a Karib-félszigeten 

élő törzset említi, ahol nemek közötti eltérés figyelhető meg az elvont főnevek 

esetében. A nők hímneműként, míg a férfiak nőneműként használják őket. A 

szókészletbeli eltérések alátámasztására a japán nyelvre hivatkozik, amelyben bizonyos 

személyes névmásokat csak férfiak használhatnak. A nempreferenciás különbségek 

közé olyan elemeket sorol, amelyek a férfiak és a nők eltérő társadalmi 

munkamegosztásában rejlenek. Ezek a különbségek jól megmutatkoznak a 

hobbifoglalatosságok nemek szerinti eltéréseiben, így például a sportban, amely 

korábban szinte csak férfi kiváltság volt. De megemlíthetjük a zenei dallamvariánsokat 

is, amelyek elsősorban a nők beszédére jellemzőek. Megítélése szerint a férfi és a női 

nyelvhasználatbeli különbségek oka nagyrészt az a nyelvi tabu, amely a nőknek jóval 

kevesebbet engedélyez, mint a férfiaknak. A viccmesélésben is mutatkoznak 

különbségek: a férfiak többet, és szélesebb körben mesélnek, mint a nők. A „disznó” 

vicc mesélés is a férfiak privilégiuma. Eltérés van a névadás és a névhasználat körében 

is. Felmérések szerint a férfiak névízlése jóval konzervatívabb, és a férfinév átörökítése 

is jóval gyakoribb, mint a nőié. 

Közhelyszámba megy az az elgondolás is, mely szerint a nők többet beszélnek, 

fecsegnek. A fecsegés szó arra utal, hogy mondanivalójuk olyan irreleváns dolgokkal 

foglalkozik, mint a divat, a főzés, a gyermeknevelés, szemben a férfiak „komoly” 

témáival (Kiss 1995: 106). Coates (2004) szerint azért él ez a vélemény, mert a nőktől 

kevesebb megszólalást vár el a közvélemény, nem pedig azért, mert többet beszélnek, 

mint a férfiak. 

Az elmondottak alapján nem kétséges, hogy a nyelvhasználatban megnyilvánuló 

nemek szerinti különbség elsősorban a szocializáció eredménye (Fromkin 2003: 487). 

„Nővé vagy férfivá válni, nőnek vagy férfinek lenni tehát azt is jelenti, hogy 

megtanuljuk a nemünknek megfelelő nyelvhasználatot. Merthogy a nemhez illő 

viselkedésnek szerves része a nemhez illő nyelvi viselkedés, azaz a nemspecifikus 

nyelvhasználat is” (Kiss 1995: 106). A modern társadalmakban a lányokat gyakrabban 

szakítják félbe, ebből értik meg, hogy az ő mondanivalójuk kevésbé fontos, mint a 

fiúké. A lányok játékaik során megtanulják, hogy a kommunikációval egyenrangú 

kapcsolat hozható létre, a fiúk pedig azt, hogy domináns pozíciót lehet elfoglalni vele 

(Kiss 1995: 106). 

A nemek és a dialektus viszonya sem kevésbé komplex, mint amit általában a 

nyelvhasználat kapcsán láttunk. Coates (2004: 36) állítja, hogy az adatközlőkkel 

szembeni attitűd nagymértékben előítéleteken alapul, és erősen szubjektív. Így nem 

meglepő – folytatja –, hogy azok a kutatások, amelyek azt próbálták feltárni, hogy a 

nők jobban megtartják-e a nyelvi régiességeket, vagy inkább innovatívak, 
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ellentmondásos eredményeket hoztak. Gilliéron, aki egész Franciaországra kiterjedő 

vizsgálatot végzett, azt állítja, hogy a nők nem hagyományőrzőbbek a nyelvben, mint a 

férfiak. Meunier ellenben Franciaországban (Nivernais vidékén) végzett kisebb 

kutatásában a női adatközlőket preferálta, mert ők kevésbé innovatívak. Jaberg és Jud 

egy Olaszországban és Dél-Svájcban végzett dialektus felmérésében azt feltételezte, 

hogy a nők jobban megtartják a nyelvi régiségeket. Ezt az elgondolást Rohlfs azzal 

egészítette ki, hogy a nők nemcsak a férfiaktól különböznek abban, hogy tisztábban és 

világosabban ejtik ki a magánhangzókat, hanem területi eltérések is felfedezhetőek 

(Jaberg 1936: 21). Pop (1950: 579) is azoknak a táborába tartozik, akik azt állítják, 

hogy a nők hagyományőrzőbbek, mint a férfiak, de szükségesnek tartotta egy olyan 

átfogó kutatás elvégzését, amely a nemek között felmerülő kiejtésbeli különbségeket 

hivatott felmérni. Ennek ellenére szerinte léteznek olyan esetek, amikor a nők 

innovatívabbak, mint a férfiak. 

Grassi (1998: 92) szerint az olasz dialektusban csak elszórtan figyelhető meg nemek 

közötti nyelvi elkülönülés. A legfigyelemreméltóbbat Tropea (1963) jegyezte le 

Caroniában és Mistrettában, ahol a hangsúlykövető ll-t a nők szisztematikusan tr-nek 

ejtik, míg a férfiak d:-nek. Ez a különbség már a gyereknél is felfedezhető: a gallo a 

fiúknál jad:u, a lányoknál jatru. Tropea megjegyzi, hogy szemben a környékbeliekkel, 

a caroniai lakosoknak nincs tudomása az említett kiejtésbeli eltérésről. 

A dialektussal kapcsolatos kutatások jó része annak a kiderítésére irányul, hogy vajon 

a nők, vagy a férfiak nyelve a hagyományőrzőbb. A kapott eredmények sokfélék, 

gyakran egymásnak ellentmondóak. Terracini (1910: 22) Useglióban végzett 

kutatásának eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy a nők hajlamosabbak 

arra, hogy elfogadják, és továbbadják a nyelvi újdonságokat. Ezzel ellentétben Mioni és 

Trumper (1977) úgy találták, hogy a nők inkább használják az archaikus kiejtést a 

venetói dialektusban, mint a férfiak. Grassi (1998: 193) azzal magyarázza ezt az 

ellentmondást, hogy a nők nyelvi viselkedése olyan változóktól függ, mint a 

közösségben betöltött társadalmi szerep, a társadalmi mobilitás, az oktatáshoz való 

hozzáférés, a közösségek közötti kapcsolati hálóban betöltött szerep, az exogámia foka, 

valamint a vizsgált társadalmi réteg stb. Ezeknek a változóknak a különböző mértékű 

hatása váltja ki azt az eredményt – folytatja Grassi –, hogy a nők nyelvi szokásai egy 

adott közösségben inkább hagyományőrzők, míg egy másikban innovatívak. 

Tagadhatatlan azonban a nők nyelvátörökítésben betöltött szerepe, és talán éppen ez az a 

szempont, amely szerint érdemes megvizsgálni a nemet mint változót. Minden vizsgálat 

azt a tendenciát mutatta ki, hogy abban az esetben, ha két nyelvkód áll rendelkezésre, és 

ebből az egyik a standard, a másik a dialektus, akkor a nők inkább a standard változatot 

örökítik át gyermekeiknek (Dettori 1979). 

Összefoglalásaként érdemes megemlíteni Huszár Hogyan (nem) érdemes kutatni a 

női és a férfi kommunikáció közötti különbségeket? című cikkét, mely részletesen 

tárgyalja a téma legfontosabb aspektusait. Ajánlása szerint a következő szempontok 

alapján érdemes a nemek között felmerülő nyelvhasználati különbségeket vizsgálni: 

nyelvi képességek, nonverbális kommunikáció, fonetika, fonológia, morfológia, 

grammatika, szintaxis, szókincs, szövegtípus, a beszélgetés irányítása/kontrollja, a 
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stílus udvariassága, normakövetés, értelmezési keretek: hatalom vs. hatalomnélküliség, 

illetve kulturális különbség és a szexista nyelvhasználat kritikája. 

 

2. Vizsgálat 
 

2.1. Vizsgálati módszerek 
 

A kutatás korpuszának nagy részét kérdőíves felméréssel gyűjtöttük, melyet részt vevő 

megfigyelés, és bizonyos esetekben kvalitatív interjú egészített ki. A nyelvhasználati 

kérdéssor 143 zárt és nyílt típusú kérdésből állt, amely nagyban támaszkodott Göncz 

(1999) Vajdaságban használt nyelvhasználati kérdőívére. A kérdőív kitöltését az 

adatközlők válaszai alapján magam végeztem el egy olyan olasz férfi segítségével, aki 

anyanyelvi szinten beszéli a ligur dialektust. 

A felmérést összesen 124 személy részvételével végeztük, Genovában és 

Imperiában, kiválasztásuknál egy olyan kvóta minta létrehozására törekedtünk, 

amelynél a fő változók a település, a nem, a kor, a foglalkozás és az iskolai 

végzettség voltak. A cél az volt, hogy létrehozzunk a két városban két 

megközelítőleg azonos kvótás mintát. Ennek az elvárásnak gyakorlatilag teljes 

mértékben sikerült eleget tenni. Mindkét városban kb. 50-50% a férfiak és a nők 

aránya, nagyon hasonló a megkérdezettek átlag életkora, és ezen belül az egyes 

korcsoportok megoszlása is. Egy-két százalékos eltérés van a két városban 

megkérdezett különböző iskolai végzettségű és foglalkozású adatközlők között. 

A vizsgálati alanyok megkérdezése nem véletlen mintavételi technikával történt, 

hanem a könnyen elérhető személyek bevonásával, és „hólabda” módszerrel történő 

kiválasztással. A könnyen elérhető személyek bevonása mindkét városban legalább 

három helyszínen történt, különböző órákban. A helyszínek kiválasztásánál elsődleges 

cél volt, hogy különböző társadalmi rétegek szokásos mozgástereit reprezentálják. Az 

adatok statisztikai feldolgozása a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Karának SPSS 11.0 programjával készült. 

 

2.2. Az adatközlő neme és a dialektus ismeretének összefüggései 
 

A genovai adatközlők esetében a nem és dialektusismeret szintje között erős 

korrelációt találtunk (r=-0.482, P(51)<0.001). Az imperiai válaszadóknál azonban 

nincs kimutatható korreláció. A genovai vizsgálatban részt vevő felnőtt lakosság 

körében a férfiak 75%-a beszéli nagyon jól, illetve jól a tájnyelvet, míg a nőknek csak a 

25%-a mondhatja ugyanezt el magáról. Az imperiai adatközlőknél a férfiak 68.4%-a, 

míg a nők 61.1%-a beszéli jól, illetőleg nagyon jól a dialektust. Az eredményekből 

látszik, hogy Imperiában is a férfiak beszélik jobban a tájnyelvet, de a két nem közötti 

különbség a városban statisztikailag nem releváns. 

A hipotézissel ellentétben, esetünkben nem jelenthető ki általában, hogy a nagy-, 

illetőleg a kisvárosban élők között szignifikáns különbség áll fenn a tájnyelvismeret 
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szintjében. Az adatok azt mutatják, hogy a két különböző nagyságú városban élő 

férfiak tájnyelvismeret szintje között nincs szignifikáns különbség, ellentétben a nők 

tájnyelvismeret szintjével, ahol meghatározó erővel bír a lakhely nagysága. Több mint 

kétszer annyi imperiai nő beszél nagyon jól dialektusban, mint ahány genovai. 

 

2.3. A dialektus elsajátításának forrása 
 

Imperiában nincs szignifikáns különbség a nemek között a dialektuselsajátítás forrása 

tekintetében. Genovában ellenben statisztikailag kimutatható (Mann-Whitney U=240.000, 

P(51)<0.005) eltérés van a nemek között abban, hogy kitől sajátítják el a tájnyelvet. 

Érdekes adat, hogy majdnem kétszer annyi férfi mondta azt, hogy szűk családi körben 

tanulta a tájnyelvet, mint nő. A férfiak bevallása szerint 64.7%-uk sajátította el a szüleitől, 

és 67.9%-uk a nagyszülőktől. A nők ugyanezt 35.3%-ban, illetve 32.2%-ban állították 

magukról. 

Megfigyelhetjük, hogy a férfiak közül valamivel többen állították, hogy a 

nagyszülőktől tanulták, mint ahányan a szüleiktől. Ez nem túl meglepő, ha figyelembe 

vesszük azt a közismert tényt, hogy általában minél idősebb az adatközlő, annál 

valószínűbb, hogy jól beszéli a helyi dialektust. Arról nem beszélve, hogy a genovai 

adatközlők átlag életkora 51 év, ami annyit jelent, hogy a nagyszüleik minimum 90-100 

éves emberek, akiknek nagyon nagy valószínűséggel a helyi dialektus volt az 

anyanyelve, és nem az olasz nyelv. 

Kevésbé magyarázható azonban az a nemek közötti abisszális különbség, amely a 

családban elsajátított dialektusismerettel kapcsolatos, jóllehet a nők szerepe a nyelv 

megőrzésében, illetve a nyelvújításban ma sem teljesen egyértelmű Olaszországban 

(vö. Tannen 1992; Sobrero 1985; Dettori 1979). Jelen esetben úgy tűnik, hogy a 

vizsgált genovai nők jóval kisebb arányban voksolnak a nyelvmegtartás mellett, mint 

amennyi férfi társuk. 

 

2.4. Kognitív folyamatok, illetve emocionális reakciók összefüggései 
 

Az imperiai férfiak és nők között nincs szignifikáns különbség a dialektus-használat 

arányában, vagyis a számolás, a gondolkodás, a mérgelődés során és az állatokkal való 

beszélgetésben. Jóllehet mind a négy esetben a férfiak azok, akik nagyobb arányban 

használják a dialektust (55%–45%; 51.7%–48.3%; 56.4%–43.6%; 53.6%–46.4%). 

Ezzel szemben Genovában nagyon nagy különbség van a férfiak és a nők között az 

említett helyzetekben. Számolás közben a férfiak csaknem fele (46.4%-a) (Mann-

Whitney U=208.000, p(51)<0.01), míg a nőknek kevesebb mint egytizede használja a 

nyelvjárást. Gondolkodásra a férfiak 42.9%-a és a nők 16.7%-a használja a dialektust 

(Mann-Whitney U=228.000, p(51)<0.05). Úgy tűnik, hogy a vizsgált személyek akkor 

beszélnek legnagyobb arányban dialektusban, amikor mérgesek. A férfiak több mint 

fele (57.1%-a) és a nők egynegyede (25%-uk) vallotta ezt (Mann-Whitney U=248.000, 
p(51)<0.05). Állatokkal is leginkább csak a férfiak beszélnek dialektusban, az 
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adatközlők 42.9%-a, míg a nőknek csak a 8.3%-a (Mann-Whitney U=231.000, 

p(51)<0.05). 

Összegzésképpen elmondható, hogy míg Genovában nagyon nagy különbséget 

találtunk, addig Imperiában nincs jelentős különbség a férfiak és a nők nyelvhasználati 

szokásai között, jóllehet ezen a helyszínen is a férfiak azok, akik többet használják a 

dialektust. 

 

2.5. Az adatközlő neme és a család, illetve ismerősök között használt nyelv 

összefüggései 
 

Bár szinte az összes vizsgált kapcsolatban a férfiak használják többet a dialektust 

(szülők 55.3%–54.3%, nagyszülők 52.6%–45.7%, házastárs 28.9%–28.6%, gyerekek 

21.1%–20%, barátok 60.5%–44.4% és szomszédok 34.2%–47.2%), Imperiában nincs 

kimutatható statisztikai különbség a nemek között a család, illetve az ismerősök 

körében használt nyelv vonatkozásában. 

Genovában azonban jelentős (Mann-Whitney U=180.000, P(51)<0.01) különbség 

mutatható ki minden vizsgált helyzetben a két nem között. A férfiak 71.4%-a állította, 

hogy dialektusban beszél a szüleivel, míg a nőknek csak a 25%-a. Hasonlóan nagy 

különbség figyelhető meg a férfiak és nők között más esetekben is, például a 

nagyszülőkkel a férfiak 60.7%-a, míg a nők 12.5%-a beszél dialektusban. A barátok 

esetében 67.9%, szemben a nők 20.8%-ával. A szomszédokkal a férfiak 46.6%-a és a 

nők 12.2%-a beszél nyelvjárásban. 

Összefoglalva megállapítható, hogy Imperiában nincs szignifikáns eltérés a férfiak 

és a nők között abban, hogy milyen nyelvet használnak a családban és az ismerősök 

között. Genovában, éppen ellenkezőleg, jelentős különbség mutatható ki a férfi és női 

adatközlők között a vizsgált helyzetekben. Minimum kétszer, de nem ritkán háromszor 

annyi férfi használja a dialektust ezekben a helyzetekben, mint amennyi nő. 

 

2.6. Informális és formális nyelvhasználati színterek 
 

Imperiában nincs releváns különbség a férfiak és nők között abban, hogy milyen 

nyelven beszélnek a felsorolt informális nyelvhasználati színtereken, kivéve a sporttal 

kapcsolatos eseményeken használt nyelvet. Ez azonban talán azzal magyarázható, hogy 

a nőket általában sokkal kevésbé érdekli a sport, mint a férfiakat, így az e téren 

mutatkozó különbség gyakorlati jelentősége irrelevánsnak tekinthető. 

Genovában éppen ellenkezőleg, jelentős eltérést találtunk a férfiak és a nők 

nyelvhasználati szokásai között a következő színtereken: a boltban (r=0.301, 

p(51)<0.05), a klubban (r=0.322, p(51)<0.05), a vendéglőben (r=0.356, p(51)<0.01), a 

szórakozóhelyen (r=0.542, p(51)<0.01), és a sporttal kapcsolatos eseményeken 

(r=0.302, p(51)<0.05). 

Különösen nagy aránybeli különbséget találtunk a nyelvhasználatban a két nem 

között a vendéglőben és a szórakozóhelyen: a férfiak 39.3%-a és 60.7%-a beszél 
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dialektusban az említett helyszíneken, míg a nőknek csak a 8.3%-a. A többi 

százalékarány a következőképpen alakult: a boltban a férfiak 39.3%-a és a nők 12.5%-a 

beszél nyelvjárásban, a klubban 28.6%-a és 4.2%-a, míg a sporttal kapcsolatos 

eseményeken 17.9%-a és 0%-a. 

A különbségek a genovai férfiak és nők között magukért beszélnek: legkevesebb 

háromszoros, de két esetben hétszeres különbségről is beszélhetünk. Imperiában is a 

férfiak közül beszélnek többen ezeken a helyszíneken, de itt a nemek közötti különbség 

nem túl magas, annál is inkább, mert a kimutatott eltérés nagy részét a sporttal 

kapcsolatos eseményeken használt nyelv adja, amelynek a fontossága általában 

irreleváns a nők életében. 

A férfiak és a nők közötti nyelvhasználati különbségek formális nyelvhasználati 

színtereken csak Genovában bizonyítottak, de mindkét városban a férfiak beszélnek 

többet a munkahelyükön dialektusban. A genovai férfiak 37.5%-ban, szemben az 

imperiai férfiak 62.5%-ával, és a genovai nők 8.3%-a, szemben az impériai nők 37.5%-

ával. Legtöbbet tehát a kisvárosi férfiak, legkevesebbet pedig a nagyvárosi nők 

beszélnek dialektusban a munkahelyükön. Érdekesség, hogy a nagyvárosi férfiak éppen 

olyan arányban használják a tájnyelvet a munkahelyükön, mint a kisvárosi nők. 

 

3. Konklúzió 
 

A férfiak és a nők dialektushasználatában jó néhány esetben releváns különbséget 

találtunk. A felmerült eltérések azonban nem általánosak, hanem helytől függően 

változhatnak. Ilyen eltéréseket tapasztaltunk a dialektuselsajátítás mértékében, 

forrásában és használatában is, különösen Genovában. 
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LŐRINCZ JULIANNA 
 

 

A FORRÁSNYELVI SZÖVEG JELENTÉSEINEK VÁLTOZÁSA A 

MŰFORDÍTÁS-SZÖVEGBEN 
 

 

 

 

1. A forrásnyelvi művészi szöveg és műfordításának viszonya hermeneutikai 

megközelítésben az eredetihez illeszkedő töredékként, annak részeként is felfogható. 

Ez igaz abban az értelemben, hogy a célnyelvi szöveg sohasem képes visszaadni a 

forrásnyelvi szöveg jelentésegészét, hanem annak csak egy-egy – kisebb-nagyobb – 

fragmentumát. 

A forrásnyelvi szöveget tekintve egésznek, annak bármely célnyelvi szövegváltozata 

egy része az egésznek, azaz egy variánsa az invariánsnak. Így kerülnek rész-egész 

metonimikus viszonyba egymással az eredeti és fordításszöveg. A forrásnyelvet nem 

ismerő olvasónak a célnyelvi szövegvariáns, a műfordítás adja meg az egész illúzióját, 

de csak akkor, ha a műfordítás maga is alkotásként hat (vö. Orcsik 2006: 2; Popovič 

1980). 

2. Jelen előadásomban a forrásnyelvi szöveget tekintve kiindulópontnak, az egyes 

forrásnyelvi szövegrészek jelentéseinek a célnyelvi szövegben történő megvalósulása 

során végbemenő jelentésváltozások vizsgálatával foglalkozom. József Attila néhány 

verséből és azok angol, valamint orosz fordításaiból emelek ki metaforikus, illetve 

metonimikus képi elemeket tartalmazó szövegrészeket. Ahol ezt a kitűzött célom 

szükségessé, a szövegek pedig lehetővé teszik, a különböző nyelvű szövegrészek 

jelentésváltozásait egymással is egybevetem. Elsősorban arra keresem a választ, hogy a 

forrásnyelvi költői képek a célnyelvi szövegvariánsban milyen változásokon mentek át, 

milyen jelentésbővülések, illetve jelentésszűkülések következtek be a szöveg képi 

szintjének újraalkotásakor. 

2.1. A szakirodalomban korábban Németh Ágnes végzett ilyen vizsgálatokat József 

Attila Nyerges Antal által 1973-ban megjelentetett angol műfordítás-szövegeinek és az 

eredeti József Attila-szövegeknek az egybevetésével. Németh Ágnes elsősorban 

Dabernet Stylistique comparée du français et de l’anglais (1958) című összehasonlító 

stilisztikájának, valamint Anton Popovič A műfordítás elmélete (1980) című könyvének 

képfelosztását alapul véve vizsgálódott. Németh Ágnesnek a Dabernet-féle stilisztikai 

egybevetés alapján összeállított csoportosításából a szemantikai jelentésbővítésen 

alapuló képtöbblet, és a jelentésszűkítésen alapuló képveszteség terminusokat vettem 

át (Németh 1984: 300). 

Anton Popovič a költői szövegek mikroszintjén helyezi el a képi elemeket. Meg kell 

jegyeznünk, hogy a szöveg képi elemei, ha csak egyetlen szóból állnak is, nem csak a 
szöveg mikroszintjén hatnak, hanem az egész költői szöveg jelentését átszövik. Így a 
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komplex képek és a továbbszőtt képek a szöveg mezo- és makroszintjének jelentését is 

meghatározhatják, módosíthatják (vö. Kemény 1993; Szikszainé 1999). A forrásnyelvi 

és a célnyelvi szövegvariáns kommunikatív ekvivalenciájának létrejöttéhez nagyon 

fontos a fordítónak, azaz a célnyelvi szövegalkotónak megtalálnia azokat a célnyelvi 

kifejezésbeli megfelelőket, amelyek a két szöveg közötti szöveginvarianciát 

létrehozzák. A szöveginvariancia terminus technicust Popovič „az elemek szemantikai 

azonossága az eredeti szövegben és a fordításban” jelentésben használja (Popovič 

1980: 318). A szöveginvariancia létrehozásának vizsgálatakor a szerző a műfordításban 

bekövetkező következő lehetőségeket vizsgálja: 

1. A műfordító célnyelvi kifejezőeszközei adekvát módon fedik le az eredeti szöveg 

jelentésbeli invarianciáját. Ebben az esetben a forrásnyelvi és célnyelvi szöveg 

nyelvi eszközei funkcionálisan ekvivalensek. 

2. A műfordító szándékosan erősíti a forrásnyelvi szöveg egyes mikrostrukturális 

elemeit (jelentésbővülés, képnyereség). 

3. A műfordító szándékosan megszünteti a forrásnyelvi szöveg domináns 

mikrostrukturális elemeit (jelentésszűkítés, képveszteség). 

4. A műfordító nem rendelkezik adekvát célnyelvi eszközökkel a forrásnyelvi szöveg 

egyes mikrostrukturális elemeinek kifejezésére, ezért azok funkciójának 

megőrzésére más elemekkel való helyettesítéshez folyamodik a célnyelvi 

szövegekben. A műfordítói eljárásnak ezt a típusát Popovič szubsztitúciónak nevezi 

(Popovič 1980: 150). 

Az itt felsorolt esetek közül dolgozatunkban két típust emelünk ki: a jelentésbővülés 

eredményeképpen létrejövő képnyereséget, és a jelentésszűkülésen alapuló 

képveszteséget. 

2.2. A jelentésbővülés a hagyományos leíró szemantikákban (vö. Károly 1970; 

Hadrovics 1992) hasonlóságon alapuló névátvitel, a metaforikus jelentésváltozás egyik 

fajtája. Jelentésbővülés esetén az adott jelhez fűződő eredeti jelentéseknek más 

komponense kerül előtérbe, majd pedig ez egy új kontextusban más jelhez kapcsolódik 

hozzá. Pl. pince ’italok tárolására szolgáló helyiség’ → mindenfajta pince; park 
’díszkert’ → ’különböző funkciójú terület’. 

Jelentésszűkülés esetén a jel eredeti jelentései fokozatosan kiszorulnak a 

használatból, vagy azokat más jel veszi át. Ebben az esetben a poliszém szó egyes 

jelentéseinek nemcsak szegényedése, hanem eltűnése is megfigyelhető. Pl. tárgy 

’pajzs, ostrom’→ ’céltábla’→ ’olyan jelentésű szó, amelyre a cselekvés irányul’. Pl. Ő 

volt az élcelődések céltáblája. (vö. Hangay 2004: 514). 

A költői kép a hagyományos stilisztikák felfogása szerint szintén jelentésváltozás 

eredménye: izotópiatörés, azaz a metafora vagy a metonímia létrejöttével a szöveg 

jelentésegységének megváltozása következik be. Itt most nem célom a metaforával és 

metonímiával kapcsolatos különböző elméletek bemutatása, de sok hasznos anyagot 

találhat hozzá az érdeklődő olvasó a szakirodalomban (vö. Fónagy 1999, Kemény 

1993, 2000). 

A továbbiakban nézzünk gyakorlati példákat a különböző képi elemeket alkotó 

jelek, jelegyüttesek jelentésének bővüléséről, ill. szűküléséről a fordításszövegekben. 
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2.2.1. Jelentésbővülés, amely képtöbbletet, a forrásnyelvinél komplexebb kép, 

sűrítettebb jelentésű képfajta megjelenését eredményezi a célnyelvi szövegben: 

 

(1) Csend fülel, motoz a setét (Mondd, mit érlel…) 

a) The darkness lifts an invisible paw – ’a sötét láthatatlan mancsot emel’ 

(Nyerges1973) 

 

b) … но слышат дети, засыпая: ’de a gyerekek álmukban hallják: 

трясется койка по ночам. remeg az ágy éjszakánként’ 

(Jurij Guszev) 

 

Ha a fordítások képeit összevetjük, azt állapíthatjuk meg, hogy az a) fordításban 

képtöbblet van. A költői szövegek jelentése természetesen más, mint más műfajú 

szövegeké. A jeleket használó közösség kollektív jelentéstulajdonításától eltérő 

jelentésbeli használatuk adja meg azt a sajátos konnotációs jelentéstöbbletet, amely 

más szövegtípushoz tartozó szövegektől eltérővé teszi. Az angol fordító sajátos 

interpretációja révén kerül be a pars pro toto metonímia képtöbbletként a célnyelvi 

szövegbe. Csak találgatni lehetne, miért: talán a sötéttől való gyermeki félelem mélyből 

felbukkanó emlékképei hozták fel ezt a képet a fordító tudatának mélyrétegeiből. 

A b) orosz célnyelvi szövegrészben az angollal ellentétes folyamat eredményeképpen 

viszont jelentésszűkülés következett be. Az eredeti szöveg jelentését sajátosan értelmezi 

Jurij Guszev, konkretizálja a jelentések sokféleségét sűrítő komplex képet. Ezzel 

azonban meg is változtatja a szövegrész jelentését, amely kihat az egész szöveg 

jelentésére is. 

Miután a Csend fülel, motoz a setét József Attila-sor többféle asszociációt kelthet a 

befogadóban, és a fordító is befogadó, a saját tudatos vagy tudattalan asszociációi, pl. 

gyermekkori élményei is meghatározzák szövegértelmezését. 

 

(2) A virág… unta, 

Hogy mifenének tettük asztalunkra. (Kultúra) 

 

a) The flower… bored at why he had ’A virág… unta, amiért 

To be on our table. Az asztalunkra kényszerítettük’ 

(Nyerges Antal 1973) 

 

b) The flower drooped, bored. ’A virág lekonyult, megunta’ 

What stupidity had got into us, ’Milyen ostobaság késztetett minket arra, 

laying it on our table?   hogy asztalunkra tegyük?’ 

(Edwin Morgan 2001) 

 

c) Цветок уже пахнуть устал.  ’A virág már elfáradt illatozni. 

Баста, Elég, 
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какого чёрта мы его затащили Mi az ördögnek vonszoltuk 

к себе на стол!   az asztalunkra!’ (G. Jefremov ford.) 

 

A (2) forrásnyelvi szövegrész angol fordításait elemezve, a két, korban jó 30 éves 

távolságot mutató fordítás egybevetésekor megfigyelhetjük, hogy Edwin Morgan a 

magyar mifenének népies, pejoratív stílusértékű összetett szóval kifejezett határozót 

egyrészt több szóval adja vissza a célnyelven (ami az angol nyelvben megszokott a 

magyar és az angol nyelv tipológiai eltérései miatt). A fordítás során a forrásnyelvi 

szövegen végzett adjekciós eljárás nemcsak jelentésbővülést eredményez, hanem a 

szövegrész konnotatív jelentését is megváltoztatja. 

Az orosz fordító Jefremov fordításában (c) az unta szó helyett az ’elég’ jelentésű 

баста szót használja. A mifenének nyelvi kifejezés oroszra fordításakor is az angol 

célnyelvi megoldáshoz hasonlóan jelentésbővülés jött létre: a fordító erősítette a 

forrásnyelvi szöveg emocionális jelentését azzal, hogy durvább stílusértékű, pejoratív 

kifejezéssel adta vissza a forrásnyelvi egyszavas határozó jelentését. 

Ha pedig a kiemelt két angol szövegvariánst nemcsak a költői képek szemantikai 

jelentésének szempontjából vetjük egybe, hanem a grammatikai jelentésváltozásokat is 

megvizsgáljuk, akkor azonnal szembetűnik a névmáshasználat különbsége is. Az 

angolban a virág főnév szövegbeli helyettesítésére az irodalmi normának Nyerges 

korában a she névmás használata felelt meg (Németh 1984: 302), ehelyett a fordító a he 
névmást, míg a mai angol fordító, Edwin Morgan az it névmást alkalmazza 

fordításában. 

 

(3) A város peremén, ahol élek, 

leomló alkonyokon 

mint pici denevérek, puha 

szárnyakon száll a korom. (A város peremén) 

 

(a) … the soot settles softwinglike. ’puha szárnyként telepszik le a korom’ 

(The City Limits, Nyerges 1973) 

 

(b) the soot settles like tiny bats, ’a korom apró denevérekként telepszik le, 

it flies on softish wings … száll puha szárnyakon’ 

(The City Limits, Nyerges, 2005) 

 

(c) Там копоть налетает, как ’… száll a korom, mint 

нетопырей мельчайших рой, apró denevérek raja,’ 

(На окраине, Sz. Kirszanov 2005) 

 

Nyerges Antal 1973-as fordításában jelentésmódosulás következett be a kiemelt 

képben, bár a hasonlatot megtartja, de a képi komplexitás eltűnik a célnyelvi 

szövegben. A hasonlat fontos eleme, a denevérek szónak a célnyelvi képből való 

kihagyásával pars pro toto metonímia keletkezett. Nyerges több mint 30 évvel későbbi 



226 

 

fordításában azonban a kép már adekvát az eredetivel. A ’száll’ jelentésű flies ige 

megtartása és a settles betoldásával szinonimikus ismétléses alakzat jön létre, ez a 

stilisztikai többletelem erősíti a forrásnyelvi metaforikus képszerkezet szemantikai 

jelentését, és képtöbbletet eredményez. 

Az orosz szövegvariánsban is adekvát a kép az eredetivel, azzal a kis módosulással, 

hogy a raj szót betoldja a fordító a célnyelvi szövegbe. Az angol és orosz célnyelvi 

képvariációk a kreatív fordítói gondolkodás eredményeképpen létrejött adekvát 

megfelelői a forrásnyelvi szövegrésznek. 

 

2.2.2. Jelentésszűkülés, képveszteség a célnyelvi szövegekben: 
 

(4) Az ifju nyár 

könnyű szellője, mint egy kedves 

vacsora melege, száll, (Óda) 

 

a) The light young summer wind ’A könnyű ifjú nyári szellő 

Rises like warm welcome of supper. Feltámad, mint a vacsora kellemes melege’ 

(Edwin Morgan 2001) 

 

b) На теплой, как постель, скале ’Az ágymeleg sziklán 

сижу, задумчив и рассеян, ülök, elgondolkozva és szórakozottan, 

вдыхая запахи, с полей belélegezve a mezőkről 

летящие весенних. szálló tavaszi illatokat.’ 

(Jurij Guszev 2005) 

 

Mindkét fordításszövegben jelentésszegényedés és ezáltal képveszteség keletkezett. 

Az a) célnyelvi szövegrész közelíti meg legjobban az eredeti képet. A b) szövegrészben 

nagyobb képveszteség van: egyáltalán nem kerül át a forrásnyelvi komplex kép a 

célnyelvi szövegbe. 

 

(5) Mint ólmos ég alatt lecsapódva, telten, 

füst száll a szomorú táj felett, 

úgy leng a lelkem, 

alacsonyan. 

Leng, nem suhan. 

(Elégia) 

 

a) Smoke, under a low leaden sky, swirls… ’A füst ólmos ég alatt kavarog 

in thick banks over the sad land: vastag fürtökben a szomorú föld felett: 

and so my soul, back and forward, a lelkem is így, hátra és előre 

sways like the smoke. leng mint a füst. 

Sways, yet stays. Leng, még áll.’ 

(Edwin Morgan 2001) 
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b) Как под свинцовым небом клочья дыма – ’Mint ólmos ég alatt a füst csomói 

над пустырями, крышами худыми, beépítetlen telkek, sovány tetők felett 

над площадями пыльными витают poros terek felett (úgy) lebegnek 

клубки моих нелегких дум. nehéz gondolataim gomolyagjai. 

Висят, не улетают. Függenek, nem repülnek el.’ 

(Jurij Guszev 2005) 

 

A kiemelt forrásnyelvi szövegrészben igen fontos szerepe van a leng igének. „Az 

Elégia első versszakának legfontosabb jelentésbeli összetevője a leng ige 

jelentésszerkezete, melyet az ismétlés és az ellentét méginkább a figyelem 

középpontjába állít. Az ige elsőként egy hasonlatban dolgozódik ki, majd a lélek 

főnévvel jelentésszerkezetben kölcsönösen átmetaforizálják egymást” (Tolcsvai 2005: 

56). A képi elemeknek ez az egymásra ható funkciója, kölcsönös metaforizációja 

azonban nem érzékelhető a fenti fordításszövegekben. 

Az angol szövegvariánsban (a) a lélekre és a füstre egyaránt vonatkozó közös 

szemantikai jelentést hordozó képi elem, a leng megmarad ugyan, de a képi 

komplexitás, amely az igei megszemélyesítés és a hasonlat összekapcsolódása révén 

valósult meg az eredeti szövegben, elvész. Összefügghet ez azzal a hagyományos angol 

fordítói gyakorlattal, hogy a fordítók a költői képeket többnyire vagy egyszerűen prózai 

körülírással magyarázzák, s így a forrásnyelvi szövegeknek csak a tartalmát adják 

vissza, vagy más képekkel helyettesítik azokat a célnyelvi szövegváltozatban. 

Az orosz szövegváltozat (b) képi komplexitása is módosul az eredeti szövegéhez 

képest. Több veszteség is éri az eredeti szöveget. 1. A lelkem szó helyett a nehéz 
gondolataim gomolyagjai kifejezés a szemantikailag sűrített kép konkretizált 

körülírásos kifejtése. 2. A leng ige változatlan ismétlésének József Attila szövegében 

nyomatékosító funkciója van. A műfordító az ismétléses alakzatot hagyja el, amikor a 

második helyen lévő leng igét a ’függ’ jelentésű orosz szóval adja vissza. Ugyanakkor 

pedig a képveszteség mellett képtöbblet is megjelenik a célnyelvi szövegrészben a 

’nem repülnek el’ jelentésű szerkezet betoldásával, amely az eredeti szövegben csak 

implicite meglévő lélek–madár asszociációt explicitté teszi. A fordításelméletben jól 

ismert explicitációs eljárás eredménye ez a képtöbblet. 

 

(6) a semmi ágán ül szivem, 

kis teste hangtalan vacog, 

köréje gyűlnek szeliden 

s nézik, nézik a csillagok. (Reménytelenül) 

 

a) My heart sits on the twig of nothing, ’A szívem a semmi ágán ül, 

its little body shivering, dumb. kis teste némán vacog. 

In calm unbroken gathering, Nyugodt zavartalan csoportosulásban 

staring, staring, the stars come. Ragyogva, ragyogva, jönnek a csillagok.’ 

(Edwin Morgan 2001) 
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b) Птенцом на ветке пустоты ’A semmi ágán madárfiókaként 

душа озябшая дрожит, a didergő lélek reszket, 

и звездочки, разинув рты, és a csillagocskák, szájtátva 

глядят, беднягу окружив. nézik, körülvéve szegénykét.’ 

(Jurij Guszev) 

 

Az a) szöveg első komplex képe tökéletes célnyelvi variánsa az eredetinek. A köréje 
gyűlnek szeliden komplex kép azonban nem adekvát az eredetivel, amely asszociálja a 

metafora azonosító elemét is, a kis szelíd állatokkal való hasonlósági társítást, ezáltal 

az eredeti csonka metaforából kifejtett metafora lesz. Az implicit kép (Kemény 1993: 

33) teljesen kioltódik a fordításban. 

Az orosz szövegvariánsban (b) a többféle átváltási művelet eredménye a szöveg képi 

szintjén jelentős módosulást eredményez. A legfontosabb talán ebben a 

szövegvariánsban is a képi elemek kifejtettsége. Egyrészt képtöbblet keletkezik azáltal, 

hogy a kifejtetlen, ún. implicit metaforából az azonosító elem kitétele révén hasonlat 

lesz: a ’madárfiókaként didergő lélek reszket’. Ez a változás azonban kioltja a pars pro 

toto metonímiát (szivem kis teste) is, tehát képveszteség is keletkezik. Ugyancsak 

képveszteség a szeliden megszemélyesítés elhagyása. A ’szegénykét’ szó betoldása, a 

fordítás stílusszintjét erősítő többlet talán ennek kompenzálására került a célnyelvi 

szövegbe. Az angol fordításhoz hasonlóan a komplex kép pragmatikai jelentése is 

módosul azzal, hogy az egyes képi elemeket alkotó szavak stílusminősítése 

megváltozik. Például a ’szájtátva nézik’ kifejezés kevésbé poétikus, mint az eredeti, és 

ezzel a szinonimaválasztással a fordító megszünteti az eredeti nézik, nézik igei 

ismétléses alakzatot is, ami szintén képveszteséget eredményez. 

 

3. A József Attila-versek orosz recepciójáról 
 

A Szovjetunióban sokáig nem volt olyan műfordítói gárda, amely meg tudott volna 

birkózni József Attila verseinek mély, filozofikus, az avantgárd lírának adekvát orosz 

nyelvű újraalkotásával. Nem az orosz költészettel volt a baj, hiszen tudjuk, hogy voltak 

kiváló költőik, akiket a kommunista diktatúra üldözött, igyekezett elhallgattatni. A filo-

zofikus, avantgárd lírát tudatosan üldözte. 1962-ben Kun Ágnes nyersfordításainak 

segítségével mégis elkészül József Attila válogatott verseiből egy orosz műfordítás-

kötet. Kun Ágnes ellenőrzi a szöveghűséget is, és az ő segítségével veti egybe az 

elkészült fordításokat az eredetivel a kötet szerkesztője, a jeles költő, Mihail Szurkov. 

A fordítók között olyanok is vannak, akik a saját költői világukhoz közel álló 

versekben megsejtik az igazi József Attilát, mint például Kornyej Csukovszkij, 

Leonyid Martinov és mások. 

2005-ben, a költő születésének századik évfordulóján jelent meg Moszkvában a Tri 

Kvadrata Kiadónál На ветке пустоты címmel egy új József Attila-fordításkötet, az 
eddigieknél jóval teljesebb, és régebbi versfordításokon kívül mintegy hatvan új 

fordítást tartalmaz, valamint József Attila prózai szövegeiből, köztük leveleiből ad 
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válogatást. A kötetet Vjacseszlav Szereda, a magyar kultúra kiváló ismerője, műfordító 

szerkesztette, a verseket is ő válogatta, és sok vers nyersfordítását is maga készítette el 

a többi műfordító számára. Ezek a versfordítások az orosz olvasónak az „igazi” József 

Attilához még közelebb álló célnyelvi szövegvariánsokat közvetítenek. A 

versfordítások – kisebb-nagyobb egyenetlenségeik ellenére – az eredeti szövegekkel 

mind tartalmi, mind formai szempontból adekvátaknak tekinthetők. 

 

4. József Attila angol fordításairól 
 

Németh Ágnes Nyerges Antal angol fordításait elemző tanulmányában utal arra, hogy 

az angolszász műfordítói elvek nem az eredeti szöveghez való tartalmi és formai 

hűséget tekintik elsődlegesnek, hanem elsősorban kultúraközvetítő szerepet töltenek 

be. Egy kis nemzetnek a nagy nemzetek olvasói előtt kevésbé ismert irodalmát 

közvetíteni legalábbis kultúrmissziónak tekintendő. „Nyerges Antal fő célkitűzése nem 

az eredetihez való hűség, hanem hogy egy magyar nyelvű írót, kötetet, verset 

elérhetővé, megérthetővé és elfogadhatóvá tegyen amerikai olvasók számára. … 

Igyekezett elkerülni azokat a képfajtákat, elsősorban hasonlatokat és 

megszemélyesítéseket, amelyek az angol költői stílusban ritkábban fordulnak elő” 

(Németh 1984: 313). A József Attila költői képalkotás-módjára oly jellemző 

megszemélyesítések kiiktatásával vagy módosításával azonban nemcsak 

képveszteséget okozott, hanem a magyar költő filozofikus költészetét másította meg. 

Erre utal Gömöri György is, amikor azt fejtegeti, hogy az angoloknál gyakori az a 

versfordítási hagyomány, hogy a versfordítások átmenetet képeznek a metafrázis 

(átköltés, az eredetit csupán alapnak tekintő áttétel) és az adaptáció között. Így érthető, 

hogy „… számos angol versfordító még ma sem írja az átültetése alá, hogy 

„translation” (pontosabban: ”translated from X language”), hanem azt, hogy „English 

version” (Gömöri 1990: 248). Edwin Morgan ugyan eltér ettől a hagyománytól, az 

európai és köztük a magyar költői képalkotói hagyomány kiváló ismerője, aki maga is 

költő, sokkal érzékenyebb a költői képekre, mint elődei, de neki sem sikerül minden 

esetben adekvát képi eszközökkel visszaadnia az eredeti József Attila-szövegek 

rendkívül összetett, szemantikailag sűrített komplex képszerkezetét. 
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MÁTÉTELKINÉ HOLLÓ MAGDOLNA 
 

 

KÓDOLÁSI TECHNIKÁK A FRANCIA ALVILÁGI ARGÓBAN 
 

 

 

 

 

Az argó jelensége 
 

Az argó fogalmát máig sem sikerült rövid definícióban meghatározni, tekintettel arra, 

hogy eredetének és működésének komplexitását, valamint különböző típusait figyelembe 

véve ez nem könnyű feladat. Nem egyszerű tisztázni azokat a konvenciókat sem, 

amelyek különbséget tesznek a francia eredetű argó és zsargon, valamint az angol 

nyelvterületen használatos szleng között, a három sokszor hasonló értelemben tárgyalt 

csoport-, ill. rétegnyelvi speciális regiszter között. E fogalmak nemegyszer keverednek, 

mivel mindhárom csoportjellegű kodifikált nyelvhasználat kommunikációjának közös 

vonása a be nem avatottaktól való elkülönülési szándék, használói együvé tartozási 

igényének kifejezése. 

A Kövecses Zoltántól származó meghatározás szerint: „Mindenki felismeri a szleng-

szavakat, de senki sem tudja pontosan meghatározni, hogy mi a szleng”. Ezt Péter 

Mihály úgy módosította, hogy a szlenget „mindenki ismeri és mindenki másként 

határozza meg”. Ez utóbbi megállapítás valóban helytálló, mert valamennyi, a szleng 

kutatásával foglalkozó nyelvész próbálta definícióban megfogalmazni a jelenséget. 

Ezek közül kiragadnék kettőt: az első lényegretörő rövidségével ragadott meg, mely 

szerint a szleng „játékos kontextuális átvitel”, a második pedig a jelenség misztifikálása 

révén tűnik említésre méltónak, vagyis „a szleng a bioszféra nyelvbe lövellt 

energiafölöslege, passziolália”. Ez utóbbi meghatározás kifejezésre juttatja több purista 

nyelvész véleményét, miszerint „a szleng a standard nyelven élősködő parazita 

kinövés”, tehát nyelvi formáiban negatív megítélésű, stigmatizált nyelvváltozat. 

A múlt század közepe óta az alacsonyabb szintű fesztelen, informális angol társalgási 

nyelvet jelölő szleng a csoportjellegű nyelvhasználat legelterjedtebb fajtája: a 

nagyvárosokban kialakuló, alvilági és csoportnyelvi elemekkel keveredett stílusréteg, 

amely hordozza a társadalmi üzenetek tulajdonságait az egyes beszédszituációkhoz kötött 

sajátos nyelvhasználatbeli kifejezéseiben. A szleng a köznyelv speciális regisztereként jelen 

van az egész társadalmon belül, vagyis tükrözi a nagy közösségek világszemléletét, 

világfelfogását. 

Az évszázados hagyományokra visszatekintő argó a bűnözői szubkultúrák 

beszélőközösségeinek specifikus, igénytelen nyelvhasználataként számon tartott 

szociolektus. Egyik legkomplexebb behatárolása Jean Dubois-tól származik, miszerint 
„Az argó lexikára redukált, parazita jellegű társadalmi dialektus, amely a különböző 
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affektív értékeivel csupán megkettőzi a meglévő szókincset, s amelyet a társadalom 

adott rétege használ a többiekkel való szembenállás kinyilvánítása végett. Célja, hogy 

csak a beavatottak értsék, vagy jelezzen egy bizonyos csoporthoz való tartozást…”
1
. 

A szintén társadalmi nyelvváltozatként, csoportnyelvként ismert, többértelmű 

zsargon eredetileg az alvilág titkos nyelvét, vagyis a tolvajnyelvet, tágabb értelemben 

pedig a különböző kódolt titkos nyelveket jelentette, amit manapság inkább szakmai 

zsargonnak neveznek. Semleges értelemben technolektus, vagyis egy speciális 

szakterület szakemberei közötti kommunikációhoz szükséges olyan szakmai, technikai 

nyelv, amely az argóhoz hasonló módon ezoterikus a kívülállók számára, de 

transzparens a szakmabelieknek. Ebben az értelemben az argótól megkülönbözteti, 

hogy a zsargon „megnevez”: a zsargonnyelvi, szaknyelvi kifejezéseknek általában – a 

pontosság igénye miatt – nincs, vagy csak egy hétköznapi megfelelőjük van, miközben 

az argó „átnevez”, vagyis általában a köznyelvi szavakat argóelemekre „cseréli fel”, 

amelyeket gyakran több, csak részben azonos jelentésű szinonima közül választ ki. A 

zsargon elnevezés azonban sokszor negatív konnotációval a szaknyelv kevésbé 

igényes, marginálisnak tekintett változatát jelöli, s rosszalló minősítésű, pejoratív 

színezetű szakzsargonként, a tolvajnyelvhez hasonló titkosnyelvi regiszterként jelenik 

meg, ha a szakember a laikusokhoz szólva nehezen érthető, bonyolult, a kívülállókat 

műszópufogtatással bámulatba ejteni akaró szakszókincset és frazeológiát használ. 

A tolvajnyelv, az argó, többféle típust, a bűnözők különböző deviáns csoportjainak 

„szaknyelvével” egybeolvadó argót foglal magában, s mivel a kívülállók kizárása 

céljából használt titkosnyelvként működik, ezzel a funkciójával közel áll a zsargonhoz, 

persze azzal a különbséggel, hogy az argotikus szubkulturális beszédben a beszélő 

szoros, zárt társadalmi kontaktusban, a konkrét beszédszituációhoz kötődő 

nyelvhasználati kommunikációs kóddal fejezi ki mondanivalóját, miközben a 

zsargonnyelvi kommunikáció során a szakember által alkalmazott nyelvi kód elsőrendű 

célja a képviselt szakmai csoport normáinak prezentálása. 

Az argó tehát egy meghatározott társadalmi réteg (csoport, mikrotársadalom) által 

használt társadalmi dialektus, amely sajátos konnotációval tükröz egy adott 

(szub)kultúrát a köznyelv helyettesítésével, s ezáltal szókincsének gazdagításával. A 

köznyelv grammatikájával, fonetikai és szintaktikai szabályai szerint működik, de 

szóhasználatában lényegesen eltér a köznyelvtől. Kifejezi a társadalom többi részétől 

való elkülönülést, a csoportba tartozást, s a kívülállók számára titkos kóddal 

rendelkezik. 

Az argónak, a kódolt nyelvi kommunikációs eszközként használt speciális nyelvi 

regiszternek a meghatározásakor fontos szerepet kap a francia szakirodalomban az argó 

funkcionális elemzése, s a nyelvészek ezeket a – nyelvi-stiláris, pszicholingvisztikai és 

szociolingvisztikai – funkciókat a jelenség meghatározása alapvető kritériumainak 

tekintik. Egyik elsődleges funkciója a titkosság (kriptolália) – amely komoly 

jelentőséggel bír a bűnözők körében a kívülállók, beavatatlanok (pl. rendőrök, 

börtönőrök) kirekesztése céljából, s amely szorosan összefügg a konspiratív jelleggel, a 

                                                           
1
 Ford. a szerző. 
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csoportidentitás, az összejátszás, a cinkosság, a titkos együvé tartozás kifejezésének 

mozzanatával. Ha ez utóbbi funkciót tágabban értelmezzük, akkor létezik a 

kommunikáció síkján egyfajta cinkosság pl. a bűnöző és a bűnüldöző között is, s a 

közös frazeológia használata egyértelműbbé teheti a közöttük lezajló információcserét. 

Az argó alapvető nyelvi jellemzői az expresszivitás, a játékosság, az irónia, az emóció, 

az eufemizmus, a hiperbola stb. kifejezésre juttatása. 

 

2. A társadalmi üzenetek kódolása az argóban 
 

A nyelvi jelek és jelentések összefüggéseit, vagyis a jelentésváltoztatásnak-kódolásnak 

a francia alvilági argóban alkalmazott mechanizmusait két évvel ezelőtti, „Biling-

vizmus a bűnüldözésben” című előadásom második felében bemutattam, így az ott 

elhangzottakra (vagyis a rendőrt megnevező bőséges szinonimasorokra, az 

állatvilágból vett transzpozíciókra, az egyes bűnözői technikákat, a hamis papírokat 

jelző argotikus kifejezésekre, a börtön- és a narkószlengre, valamint a szókölcsönzésre) 

itt nem térek ki. (Vö.: Mátételki M. 2006, Bilingvizmus a bűnüldözésben, In: Gecső T. 

(szerk.), Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia, Budapest: Tinta. 240–247.) 

Az argó által továbbítandó ezoterikus üzenetek kódolásához – a többi nyelvhez 

hasonlóan – a francia nyelvben is a köznyelvben elterjedt szóalkotásmódokat 

használnak néhány, általában a francia argóra jellemző speciális technika mellett. Az 

argó szókészlete szemantikai és formai szóképzési módokkal jön létre, az újonnan 

létrehozott szavak eredetének függvényében. Az új lexémák származhatnak külső és 

belső forrásból, vagyis idegen, köznyelvi, szakmai és régi szavak átvételéből, illetve a 

már meglévő – köznyelvi – nyelvi egységek jelentésének, a signifié-nek névátvitellel 

vagy jelentésátvitellel történő megváltoztatása, ill. az ismert szavak alakjának, a 

signifiant-nak az eltorzítása, átalakítása révén létrehozott új lexikai elemek alkotásából. 

A jelentésbeli szóalkotási módoknál túlsúlyban vannak a szóképek és egyéb stiláris 

alakzatok, mint a metafora, a metonímia/szinekdoché, valamint a szinonímia/kvázi-

szinonímia, a poliszémia, a homonímia és az eufemizmus. A formai eljárások során 

vagy egyszerűsítik a meglévő szóalakot csonkítással, elliptikus szókihagyással, 

akronimák, teleszkopikus szóalakok képzésével, vagy pedig toldalékkal bővítik azt, 

illetve az adott szót bizonyos szabályok szerint transzformálják vagy deformálják, de 

gyakran szokatlanul új szóösszetételeket is alkotnak a már ismert szavakból, és nem 

ritka az idegen nyelvekből – elsősorban az angolból – átvett kölcsönszavak különféle 

szóalakokban történő használata sem. 

 

2.1. A képes gondolkodásmód tükröződése a signifié kódolásában 
 

Már régen megfigyelték, hogy az argó egyik legjellegzetesebb vonása a hosszú, 

metaforikus vagy metonimikus névátvitellel vagy jelentésátvitellel létrehozott 

szinonimasorok „kitermelése”, ami alkotóinak rendkívüli képzeletgazdagságáról és 
produktivitásáról tanúskodik. Nem véletlen, hogy a francia nyelvész, Marcel Schwob 

(Étude sur l’argot français, 1889) már a 19. század végén megállapította, hogy „az argó 
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szinonimaláncolataival a par excellence metaforikus nyelv”. Az alvilági argóban a 

leghosszabb szinonimasort a rendőr metaforikus elnevezései adják, de bőséges 

szinonimasort találunk a börtönre, a prostituáltra, a kábítószerekre és fogyasztásukra, 

mint ahogy jelentős számban fordulnak elő a tolvajlásra vagy a pénzre utaló lexémák 

is. 

Ez utóbbira talán a legtipikusabb példa a francia argóban a pénzrendszerrel 

kapcsolatos metaforák, ill. metonímiák véget nem érő sora: a pénz-élelem párhuzam 

széles skálán biztosítja e kép életben maradását, ahol az alapvető paradigmasor, ún. 

szemantikai mátrix, a pénz-élelem közötti egyenlőség, miszerint a pénz arra szolgál, 

hogy ennivalót vegyünk. Ennek értelmében a pénz kifejezésére olyan szavakat 

használnak, amelyek denotátuma élelem. A köznyelvben elterjedt kifejezések eredete is 

erre a gondolatmenetre vezethető vissza: pl. a kezdetben gagner son pain (’kenyeret 

keres’) > gagner son bifteck (’bifsztekre valót keres’) lesz később, ami világosan 

kifejezésre juttatja, hogy a pénz-élelem párhuzam széles skálán tükrözi a társadalmi 

fejlődést, az életszínvonal emelkedését: kezdve a búzától (blé) és az abból készült 

kerek – tenyérnyi – lyoni kenyértől/péksüteménytől (pognon) és a lepénytől (galette) a 
kekszen (biscuit) keresztül a drága bifsztekig (bifteck) és a legdrágább kaviárig 

(caviar). A már lexikalizálódott, s a „pénzre” talán a leggyakrabban használt, argotikus 

eredetű fric szó is eredetileg a ’ragu’ jelentésű fricassée csonkolt és képzett alakjából, a 

fricot-ból származó lexéma újracsonkolásából ered, először a ’ragu’-t a ’konyhá’-val 

azonosító metonimikus jelentéscsúsztatással, majd a ’konyhai ételfőzés’-nek a 

rosszindulatú ’kifőz’, ’kitervel’ szinekdochén alapuló asszociációján keresztül jutva el 

a ’mesterkedés, fortély’ termékéig, a (pénzbeli) ’nyereség’-ig, ’haszon’-ig. A ’pénz’ 

jelentésben használt ’sóska’ (oseille) valószínűleg nem viszonylagos olcsósága miatt 

került e szinonimaláncolatba, hanem a ’csal’ jelentésű la faire à l’oseille kifejezés 

fogalmának metonimikus transzpozíciója útján jut el a csalás tárgyáig, a pénzig. Az 

argóban a (pénz)tárcát az „articsókával” azonosító (artichaud, vagy csonkolt változata, 

az artiche) metafora (mivel úgy szedjük ki belőle a bankjegyeket, mint az articsókáról 

a leveleket) viszont valószínűleg expresszív képisége folytán került be ebbe a 

sorozatba, amit ma már nemcsak a pénznek, de magának a tárcának a megnevezésére is 

használ az argó. De ugyanezzel a konnotációval a sorozatban találjuk az alvilági 

személyek által is közkedvelt amerikai gyorsétterem-típust is, a McDonald’s-ot 

(macdo), mint az aránylag olcsó ételek elfogyasztására alkalmas színteret. Emellett 

diatopikus változatokat is tetten érhetünk, pl. Dél-Franciaországban az észak-afrikai 

arab konyha jellegzetes ételei kerülnek előtérbe a „pénz” kapcsán, mint pl. a couscous 

(’hússal, zöldséggel készült, durvára őrölt búzadara körítéssel és szósszal tálalt étel’), 

vagy a merguez (’erősen fűszerezett grillezett vagy sült kolbász’). 

A poliszémia és a homonímia jelensége is feltűnik az alvilági nyelvben, az egyes 

bűnözői kategóriákban sokszor ugyanaz a szó mást jelent egy másik szférában: zonzon 
’börtön’ és ’telefonlehallgatás’, dicdic ’besúgó’ és ’szadista’, photos vagy gâteaux 

d’anniversaire, photos de mariage – ’születésnapi, esküvői fotó, torta’: ’hamis pénz’ és 

’leszámolás’, biscuit – ’keksz’: ’fegyver’ és ’pénz’, caillou – ’kavics’: ’drog (kokain)’ 

és ’pénz’, travailler – ’dolgozni’: ’strichelni’, ’lopni’, ’betörni’, ’gyilkolni’, planquer – 
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’dekkolni’: ’gyilkolni’ és ’elrejtőzve figyelni’, pétard (pétos, tos) ’pisztoly’ és ’hasisból 

készült cigaretta’, couscous, merguez : ’pénz’ és ’autó’, valamint érdekes homofónia a 

drogué – ’drogos’ és ’rab’, ahol az elítélt a droguet-nek nevezett vastag, durva 

anyagból készített téli ruházata miatt kapta ezt az elnevezést. 

Megfigyelhetjük, hogy gyakran a szóalak véletlenszerű egybeesése, vagy esetleg a 

kiejtés azonossága, a homofónia szüli az új elnevezéseket: a kábítószerfogyasztók által 

az angolból átvett rave-party-nak nevezett tomboló, lármás, drogos estéket rêve-party-

nak keresztelték át a franciában az azonos hangalak alapján (mivel a soirée de rêve 

francia tükörfordítást nem sikerült integrálni a francia nyelvbe), de itt a rêve (’álom, 

álmodozás’) francia szó konnotációja nem esik távol az eredeti kontextustól (a rave 

angol szó fantáziálást, delíriumot, de extázist, őrjöngést, dühöngést is jelent). 

Az alvilági argotikus szóalkotás játékos jellege manifesztálódik a hasonló kiejtésen 

alapuló paronimikus szójátékokban: a Cour d’Assises (’esküdtszék’) kifejezésből lett 

az assiettes (’tányérok’), a heroinból angol mintára: helen > hélène (’Ilona, Heléna’), a 

marihuánából – mint az angolban: marijane > marie-jeanne, a cannabisból: carol > 

carole (’Karola’), a ’bombá’-nak nevezett heroinból: bombe >bombay. 
A játékosság mellett erős irónia, emóció és expresszivitás is megfigyelhető az 

eredetivel ellentétes értelemben használt antifrázisokban (’bűnöző’ jelentésben: un 
beau mec ’szép pasi’, une belle gueule ’szép pofa’, un brave ’derék ember’; ’besúgó, 

spicli’ értelemben: mon ami ’barátom’, le cousin ’unokatestvér’, le tonton ’bácsika’) és 

egyéb stíluseszközökben, mint az eufemizmus (être à la clinique, à l’hôpital 
’kórházban lenni’: a ’börtönben van’ helyett, résidence secondaire ’hétvégi ház’: 

’börtön’ jelentésben, avoir de la fièvre ’lázas’, avoir un coup de chaleur ’hőgutát kap’: 

’megfigyelés alatt áll’, se faire mal ’megüti magát’: ’rosszul viseli az elzárást’, être 
dedans ’bent – börtönben – van’, endormir ’elaltat’ – a ’megöl’ szó helyettesítésére). 

E szókincs spontaneitását, valamint játékos vonásait tanúsítják a hangutánzó szavak 

is, nagyban hozzájárulva az argó szókészletének gazdagításához: crack/er ’összetörik, 

összeroppan’ – a kábítószer hatása alatt –, fraqu/er ’betör’ (monter un frac), tuture 

(’autó’), tutu ’fegyver’ (ennél a szónál nemcsak az onomatopoétikus jelleg érvényesül, 

hanem a tuer: ’öl’ szó első szótagjának reduplikációja is rendkívül expresszív), sniff/er, 

schnouff/er ’be/szippant’. 

Meg kell jegyezni, hogy a szóalkotásban nemcsak új képek, új szavak és kifejezések 

tűnnek fel szüntelenül, de időnként megfigyelhetjük a régi argotikus kifejezések 

újjáéledését is: faire la belle (’megragadja a kedvező alkalmat’: ’meglóg a börtönből’), 
ahol a belle ’szép’ szó a belle vie, belle liberté (’szép élet’, ’szép szabadság’) 

kifejezésekre utal. Ez a kifejezés a 20. század elején tűnt fel, de a mai napig is vissza-

visszatér egyéb „divatos”, ugyanebben a jelentésben használt kérészéletű kifejezések 

társaságában (mettre les voiles: ’felhúzza a vitorlát’, faire la planche, plancher – 

’elszörfözik’: ’dobbant’), amely kifejezések elsősorban a tengerparti vidékeken, pl. 

Marseille-ben jelentek meg. 

 

2.2. A signifiant kódolása 
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A jelentésváltoztatásoknak, új szavak létrehozásának másik módja a már meglévő szó 

alakjának transzformációja, illetve deformációja. Eme alaki eljárások során vagy 

egyszerűsítik a szóalakot (csonkítással, betűszó, elliptikus vagy teleszkopikus 

szóalakok képezésével), vagy pedig toldalékkal bővítik (prefixációval, infixációval és 

szuffixációval), illetve az adott szót bizonyos szabályok szerint átalakítják. Ennek 

egyik ismert módja a szótagcsere, a verlan, amely a l’envers (’visszája, fordítottja 

valaminek’) szó két szótagjának áttételéből született. 

A nagy számban előforduló „kifordított”, ún. „verlanizált” alakok a bűnözői argó 

titkosított jellegét, az elkülönülés kifejezését, de ugyanakkor a speciális szókincs 

birtoklásának és használatának örömét is hivatottak kifejezni. Csaknem valamennyi 

szónak van egy, vagy több „verlanizált” változata is, sőt néhány esetben írott formájuk 

is eltéréseket hordoz, mivel elsősorban beszélt nyelvi regiszterről van szó: flic > keufli 

(kefli, koeuf, coeuf, kef, quef, kuf, ceff) ’zsaru’; putain > tainpu, teupu, tepu 

’prostituált’. A verlannak több fajtája van az átalakítandó szó szótagszámától függően, 

s a transzformáció vagy a szókép, vagy az íráskép alapján történik. Ily módon az 

egyszótagú szavak kétszótagúvá válhatnak: flic > flikeu > keufli, bitch > tcheubi 
’prostituált’, shit > teushi, dross > sedro ’salak/anyag: drog’; a kétszótagú szavaknál 

egyszerű szótagcsere megy végbe: prison > zonpri ’börtön’, maison > zonmai ’ház – 

börtön’, placard > carpla ’gardrób szekrény – börtön’, cachot > choca ’cella’, doper > 

pédo ’doppingolni’,’drogozni’, taper > péta: ’elcsípni vkit’, ’lenyúlni’, blanche > 

cheublan (’fehér’: ’hasis’), gazon > zonga (’gyep’: ’fű’, ’marihuana’); a háromszótagú 

szavaknál pedig többféleképpen (2-3-4, sőt 5-féleképpen) cserélhetik fel a szótagokat 

(dépouiller > pouilledé, déllepou: ’kifoszt’, arracher > chéara, rachea, archera: 

’kitép’, travailler > vailletra, vatrailler, trailleva: ’dolgozni, lopni, strichelni’, calibre 

> libreca, brelica, brecali, cabreli, licabre: ’fegyver, pisztoly’). 

A formai szóképzési eljárásoknál az ökonómiára törekvő transzformáció kedvelt 

módja a bűnözői argóban is a szó elejének vagy végének csonkítása. Tekintettel arra, 

hogy a szókezdet hordozza a lényeges információkat, így annak elhagyása 

homályosabbá teheti a szó jelentését, így ez az eljárás a titkosság funkcióját még 

jobban betölti: matos (’anyag’), pétos > tos (’drog’ és ’pénz’), prison > zon (’börtön’), 

sőt több esetben még reduplikációval is fokozzák a játékos szóalkotást: prison > zon > 

zonzon (’börtön’ és ’telefonlehallgatás’), inspecteur > teur > teurteur 

(’rendőrfelügyelő’), indicateur > indic > dicdic (’besúgó’), valamint sadique > dic > 

dicdic (’szadista’: ’nemi erőszakért elítélt bűnöző’), tutu ’fegyver’. Gyakrabban 

találkozunk viszont az apokópával, amely a szó végének elhagyásával megfelel a 

legkisebb erőfeszítésre való törekvés elvének: proxénète > proxo, maquereau > mac 

(’strici’), artichaud > artich: ’articsóka’ (’pénz’). Még kevesebb erőfeszítést kíván a 

beszélő részéről, ha csak akronimát vagy csupán a szó kezdőbetűjét ejti ki: PA: 

’pistolet automatique’ (’automata pisztoly’), M: ’morphine’ (’morfium’), H: 

’haschisch’ (’hasis’), O: ’opium’ (’ópium’), G: ’gramme’ (’egy gramm kábítószer’) stb. 

Elliptikus szóalkotás korlátozott számban fordult elő korpuszomban: en être [de la 

police] ’onnan, vagyis a rendőrségről van’, en manger, en croquer, en becter [le 

morceau de la police] – ’a rendőrség kenyerét eszi’: ’vall, beköp valakit’, les [policiers, 
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surveillants] avoir dessus, les avoir sur le cul – ’a hátuljában van a rendőrség’: 

’megfigyelés alatt áll’, un [papier] bidon ’vacak – hamis, értéktelen – papír, szemét’, 

’szemét alak’, la [drogue] synthétique, libanaise, thaï, colombienne – ’szintetikus – 

libanoni, thaiföldi, kolumbiai – kábítószer’. 

Néhány teleszkopikus módon képzett szóval is találkoztam: ratiboiser ’kifoszt’: 

ratisser ’lepucol, letisztít’ és a régebben használt emboiser ’csal’ szavak 

összekapcsolásából; tripatouiller: ’zavaros vizekben kavar, manipulál’, ’hamisít’, a 

tripoter ’becstelenül manipulál’ és a patouiller ’pacsmagol, manipulál’ szavak 

egymásba építéséből; pravouze ’kábítószer belövése’ – a Pravaz helységnévből és a 

piquouse ’szúrás, belövés’: ’injekciós tű’ szavakból. 

A szuffixációval képzett szavak döntő többségét az argotikus, pejoratív, kicsinyítő, 

sokszor a köznyelvben is használatos képzőkkel történő szóalkotás teszi ki, ami 

sokszor reszuffixáció, mivel az eredeti szó csonkolása után megy végbe. Ezek a formák 

egyes nyelvészek szerint a standard nyelv deviáns formáinak számítanak, ezért parazita 

szuffixációnak nevezik: fil-oche ’rendőri megfigyelés, követés’, poul-iche ’prostituált’, 

mat-os ’anyag’, flic-ard, flic-aille, poul-aga, bitur-in ’zsaru’, barb-ot ’strici’, pak-o 
’pakisztáni drog’, fill-asse ’prostituált’, piqu-ouze ’belövés’, fout-oir ’bordély-börtön’, 
bourr-ique ’zsaru’, cage-ot ’börtöncella’ stb. 

Mint említettem, az angolból kölcsönzött, kábítószer fogyasztással kapcsolatos 

szavak adaptálását francia képzők toldásával hajtják végre (shoot-euse ’injekciós tű’, 

sniff-age ’szippantás’, sniff-ette ’egy slukk’, sniff-eur ’kokainfogyasztó). A tükörszavak 

alkotásának gyakorlata is jelen van a kábítószerek argotikus elnevezéseinél: snow/neige 

(’hó: kokain’), dross/scories (’salak: hasis’), grass/herbe (’fű: hasis’), horse/cheval 

(’heroin’), sugar/sucre (’cukor: drog’). (Vö.: Mátételki M. 2006, Angol-amerikai 

hatások a magyar és a francia drogosok szlengjére, In: Klaudy K, Dobos Cs. (szerk.), A 

világ nyelvei és a nyelvek világa, Pécs-Miskolc, MANYE XV.,Vol. 2/2. 68–73.) 

Az igeképzésnél előnyben részesítik a francia nyelvben leggyakoribb -er végződést: 

moucher (’kémkedik’), escarper ’rablógyilkosságot követ el’, lourder (’börtönbe zár’), 

se/faire lourder ’börtönbe kerül’: a lourde a ’nehéz’, vasból készült börtönajtó), 
courser (’követ’), flinguer (’lő’), ami jellemző a jövevényszavak átvételénél is: mater 

(’figyel’), chourer (’lop’), se/fixer, se/shooter ’belövi magát’, se/destroyer ’pusztítja 

magát’, se/speeder ’doppingolja magát’, smoker ’drogot szív’, dealer ’kábítószerrel 

kereskedik’, chourer (’lop’). 

A szó belsejében a jellegzetes -av- infixum megjelenése észlelhető néhány cigány 

eredetű szónál: „hamis” cigány szó a francia tirer igéből: tirer > tir-av-er (’kihúz’: 

’zsebből lop’, chourer > chour-av- er (’lop’), béd-av-er ’szív’, valamint a pejoratív 

jelentést hordozó -ot- infixumé: trafiquer > trafic-ot-er (’üzletel’, ’üzérkedik’). 

Prefixumok hozzáadását kis számban tapasztaltam: escoiffer, escapucher, escarper 

(’megöl’, ’rablógyilkosságot követ el’), enfoirer (’bosszant’, ’berezel’), enchrister 
(’börtönbe juttat’), enquiller ’falaz’, s az összetett szavak előfordulása sem túl gyakori: 

serre-fesse, serre-pied, serre-patte: (’fenék-szorító’, ’lábszorító’, ’pataszorító’: 

’rendőr’), pastaga-calva ’részeges rendőr’, ’alkoholista zsaru’, aki, mint gúnyosan 

mondják, szolgálat előtt pastis-t (pastaga-), a végén digestif-ként calvados-t (-calva) 
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iszik…, pic-vert: a p’tits-verts kifejezésből a ’zöldfülű, újonc (petit: ’kicsi’) rendőr, 

akinek még zöld (vert) vállapja van’. 

A szintaxisra vonatkozóan néhány megjegyzés tehető, bizonyos főnevek jelentését 

csupán grammatikai nemük különbözteti meg, s néha egy argotikus szónak a 

köznyelvben található a másik nemben használatos párja: le/la turf: ’strichelés’ és 
’prostituált’, le/la plume: ’feszítő fogó a betöréshez’ és ’priccs, ágy a börtönben’, le/la 

cave: ’balek, kezdő bűnöző’ és ’pince, börtön’, le/la casse: ’betöréses lopás’ és ’a 

betörés „művészete”’. A nyelvtani kategória megváltoztatására bizonyos deverbális 

főnevek szolgáltatnak példát (az ’ütlegel’, ’rúg’ igékből: cogner > cogne, bourrer > 

bourre ’durva zsaru’, a casser ’össze/be/el/ tör’ igéből > le casse ’betöréses lopás’), a 

melléknév → főnév konverzió mellett (synthétique ’szintetikus drog’, étylique ’ – nem 

rendőr – alkoholista’). 

 

3. Az argókutatás jelentősége és nehézségei 
 

Mindezek a technikák az argotikus szóalkotás rendkívüli gazdagságát bizonyítják. E 

terület vitalitása, alkotóinak kreativitása, innovációs motiváltsága túllép a köznyelvben 

és általában az argóban megszokott határokon, ily módon a neologizmusok egész 

tárházát szolgáltatja. 

E rendkívüli dinamizmussal változó szociolektus feldolgozásakor speciális feladatot 

jelent a kutató számára a nyelvi anyag múlékonysága, fluktuációja, állandó 

innovációja, a dekódolt, ismertté vált kifejezések újrakódolása. E nyelvezet 

hozzáférhetetlensége és gyors változása miatt nagy kihívást jelent a nyelvész számára e 

terület lexikájának felkutatása, összegyűjtése, és e regiszter valamennyi aspektusát 

felölelő, sajátosságait komplex módon bemutató leírása. 

A problémákat fokozzák az argó transzkripciójának, vagyis az akusztikus üzenetet 

grafikus üzenetté átalakító kód rögzítésének nehézségei is, hiszen köztudott, hogy az 

argó alapvetően és tipikusan szóbeli kommunikációs forma, így írásban csak nagyon 

ritkán találkozunk vele. A szóbeliség felveti a beszélt nyelv korrekt átírásának, a 

szóbeli korpusz írásban történő feldolgozásának nehézségeit: a grafikus egységeknek 

és a beszélt nyelv diszkrét egységeinek, vagyis a hangalak és az írott forma 

megfeleltetésével járó problémákat, amikor a legtöbbször spontán keletkező beszélt 

változatnak többé-kevésbé stabil írásképét kell megtalálnunk. A fonetikai átírás 

próbálja meg a leghűbben bemutatni a beszélt nyelvet, de grafikai problémákat vet fel, 

mivel egy fonémának több grafikai jel is megfelelhet. Ez a probléma a 

legpregnánsabban az idegen szavak átvétele esetében jelentkezik, amikor a befogadó 

nyelv helyesírása szerinti átírás gyakran eltér a normától, és sokszor nem szokványos 

grafikai formákhoz vezet, mindazonáltal igyekszik megőrizni azt, ami elhangzott 

(junkie, junky, junkee; beach, biatch, bitch; bédo, beudo). De francia példákkal is 

méltóképpen illusztrálhatjuk a jelenséget: pl. a ’börtön’ jelentésben használt maison 

verlanizált alakját két változatban találjuk, az egyik az írott forma, a másik a kiejtés 
szerinti átírás: sonmai, zonmé, a ‘szadistá’-nak pedig már háromféle írásmódja létezik: 

sadique, sadik, sadic. Legtipikusabb példa a flic (’zsaru’) verlanizált alakja, ahol a 
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keuf/li-nek legalább 10 írásbeli változatával találkozunk: keuf, quef, kuf, keff, ceff, kef, 

coeuf, koeuf, keufli, kefli. 
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MEDVE ANNA 
 

 

JELENTÉS – HANGALAK NÉLKÜL 
 

 

 

 

 

1. A téma bemutatása 
 

Az újabb nyelvészeti kutatások egyik kiemelt területe az aszimmetria mint rendező elv 

a grammatikában (Richard S. Kayne 1994). Pete 2004 az aszimmetrikus jelenségeket 

két szempont alapján csoportosítja: 

Az első szempont a jelölő és a jelölt mennyiségi viszonyában mutatkozó 

aszimmetria. Ennek alapján két csoportot definiál. 

1) Az egyik csoportban jelölő és a jelölt egyaránt létezik, de mennyiségük nem 

arányos, ez adja az aszimmetriát: 

a. Az első esetben egy jelölőhöz több jelentés társítható: a homonímia és a 

poliszémia eseteiről van szó: 

 Szemüveg nélkül nem ismerem meg Jánost 

  ’Nem ismerem meg Jánost akkor, ha nincs rajtam szemüveg’ 

  ’Nem ismerem meg Jánost akkor, ha nincs rajta szemüveg’ 

 A korom ezt nem teszi lehetővé. 

  ’Az éveim száma miatt ez nem lehetséges’ 

  ’Az égéstermék miatt ez nem lehetséges’ 

b. A másik esetben egy jelöltet több jelölő (esetünkben hangalakvariáns) jelölhet: 

 a professzor, aki baseball sapkát hord/ a baseball sapkát hordó professzor 
2) A másik csoportban a jelölő és a jelölt közül az egyik oldal hiányzik. Ide tartoznak: 

a. A jelentés nélküli önálló formák. Jelölésük Peténél: F ↔0. A modern 

nyelvészetben expletív alanyként számon tartott egységeket említi példaként: Es 

regnet, It’s raining. 

b. Hangalak nélküli megjelenő tartalmak. Jelölésük: 0 ↔T. Példa ezekre a magyar 

grammatikai hagyomány „rejtett alanya”, amelynek analógiájára „rejtett tárgyat” 

is joggal feltételezhetünk: Megettem (én, azt/őt). 

Pete 2004 az üres formáknak a grammatikai irodalomban elterjedt számos fajtáját 

bemutatja, valamint osztályozza is őket, többféleképpen. Az általam vizsgált jelenségek 

jelentős része kívül esik ezek körén. 

Írásom célja egyrészt bemutatni, azt, hogy 

a. a mondattanban milyen üres formákat jelöl a generatív-transzformációs 

mondatelemzés a szerkezeti fán, és miért azokat (Alberti–Medve 2005, Alberti 
2006, Medve–Sz. Hegedűs 2006), 
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b. milyen módon történik jelentésük/funkciójuk rekonstruálása. 

Másik célom javaslatot tenni osztályozásukra. Ennek hozadékaként a nyelvi 

jelenségek modellben, illetőleg modellfüggetlenül történő kezelésére is adattal fogok 

szolgálni. 

A generatív-transzformációs irányzatot azért választom kiindulópontként, mivel 

minden más grammatikai elméletnél több üres kategóriát tart számon. Ennek oka, hogy 

elvei alapján a felszíni szerkezeti fának mindent meg kell mutatnia, ami vagy a logikai-

szemantikai, vagy a fonológiai komponens számára értelmezendő. E két komponens 

interpretatív, a szintaktikai fa tulajdonképpen arra jó, hogy hangalakhoz jelentést 

rendeljen (fonológiai és logikai-szemantikai interpretáció alapjául szolgáljon); 

megfelelően a saussure-i tételnek, mely szerint a nyelv tiszta forma, amely 

hangalakhoz jelentést rendel. 

 

2. Üres kategóriák a mondattanban 
 

2.1. pro 
 

A „kis” (mert kisbetűvel írjuk) pro alanyi vagy tárgyi helyzetben álló, hangalakban 

meg nem jelenő névmás. Egyik változata az iskolai hagyomány „rejtett alanya”.
1
 

Keszler (2000) különböző néven tartja számon változatait. 

A pro jellemzője, hogy személyrag/jel azonosítja. Megjelenhet tehát a véges alakú 

ige alanyi vagy tárgyi vonzataként egyszerű mondatban (1.). Kapcsolódhat hozzá CP 

(alárendelt mondat), ilyenkor annak fejeként (utalószóként) funkcionál (2., 3.). 

Ragozott főnévi igenév vonzataként ugyanilyen szerepekben állhat (4., 5., 6.). A 

birtokos szerkezetben, ahol a fej (a birtokszó) szintén szám-személy információval 

rendelkező inflexiót visel, a birtokos szerepében találkozunk a pro-val (7.)
2
. Itt azonban 

mellékmondat fejeként való megjelenésének lehetősége rendkívül kétséges, mondhatni, 

lehetetlen. A 8. mondat rosszul formált. 

 

1. Észrevette proő proőt/azt. 

2. Észrevette proő CP[proazt, amit titkoltam proén.] 

3. Jól szórakozott proaz, CP[aki ott volt az Északi Sark felfedezésén.] 

4. Bagoly szerint nem illik InfP[nevetned proneked.] 

5. Neked sem illik InfP[észrevenned CP[proazt, amit Füles titkolni akar]]. 

6. Nem kell InfP[táncolnia CP[(?proannak), aki szégyenlős]]. 

7. Megjelent DP[a könyve proneki]. 

8. Megjelent DP[a könyve CP[(??proannak), akiről beszéltem neked]]. 

 

A pro másik jellemzője, hogy megjelenhet a helyén (a fej vonzatszerkezetében) 

hangalakkal rendelkező névmás. Az 1-8. mondatok mindegyike példa erre. Érdemes 

felfigyelni azonban arra, hogy a semleges – azaz nyomaték nélküli – kategorikus 
mondatokban a névmási alany kötelezően pro, azaz hangalak nélkül jelenik meg.

3
 A 

személyrag tökéletesen megmutatja azt az egyetlen szerepét, amit ilyenkor betölt: az 
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alany megjelenítését. Ha azonban diskurzus-funkciót kap (azaz operátorprojekcióba 

kerül), kötelezően hangalakot ölt. 

 

1.’ Ő vette észre proőt/azt. 

 

Itt kell felhívni a figyelmet egy látszólagos ellentmondásra. Az állítottuk, hogy a pro 

alanyi vagy tárgyi szerepben jelenhet meg, az említett mondatokban viszont az 

infinitivus alanyaként és birtokosként -nak toldalékkal szerepel. Az ellentmondás 

azonban csak látszólagos, hiszen a pro megjelenésének szabályát a fej vonzatkeretében 

szintaktikai funkcióra fogalmaztuk meg, nem viszonyító elemre. A magyarban pedig a 

datívusz az alanyi grammatikai funkció egyik megjelenési lehetősége. (Alberi-Medve 

2005, Alberti 2007) 

A modellnek azért van szüksége a pro megjelenítésére a szerkezeti fán, mert így 

tudja kielégíteni a projekció elvének követelményét, amely kimondja, hogy a szótári 

információ a szintaxisban nem veszhet el. Ha a régens szótári reprezentációja tartalmaz 

alanyt vagy tárgyat, annak a szintaxisban is meg kell mutatkoznia. 

 

2.2. PRO 
 

A „nagy” (nagybetűs) PRO szintén hangalakot nem öltő névmási elem, szintén alanyi 

vagy tárgyi funkcióban. Azonosítója azonban nem a fej vagy régens számra-személyre 

utaló inflexiója, hiszen olyan egységek vonzatkeretében jelenik meg, amelyek nem 

viselnek ilyen toldalékot: ragozatlan főnévi igenév mellett (9., 10., 11.), AdvP-ben (12., 

13.), nem jelzői szerepű AP-ben (14.) találkozunk vele. Azonosítója a mátrix szerkezet 

alanyi vagy tárgyi vonzata. A 9.-ben a mátrix szerkezet feje az ige, a PRO azonosítója 

az ige alanyi (pro) vonzata. A 10.-ben a ragozott főnévi igenév köré épül a mátrix 

szerkezet, így annak datívuszi pro alanya az azonosító. A 11.-ben tárgyi kontrollt 

találunk: az ige tárgyi vonzata adja meg a PRO alanyának referenciáját, a 13.-ban és 

14.-ben szintén a tárgy kontrollál, de a 13.-ban a PRO AdvP-ben, a a 14.-ben (nem 

jelzői) AP-ben áll. A koreferenciát (azt, hogy a PRO és azonosítója – antecedense – 

ugyanarra referál, egyes modellek (Alberti–Medve 2005) koindexálással jelölik abban 

az esetben, ha a PRO vonzatban található (9., 10., 11., 13., 14.)
4
. 

Vonzatok esetében ugyanis grammatikailag garantált a koreferencia. 

 

9. Szeretné Mackó /proői InfP[megkeresni Füles farkát PROi.] 

10. Meg kellene InfP[próbálnia Mackónaki/pronekii InfP[megkeresni Füles farkát PROi]]. 

11. Te is hallottad Kukoriti /proőti InfP[panaszkodni Kotkodára PROi]? 

12. Mackói elindult sétálni PROi, AdvP[nyitva hagyva a mézescsuprot PRO]. 
13. Mackó AdvP[nyitva PROi] találta a mézescsuproti. 

14. A Százholdas Pagony lakói AP[tévedhetetlennek PROi] tartják Róbert Gidáti. 

15. DP[Paula AP[epés PROi] megjegyzései] *i 

 

A PRO feltételezését is a már említett projekciós elv követeli meg. 
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2.3. Nyom:  

 

A generatív-transzformációs nyelvelmélet egyik legkarakteresebb vonása a nyomok 

feltételezése a nyelvleírásban. Mint ismeretes, e modell két szintaktikai szerkezetet – 

egy mély- vagy kiinduló, valamint egy felszíni szerkezetet – feltételez, valamint azt, 

hogy (amennyiben nem azonosak) az utóbbi az előbbiből jön létre transzformációk 

útján. A transzformációk során mindig egy-egy mondatösszetevő kerül más szerkezeti 

pozícióba, a megelőző helyen nyomot hagyva maga után. A nyomokat két elv 

indokolja, illetve kényszeríti ki: egyrészt a már ismert projekciós elv, másrészt a 

nyomon követhetőség elve. Ez utóbbi biztosítja azt, hogy számtalan mozgatási szabály 

helyett az elegánsabb, egyetlen mozgatási szabályt megkívánó α-mozgatás (α-

movement) elvével éljen az elmélet. Ez azt mondja ki: mozgasd α-t (α: bármelyik 

mondatösszetevő) bárhova, ahova a szabályok engedik. A szabályok pedig a nyomon 

követhetőség elvével harmonizálnak
5
. 

Ennek értelmében egy elmozdított összetevő minden mozgatás kezdőpontján 

nyomot hagy: 

 

16. s[Kotkodánaki VP[meg szokott i InfP[fájdulni i DP[ i a feje i] a hangos kukoréko- 

       lástól.]]] 

 

A 16. mondatban a Kotkodának birtokos vonzat mozog több lépésben. A deriváció 

kezdőpontja a feje Kotkodának kiinduló szerkezeti kapcsolat, a felszíni szerkezet pedig 

a következő köztes kapcsolatok feltételezése alapján jön létre: Kotkodának a feje, 

fájdulni Kotkodának, szokott Kotkodának. (Mindenütt az elmozdított összetevő és a 

szerkezeti helyét legitimáló fej kapcsolatát adtuk meg, a szórendet figyelembe véve.) 

A nyomok egy a szintaxissal kompatibilis szemantika számára gondot jelenthetnek. 

Mint említettük, a modellben a szemantika interpretatív komponens, amely értelmezi a 

szerkezeti fát. Szemantikai tartalmat az elmozdított összetevő esetében azonban csak a 

kiinduló szerkezeti és a felszíni szerkezeti helyen látunk (vonzat-reláció és topik-

reláció). 

 

2.4. Határozatlan névelő: 0 
 

A magyar nyelvészeti hagyománnyal ellentétben a magyar generatív-

transzformációs nyelvleírás egyes szerzői – Szabolcsi 1992 nyomán – nem tartanak 

számon hangalakkal rendelkező határozatlan névelőt a magyarban. Szabolcsi 

érvelésének alapja: ha az egy a magyarban lehetne névelő, akkor – az azonos 

kategóriájú egységek kölcsönös és rendszeres felcserélhetőségén alapulva – 

kölcsönösen és rendszeresen felcserélhető lenne a másik névelővel (a, az). Ez 

azonban nem így van: a fiam egy barátja –*egy fia a barátja. 
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Ugyanakkor azt sem állíthatjuk, hogy a magyarban nincs határozatlan névelő. A 

névelő nélkül álló főnévi csoport ugyanis más szintaktikai viselkedést mutat, mint a 

(hangalakban megjelenni nem képes) határozatlan névelővel rendelkező főnévi csoport: 

 

17. O Két talpraesett macska most is megdézsmálta Frakk ebédjét. 

18. *Talpraesett macska most is megdézsmálta Frakk ebédjét. 

 

A 17. mondat jólformáltságának oka az, hogy a topikpozícióban – határozott, de 

+referenciális főnévi csoport áll, ellentétben a 18. mondattal, ahol predikatív (nem 

referenciális) NP-nek kellene topikjelentést felvennie, amire pedig nem képes. A 17. 

mondat főnévi csoportjának referencialitását a determináns (két) adja. 

A +referenciális jegy a határozott névelős csoporttal rokonítja a határozatlan 

névelőset: 

 

19. A két talpraesett macska most is megdézsmálta Frakk ebédjét. 

 

A 17. és a 19. mondatéli főnévi csoportjait a +referenciális jegy teszi alkalmassá a 

topikpozíció betöltésére. A referencialitáson belül a határozottságot a határozott névelő 

jelöli (a, az), a határozatlanságot a magyarban testetlen határozatlan névelő (0). 

A 0-val jelölt névelő szerepe tehát: jelölni a főnévi csoport +referenciális, –

határozott voltát. Létezését a determinánssal igen, de határozott névelővel nem 

rendelkező főnévi csoportok szintaktikai viselkedése igazolja. 

 

2.5. Törölt határozott névelő: a, az 
 

A határozott névelő a magyarban a határozott igeragozással van „egyeztetve”, amely a 

tárgyi funkcióban megjelenő DP
6
 (+referenciális főnévi csoport) és az igei inflexió 

között valósul meg: Látom a tigrist (határozott ragozás). A kedvenc időtöltést általában 

nehezen hagyjuk abba (határozott ragozás). A birtokos szerkezet datívuszi birtokost 

tartalmazó formájában („hosszú birtokos szerkezet”) meg is jelenik mindkét névelő 

(20.), a nominatívuszi („rövid”) birtokos szerkezetben viszont látszólag nem (21.), 

holott a két szerkezet a határozottság és más szemantikai jegyek tekintetében is (a 

szavak szótári jelentése, a szintaktikai szerepek) azonos értékű. 

 

20. DP[a tigrisnek] a kedvenc időtöltése 

21. a DP[a tigris] kedvenc időtöltése 

 

Miként azonban látható, a joggal feltételezett névelőt Szabolcsi 1992 alapján a 

szintaxisban fel is tüntetjük, de áthúzva, mivel törlését fonológiai okok miatt 

feltételezzük. Hasonló eset más szerkezetekben is előfordul: a a lányokat mindig 

elkápráztató DJ. A határozott névelő + határozott névelő szekvencia a magyarban 
fonológiailag jórészt illegitim. 
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2.6. Törölt utalószó (akkor – amikor, úgy – ahogy, addig – ameddig) … 
 

Gyakran találunk testesen meg nem jelenő utalószavakat, ezek egyik fajtájáról már volt 

szó a pro kapcsán. Most egy másik típusáról lesz szó: a szabad határozói vonatkozó 

alárendelésben a tapasztalható hangalak nélküli utalószóról. Az utalószó itt is 

megjelenhet hangalakban, így a jelenség bizonyos értelemben hasonlít a 2.1.-ben 

vizsgáltakhoz a 2., 3., 5. mondatokban. Ez esetben azonban nem állhat pro az el nem 

hangzó utalószó helyén, minthogy a pro alanyi vagy tárgyi funkcióban jelenhet meg 

csupán. A szabad határozói utalószó elhagyásának is vannak azonban feltételei: a 

mellékmondati vonatkozó névmás hasonló jelentésű (gyakran alakilag is hasonló), így 

azonosítani tudja az utalószót. 

 

22. Misi Mókus ment AdvP[arra /afele/ abba az irányba, amerre a lába vitte]. 

 

A generatív-transzformációs nyelvleírásnak szüksége van az el nem hangzó 

utalószók feltételezésére. Egyrészt így tudja a szemantika számára transzparenssé tenni 

a szintaxist, másrészt pedig az alárendelésekről felállított osztályozás is megkívánja 

ezt, amely szerint a vonatkozó alárendelések kategoriálisak, azaz fejjel rendelkező CP-t 

(mellékmondatot) tartalmaznak. 

 

2.7. Operátorfejek (op.szubj., op.top., op.ktop., op.diszt., op.”is”, op.fók., op.exiszt., op.felsz., λ) 
 

Az úgynevezett operátorfejeket szintén a generatív-transzformációs grammatika 

használja annak érdekében, hogy a szemantikai modul számára megfelelő információ 

álljon rendelkezésre az értelmezéshez (Alberti-Medve 2005). Feltételezésük tehát 

tisztán modellfüggő. Az operátorprojekciók fejében helyezkednek el, szótárból történő 

inzertációval kerülnek oda. Az operátorfejek tehát a generatív lexikon elemei. 

 

23. Kisvakond op.ktop./op.top./op.fók. szeretne egy zsebes nadrágot. 

 

A mondat az operátorfej ismerete nélkül több jelentésű: 

– op.top. esetén a jelentés: ’Kisvakond egy olyan x, akire igaz, hogy x szeretne egy 

zsebes nadrágot’ 

– op.ktop. esetén a jelentés: ’Kisvakond egy olyan x, akire igaz, hogy x szeretne egy 

zsebes nadrágot, és a releváns halmaznak van olyan eleme, amelyre ez nem igaz’ 

– op.fók. esetén a jelentés: ’Kisvakond az az x, akire igaz, hogy x szeretne egy zsebes 

nadrágot’. 

A hangalak megítélése különösen érdekes az operátorfejek esetében. Saját 

hangtestük valóban nincs, ám hangtani megjelenéssel rendelkeznek: 

– op.top.: A „Kisvakond” hangsúlya és hanglejtése a magyar nyelv 

szólamhangúlyának és semleges hanglejtésének felel meg. 

– op.ktop.: A „Kisvakond” sajátos, emelkedő hanglejtéssel ejtendő, ennek jele a #. 
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– op. fók.: A „Kisvakond” erős nyomatékot, úgynevezett „irtó hangsúlyt” kap. 

Amellett, hogy ő maga erős nyomatékkal rendelkezik, az utána következő 

egységek hangsúlyát kiirtja (jele: ˜, így azokkal egy fonológiai szót képez. 

Az operátorfejeknek ugyan saját testük nincs tehát, de az operátorprojekciójuk 

módosítójában álló egységre (jelen esetben: Kisvakond) és gyakran az egész mondatra 

sajátos intonációs mintát terítenek. Ez a minta szótári tételük fonológiai leírásában 

kell szerepeljen. 

 

2.8. Ismétlődő törölt összetevők a mellérendelésekben 
 

Az ismétlődő, ezért gyakran törölt mondatösszetevőket a szemantikai interpretáció látja. 

 

24. Kukori kapirgálással, Kotkoda meg tojásfényesítéssel tölti a szabadidejét. 

 

A fenti mondatot minden magyar anyanyelvi beszélő annak alapján értelmezi, hogy 

az első tagmondatba is odaérti a tölti a szabadidejét egységet, és csakis azt érti oda, a 

rója le a vétkeit például és semmi más egység nem értelmezhető a helyén, akkor sem, 

ha jólformált mondatot eredményez. 

Az ismétlődő összetevő elhagyásának – az elliptálásnak – vannak azonban szabályai, 

amelyek alapján az alábbi változatot rosszulformáltnak tartjuk: 

 

25. *Blöki Aladár kedvét keresi, Maffia meg Kriszta. 

 

Az elliptálás feltételeit az univezális iránymegszorítási elv mondja ki, amelynek 

értelmében bal oldali szerkezettagban jobb oldali ágon, jobb oldali szerkezettagban 

pedig bal oldali ágon álló összetevőt lehet elliptálni. Ez meg is magyarázná a 24. és a 

25. grammatikalitásának különbségét. Ám könnyen észrevehető, hogy a helyzet ennél 

bonyolultabb. 

 

26. Blöki Aladár kedvét keresi, Maffia meg Krisztáét. 

 

A 26. mondat kifogástalan, holott megsérti az iránymegszorítási elvet: jobb oldali 

tagmondat jobb oldali szerkezettagját (a végét) elliptáltuk. A magyar nyelvnek sajátossága, 

hogy meg lehet sérteni az iránymegszorítás elvét, de nem feltételek és következmények 

nélkül
7
. Az egyik következmény lehet az anaforikus elemek (itt: Krisztá-ét) megjelenése. 

Ezenkívül a mondatok értelmezésére is mások a lehetőségek, ha az ellipszis 

megfelel az iránymegszorítási elvnek, vagy ha megsérti azt. 

A 27. mondat ismétlődő összetevőjét a 27.’-ben az iránymegszorítási elvnek 

megfelelően elliptáltuk (a bal oldali tagmondat jobb oldalán), a 27.”-ben nem (a jobb 

oldali tagmondat jobb oldalán.) Mindkét esetben jólformált mondatot kaptunk. Ám míg 

a 27.’-ben egyetlen értelmezés kínálkozik, a 27.”-ben kettő: 
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27) Lolka a ’síeléshez ˜szokta felvenni az apukája fülessapkáját, Bolka meg a ’korizáshoz  

 ˜szokta felvenni az apukája fülessapkáját. 

27’) Lolka a ’síeléshez szokta felvenni az apukája fülessapkáját, Bolka meg a ’korizáshoz   

 szokta felvenni az apukája fülessapkáját. (Ki-ki saját apukájáét.) 

27”) Lolka a ’síeléshez  szokta felvenni az apukája fülessapkáját, Bolka meg a ’korizáshoz  

 pro-VP. (Ki-ki saját apukájáét / mindketten Lolka apukájáét.) 

 

Mint láttuk, a kétféle technika kétféle jelölést kap. Az iránymegszorítási elvnek 

megfelelő ellipszis esetében a teljes (bázis) tagmondat megfelelő részét átkopírozzuk, 

és a hangalak hiányát áthúzással jelöljük (27.’, 28.’, 29’.). Az iránymegszorítási elvet 

megsértő, de jólformált mondatot eredményező ellipszis esetében a hangalakot nem 

öltő mondatszakasznak megfelelő rész(eke)t pro X
n
-nel jelöljük (ahol X az elliptált 

összetevő fejének kategóriája, n a kiterjesztés foka), az esetleges anaforikus elemet 

pedig ehhez kapcsoljuk (27.”, 28.”, 29.”). 

 

28.) Maffia a sárga fotelből szereti nézni a meccset, Blöki meg a lila fotelből szereti néz- 

 ni a meccset. 

28.’) Maffia a sárga fotelből szereti nézni a meccset, Blöki meg a lila fotelből szereti néz- 

 ni a meccset. (???Maffia a sárgából, Blöki meg a lila fotelből szereti nézni a meccset.) 

28.”) Maffia a sárga fotelből szereti nézni a meccset, Blöki meg a lilá-proN’-ból. 

29.) kisebb állatok és nagyobb állatok 

29.’) kisebb állatok és nagyobb állatok (*kisebbek és nagyobb állatok) 

29.”) kisebb állatok és nagyobb pro-N’-ak (*kisebb állatok és nagyobb) 

 

3. Rendszerezés 
 

Összegzésül tekintsük az 1. táblázatot, illetőleg annak tanulságait. 

 

1. táblázat: Összegzés  

 

 Hangalakban nem 

tud megjelenni 

Hangalakban is 

meg tud jelenni 

Csak saját teste 

nincs  

Modellfüggő Tematizálása PRO, .0 

 
☝ operátorfejek 

Kezelése PRO, .0 pro, a,az, törölt 

usz., ism. összet. 

operátorfejek 

Modellfüggetlen Tematizálása ☝ pro, a,az, törölt 

usz., ism. összet. 
☝ 

Kezelése ☝ ☝ ☝ 
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A hangalakban való megjelenés vagy annak hiánya mellett szerencsés számolni egy 

harmadik lehetőséggel is (ezt jelöli a ): azzal, hogy egy jelentéskomponensnek saját, 

szótárban feltüntetett hangteste ugyan nincs, de mégis megjelenik a fonológiában a 

mondatra vagy annak egyes szakaszaira terített intonációs minta által. Ezt azért is 

hasznos szem előtt tartanunk, mert az úgynevezett grammatikai homonímia több 

változatában is segíti a jelentés megkülönböztetését az intonációs minta: 

 

30. Berci és Marci fekete kutyái és macskái 

31. Péternek az új szabadalmát veszi meg a cégünk. 

 

A 30.-ban az elhangzáskor egyértelművé válik, mely állatok feketék, és kihez 

tartoznak az állatok. A 31.-ben szintén fonológiai eszközökkel tudjuk érzékeltetni, mire 

is vonatkozik az azonosító-kirekesztő fókuszértelmezés: Péternek és nem másnak; az új 

és nem a régi; a szabadalmát és nem a termékét. 

A táblázat egy kis grammatikai jelenségcsoportot bemutatva azzal a tapasztalattal 

szolgál, hogy egy jelenség tematizálása lehet modellfüggetlen, kezelése azonban nem. Erre 

hívják fel a figyelmet a ☝ jelek. Generatív szóhasználattal fogalmazva: a megfigyelési 

adekvátság szintje megcélozható modellfüggetlenül, a leíró és magyarázó azonban nem. 
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Jegyzetek 

 
1
 Közoktatási gyakorlatom során a gyerekek megreklamálták a „rejtett tárgyat”, és igazat adva 

nekik, használtuk is azt. 
2
 A birtokos alanyszerű felfogásáról lásd Szabolcsi (1992), Alberti–Medve (2005). 
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3
 Kategorikus semleges mondatok alanya Ágens vagy Experiens: 

 Megstoppoltam a zoknidat. (Ag. alany) 

 Vágyom egy nő után. (Exp. alany) Alberti–Medve (2005). 
4
 Itt jegyezzük meg, hogy a jelzői AP-ben (14.) az említett modell nem használja a koindexálást, 

minthogy ennek kapcsán az úgynevezett „i-ben i” elv megsérülne. Ez az elv intuíciónk alapján is 

jól alátámasztott, minthogy azt mondja ki: egy (i-vel jelölt) szerkezet referenciája nem lehet 

azonos valamely részének referenciájával.  
5
 Nem célunk a konkrét szabályok bemutatása, írásunk számára csupán az elv ismertetése a 

fontos. Részletesebben lásd É. Kiss–Szabolcsi (1992). 
6
 DP: +referenciális főnévi csoport, amely lehet határozott vagy határozatlan. Az NP – referenciális.  

7
 Ennek oka a következő: az iránymegszorítási elv konfigurációs nyelvekre (SOV és SVO 

típusra) fogalmazható meg tisztán. A magyar azonban TFV típusával egyikbe sem sorolható be. 
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NAGYHÁZI BERNADETTE 
 

 

LEGYÉL JÓ! – GRAMMATIKAI ISMERETEK TANÍTÁSA INDUKTÍV 

MÓDON A MAGYAR MINT IDEGEN NYELVI ÓRÁN 
 

 

 

 

1. Bevezető gondolatok  
 

Ülj le! Vedd elő a könyved! Nyisd ki! Lapozz a tizedik oldalra! Olvass némán! Öt 

mondat, amely elhangozhat bármelyik órán egy iskolában, s amelynek megértése nem 

okoz nehézséget a tanulóknak. Képzeljünk el azonban egy olyan osztályt, ahol a 

tanulóinknak előbb meg kell fejteniük e mondatok jelentését – vagyis nem magyar 

anyanyelvűek. A magyar nyelvben zavarba ejtően változatos az igék alaki viselkedése 

felszólító módban; az iménti példamondatokban is öt különböző formát láttunk. Nem 

vagyunk tehát könnyű helyzetben, amikor ezt a bonyolult rendszert kívánjuk 

megtanítani. Megkönnyíti a dolgunkat, amint azt Szili Katalin írja Vezérkönyvében 

(Szili 2006: 67), hogy amikor belevágunk a felszólító mód tanításába, a nyelvtanulók 

már megismerkedtek a magyar igeragozási rendszer egyszerűbb formáival kijelentő 

módban, de még így is nehéz feladat vár ránk. 

 

2. Elmélet és gyakorlat a felszólító mód tanításában 
 

2.1. A nyelvtani formakincs tanítása az idegen nyelvi órán 
 

Egy-egy nyelvtani elem nyelvórai tanítása többféle módon is megvalósulhat. Ha a 

képletszerű formából indulunk ki, majd ennek szemléltetésére számos példát mutatunk 

be, bevésésére pedig drillszerű feladatokat végzünk, deduktív módszerrel haladunk. 

Induktív módszer esetén lehetőséget adunk a nyelvtanulóknak, hogy maguk fedezzék 

fel és vonják el a szabályokat, majd ezeket megfelelő feladatokkal gyakoroltatjuk. 

Egybevető módszert alkalmazhatunk, ha homogén anyanyelvű osztályban idegen 

nyelvet tanítunk, s mi magunk is jól ismerjük mindkét nyelvet (Bárdos: 59). A magyar 

mint idegen nyelv hazai tanítása történetében mindegyik módszerre találunk példát a 

nyelvkönyvekben. 

 

2.2. A felszólító mód tanítása a magyar mint idegen nyelv oktatásának gyakorlatában 
 

Az utóbbi években több olyan, a magyar mint idegen nyelv tanítását segítő könyv 

jelent meg, amelyek feltárták a felszólító mód képzésének pontos és világos szabályait, 

összefüggéseit. Hegedűs Rita Magyar nyelvtanában a tőtípusokhoz és az ige 
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végződéseihez köti az eltérő formai elemeket (Hegedűs 2004: 51). A rendszert tovább 

bonyolítja, hogy az egyes csoportokban más és más tövekhez járul a módjel. 

Szili Katalin Vezérkönyvében szintén a tőtípusokból indul ki, de az előbbinél 

részletesebb rendszert mutat be. Szabályként sorolja fel a szabályos -j módjel mellett az 

allomorfként értelmezett -ss, -ssz, -zz, -ts, -ddz, -gy, -ggy módjeleket, s ezek használatát 

az igetövek változatainak számához, illetve az igetövek végződéséhez köti. Így az 

egytövű igék esetében öt, a többtövűeknél két alaptípust állapít meg, számos további 

altípussal kiegészítve, de a jön ige még így is kivételt képez (Szili 2006: 68–72). 

Szili Katalin a tanítás lépéssorait és lépéseit is bemutatja. Módszertani ajánlása 

nemcsak a rendszer egyszerű prezentációjának lehetőségét mutatja be, hanem konkrét 

gyakorlati ötleteket is ad az órai bevezetésre és gyakorlásra a szabályos -j módjellel 

toldalékolt igék esetében. Ehhez képest nagyon rövid az alakváltozatok tanításához 

adott tanács: nem az adott jel létrejöttének folyamatára kell helyeznünk a hangsúlyt, 

hanem a létrejött új jelváltozatokra (Szili 2006: 76). A felszólító mód tanítását lezáró 

összefoglaló táblázat azonban nagyon szemléletesen mutatja be a lehetséges jeleket és 

a ragozási sorokat (Szili 2006: 77). 

Még laikus szemmel is egyértelmű, hogy ezek a logikus, jól felépített, de bonyolult 

rendszerek nem alkalmazhatók akkor, ha a nyelvtanulóink 6–12 éves korú gyermekek, 

s az ő nyelvelméleti kompetenciájuk nem terjed ki a tőtípusok ismeretére. 

 

2.3. A felszólító mód tanítása a magyar mint anyanyelv oktatásának 

gyakorlatában 
 

Mivel feladatunk a gyermekkorú nyelvtanulók tanítása, érdemes megvizsgálni, hogyan 

jelenik meg a felszólító mód a hasonló korú magyar anyanyelvű tanulók magyar nyelvi 

óráján. 

A vizsgálathoz két tankönyvcsaládot választottam ki: az Apáczai Kiadó Nyelvtan-

helyesírás munkatankönyveit és a Mozaik Kiadó Magyar nyelv kisiskolásoknak c. 

sorozatát. A felszólító módú igealakok először a 2. osztályban jelennek meg. Mindkét 

könyvcsaládban a Másképp ejtjük, másképp írjuk témakörben kapnak helyet. Az 

Apáczai Kiadó könyvében L+J, N+J, D+J, GY+J, T+J, T+S csoportosításban 

tudatosítják a tanulókban a kiejtéstől eltérő helyesírású alakokat, s ezek közül az L+J 

és a T+S hangkapcsolat esetében csak felszólító módú igék fordulnak elő. Ez a könyv 

szabályokkal nem terheli a kisiskolásokat, de tanácsolja a szótő megkeresését a helyes 

írásmód megfejtéséhez. A Mozaik Kiadó könyve több hangkapcsolattal foglalkozik: tj, 
tyj; dj, gyj; nj, nyj; lj, llj, ts, ds, gys stb. Minden hangkapcsolat esetében szabályként 

fogalmazza meg a szótő és a toldalék találkozásakor a kiejtésben bekövetkező 

hangváltozásokat. A gyakorláshoz mindkét könyv változatos feladattípusokat alkalmaz, 

amelyek egyrészt segítenek tudatosítani a kiejtett és a leírt hangkapcsolat különbségét 

(pl. képleíró mondatok kiegészítése felszólító módú igékkel), másrészt erősítik a 

tanulók szóelemző és szótőkeresési képességét (pl. szótagoltató, szótőkereső, 
szófelépítő feladatok). 
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A felszólító mód tényleges bevezetése a magyar anyanyelvi nevelésben a 4. 

osztályban történik. A -j felszólító módjel bevezetése után mindkét tankönyv figyelmet 

fordít az eltérő alakokra. Az Apáczai-könyvben szabályt kapnak a gyerekek, amely 

szerint a szó utolsó hangja miatt gyakran megváltozik a -j. További magyarázat nincs, 

de egy feladat gyakoroltatja a csak kiejtésben megjelenő és az írásban is jelölt teljes 

hasonulást. A Mozaik Kiadó könyve részletesebb szabályt fogalmaz meg. A szabályos 

-j módjel két igecsoportban (-s, -z, -sz, -dz végű igék, illetve -t végű igék) megváltozik. 

Az -s, -z, -sz, -dz végű igék esetében a -j helyett kettőzzük az utolsó mássalhangzót. A -
t végű igékben végbemenő változások mibenlétét a tanulók a fülükkel tanulják meg, s a 

továbbiakban már csak helyesírási kérdések merülnek fel: mit kell írni, ha ss, cs, ccs 

hangot hallunk. A legpontosabb leírást az -st, -szt végű igék esetében kapjuk. A 

továbbiakban mindkét könyv vegyesen gyakoroltatja az eltérő viselkedésű igéket, s a 

hangsúly a használaton és helyesírási kérdéseken van. 

 

3. A felszólító mód tanításának lépései a magyar mint idegen nyelvi órán 
 

A magyar anyanyelvi nevelés gyakorlatából két tapasztalat szűrhető le. Látható, hogy a 

magyar anyanyelvű gyerekek a felszólító móddal mint helyesírási kérdéssel 

találkoznak először, anélkül, hogy formai kérdéseket tisztáznának. A grammatikai 

forma tanulása során pedig jórészt pusztán helyesírási problémaként ismerik meg az 

eltérő alakváltozatokat, melyek megfejtésében a szótőkeresés van segítségükre. Ez a 

módszer megfontolandó a magyart idegen nyelvként tanuló gyerekek oktatásában is. 

Előadásomban egy több tanítási órán átívelő folyamatot szeretnék bemutatni, amelynek 

során a nyelvtanulók életkoruknak és nyelvi feladataiknak megfelelő, használható 

kompetenciára tesznek szert a felszólító módú igék terén. 

 

3.1. A felszólító mód bevezetése a magyar mint idegen nyelvi órán 
 

Ha iskolai keretek között tanítunk nem magyar anyanyelvű tanulókat, akkor ezek a 

gyerekek – magyar nyelvi kompetenciájuktól függetlenül – már igen sok tanári 

instrukcióval találkozhattak, s ezeket meg is érthetik. A felszólító mód tanításakor tehát 

legtöbbször nem üres lappal indulunk; támaszkodhatunk a nyelvi vagy beszédpanelként 

elsajátított háttértudásra. 

Az első órán néhány kérdéssel ellenőrizni lehet, hogy a tanulók valóban 

elsajátították-e a legfontosabb iskolai instrukciók jelentését és használatát. A szókincs 

aktivizálása érdekében igelánc-játékot játszunk: -t végű igéket gyűjtünk. A következő 

tanulónak az előzőleg elhangzott igéket is meg kell ismételnie. 

A prezentációhoz Janikovszky Éva Ha én felnőtt volnék című gyermekkönyvét 

használom fel. A tanulók csoportokban dolgoznak, egy csoporthoz öt emberre van 

szükség. Ezek a csoportok egész órán, illetve a következő órákon is együtt fognak 

dolgozni. A mesekönyvön kívül előre elkészített segédeszközökre is szükség van: 
feladatlapokra és szó- vagy mondatkártyákra. 
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Az induktív nyelvtantanítás első lépése a kiválasztott nyelvi forma megfigyeltetése 

(Bárdos: 59). Ehhez szöveg- és/vagy hallásértési feladatot használok. Először 

felolvasom a történet elejét, kilenc mondatot. A tanulók ezután feladatlapon egészítik 

ki a mondatokat, beírják a hiányzó felszólító módú igealakokat. Kiemeljük a 

mondatokból a felszólításokat kifejező igéket, majd ezeket felhasználva újabb 

mondatokat alkotunk. Az anyanyelvi nevelés koncepciójának megfelelően a 

használatra helyeződik a hangsúly, így a forma további gyakorlásához a tanulók olyan 

instrukciókat gyűjtenek, amelyeket gyakran hallanak a tanórákon: Pl.: Másold le a 
szavakat! Rajzolj egy fát! Állj egyenesen! Énekelj hangosabban! stb. 

A szabályostól eltérő formák megtanításakor ismét az anyanyelvi nevelés van a 

segítségünkre. A prezentáció során a már kész felszólító módú alakokból indulunk ki. 

Az egyes szám 2. személyű formákat készen kapják a tanulók. A többes szám 2. 

személyű alakokat korábban szerzett igeragozási kompetenciájuk alapján már ki tudják 

következtetni a tanulók. Mindkettő bemutatása feladatlap segítségével történik, 

amelyen egy-egy szülői üzenet található. Az első üzenetet egy elképzelt anya írta 

Marcsi nevű leányának, majd az asztalon hagyta azt. Kiborult a gyümölcslé, ezért nem 

látszik jól, mit írt anya. A másik üzenetet Marcsi barátjának, Marcinak az édesapja írta, 

és az ajtón hagyta. Esett az eső, ezért ez az üzenet is megsérült. A gyerekek feladata, 

hogy segítsenek megfejteni, mi állt az eredeti szövegekben. Végül a szövegből kiemelt 

igéken megkeresik a szótöveket, és megfigyelik, milyen változások történtek. A 

csoport képességei szerint ezután van lehetőség a szabályok elvonására, ám ez a lépés 

el is maradhat. 

 

3.2. A gyakorlás lehetőségei 
 

Janikovszky Éva könyve további lehetőségeket rejt a felszólító mód gyakoroltatására. 

Kerestethetünk újabb felszólító módú igéket, s ezt a csoportok versenyszerűen is 

tehetik (ki talál többet adott idő alatt). Még érdekesebb a dramatizálás. A csoportok 

önállóan tovább olvassák a könyvet (7–9. lap), majd szerepek szerint felosztják a 

történetet, így olvassák fel hangosan. Ezután minden szereplőnek egy-egy újabb tiltó 

vagy parancsoló mondattal kell kiegészítenie saját szövegét, majd rövid gyakorlás után 

elő is adhatják a jelenetet. Ebben a feladatban a tanár moderátorként szerepel, háttérbe 

húzódik, s csak szükség esetén segít, esetleg ötleteket ad. Gyorsabban haladó, nyelvileg 

képzettebb csoportban az alapötletből kiindulva önálló jelenetalkotással is lehet 

próbálkozni: pl. a tanár – rossz tanuló helyzetet modellezve is. Az iskolai szituáció 

további jellemző felszólító mondatok gyűjtésére ad lehetőséget. Ezt is lehet játékosan 

végezni: pl. a tanár felszólító módú igéket mond, nem szövegkörnyezetben, 

amelyekből ki kell találni, milyen órán járunk. Aki kitalálja, az mondja a következő 

feladványt. 

Önálló mondat- és szövegalkotó feladatokkal lehet tovább segíteni a rögzítést. Jó 

alkalom erre egy-egy ismert és kedvelt játék szabályainak megfogalmazása felszólító 
módban, vagy valamilyen cselekvéssor parancsainak összegyűjtése. Ehhez a tanár kis 

kártyákon kérdéseket oszt ki, pl. Mit tegyek reggel, mielőtt elindulok az iskolába?, 
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majd a tanulók felszólító mondatokkal sorolják fel a tennivalókat: pl. Kelj fel! 

Mosakodj meg! Egyél reggelit! stb. Nem szabad megfeledkezni a tiltó mondatokról 

sem: a tanár képeket oszthat ki a tanulóknak, amelyek cselekvéseket ábrázolnak (pl. 

úttesten áthaladó gyerek), majd a tanulóknak össze kell gyűjteniük, mire figyeljenek a 

képek szereplői (pl. Ne szaladj át az autók között!). 
Az eddig bemutatott feladatok mindegyikéhez írásbeli munkát is kapcsolhatunk, így 

ezt az anyagot minimálisan két-három, de akár öt órára is el lehet elosztani. Az írásban 

is rögzített szavakon jelölhetjük a végbement változásokat, a felszólító mód jeleit, így 

tudatosíthatjuk az elsajátítandó formákat. 

 

3.3. A felszólító mód használatának kiterjesztése 
 

A bemutatott mesekönyv a felszólító módra vonatkozó ismeretek kibővítéséhez is 

megfelelő eszköz. Ehhez először a tanulók összegyűjtik a történet elején elhangzó 

felszólító mondatokat, majd melléjük írják, melyiket ki mondhatta. Mindezt a táblán is 

rögzítik. A tanár kérdésére a tanulók direkt idézetekkel felelnek: A nagymama azt 

mondja: Legyél jó! A tanár függő felszólítással erősíti meg a jó válaszokat: Igen, a 

nagymama azt mondja, hogy legyen jó – ezeket a változatokat is felírja a táblára. Kellő 

számú példa után a tanulók már önállóan is el tudják végezni a transzformációt a 

történet következő mondataival, majd hasonló önálló mondatok alkotására is képesek 

lesznek. Így a felszólító mód tanulása-elsajátítása éppen abban a helyzetben történik, 

amelyben tényleges értelmét elnyeri: valódi, szóbeli szituációkban. 

 

4. Záró gondolatok 
 

Az imént bemutatott haladási menet nem terjed ki a felszólító módú igealakok teljes 

körére. Nem foglalkozik a képzés szabályaival, igetövek típusaival, tudatos 

csoportosítással. A gyerekek úgy találkoznak a felszólító módú igékkel, ahogy az a 

számukra legtermészetesebb: valóságos, elképzelhető helyzeteket dolgoznak fel, majd 

a teljes közlésekben gyakorolt formákat más helyzetekben is alkalmazzák. Lényeges 

eleme e koncepciónak az élményszerűség, a cselekedtetés, a játék, amely azonban 

módot ad az egyszerű drilleztetés mellett írásbeli és szóbeli mondat- és 

szövegalkotásra, illetve a hallás- és szövegértés fejlesztésére is. 
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MELLÉKLET 

 

1. Részlet Janikovszky Éva Ha én felnőtt volnék c. könyvéből. 

 

Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy rossznak lenni sokkal mulatságosabb, mint 

jónak lenni. 

 

A felnőttek folyton csak azt mondják: 

    …………………… jó! 

Meg azt, hogy: 

    …………………… rossz! 

Meg azt, hogy: 

    ……………………. szót! 

Meg azt, hogy: 

    …………………….. rendesen! 

 

Könnyű azt mondani. Mert hiába mondják azt a felnőttek, hogy: 

    Addig ………………., amíg gyerek vagy! 

 

Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy felnőttnek lenni sokkal jobb! 

 

2. Anya üzenete 

 

Marcsi anyukája ma későn ér haza. Üzenetet hagyott Marcsinak az asztalon, de kiborult a 

gyümölcslé, és nem látszik, mit írt. Segíts Marcsinak! Használd az üzenet alatt felsorolt igéket! 

 

Marcsi! …………………… el a házi feladatot, aztán ………………………… kezet! 

……………………… meg a vacsorát! ………………… egy szép terítőt! 

……………………… meg az asztalt! ………………… meg mindent, amit főztem! 

………………………egy pohár teát! Vacsora után ……………………… el, azután 

…………………… tévét, …………………… zenét, ……………… egy könyvet, 

vagy ………………… a számítógépen! ………………meg, és………………… 

fogat! Este időben …………………… le, és …………………… jól! 

 

    Szia! 
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        Anya 

 

 

olvass - …………………………….. mosogass - …………………………. 

moss - …………………………….. hallgass - …………………………. 

nézz - …………………………….  játssz - …………………………. 

 

készítsd - …………………………. melegítsd - …..……………………… 

  terítsd - …………………………. 

 

aludj - ………………………….  igyál - …………………………. 

feküdj - ………………………….  egyél - …………………………. 

fürödj - ………………………….   válassz - ………………………..…. 

 

3. Apa üzenete 

 

Marci apukája üzenetet hagyott Marcinak a bejárati ajtón. Esett az eső, ezért most nem 

látszik, mit írt Apa. Segíts Marcinak! 

 

  Marci! 

Marcsi telefonált. Délután átjön tanulni. Olvas………………………… el a 

leckét! Ír…………………… meg a házi feladatot! Segít…………………  

egymásnak! Ne veszeked…………………! Ha minden kész, vála………………  

ki egy CD-t, hallg…………………… zenét, beszélg………………… vagy  

ját……………… társasjátékot! Egy……………… és i……………… is valamit!  

Ne nyi………………ki az ajtót idegennek! Legy……………… jók! 

 

    Szia! 

        Apa 

 

4. 2. részlet Janikovszky Éva Ha én felnőtt volnék c. könyvéből. 

 

A felnőtt folyton rászól a gyerekre: 

 

Mosd meg a kezed! 

Vedd fel a pulóvered! 

A lábad elé nézz! 

Ne rágd a körmöd! 

Rakd el a játékaidat! 

 

És ha a gyerek nem fogad szót, akkor az következik, hogy: 

 

Hányszor mondjam, hogy mosd meg a kezed, így nem lehet asztalhoz ülni! 
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Hányszor mondjam, hogy vedd fel a pulóvered, meg akarsz fázni? 

Hányszor mondjam, hogy a lábad elé nézz, mert orra fogsz esni! 

Hányszor mondjam, hogy ne rágd a körmöd, még nézni is rossz! 

Hányszor mondjam, hogy rakd el a játékaidat, mindig én rakodjak utánad? 

 

És ha a gyerek még mindig nem fogad szót, akkor az következik, hogy: 

 

Mondd, édes fiacskám, hányszor mondjam, hogy 

 

mosd meg a kezed! 

vedd fel a pulóvered! 

a lábad elé nézz! 

ne rágd a körmöd! 

rakd el a játékaidat! 

 

Hányszor mondjam? Hányszor mondjam? Hányszor mondjam? 
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NÁRAY-SZABÓ MÁRTON 
 

 

A PRAGMATIKAI JELENTÉS REPREZENTÁCIÓJA A SZÓTÁRBAN 
 

 

 

 

 

1. Pragmatikai aspektusok a szótári jelentésben 
 

A pragmatikai jelentésről szólva igencsak óvatosnak kell lennünk, elsősorban azért, 

mert a pragmatikának 1960-as évekbeli születésétől (Austin 1962) a mai napig 

számtalan felfogása létezik, amelyek egymástól radikálisan különböznek mind a 

fogalmak és alapelvek, mind a vizsgálati módszerek tekintetében. Leech szerint (Leech 

1983: 6), míg a szemantika arra keresi a választ, mit jelent az adott mondat, addig a 

pragmatika arra, hogy mit ért egy megnyilatkozás alatt az adott beszélő adott 

körülmények (kontextus) között és szövegösszefüggésben (kotextus). A diszciplína 

különböző elméletei a pragmatikát eltérő módon helyezik el a nyelvészethez és annak 

ágaihoz viszonyítva. Ezen kívül fontos az is, hogy a keret a funkcionalista vagy a 

formalista nyelvfelfogásokhoz köthető-e. 

A nyelvészetbe integrált, formalista pragmatikafelfogás (Anscombre et al. 1995, 

Ducrot 1970, Levinson 1983) szabályrendszer és éles határvonalú kategóriák 

segítségével írja le a nyelvi elemek implicit módon megközelíthető jelentéselemeit. A 

kognitív-funkcionális irányzatoknak szintén vannak egyes képviselői, akik a nyelven 

belül képzelik el a pragmatikai tartalom értelmezését (Langacker 1987): ők nem 

tartanak elképzelhetőnek körülhatárolható kategóriákat, és nem tartják egzakt 

szabályokba foglalhatónak a nyelv működési mechanizmusait. Mások teljesen a 

nyelven kívül, pusztán osztenzív-következtetéses módszerekkel vélik megragadni a 

megnyilatkozások jelentését (Sperber-Wilson 1989): ők az úgynevezett „radikális” 

pragmatikusok. A nyelven belül értelmezők között is vannak, akik a nyelvtanon belül 

(Levinson 1983), mások azon kívül helyezik el a tudományszakot (Leech 1983). Ez 

utóbbiak abban is ellentétben állnak Sperber és Wilson felfogásával, hogy a beszélő és 

nem a hallgató szemszögéből vizsgálják a megnyilatkozások lehetséges interpretációit. 

A megközelítések eme, rendkívül szerteágazó palettáján azért is nehéz eligazodni, 

mivel minden megnyilatkozás bizonyos mértékig egyedi, és a kifejezni kívánt, 

„mögöttes” tartalom gyakran nehezen ragadható meg köznapi fogalmakkal. 

Mindazonáltal – Levinson, Leech és mások felfogásához társulva – úgy 

fogalmazhatunk, hogy egyes pragmatikai jelentéscsoportok mégiscsak egyértelműen 

megkülönböztethetők, és hogy vannak előre jósolható, tehát lexikalizálódott 

jelentéselemek is, amelyek tettet is megvalósítanak. 
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Dolgozatunkban kizárólag a beszédaktusok megnyilvánulásainak vizsgálatával 

foglalkozunk, nem tekintünk olyan jelenségeket, mint az implicit tudás, a nyelvi illem, 

az udvariasság (Kerbrat-Orecchioni 1990), a fikció (Moeschler-Reboul 1994) vagy a 

nyelvi argumentáció irányultsága (Anscombre-Ducrot 1983). A beszédaktusoknál a fent 

vázolt probléma annyiban is felvetődik, amennyiben azok gyakran skaláris és nem 

diszkrét értékekben mérhető paraméterekkel jellemezhetők, ráadásul egy 

megnyilatkozás kontextustól és kotextustól függően egy, sőt akár egyszerre több 

illokúciós és perlokúciós beszédaktust is megvalósíthat (Baj lesz! – tájékoztatás, 

lebeszélés, fenyegetés, félelem). Ezek közül azonban a beszédszituáció mindig kijelöl 

egyet, amelyet a beszélő elsődleges szándékaként jelölhetünk meg (ennek igazolására 

most nem térünk ki, vö. Náray-Szabó 2006). 

Célunk egy vizsgálat útján alapvető képet alkotni a francia nyelvterületen elterjedt 

legfontosabb francia nyelvtankönyvekben és szótárakban megjelenő, a nyelvben 

rögzült pragmatikai információk mennyiségéről és minőségéről. Mindezt egy olyan 

beszédaktus-értelmezés segítségével, amely predikátum alapú és az elsődleges szándék 

meghatározására lexikalista keretben diszkrét kategóriákat vesz fel. E modell 

segítségével különböző nyelvi szinteken (szintaktikai vagy lexikális) érhető tetten előre 

kódolt pragmatikai tartalom. 

 

2. Konstatív és illokúciós predikátumok 
 

A beszédaktusoknak sokféle csoportosítása létezik, amelyek közül az elsőt még Austin 

alkotta (Austin 1962). Figyelemre méltó Searle modellje is (Searle 1977), amelyhez 

nagyban hasonlít Leech-é (Leech 1983). Ez utóbbit tekinthetjük mindmáig a 

legfejlettebbnek. 

Leech felosztásában (Leech 1983: 174–196) a predikátumok mindaddig 

konstatívnak tekintendők, amíg nem valósítanak meg a megállapításon kívül valamely, 

a beszélő személyes közreműködését igénylő tettet, amely a külső világ állapotának 

megváltozásával jár, vagy legalábbis új viszonyokat hoz létre. 

A nem konstatív predikátumok lokúciós, illokúciós és perlokúciós típusokra 

oszthatóak. A lokúció maga a mondás ténye (pl. beszélni), a perlokúciós predikátum a 

rejtett, „másodlagos”, „mögöttes” szándék kifejezésére szolgál (pl. meggyőzni, 

vigasztalni, gúnyolni stb.). A középső, az illokúciós aktus megvalósulásakor többféle 

módon hathat a valóságra: egyrészt csupán azzal, hogy egy mondatban rejlő információ 

– amelyet propozíciós tartalomnak nevezünk – a beszélő személyes véleményeként van 

feltüntetve, ekként vállalja magára a beszélő: ilyenkor beszélhetünk asszertív 

predikátumokról (pl. állítani, bejelenteni, cáfolni). A második esetben a beszélő saját 

érzelmeinek ad hangot a beszédszituációban (itt és most) történtek, vagy a propozíciós 

tartalomban megfogalmazottakkal kapcsolatban, ezáltal kilépve az egyszerű közlés 

semlegességéből (pl. gratulálni, megköszönni). A többi típusra már valódi, kilátásba 

helyezett tett jellemző: a direktív aktusok cselekvésre kérnek fel, vagy tiltanak el attól 
(pl. kérni, javasolni, parancsolni), a kommisszív aktusok pozitív vagy negatív 

elköteleződést valósítanak meg a beszélő részéről (pl. ígér, lemond). Végül a direktív 



260 

 

aktusok egyik speciális fajtája, amikor a kérés tárgya egy kérdés megválaszolása, 

amelyeket rogatív aktusoknak nevezünk (kérdezni, kérdőre vonni). 

 

3. A pragmatikai jelentés egy lehetséges értelmezése lexikalista keretben 
 

Maurice Gross Z. S. Harris tanítványaként létrehozta a transzformációs nyelvtan egy új 

ágát, a lexikalista modellek legkorábbi változatát, az úgynevezett lexikon-grammatikát 

(Gross 1981). Grossnál az elemzés alapegysége a mondat, a mondattan (a forma) és a 

jelentéstan (a tartalom) között kölcsönösen egyértelmű megfelelés áll fenn, de nincs 

olyan mélyszerkezet, amely a származtatás szempontjából előrébb való, mint más 

struktúrák, így minden mondatszerkezet lapos, nem értelmezhető fastruktúraként. A 

mondat ebben a keretben nem más, mint egy predikátum projekciója a szintaxisban. 

Jelentést tehát csak predikátumok segítségével értelmezhetünk. Ez pedig egy 

argumentumokkal rendelkező függvény, amelyre jellemző az argumentumok száma, 

azok mondattani és jelentéstani viselkedése. Egy predikátum többnyire egy, két, vagy 

három argumentumos: ÁSÍT (x), NÉZ (x, y), AD (x, y, z), ahol x általában az alanyi, y 

és z általában ragos vagy rag nélküli igei bővítmények. Bizonyos esetekben az 

állítmány nem vesz fel argumentumot, például eseménypredikátumoknál. Az igék 

közül ilyen a HAVAZIK (). Ebben a rendszerben az imént említett ÁLLÍT és az 

ÜDVÖZÖL predikátumok kétargumentumosak, a KÉR, ÍGÉR, KÉRDEZ három 

argumentumosak. Ha azonban illokúciós predikátumként értelmezzük őket (Leech 

1983: 203–223, Náray-Szabó 2006: 113–120), akkor az x argumentumok mindenütt a 

beszélővel azonosak, az y-ok pedig a beszélgetőtárssal. Így egyszerűbb őket csak a z 

argumentummal ábrázolni, ha van ilyen. A jelentés többi része állandó, így: 

ÜDVÖZÖL (), KÉR (z). Z itt a propozíciós tartalom, azaz a kérés tárgya, üdvözléskor 

ez a tartalom nem kifejthető. 

Az illokúciós állítmányok mintájára perlokúciósakat is definiálhatunk: MEGGYŐZ 

(z), MEGVIGASZTAL (). Megkülönböztetésükre Leech a Próbáltam PRED (z) és a 

Sikerült PRED (z) teszteket javasolja (Leech 1983: 204–205), például Próbáltam 

meggyőzni őt erről; Sikerült meggyőznöm őt erről; Próbáltam/Sikerült 

megvigasztalnom őt. Ha a mondatnak van olyan értelme, amely nem csupán a verbális 

közlés fizikai tényére utal, hanem annak eredményére, akkor perlokúciós az aktus, 

ellenkező esetben illokúciós, például: Próbáltam/Sikerült megkérnem őt (→ kijött a 

hang a torkomon, nem felejtettem el). Ez utóbbi esetben a beszédaktus sikerére nem 

vonatkozik a mondat. 

 

4. A pragmatikai jelentés nyelvi hordozói 
 

Pragmatikai jellegű jelentéstartalmat egy nyelvben nyelvtani vagy lexikai eszközökkel, 

vagy ezek kombinációjával kódolhatunk. Ez utóbbira példa a Ki tudná nyitni az ajtót? 

(a kérdő mondat, a feltételes mód és a tud ige együttesen modális funkciót fejeznek ki). 
Grammatikai eszközök alatt érthetjük a mondat modalitásán és az igemódon kívül a 

tagadó szerkezetet (Nem tudnál halkabban beszélni?), az egyes szám első vagy 
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második személy alkalmazását (Máris jövök mint ígéret) vagy a tegezést-magázást-

önözést stb. 

A szóhasználat modális segédigék (tudni, kelleni, -hat/-het, akarni), határozók 

(nyilván, talán, persze, remélhetőleg), illokúciós igék (lásd az előző fejezetet), vagy 

bizonyos konstatív igék (gondolom, azt hiszem, esküszöm) segítségével fejezhet ki 

adott kontextusban pragmatikai tartalmat. A pragmatikailag jelölt lexikai elemek között 

többelemű egységeket, úgynevezett helyzetmondatokat is találunk, amelyeknek 

idiomatikus jellege eltérő lehet (Micsoda dolog ez?!; Van ez így!; Nem és nem!; Miért 
ne?; Semmi probléma!; Soha az életben!). 

Különböztethetünk aszerint is, hogy mennyire direkt az illokúciós erő kifejeződése. 

Például egy kérés a legtöbb nyelvben alapértelmezésben felszólító mód használatával 

fogalmazható meg: Tedd meg! Ennek finomított változatai mindig valamilyen más 

modalitású megnyilatkozás (kérdő, tagadó kérdő, feltételes stb.) pragmatikai 

átértékelődése révén, indirekt módon fejeznek ki hasonló tartalmat: Megteszed?; 

Megtennéd?; Nem tennéd meg?; Miért ne tennéd meg?; Örülnék, ha megtennéd. 

 

5. Vizsgálat a francia nyelv értelmező és frazeológiai szótárai körében 
 

A fentiekben felsorolt eszközök a francia nyelvben is megtalálhatók, amelyben 

természetesen sokszor más módon fejezhetünk ki bizonyos tartalmakat. Annak 

érdekében, hogy az itt felmerülő interkulturális ismereteket szó- és mondatszinten kellő 

mértékben értelmezhesse a nyelvtanuló, kívánatos, hogy a különböző, egy vagy 

kétnyelvű szótárakban, az előző fejezetben említett egy- és többelemű szókészleti 

egységek illokúciós tartalmát minél árnyaltabban jelöljük. Megvizsgáltunk ezért négy 

egynyelvű francia és egy kétnyelvű francia-magyar általános referenciaszótárt ebből a 

szempontból (lásd az 1. táblázatban). Nem vizsgáltuk, de itt említjük azt az öt 

helyzetmondat-szótárt, amelyben kizárólag többelemű, többé-kevésbé rögzült, 

illokúciós beszédaktusokat találunk, így nem is szükséges annak kiderítése, mennyire 

kielégítő a szótár pragmatikai információtartalma. 

 

1. táblázat: Francia referenciaszótárak 

 

Egynyelvű általános szótárak Larousse pratique, Robert & CLE, Petit Robert, Lexis 

Kétnyelvű általános szótár Eckhardt 

Egy- és kétnyelvű idiómaszótárak Rey-Chantreau, Rat, Bárdosi 

Egynyelvű helyzetmondat szótárak Cellard, Duneton, Bernet-Rézeau, Merle, Bidaud 2002 

 

Az előző fejezetben említett számtalan nyelvi eszköz teljes vizsgálata helyett 

kiválasztottunk két, igen fontos modális segédigét. Arra voltunk kíváncsiak, mennyire 

jelennek meg e szótárakban a pouvoir (’tudni, -hat, -het’) és a vouloir (’akarni’) igék 
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illokúciós jelentései, vagy legalább azok közül egy árnyalat. A pouvoir és a vouloir 

illokúciós szerepeit az alábbi példákon illusztráljuk: 

 

– ajánlat: Voulez-vous / Voudriez-vous danser? (’Akar táncolni?’); Je peux vous 

aider? (’Segíthetek?’); Nous pouvons commencer (’Kezdhetjük’); Venez nous 
voir, si vous voulez (’Látogasson meg minket, ha gondolja’); 

– engedélykérés: Est-ce qu’on peut/pourrait commencer? (’Kezdhetnénk?’); 

Voulez-vous que je vous raccompagne à la maison? (’Óhajtja, hogy 

hazakísérjem?’); 

– kérés: Pouvez-vous / Pourriez-vous ouvrir la fenêtre? (’Ki tudná nyitni az 

ablakot?’); Veux-tu / Voudrais-tu te taire?! (’Hallgass!’); Envoie-le-moi, si tu 

peux (’Küldd el, ha lehet!’); Puissiez-vous dire vrai (’Bár az igazat mondaná!’); 

– kérdés: Pourriez-vous / Pouvez-vous me dire l’heure, s’il vous plaît? (’Meg tudná 

mondani, mennyi az idő?’); 

– tiltás: Non, tu peux pas! (’Nem, szó sem lehet róla!’); 

– lemondás: Je ne pourrai/peux pas venir (’Nem fogok tudni jönni’); 
– ígéret: Vous pouvez compter sur nous (’Számíthat ránk’); 

– engedély: comme vous voulez (’Ahogy óhajtja’ / ’Ahogy tetszik’); 
– udvariasság: Veuillez nous excuser, s’il vous plaît (’Szíves elnézését kérjük’); Veuillez 

croire, Madame, à mes sentiments distingués (’Maradok őszinte tisztelettel’). 

 

E szerepek túlnyomó része az igék alapjelentéséből egyenesen következik 

(inferencia útján), de a kérés, kérdés és az ígéret, udvarias bocsánatkérés vagy 

levélzáró formula esetében ez nem triviális. 

Első lépésben tehát megnéztük, hogy az öt általános szótár milyen mértékben 

tükrözi, illetve közli-e e két ige legalább egy-egy illokúciós jellegű jelentésárnyalatát. 

A Larousse pratique és a Robert CLE mindkét ige esetében csak példamondatokat 

mutat be, az Eckhardt csak a pouvoir-nál hoz példát, de meghatározást nem. A Petit 

Robert csak a si tu peux és a Puissiez-vous típusú példákat említi: egyikük egy 

alárendelt mondat, csak betoldásként szerepelhet, a másik csak irodalmi szövegekben 

használatos. A köznyelv szempontjából a gyakorlatban legfontosabb kifejezést 

(Pouvez-vous / Pourriez-vous) nem hozza példaként sem. Viszont a vouloir-nál 

mindenütt definíció is van. Itt az alábbiak kerülnek említésre: Veuillez 

(’Szíveskedjen’); Veux-tu que … (’Akarsz …?’); Comment voulez-vous que … (’Hogy 

gondolja, hogy …?!’); Qu’est-ce que vous voulez? (’Hová gondol? / Mit akar?’); si tu 

veux (’ha gondolod’); si l’on veut (’ha tetszik’); Je m’en voudrais! (’Semmi kedvem 

sincs hozzá!’). Látszik, hogy a voulez-vous / veux-tu kérés jellege itt sincs kiemelve. A 

Lexis három modális jelentést is közöl a pouvoir-hoz: Pouvez-vous; Puissiez-vous; Est-

ce que je peux …? (’Megengedi, hogy …?’). A vouloir esetében pedig, az utolsót 

kivéve, a Petit Robert-nél említett kifejezések mindegyikével, példával és definícióval. 

A Voulez-vous (bien) … kifejezés meghatározása: ’udvarias vagy erős kérés’. 

Összehasonlításul a tud és az akar igéknél, amelyek a magyarban is hasonló értéket 

hordozhatnak, a Magyar Értelmező Szótár csak példa szinten tesz említést illokúciós 
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használatokról: Tudod, …; Tudod mit?; Tudsz egy … ?; Mit tudom én?!; Tudja a fene; 

ahogy csak tud; ha tudsz; Nem akarsz?; Ahogy (te) akarod; Akarom mondani …; ha 

Isten is úgy akarja. Kérést megfogalmazó Tudnál …? / Akarsz …? kifejezést nem 

találtunk. 

Mindezekből kitűnik, mennyire sok kívánnivalót hagynak maguk után a 

legrangosabb szótárak is, a többi feltehetőleg még szegényesebb ebből a szempontból. 

Éppen ezért a másik tesztet csak a Petit Robert és a Lexis szótárakon végeztük el, 

tekintve, hogy csupán itt várható az eddigiek alapján, hogy a kifejezés meghatározással 

együtt fog szerepelni. 

Második lépésben tehát arra kerestünk választ, mennyire kerülnek be az általános 

szótárakba illokúciós tartalmat hordozó helyzetmondatok (Még mit nem?; Hiszi a 

piszi!; Mit tudom én?; …). Egy nyelv helyzetmondatainak teljes feltérképezése 

lehetetlen, mivel nagyobbik részük csak adott kontextusban válik illokúciós 

beszédaktussá. Más esetben a helyzetmondat viszonylag állandó illokúciós jelentésű, 

de csak használati gyakorisága miatt tekinthető idiomatikusnak, tehát belejutnánk egy 

végtelenségig tágítható körbe. Eltekintettünk tehát az alkalmilag keletkező és az 

állandó, de nem idiomatikus helyzetmondatoktól, és készítettünk egy kimerítő listát 

(Náray-Szabó 2006), amelyben minden mai francia idiomatikus helyzetmondat 

szerepel. Ezek száma mintegy 500, amelyből egy 270 kifejezésből álló, reprezentatív 

mintán végeztük el a vizsgálatot. A kapott számértékek tehát azt fejezik ki, hogy az 

adott szótárak ebből a listából hányat szerepeltetnek. A vizsgált kifejezések 73,2%-át 

találtuk meg a Petit Robert-ben, míg a Lexis ugyanezen fordulatoknak csak 41,7%-át 

közli, általában definíció kíséretében. 

 

6. Vizsgálat a francia tankönyvekben 
 

A francia nyelvterületen, széles körben elterjedt nyelvkönyvek közül mindegyik 

tartalmaz beszédaktusokat, és kevés kivételtől eltekintve valamennyiben külön 

kigyűjtve is találunk illokúciós aktusokból álló kifejezéslistákat. Ezek 

megismertetésére, gyakoroltatására és rögzítésére alkalmasak az olvasmány mondatai 

is – amennyiben azok párbeszédes formájúak –, de legtöbbször az írásbeli vagy szóbeli 

szimulációs feladatok, párban felépített mini-dialógusok, írásbeli összekötős vagy 

rejtvény jellegű feladatok sem hiányoznak. Ilyeneket találtunk többek között a 

Nouveau Sans Frontières, az Espaces, a Café Crème, a Forum, az Ado és a Libre 

Echange leckéiben, rendszeresen és beszédaktus típusok szerint felépítve. E téren 

módszertanilag a legfejlettebb a Reflets című tankönyv. A legtöbb illokúciós 

megnyilatkozás típust a Communiquer en français című gyakorlókönyv tartalmazza, 

amely kifejezetten a szóbeli kommunikáció fordulatainak lett szentelve. 34 illokúciós 

és dialogikus aktus köré szerveződnek a fejezetek, mindegyikük egy típust dolgoz fel. 

Mindazonáltal a könyv hátránya, hogy ezeket a kifejezéseket nem a való élet 

kontextusából, azaz egy olvasmányból kiindulva, hanem mintegy „sterilen”, 
szövegösszefüggésből kiragadottan, csak egy lista közlésével kezdi, amelyeket 

feladatok követnek. 
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Idiomatikus helyzetmondat mindössze huszonhat darab található benne (Non, c’est 

non! (’Nem és nem!’); Ça arrive à tout le monde! (’Mindenkivel megesik!’); Vous avez 

ma parole! (’Szavamat rá!’); Le devoir m’appelle! (’Szólít a kötelesség!’); Tu disais? 
(’Hogy mondod?’); Vous connaissez la dernière? (’Ezt hallottad már!’); Tu rigoles? 

(’Viccelsz?’); Avec plaisir! (’Szívesen!’); Pas de problème! (’Semmi gond! / 

Rendben!’); Je m’ai pas que ça à faire! (’Más dolgom is van!’); Tu n’y penses pas! 

(’Te bele se gondolsz!’); Ça m’est égal! (’Nekem mindegy!’); Comme ci, comme ça! 

(’Lehetnék jobban is!’); Je n’en ai rien à dire/cirer! (’Hidegen hagy!’); Ça suffit! 
(’Elég!’); C’est la meilleure! (’Eszméletlen!’); Je m’en peux plus (’Nem bírom 

tovább!’); Tu te rends pas (’Sosem adod fel?!’); Ce n’est rien (’Nem tesz semmit!’); 
Ça va? (’Hogy vagy? / Minden rendben?’); Ça te dit? (’Mit szólnál … ?’); Dis donc! 

(’Még ilyet!’); Vas-y! (’Menj csak!’); Allez! (’Na!’); C’est à vous! (’Ön következik!’); 

Si vous saviez … (’Ó, ha tudná!’)). Az ötszázból ez egy kicsit kevés, főleg ahhoz 

képest, hogy a tankönyvnek más célja nincs is, mint hogy a beszédaktusok szokványos 

megnyilvánulási formáit bemutassa, más tankönyvekhez képest viszont kiemelkedő. 

A nem idiomatikus helyzetmondatok száma kissé alacsonyabb: Pourquoi pas? 
(’Miért ne?’); C’est génial! (’Fantasztikus!’); Ça jamais! (’Azt már nem!’); A votre 

avis? (’Ön szerint?’); A mon avis … (’Szerintem’); Si ça continue … (’Ha ez így megy 

tovább …’); Si tu continues … (’Ha nem hagyod abba, én …’); Ça ne marche pas! 

(’Nem fog menni!’); C’est ma faute! (’Az én hibám!’); Tenez! (’Tessék!’); Attendez! 

(’Várjon!’); Ecoutez! (’Figyeljen ide!’); La parole est à vous! (’Öné a szó!’); Et vous? 
(’És Ön?’); Rien à ajouter? (’Mit szól ehhez?’); Pas vous? (’Ön nem?’); Alors? 

(’Nos?’); C’est-à-dire? (’Vagyis mi?’); Pardon! (’Elnézést!’); Voilà ce qui s’est passé 

… (’Így történt a dolog’). 

Jelentős a módbeli segédigés szerkezetek száma is. Az előző fejezetben említett 

pouvoir-t és vouloir-t tartalmazó kifejezések mindegyike megtalálható benne. 

Ezenkívül még kettő szerepel: falloir (kérés), devoir (javaslat), ne pas vouloir 

(visszautasítás). 

A legtöbb kifejezés explicit módon tartalmazza az alábbi illokúciós igék és 

kifejezések valamelyikét: C’est dommage! (’Kár!’); J’aimerais (’szeretnék’); Soyez la 

bienvenue! (’Isten hozta!’); permettre (’megengedni’); demander la permission 
(’engedélyt kérni’); être d’accord (’egyetérteni’); regretter / être désolé (’sajnálni’); 

n’avoir que ça à faire (’más dolga is van’); refuser (’visszautasítani’); informer 

(’tájékoztatni’); annoncer (’bejelenteni’); dire (’elmondani’); protester (’tiltakozni’); 
prévenir (’figyelmeztetni’); s’inquiéter (’aggódni’); avoir peur / craindre (’tartani 

valamitől’); s’excuser / demander pardon (’bocsánatot kérni’); annuler / décommander 

(’lemondani’); insister (’ragaszkodni’). 

Nem illokúciós, tehát konstatív jellegű, elsősorban mentális állapottal összefüggő 

kifejezések: Est-il possible? (’Lehetséges?’); Voyez-vous un inconvénient? (’Nem okoz 

Önnek gondot?’); Etiez-vous au courant? (’Tudta?’); Figurez-vous (’Képzelje!’); Il 

paraît (’Úgy tűnik’); Il vaut mieux (’Jobb, ha …’); s’intéresser (’érdeklődni’); croire 

(’hinni’); savoir (’tudni’); penser (’gondolni’); avoir raison (’igaza van’); trouver 
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(’valamilyennek találni’); être sûr (’biztosnak lenni’); compter sur (’számítani 

valakire’); comprendre / voir (’érteni’). 

Végül a nyelvtani eszközök közül megemlítendő a kérdő, a felszólító, a feltételes 

mód, a si kötőszó (Oh si je savais, ’Ó, ha tudtam volna!’; si on allait au ciné, ’Mi 

lenne, ha moziba mennénk?’; stb.), a tagadás (mint a kérdés finomabb formában 

történő megfogalmazása), a hiányos szerkezetű mondatok (rejtett illokúciós igét 

érthetünk bele, pl. La porte!) és az érzelmet kifejező indulatszavak (Zut!, Allez!) 

található meg a könyvben. 

 

2. táblázat: Illokúciós tartalmú nyelvtani és szókészleti eszközök száma 

a Communiquer en français című segédkönyvben 

 

Eszközök Kifejezések száma 

Idiomatikus helyzetmondatok 26 

Nem idiomatikus helyzetmondatok 22 

Módbeli segédigék 5 

Illokúciós kifejezések 30 

Konstatív kifejezések 26 

 

Látható, hogy konstatív kifejezéssel is ugyanolyan eséllyel kifejezhető illokúciós 

tartalom, és bár a helyzetmondat típusok száma is jelentős, ez csak kis töredékét 

képviseli az összesnek. 

 

7. Összefoglalás 
 

Tanulmányunk első felében utaltunk arra, hogy mennyire szerteágazó a pragmatika 

tudománya. Megállapítottuk, hogy létezik lexikalizálódott pragmatikai tudás, amely 

szótárban és nyelvtankönyvben is leírható. Az úgynevezett illokúciós és perlokúciós 

predikátumok segítségével értelmeztük a beszédaktusok csoportjait. Ezek legtöbb 

nyelvtani és szóhasználatbeli megnyilvánulási formája igen szegényesen került leírásra 

a szótárakban, jóllehet mintegy ötszáz teljesen rögzült, általánosan ismert idiomatikus 

kifejezést ismerünk a francia nyelvben. A tankönyvek már sokkal jobban állnak e 

téren: beszédaktusok szerint, csoportokba rendezetten közlik a kifejezéseket és 

gyakoroltatják őket. Kívánatos lenne még gazdagabb leírást adni, amely jobban kitér az 

expresszív (érzelemkifejező) aktusokra, valamint a beszédszervező kifejezésekre, és az 

idiomatikus helyzetmondatokat kellőképpen előtérbe helyezi. 
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ORSZÁGH JUDIT 
 

 

JEL, JELENTÉS, INTENCIONALITÁS A LOGIKAI VIZSGÁLÓDÁSOK 

FENOMENOLÓGIÁJÁBAN 
 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Nyelvészeti egyetemi tanulmányaim során találkoztam először Szende Tamás kiváló 

szemantikai tanulmányával, a mindenki számára jól ismert A jelentés alapvonalai 

(Szende 1996) című könyvével. Nos, ez a könyvecske már első olvasatra is komoly 

dilemmával szembesített, és feladat elé állította bennem nem csak a nyelvész, hanem a 

husserli fenomenológia iránt érdeklődő filozófus növendéket is. A vállalkozás ugyanis 

átfogó képet kíván adni a jelentés létmódjának egy speciális állásáról, arról, hogy „mi a 

nyelvi jelentés egy bizonyos szempontból” (Szende 1996: 9). Ez a szempont Szendénél 

jól beazonosítható nyelvfilozófiai látásmódból kiinduló funkcionális-kommunikatív 

nézőpont; ehhez mérten rendezi el az egyes jelentésfelfogásokat. 

Ami Szende Husserl elgondolását illeti (feltehetően a Logikai vizsgálódások 

alapján), a platóni hagyomány alatt két szövegvariációban is absztrakt objektumként 

értelmezi (Szende 1996: 18; 115), és a generatív grammatikákkal rokonítja. 

A fenomenológia megítélésének történetében az ilyen kétirányú félreértés inkább 

szokásosnak tekinthető, melynek alapját bizonyosan a különféle nyelvfelfogásaink 

összekeveredésében jelölhetjük meg. 

 

2. Célkitűzések 
 

Az előadás elsődleges célja, hogy a fenomenológia alternatív értelmű nyelvfilozófiai 

kezdeményező szerepére irányítsa a figyelmet, illetve ezen nézet rögzítése érdekében a 

husserli jelentéstan három fontos terminusát, a jel, jelentés és intencionalitás fogalmát, 

valamint a körülötte kibontakozó legfontosabb gondolatokat tárgyalja. Ez a felidézés 

azonban előzetes megjegyzéseket kíván az érintett fogalmak gondolati körének 

tisztázására, mely elsősorban az olvasás módjára való reflexiót kívánja meg tőlünk. 

 

3. Hogyan olvassunk Husserlt?
1 

 

A szűk értelemben vett jelentéstani vizsgálódásokat a Logikai vizsgálódások (Husserl 

1984) három kötetéből a 2. kötet I. és IV. vizsgálódása rejti. Az I. vizsgálódásban a 

jelről, a kifejezésről és jelentésről vallott bevett, és félrevezető tudománytörténeti 

felfogások elkülönítése során a filozófus egy kívánatos ideális jelentésfelfogásnál és a 
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IV. vizsgálódásban megfogalmazott tiszta grammatika eszméjénél mint egyetemes 

tudomány elképzelésnél (azaz magánál a fenomenológiánál) állapodik meg. Ezen két 

vizsgálódás elemzéseihez a tudatról és intencionalitásról való V. vizsgálódás is 

szervesen hozzátartozik. Tágabb értelemben azonban az összes vizsgálódás 

viszonylatában, sőt a teljes husserli filozófia értelmében szükséges gondolkodnunk, 

ugyanis számos kulcsfogalom kifejtése az életmű további pontjain kerül teljesebb 

bemutatásra, vagy egyszerűen a fenomenológia működését beárnyékoló félreértések 

elkerülése miatt más megvilágításba. 

A Logikai vizsgálódások értelmezését tovább árnyalja, hogy a mű első, 1900/1901-

es megjelenését 1913-ban újabb kiadás követi, immár Husserl lábjegyzeteivel, 

megjegyzéseivel. Ez azt is jelenti, hogy a Logikai vizsgálódások jelentéstanáról 

pusztán ezen vizsgálódások fényében beszélni ugyan lehetséges, ám a fenomenológia 

történetét ismerve célszerűbb ezt figyelembe vevő elemzési technikába bocsátkozni: 

vagy átfogó bemutatást végezni, vagy egy rövidebb elemzés lehetősége esetén az 

interpretációnál figyelembe venni a fenomenológiát sajátosan terhelő különféle 

szemléleteket (beleértve a szerző önreflexióját is), és különös gondot fordítani saját 

magyarázati módunkra. 

Az utóbbi elvet követve, az a módszer, melyet a bemutatásban követni szeretnék, 

egyrészt fenomenológiai, másrészt meta-reflektív. Ez annyit tesz, hogy az elemzés 

jelentékeny részét az határozza meg, hogy hogyan olvassunk fenomenológiát, és ideális 

esetben ezzel párhuzamosan a második felét, a mit, azaz a konkrét vizsgálódást. A 

hogyan, és a mit kérdések nem önkényes elméletgyártások apropói, hanem a 

fenomenológia történetéből (a közvetlen és közvetett tanítványok fenomenológiai 

attitűdjéből) visszakövetkeztethető, tehát valósan megtörtént olvasati módok. Ezek 

bemutatása jelenleg nem feladatunk, megtörténtük számon tartása azonban segíthet 

tisztázni (legalábbis egy módon) Husserlt számos félreértés alól, így a már említett 

platonizmus és a generativizmus vádpontjai alól is. A husserli fenomenológia és 

jelentéstan vizsgálatában a tisztes megítélésére akkor van a legnagyobb esély, ha nem 

zavarja meg az értelmezőt az előítéletek sokfélesége. Első lépésként két összefüggő 

módszertani kérdés tisztázására van szükségünk, egyrészt arra vonatkozóan, hogy 

milyen módszerrel olvassunk Husserlt, másrészt, hogy milyen nyelvfilozófiai 

szemlélettel. 

Eszményeink szerint természetesen a fenomenológiai módszerrel, illetve ennek 

megfelelő nyelvfilozófiai szemlélettel. A Husserlt interpretáló hagyomány azonban 

ennek ellentmondani látszik, és az olvasási módok (többek között szellemtörténeti, 

kontextualista vagy analitikus) sokféleségét mutatja fel. Ennek a szellemi 

sokféleségnek köszönhetően van jelen többek között a platonista vagy a generatív-

kognitív olvasat is, melyet közvetlenül összefüggésbe lehet hozni azzal, hogy miként 

értelmezik Husserl intencionalitás fogalmát. Helyzetünket csak bonyolítja, hogy az 

egységesnek gondolt fenomenológiai olvasatokon belül is jelentős különbségekkel kell 

szembenéznünk. 

 

3.1. A bevett, fenomenológiai olvasat 
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Az értelmezés fenomenológiailag is bevett szemlélete szerint (mely egyként jellemzi az 

analitikus és a tág értelemben vett szellemtörténeti irányt) szokás Husserl korszakait 

gondolati fordulataihoz kötni. Ez alapján tartják számon a korai, Logikai vizsgálódások 

előtti Husserlt; a vizsgálódások-beli transzcendentális fordulat előtti filozófust, aki 

vizsgálódásait a logika ismeretelméleti megalapozásának szentelte. Az Eszmék 

transzcendentális fordulatát végrehajtó filozófust, majd az idős, hegeli hatásokat 

mutató Husserlt, aki a Válság lapjain immár az életvilággal bővített fenomenológia 

értelmében értekezik. Témánkat illetően ez azt is jelenti, hogy ha az interpretációban 

ezt az utat követjük, akkor a transzcendentális fordulat előtti és utáni filozófus 

elgondolásaihoz külön jelentéstan-koncepciót kellene bemutatnunk. 

Az árnyaltabb bemutatás kedvéért érdemes időt szánni erre a típusú szemléletre, 

melyet jól reprezentál a Brentano tanítvány Husserl V. vizsgálódásának 

szemelvényfordításához írott előszó (Varga 2007). A tanulmány főbb célkitűzése, hogy 

az olvasót eligazítsa az V. vizsgálódásban rejlő századfordulós, de ma is érvényes 

tudománytörténeti összefüggések értelmezésében. Az elemzésben feltárul, hogy „a 

szöveg […] egyszerre a Brentano-iskola belvitáinak dokumentuma, […] egyszerre a 

transzcendentális fenomenológia felé vezető út, melynek azt Husserl dokumentálhatóan 

szánta, és egyszerre az a szöveg, mely Heidegger vagy a formálódó francia 

fenomenológia számára orientációs pontként szolgált […]”. (Varga 2007: 15) 

[Kiemelés tőlem: OJ.] 

Gondolatmenetünk elmélyítését szolgálja a tanulmány további erénye: rögzíti a 

Husserl önreflektív magatartására vonatkozó dokumentum egy gyöngyszemének 

vizsgálatát is. 

A vizsgálódás 8. paragrafusa ugyanis szövegszinten rögzíti a husserli állásfoglalás 

megváltozását az első (1900/1901-as), és második (1913-as) kiadás szerint: az első 

variáció „metafizikai neutralitása” jól megmutatkozik, amikor megtagadja a kantianus 

metafizika számára oly’ nyilvánvaló tiszta én létét, illetve tíz év múltán a 

transzcendentális fordulat felé vezető úton a tiszta én létének kérdése átértékelődik 

Husserlnél (Husserl 1984, Husserl 2007: 20). A 8. paragrafust záró megjegyzés 

azonban a fentiekkel szemben is állva azt hangsúlyozza, hogy „[…] a tiszta én 

kérdésében itt kifejtett állásfoglalás (melyet, mint már azt említettem, nem tartok 

helyesnek), e kötet vizsgálódásai számára irreleváns marad.” (Husserl 2007: 22) 

Az a kétértelműség, hogy az állásfoglalás irrelevanciája vagy abból adódik, hogy a 

Logikai vizsgálódások irányultsága logikai és ismeretelméleti, de nem metafizikai, 

vagy abból, hogy szándékoltan nem metafizikai irányultságról van szó (azaz a 

vizsgálódás szándékosan más hangsúlyai miatt nem is lehet releváns), alapot adhat egy 

szintén fenomenológiai, mégis alapvetően más megközelítésre. 

 

3.2. A protológiai olvasat 
 

Adódhat tehát egy alternatív elemzés – tudomásom szerint Husserlt tekintve ez az 

olvasat Mezei Balázs nevéhez köthető –, mely a korszakokban gondolkodás mellett 
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átfogóan tekint a fenomenológiára (Mezei 1997, 2004a). A szerző ezen önálló 

tanulmányaiban nem, de Vallásbölcseletében (Mezei 2004b) a „teljes filozófia” című 

fejezetben taglalja ennek az igen egyéni, az ún. protológia metafizikájának nevezett 

interpretáció-típusnak az eredetét. A protológia tanának, mely a platóni filozófia 

értelmezésére alakult ki (Szlezák 2000; Reale 1990, 1993 idézi Mezei 2004b), két 

fontos jellegzetessége: Platón tanításainak egységessége és a leíratlan tanok elvén 

alapulva annak rekonstruálhatósága, szemben azzal a nézettel, mely egy egységes 

platóni filozófia rekonstruálhatóságát nem tartja lehetségesnek, mégpedig a filozófus 

gondolkodói korszakaihoz kapcsolódó jelentős változásokból kiindulva. A protológia a 

változás tényének túlhangsúlyozása helyett a már mindig is kész eszmei forrásból 

táplálkozó hangsúlyeltolódásokat alkalmazó felhasználás mellett érvel. 

Mezei Balázs a fenomenológián belüli nyelvfilozófia történeti ívének protológiai 

olvasatát nyújtja (Mezei 2004a). Előlegezve ezen gondolati eredményt: a szerző a 

szokványos értelmezésekkel szemben arra irányítja figyelmünket, hogy a 

fenomenológia berkein belül a kései Heidegger munkásságában megvalósuló originális 

nyelvfelfogás eredete Husserl jelentéstanában keresendő, ami nem pusztán a 

fenomenológia kezdőpontja, hanem eszmei eredete is. 

A protológiai értelmezésből adódóan, a fenomenológia történetében a nyelvfilozófia 

két, egyrészt kezdeti és végponti, másrészt eredeti vonatkozásban jelenik meg: 

derivatívumként, originális értelemben és ezek egységeként. A fentiek alapján a 

Logikai vizsgálódások Jelentéstana szerint a nyelvi jelenség kétségkívül derívatívum, 

vagy ahogy végeredményben a szerző nevezi, metalingvisztikus felfogás, mert: „van 

egy olyan, a reális nyelvi tevékenységet meghaladó, eredeti szféra, amelyre a reális 

nyelvhasználó támaszkodik. […] A korai fenomenológiában ez a szféra az ideális 

jelentések egységének a köre, nem merőben logikai kör, mert a logika már a jelentések 

ideális szerkezetét veszi alapul.” (Mezei 2004a: 142). Az ezzel szemben is állva 

megmutatkozó originális (szupranaturális) nyelvértelem szerint a figyelem nem a 

metalingvisztikus körre, hanem a nyelv eredetére irányul: „Az ide tartozó 

felfogásokban nem a jelentésidealitás, nem a logika a vizsgálat tárgya, hanem a nyelvi 

jelenségnek mint kifejezésnek eredendően létesítő jellege, amely világosan jelenik meg 

a kommunikáció köznapilag ismert szintjein éppúgy, mint a nyelvet alkalmazó 

művészetekben.” (Mezei 2004a: 142–43). A szerző ebben a szembeállításban és 

lefolyásban nem egyszerűen a két felfogás közötti egyenes vonalú eszmei fejlődésről, a 

husserli jelentéselmélet puszta átalakulásáról értekezik, hanem amellett érvvel, hogy: 

 

„a husserli Bedeutungslehre tisztán logikai jellegét árnyalja az a tény, hogy a husserli 

fenomenológia néhány ponton már e korai időszakban is elővételezi a későbbi 

fejleményeket, különös tekintettel az idealitás voltaképpeni mivoltára, […] A 

fenomenológia diszciplinárisan abból a belátásból emelkedett ki, hogy a logika 

elmélete nem lehet logikai; s a jelentésidealitás egysége végeredményben ugyancsak 

túl van a logikai egység körén.” (Mezei 2004a: 157) 
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Ennek az utóbbi olvasati módnak a pontosabb megértéséhez a továbbiakban a 

nyelvről és különféle nyelvfilozófiákról alkotott fogalmainkat szeretném 

csoportosítani. 

 

4. Hányféle nyelvfilozófia létezik? 
 

Ebben a részben arra teszek kísérletet, hogy a husserli „fenomenológiai nyelvfilozófia” 

jelentését a nyelvfilozófiáról és szemiotikáról alkotott fogalmaink között elhelyezzem. 

Általánosnak mondható mintaként induljunk ki a következő csoportosításból: 

Kelemen János kis nyelvfilozófia történetében a nyelvfilozófiáknak elsősorban 

három típusát említi. Megkülönbözteti a nyelv filozófiáját, a nyelvészet filozófiáját és 

az ún. lingvisztikai filozófiát (Kelemen 2000: 9–16). Ezen kívül kitér a nyelvfilozófia 

egy negyedik módjára is, a hermeneutikai nyelvfilozófiá(k)ra (Kelemen 2000: 21–27), 

melye(ke)t szembeállít egyrészt a három előbbi értelemben vett nyelvfilozófiával, 

illetve a szemiotikával (Kelemen 2000: 16–21). A szembeállítás oka, hogy Kelemen a 

szemiotikát nem tartja azonosíthatónak sem a nyelvfilozófia első három, sem negyedik 

értelmével (hermeneutikával), ugyanakkor a hermeneutikai nyelvfilozófiákat tárgyalva 

nem külön csoportban, de számon tartja a hermeneutika egy további értelmét, melyet a 

fenomenológia hermeneutikai fordulataként szokás számon tartani s, amely Heidegger 

nevéhez fűződik. A hermeneutika ezen utóbbi értelmének elkülönítését a hermeneutikai 

nyelvfilozófiák technikai és filozófiai értelmének megkülönböztetése teszi lehetővé. 

Elegendő itt arra utalni, hogy történetileg elsőként a hermeneutika technikai módja 

jelent meg szöveginterpretációs metodológiaként; a hermeneutika filozófiai értelmű 

kialakítását Schleiermacher vitte véghez. Kelemen számára ezen utóbbi értelem kerül 

szembeállításba, illetve elvetésre a szemiotikával való lehetséges viszonyában. 

Azonosításuk esetén ugyanis: „a filozófia nem más, mint egy »szupertudomány«, 

vagyis az általános törvényszerűségek és összefüggések tudománya.”. (Kelemen 2000: 

18) 

Ez az eszme elvetésre kerül azonban Gadamertől kiindulva is: 

 

„Gadamer például elveti a nyelvfilozófia, a nyelvtudomány és a szemiotika 

nyelvfogalmának két lényeges elemét, a nyelvnek a nyelvi forma szempontjából való 

szemléletét, valamint a jelrendszer és a jel terminusaiban való meghatározását, s 

világosan kimondja: „a nyelv problémája számunkra eleve nem abban az értelemben 

vetődik fel, mint a nyelvfilozófia számára”. Bár filozófiai aspirációinál és a nyelv 

iránti különleges érdeklődésénél fogva a hermeneutikát is nevezhetnénk egyfajta 

nyelvfilozófiának, maga Gadamer is, mint éppen az előbb láttuk – éles határvonalat 

húz a nyelvfilozófia és a hermeneutika közé. S valóban, nehéz lenne együtt tárgyalni a 

kétféle filozófiát.” (Kelemen 2000: 27) 

 

5. Minden szemiotikai nyelvfilozófia szupertudomány? 
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Miért megtévesztő mind a szupertudomány szörnyével riogatni, mind Gadamerre 

hivatkozva elvetni egy nyelvfilozófiai-szemiotikai vállalkozást? Voltaképpen 

mindkét kérdésre azonos válasz adható: azért, mert a hermeneutika filozófiai ága 

Schleiermacher után még több radikális változáson ment keresztül. A Heidegger 

nyomán kialakuló újabb hermeneutikai fordulat egyenes ági származtatását 

azonban fenomenológiai nézőpontból nem Schleiermachertől, vagy akár Dilthey 

alapján kell végezni, hanem a husserli fenomenológiától. A két nézet alapvető 

metafizikai eltérésére vonatkozóan érdekes szellemi kiindulópontot nyújthat a 

Dilthey-Husserl levelezés (Dilthey 1974: 543–558). 

Az előző részben említett Mezei-féle interpretáció a fenomenológia nem lineáris 

történeti ívének felrajzolásával éppen arra kíván rámutatni, hogy a Heideggernél 

megjelenő originális nyelvszemlélet nem jöhetett volna létre Husserl Logikai 

vizsgálódásaiban megfogalmazott Jelentéselmélete nélkül. Mivel Husserl a Logikai 

vizsgálódásokban interpretációtól függetlenül szemiotikai vizsgálódásokat folytat, 

vizsgálódásainak irányát nyelvfilozófiaként felfogni interpretáció kérdése, és létezik 

olyan elemzés, mely nyelvfilozófiának fogja fel a husserli fenomenológiát, releváns 

felvetni a husserli szemiotikai nyelvfilozófia létét. 

Ebből az összetételből azonban a fenomenológia önértelmezése alapján (a 

fenomenológia önmagát egyetemes leíró elméletként határozza meg) sem adódik, hogy 

ezt a nyelvfilozófiát szupertudománynak kellene felfognunk. Ennek legegyszerűbb 

megvilágítása ugyancsak a részletesen taglalt elemi nyelvfilozófiai értelmek 

megkülönböztetésével lehetséges. A fenomenológiai értelemben vett egyetemes leíró 

elmélet ugyanis nem a Kelemen által preferált nyelvfilozófiák értelmében végez leírást, 

következésképpen szintén releváns azt állítani, hogy lehetséges a nem 

szupertudományként felfogott, mégis egyetemes leíró tevékenységet folytató 

szemiotikai nyelvfilozófia értelmét fenntartani a fenomenológia számára. 

 

6. Logikai vizsgálódások: egyetemes szemiotikai leíró elmélet 
 

6.1. Bevezetés 
 

Mi ad lehetőséget a fenti értelmezésre? Legelőször az, hogy a fenomenológia 

önértelmezése szerint is „egyetemes leíró elmélet”, továbbá (különösen) az I. és IV. 

vizsgálódás elemzései egyértelműen szemiotikaiak. A két vizsgálódás elemi 

összekapcsolását az V. vizsgálódás intencionalitásról és tudatról való elemzése segíti. 

A következőkben a Logikai vizsgálódások gondolatmenetéhez csak egészlegesen, de 

nem annak levezetése szerint igazodva nézzük meg a fenti cím értelmét! 

 

6.2. Jel, jelentés, kifejezés 
 

Az I. vizsgálódás (Husserl 2002) jelről, jelentésről, kifejezésről való értekezését áthatja 

az „intencionális motiváltság”: minden kifejezés (nem feltétlenül elhangzó beszédként) 
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jelentéssel bíró jelnek minősül. Nem kifejezések például a gesztusok vagy a mimika, 

ugyanis a jelentéssel nem bíró kifejezések, mint pl. a közlés nélküli kifejezésre jutás, 

valójában nem kifejezések. Ugyanígy: a jelzés is csak akkor jelzés, ha valaminek a 

megmutatására szolgálhat. A jelentések a szemléletnek megfelelő vonatkozásaival 

kapcsolatba lépve jelentésintenciókban (jelentéskölcsönzés) adottak. 

A fenomenológiai leíró elmélet értelmét tekintve mindez azért bír jelentőséggel, mert a 

leírás forrása és célja egy fenomenológiai viszonynak, vagy inkább egy kitüntetett 

szemléletnek a megvilágítása: a mindig megfelelő szemlélet általi jelentésfeltöltődés 

legmagasabb formája az evidencia. Jelentésfeltöltődéskor a jelentésintenciók tárgyi 

vonatkozásait a jelentésbetöltő aktusok „kapcsolják be”, azaz aktualizálják vonatkozását. 

Ennek folyománya a III. és a IV. vizsgálódás felismerés, hogy a jelentés minden aktushoz 

szükségszerűen hozzátartozik, melynek következménye, hogy a jelentésadás aktusában 

annak karaktere nem tud megmaradni a reális szférában, hanem áttevődik az ideális 

területre. 

A fenomenológiai értelemben vett leírás célját az V. vizsgálódás bevezetője (Husserl 

1984: 352–354) tárgyalja, mely nem más, mint a jelentés és jelentésfajták eredetének 

tisztázása, melyben alapvető szerep jut az intencionalitás és tudat fogalmainak. 

 

6.3. Intencionalitás és tudat 
 

A fenomenológiai értelemben vett intencionalitás a középkori skolasztika által 

használatos „mentális/intencionális inegzisztencia”, illetve a brentanoi „tárgyra 

irányultság/tartalomra vonatkozás” (Brentano, F. 1874) pszichikai fenoménjének 

radikális átalakítása, melynek hátterében az intencionalitás mentális és immanens 

felfogásának megtagadása áll. Ez a szembeszegülés azonban azt a kérdést veti fel, hogy 

miként lehet egy nem létező vagy transzcendens dolog intencionális tárgya egy 

aktusnak, miközben nincs is benne? Husserl válasza: „Az, hogy a tárgy intencionális 

tárgy, azt jelenti, hogy van egy meghatározott módon jellemzett intencióval rendelkező 

aktus, és az intenciónak ez a meghatározottsága pontosan azt jelenti, amit az intenció 

tárgyra való vonatkozásának nevezünk.” (Husserl 2007: 42) 

Mivel mind a tudat mint intencionális élmény, mind a tárgyra való vonatkozás 

átélhető sajátosság, jelenik meg az érett fenomenológiai önmeghatározás számára az 

egyetemesség úgy, mint amit az ego cogito apodiktikus evidenciája nyújt.
2 

Ez az 

eszme, a karteziánus abszolút kétségbevonhatatlanság eszméjével szemben állva, nem 

minden elgondolható kétely kizárásáról biztosít: „Az apodiktikus evidencia […] arról 

ismerszik meg, hogy nem általában a benne evidensen föllépő dolog vagy tényhelyzet 

létének a bizonytalanságára utal, hanem a kritikus reflexió nyomán egyúttal feltárja 

nemlétének maradéktalan elgondolhatatlanságát […]”. (Husserl 2000: 26) Ezen 

radikális elhatárolódás teszi lehetővé a geometriaiként felfogott descartesi cogito-tól 

való valós eltérést (Husserl 2000: 174): „Fenomenológiánk nem egyetemes-rendszeres 

deduktív elmélet, hiszen a létezők nem állíthatók bele egyetlen számtani művelet 
egységébe. Ahhoz, hogy az ego cogitót ne axiómaként kezeljük, hanem az egyáltalán 
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vett tudomány lényegi jelentését radikálisan átalakítsuk, az egyetemes öneszmélésből 

kell kiindulnunk.” 

 

6.4. Univerzális grammatika? 
 

A IV. vizsgálódás egy grammatikai hagyomány felelevenítéséből, az általános és 

speciálisan apriori grammatika megvalósítandó eszméjéből indul ki. Husserl 

elégedetlenségét a korabeli grammatikák megalapozatlansága, pontosabban 

pszichológiára és egyéb empirikus tudományokra való hagyatkozása szólítja kritikus 

hangvételre. Kiindulópontját grammatikai (kategorematikus és szünkategorematikus) 

megkülönböztetések adják, mely alapján a jelentések alapvető eltérését fogalmazza meg. 

A megkülönböztetés a jelentések pusztán objektív érvényességétől a jelentések 

formatanához, az apriori jelentéstörvényekhez való hozzáférést biztosítják. Husserl 

számára itt válik ketté logika és grammatika útja, amennyiben ezen jelentéstörvények a 

tiszta logika részére csak a lehetséges jelentések körét jelölik ki. Egy általános és 

speciális értelemben vett grammatika alapzata a jelentések tiszta formatana lenne, 

melyet tisztán-logikai grammatika által biztosítana. 

A vizsgálódás egésze nem pusztán az univerzális grammatikákkal, hanem a 

modistákkal is kétségtelen rokonságot mutat. A gondolati közelség azonban egy igen 

jelentős eltérést hoz létre: Husserl megkülönbözteti az analitikus és szintetikus apriori 

törvények mellett az analitikusság szigorúbb értelmét, az ún. apofantikus analitikus 

törvényeket, mely által a husserli fenomenológia eredetiségét, egyúttal egy új nyelvi 

szféra megnyitását tette lehetővé. 
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Megjegyzések 

 
1
 A fejezet címe a benne foglaltak szerint Szlezák: Hogyan olvassunk Platónt? című könyvének 

(Szlezák 2000) interpretációs technikájára utal. 
2
 Az ego cogito apodiktikus evidenciájára alapozott fenomenológiai deskripció a Karteziánus 

elmélkedésekben nem a Logikai vizsgálódások transzcendentális fordulatát megelőző empirikus 

én értelmében elgondolt, hanem mint transzcendentális szubjektivitás. A tárgyalásba való 

bevonás lehetőségét a protológiai interpretáció nyújtja. 
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TOVARISCS, ELVTÁRS, TONGZHI: JELENTÉS ÉS TÁRSADALOM
*
 

 

 

 

 

 

Néhány évvel ezelőtt felmérést végeztem hatvan nemzetközi kommunikáció szakos 

hallgató körében arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben ismerik a magyar 

sajtónyelvben meglehetősen gyakori, többnyire negatív konnotációjú orosz 

jövevényszavakat, amelyek a szovjet múlttal függenek össze. A kérdőíven szerepelt 

többek között a csinovnyik, apparatcsik, komszomolka, konyec, zabrál, davaj, gulag, 

pufajka stb. társaságában a tovariscs szó is, amelynek a jelentését a hatvan diák közül 

mindössze hatan (!) tudták; a többi szóval is hasonló volt a helyzet (Osváth 2004, 

2007). Márpedig a mai sajtónyelvben bőséggel találhatók ilyen és ehhez hasonló 

fordulatok: „továris Gyula” (Horn Gyuláról, Magyar Fórum, 1997. szept. 4. 5. old.), 

„da zdravsztvujet továris Gyula!” (Magyar Demokrata, 2004/40. 42. old.), „tovaris 

Kovács” (Kovács László pártelnökről, Népszabadság, 2002. szept. 14. 4. old.), 

„Tétován kísértenek a tovarisok” (Magyar Nemzet, 2002. szept. 14. 24. old.). „A 

szovjet tovarisok elmentek” (Magyar Nemzet, 2004. jún. 17. 10. old.). Az MDF igen 

sikeres „Továriscsi, konyec!” plakátja sem merült feledésbe: „Németh Zsolt nyaka sem 

volt még ennyire továriscsikonyeces” (Hócipő, 2001. aug. 22. 6. old.). A Honecker és 

Brezsnyev csókját ábrázoló plakátra utal a „bajonettízű továriscsókosok” (a 

szocialistákról; Magyar Nemzet, 2001. jún. 8. 6. old.), „Távárisi konyec, és már 

alakulnak a káefték…” (Élet és Irodalom, 2006. febr. 24. 8. old.); stb. 

A tovariscs (egyéb sajtónyelvi átírásváltozatok: tovaris, továris, táváris) és más 

nyelvekben kialakult megfelelőinek genezise és jelentésének módosulásai érdemesek 

az elemzésünkre, hiszen az egykor jobb sorsra érdemes szó végigkísérte a XIX. és XX. 

század viszontagságos történelmét. 

A tovariscs az oroszban valamelyik török nyelvből származik. Motivált szó, azaz 

összetétel, amely a tavar ’szarvasmarha, vagyon, áru’ és az iš ’barát’ jelentésű 

elemekből áll, eredeti jelentése tehát ’kereskedőtárs’, ’kereskedelmi partner’ lehetett 

(Barhudarov 1971: 444). A tovar a mai oroszban is ’áru’ jelentésű: tovarooborot 

’áruforgalom’, tovaroobmen ’árucsere’ stb.). Az orosz nyelv már a XII. században 

ismerte a mai jelentést, amely a nomád népeknél szokásos jelentésbővüléssel függ 

össze (ez a magyar nyelvben is megfigyelhető): szarvasmarha > vagyontárgy > áru 

(uo.). A tovariscs orosz írásos emlékekben először 1395-ben bukkan fel ’társ’, ’barát’ 

jelentésben (Papp 1979: 364). 1917 előtt lehetett ’helyettes’ is: tovariscs minyisztra 

’miniszterhelyettes’(Kuznyecov 1998). 
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A magyar társ szó a tovariscs átvétele valamelyik szláv nyelvből; első dokumentált 

előfordulása a XV. század első feléből, a Jókai kódexből való. Van olyan vélemény is, 

miszerint a magyarban is lehetséges a közvetlen törökből való átvétel (Zaicz 2006: 

829). Az elavult szót a nyelvújítók élesztik fel a XVIII. században, s válik később egy 

gazdag szócsalád megalkotásának kiindulópontjává: társas, társaság, társadalom, 
társtalan stb. (Bárczi 1991: 303). 

A tovariscs mai orosz jelentésének magyar megfelelője, az elvtárs szó írásban 

először 1837-ben bukkan fel, s jelentése: ’elvbarát, valakivel azonos elveket valló 

személy’ (Benkő 1967: 758). Ez a nagyon általános jelentés már a XIX. század 

közepére szűkülni kezdett, mivel elsősorban ellenzéki politikusok és az 1848-as 

forradalom hívei használták. Kossuth munkáiban ötször fordul elő, legkorábban az 

utolsó rendi országgyűlésen (1847. november 21-én) mondott beszédében (Kossuth 

2002): 

 

Igyekezzenek elvtársaink, megyéikben azon nézetnek állandó többséget szerezni, 

miszerint követeik, speciális utasítást ne kapjanak, mert a legapróbb körülményekig 

oszladozó részletek gyakran a törvényjavaslat egyes pontjai körül oly korlátolt állásba 

hozhatják a követet, miszerint vagy szavazatát elveszteni, vagy utasításától elállni 

kényszerül, mint ezt a törvényhozás történetében több gyakorlati példák igazolják. Ha 

pedig a részletező utasítások elkerülése és megakadályozása nem sikerülne, a királyi 

előadások tárgyalásában, a következő iránynézetekre kérjük és hívjuk fel tisztelt 

elvtársaink hathatós közre munkálását s erélyes buzgalmát […]. 

 

Arany János A jóságos özvegynek című versében (1880) szintén ebben a jelentésben 

említi (Arany 1973: 453): 

 

Ez vala örömed, – s tűzhelyednél látni, 

Kik voltak a férjed elvtársi, baráti; 

Hol – mint nemes arca hiu árnyék-képen – 

Szelleme is folyvást ott lenge középen. 

 

Korai előfordulása azt mutatja, hogy felbukkanása megelőzte a magyarországi 

szocialista mozgalom létrejöttét. Hasonló összetételek a társ mint utótag 

felhasználásával a nyelvújítás korából és későbbről: kartárs, bajtárs, eszmetárs, 

szaktárs, sorstárs stb. Az elvtárs előtagja nyelvújításkori szóelvonás az eleve szóból, a 

latin principium ’kezdet, elv’ fordításául (Bárczi 1991: 63). Előtagként: elvbarát, 
elvrokon, elvharc. 

Az elvtárs eredetileg a szociáldemokrata mozgalomban volt kötelező jellegű 

megszólítás, később ilyen minőségben a szociáldemokráciát meghaladni vélő 

kommunista pártok is átvették, s tették mára szalonképtelenné Európa keleti felében. 

Amikor a 90-es években az MSZP egyik kongresszusán Horn Gyula ezzel a szóval 
fordult a hallgatósághoz, az ellentétes irányultságú sajtó napokig ezen élcelődött. Az 

elvtárs szó megfelelőjét (comrade, Genosse, Kamerad, camarade, kamarada, 
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compagno stb.) mindazonáltal ma is használják a szocialisták Európa nyugati felében. 

Ennek oka az eltérő történelmi tapasztalatok mellett az is lehet, hogy a náluk 

használatos ’elvtárs’ jelentésű szavaknak a köznyelvi, katonanyelvi és egyéb jelentése 

megmaradt: ’barát’, ’bajtárs’, ’élettárs’ stb. A tovariscs és más nyelvekbéli megfelelői 

tehát – földrajzi környezetünkben elsősorban – „a szovjet típusú társadalmi rendszerek 

verbális emblémájává” váltak (Péter 2005: 47). A túl gyakori használat is devalválta a 

szó értékét. Az orosz börtönzsargonban a tri tovariscsa ’konyak, sör és kisüsti 

keveréke’ (Mokijenko 2000). A cári orosz színházak egykori igazgatója, Szergej 

Volkonszkij 1923-ban egy párizsi emigráns orosz folyóiratban cikket publikált az orosz 

nyelv korabeli állapotáról, amelyben többek között így írt (Péter 2005: 47): 

 

A tovariscs szó! Milyen gyönyörű és szent szó! Iskolatárs, ezredtárs, társam a bajban 

[tovariscs po skole, tovariscs po polku, tovariscs po nyescsaszt’ju]. Emlékezzenek 

csak, hogyan használta e szót Puskin… És mit tettek vele? Odalép egy ismeretlen egy 

másikhoz: Elvtárs, adna egy kis tüzet? Csekista a motozásnál: No, elvtárs, fordítsa ki 

a zsebeit! A szó teljesen tartalmatlan megszólítássá vált – kizsigerelték. (Péter Mihály 

fordítása.) 

 

A szót tehát, ellentétben az Értelmező Kéziszótár megállapításával, amely szerint az 

elvtárs és elvtársnő „Kommunista vagy szociáldemokrata párttagok megszólítása, 

megnevezése” (Juhász 1972: 315), nemcsak a párttagok, hanem más személyek 

megnevezésére, megszólítására is használták (nemcsak a Szovjetunióban, hanem 

másutt is), szinte teljesen kiszorítva a múlt konnotációjával bíró főneveket (úr, 

kisasszony stb.) vagy a személyes névmásokat (ön, maga). Az ötvenes években az 

általánossá váló gyakorlat ellen kevesen mertek tiltakozni. Jóval később, a „puha 

diktatúra” idején a Nyelvművelő Kézikönyv már differenciáltabb helyzetképet sugallt: 

„[Használata] a mindennapi életben is gyakori, bár sokan tartózkodnak használatától, 

mert csak párttagok között érzik jogosnak, vagy pedig hivatalos megnevezésnek 

tekintik. Általános megszólító formává való erőszakolt terjesztése nem kívánatos, ha 

azonban mégis így fejlődik, az sem baj.” (Grétsy–Kovalovszky 1983: 534–535.) A 

„viszkis rablót”, Ambrus Attilát újpesti jégkorongozó csapattársai megmosolyogták, 

amikor a sztálinista Romániából hazánkba szökve mindenkit elvtársnak szólított. Az 

újabb keletű Nyelvművelő kéziszótár már arról tanúskodik, hogy az elvtárs és elvtársnő 

szavak „[a] rendszerváltás óta rohamosan visszaszorultak, szinte el is tűntek a 

használatból” (Grétsy–Kemény 2005: 146–147). E rohamos tekintélyvesztés leginkább 

emlékezetes hazai előzménye a Parlament előtt lezajlott tömeggyűlés volt 1956. 

október 23-án, amikor Nagy Imre úgy fordult a tömeghez, hogy „Tisztelt elvtársak!”. 

Mivel a tömeg viharos nemtetszésének adott hangot, a miniszterelnök „Drága magyar 

véreim és testvéreim” megszólítással folytatta a beszédét. 

Tanulságos az „elvtárs úr” jelzős szerkezet egykori jelentkezése és napjainkban 

tapasztalható újjászületése is, mindkettő iróniát sugall. Az 1919-es és 1945-ös politikai 

fordulat után a kevésbé művelt rétegek nyelvi etikettel kapcsolatos tanácstalanságát 

fejezte ki, így például Tormay Cécile 1919-ről szóló Bujdosó könyv című regényében: 
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„Elvtárs úr – kérdezte tőle egy napszámos ember”
1
. Az 1989-es rendszerváltást 

követően a kádárista hagyományok vélt továbbélését fejezi ki a sajtó és a blogok 

nyelvében helyesírásilag változatos alakokkal: „illetékes elvtárs úr”
2
, „tisztelt 

szerkesztő (ny)elvtárs-úr”
3
, „Gergényi (elvtárs)úr”

4
, „volt KISZ titkár elvtárs/úr”

5
, 

„elvtárs(úr)”
6
, „a tanácselnök polgármester elvtárs úr”

7
 stb. 

Az elvtárs távol-keleti megfelelője szintén érdekes karriert futott be. A Kína-

központú kultúrkörben (Korea, Japán, Vietnam) ezt a fogalmat a távol-kelet latinján, 

azaz kínaiul nevezik meg: a kínai tongzhi (同志) koreai kiejtéssel dongdzsi, japánul 

dōshi, vietnamiul đong chi hangalakban él. A két szótagmorféma jelentése: ’azonos, 

közös + akarat, szándék’. Első előfordulását a Tavasz és Ősz Korszakában (i. e. 8–5. 

sz.) élt írástudónak, Co Csiu-mingnek (Zuo Qiuming) tulajdonítják, aki a Kuojü (’A 

fejedelemségek mondásai’) című művében így írt: „Ha az erkölcsiség azonos, akkor 

azonos a lelkület, és ha azonos a lelkület, akkor azonos az akarat/szándék” 

(Cseresnyési L. fordítása)
8
. A szószerkezet később lexikalizálódott, s ezt a szót 

Kínában, mozgalmi értelemben – valószínűleg japán mintára – Szun Jat-szen, a „kínai 

forradalom atyja” használta először 1918-ban. Mao Ce-tung 1965. december 14-i 

beszédében utasította a kommunista párt tagjait, hogy az egymással történő 

érintkezésben csakis a tongzhi szót használják, mivel a korábbi gyakorlatot, azaz a rang 

vagy beosztás megnevezésével történő megszólítást a feudális múlt terhes örökségének 

vélték
9
. Észak-Koreában, ahol a személyi kultusz végletes formája valósult meg, az 

’elvtárs’ szónak – a világon egyedülálló módon – két változata alakult ki: a már 

említett dongdzsi és a még nem említett dongmu. Ez a nyelvi gyakorlat a koreai nyelvi 

fejlődés szerves vonulatába illeszkedik, ugyanis a konfuciánus etikettet igen szigorúan 

betartó kultúrkörben a tiszteletiség fokának megfelelően bonyolult szinonimarendszer 

alakult ki, s a helyes nyelvi viselkedés előírta a rokonértelmű szavak közötti kötelező 

választást. Ez azt jelenti, hogy az idősebb vagy magasabb rangú személy nem eszik, 

hanem étket vesz magához, nem meghal, hanem megtér őseihez, nem otthon van, 

hanem a hajlékában tartózkodik, nem éves, hanem esztendős stb. Ahogyan más 

nyelvekben is, mindig az idegen eredetű szó a választékosabb, tiszteletteljesebb; 

következésképpen a kínai eredetű dongdzsi a magasabb rangú, idősebb elvtársak 

megszólítása, míg az egyenlő vagy alacsonyabb beosztásúakat és a hasonló vagy 

fiatalabb életkorúakat a régebbi, nem idegen eredetűnek vélt koreai dongmu szóval kell 

illetni. A külföldi ösztöndíjasok tréfából időnként dongdzsi-nak szólították egymást, ha 

ezt egy koreai diák meghallotta, ingerülten magyarázta, hogy körükben csak a dongmu 

az illendő forma (Mártonfi 1971: 179). Koreában tehát, az egyenlőséget hirdető 

kommunista elvekkel nehezen összeegyeztethetően, az elvtárs szó is igazolja Orwell 

meglátását: mindenki egyenlő, de vannak, akik egyenlőbbek. Kim Ir Szenre vagy Kim 

Dzsongilre vonatkoztatva a dongmu szó használata felségsértéssel egyenértékű. A 

dongmu eredeti jelentése – a tovaris-hoz hasonlóan – ’barát’, s ez szintén igen régi szó, 

míg a dongdzsi a marxizmussal való megismerkedés termékeként külföldi (japán és 

kínai) hatásra létrejött neologizmus. Újabb időkben felfigyeltek arra, hogy a dongdzsi 
szó használata az észak-koreai médiában érzékeny mutatója annak, hogy egyes észak-
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koreai káderek milyen helyet foglalnak el éppen a párt- és állami hierarchiában; a 2004 

júniusa és 2005 decembere közötti időszakban negyvenen voltak, akiknek minden 

médiabeli említéskor hivatalból kijárt a dongdzsi titulus. Ez a privilégium azt jelenti 

többek között, hogy a felvonulások alkalmából ők ott lehetnek a dísztribünön. Más 

elvtársak neve után csak a beosztást nevezik meg (Kim Ilnam 

belügyminiszterhelyettes), de ha Kim Dzsongil társaságában vesznek részt valamilyen 

hivatalos látogatáson, akkor ők is jogosultak a dongdzsiságra (Kim Ilnam dongdzsi, 

belügyminiszterhelyettes);
10 

a meglátogatott üzem, kolhoz vagy katonai egység 

vezetője viszont csak dongmu. Idézet az északi pártlap, a Rodong Sinmun 2001. április 

20-i számából az első oldalon: „A nagy vezető, Kim Dzsongil dongdzsi meglátogatta a 

Kim Szünghvan dongmu által vezetett halgazdaságot Kim Gukthe dongdzsi, a Koreai 

Munkapárt KB titkára és a KB alosztályvezetője, Ri Jongcshol dongdzsi társaságában.” 

(Saját fordításom.) Kim Dzsongil neve az eredeti szövegben is ki van emelve, és a 

továbbiakban minden egyes előforduláskor; a 20 mondatot tartalmazó hírben összesen 

17-szer. Dél-koreai honlapon jelent meg egy érdekes híradás arról, hogy 2002. július 

30-án az észak-koreai külügyminiszer az ASEAN-országok külügyminisztereinek 

tanácskozására érkezvén a repülőtér kijáratánál láthatóan megsértődöttt azon, hogy 

valaki a dongmu szót kiáltotta feléje, és azt mormolta maga elé: „Dongmu… Miféle 

dongmu?!” Szemmel láthatóan irritálta az alacsonyabb rangúaknak járó megszólítás. 

Később kiderült, hogy egy fotóriporter szólt hozzá angolul („Don’t move!”), mert le 

akarta őt fényképezni, mielőtt autóba száll.
11

 Dél-Koreában mind a dongdzsi, mind a 

dongmu tabu, azaz olyan erős észak-koreai konnotációval rendelkeznek, hogy 

használatuk stigmatikussá vált (a szótárakban ugyan benne vannak, de az élőbeszédből 

eltűntek). Egy észak-koreai diverzánscsoport azon bukott le a 70-es években, hogy az 

útirányt kérdezgetve a dongmu szóval fordultak a dél-koreai parasztokhoz, akik 

rohantak a rendőrségre feljelentést tenni. A szó tehát megindult a névmássá válás útján, 

ahogy ez nálunk is megtörtént az 50-es években. O Szangvon dél-koreai írónak a 

koreai háború idején játszódó Haladék című elbeszélésében az észak-koreai kihallgató 

tisztek még az elfogott dél-koreai katonához is ezzel a szóval fordulnak. Amikor 

kihirdetik a fogoly halálos ítéletét, így kérdezik: „Elvtárs, van valami kifogása a nép 

ítéletével szemben?” (Osváth 2006a: 104). Egy dél-koreai nyelvész kifogásolja a koreai 

múltban gyökerező, következésképpen értékes örökségnek tartott dongmu mellőzését 

és felcserélését a sino-koreai cshingu ’barát’ szóval, mondván, hogy a dongmu sokkal 

bensőségesebb hangulatú, utótagként számos összetételben szerepel, s azokban nem 

stigmatikus a használata: okke-dongmu ’jóbarát’, ’kebelbarát’ (tkp. váll + barát), kil-

dongmu ’útitárs’, mal-dongmu ’beszélgetőtárs’ (Lee 2006: 19). Ezzel a 

gondolatmenettel függ össze egy másik vélemény, amely szerint a dongmu 

használatának mellőzése azért is indokolatlan, mert a cshingu nem ugyanazt jelenti, 

mint az angol friend: a cshingu ugyanis olyan közeli kapcsolatra utal, amely csak a 

nagyjából azonos korúak között jöhet létre. Érthető tehát annak a Szöulból érkezett 

nagymamának a felháborodása, akinek Amerikában élő fiúunokája büszkén újságolta, 

hogy az édesapja az ő legjobb barátja (Appanunyo, nahago ce il cshinhan csingujejo), a 

mondat minden bizonnyal angol nyelvi mintára született (The dad is my best friend). A 
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dongmu viszont – az internetes vélemény szerint – pontosabban fedi a friend 

jelentéstartalmát, mert eltérő életkorúak közötti közeli kapcsolatot is magában foglalhat, 

tehát ezért is jogos lenne a szó tilalom alóli feloldása a közbeszédben.
12

 
Cseresnyési (1999: 144) említi, hogy az ’elvtárs’, a tongzhi a mai kínai szlengben 

’homoszexuális egyén’ mellékjelentést kapott: nü-tongzhi ’leszbikus nő’, nan-tongzhi 
’homoszexuális férfi’, tongzhi-ai ’homoerotikus szerelem’. A tongzhi eme 

mellékjelentése 1989-ben Hongkongban jelentkezett első ízben mint eufemizmus (!) a 

meleg filmek fesztiválján
13

, s a terminus meleg aktivisták által történő kiválasztásának 

oka a szó „forradalmi konnotációja” volt. Ezt igazolja egy internetes vélemény is, 

amely szerint Szun Jat-szennek a Kuomintang tagjaihoz intézett nevezetes végrendelete 

(1925. március 11.) vezetett a tongzhi jelentésének kiterjesztéséhez: „Geming shangwei 

chenggong tongzhi
 
reng xu nu

 
li” [A forradalom még nincs befejezve, elvtársaimnak 

további erőfeszítéseket kell tenniük], azaz – a meleg aktivisták értelmezésében – a 

másság még nem kapta meg az őt megillető jogokat a többségi társadalomtól. Az 

internetes forrás hozzáteszi még, hogy a tongzhi azért is szerencsés választás, mert a 

tong- előtag megegyezik a tongxinglian (azonos + szex + szerelem) ’homoszexualitás’ 

szó előtagjával
14

. Ugyanakkor a tongxinglian – a meleg aktivisták értelmezésében – 

kriminalisztikai és patológiai terminológiaként negatív konnotációval terhelődött, s a 

meleg közösségnek egy olyan új önelnevezést kellett választania, amely 

önbecsülésüket és emberi méltóságukat ki tudja fejezni (Sun–Farrer–Choi 2006: 12). A 

tongzhi e mellékjelentése később elterjedt Tajvanon, s a 90-es évek második felében 

már a „népi” Kínában is. A tongzhi vitalitását mutatja, hogy kínaiak és nem kínaiak 

angol szövegeiben jövevényszóként is felbukkan mint a meleg szervezetek hivatalos 

meg- és önelnevezése az ilyen és ehhez hasonló szókapcsolatokban: tongzhi culture, 
tongzhi literature, tongzhi club, Taiwan Tongzhi Hotline, tongzhi bar, women tongzhi, 

men tongzhi, a kedvezményekre jogosító tongzhi card stb. A City University of New 

York által megalapított kutatóintézet neve: The Institut for Tongzhi Studies (ITS); célja 

a kínai közösségek melegekkel kapcsolatos előtéleteinek vizsgálata
15

. A tongzhi szót 

használó meleg közösségek szóhasználatában elterjedt a feitongzhi ’no-comrade’ 

kifejezés is, amellyel a meleg közösséggel szolidaritást vállaló, a meleg 

rendezvényeken részt vevő, szubkultúrájuk iránt érdeklődést mutató heteroszexuális 

személyeket illetik (Cristini 2006). A kínai többségi társadalom egy részének 

szóhasználatában a tongzhi itt bemutatott mellékjelentése kezd pejoratívvá válni, 

hasonlóan a magyar beszélőközösségben úgyszintén eufemisztikusnak vagy 

„politikailag korrektnek” szánt meleg és roma szavakhoz (Osváth 2006b: 254). 

Ugyanakkor a kommunista ’elvtárs’ pozíciója is gyengül: a KNK gazdasági és politikai 

liberalizációjával párhuzamosan fokozatosan visszanyeri jogait a xiansheng ’úr’, a 

taitai ’asszony’ stb. 
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ŐRSI TIBOR 
 

 

ANGLICIZMUSOK JELENTÉSVÁLTOZÁSAI A FRANCIA NYELVBEN 
 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Az angol nyelv nemzetközi térnyerése nagymértékben befolyásolja más nyelvek, 

köztük a francia nyelv szókincsét is. A szókölcsönzés folyamán a donor nyelv 

szavainak jelentése a receptor nyelvben módosulhat. Az angol és a francia nyelv 

köznyelvi példái alapján kötetnyi „hamis barát”-ot gyűjtöttek össze, amelyek eltérő 

jelentései az említett nyelvek történeti fejlődése során alakultak ki. Pl. a. journey 

’utazás’, eredetileg ’egy nap alatt megtett út’ < fr. journée ’egy nap’. Ezeket itt nem 

vizsgálom. A jelentésváltozások szinkrón szinten is tetten érhetők. A mai francia 

nyelvben még idegen elemnek érzett anglicizmusok jelentései is gyakran eltérnek az 

adott kifejezés eredeti jelentésétől. A camping szó például az angol nyelvben csak 

’kempingezés’ jelentésben használatos, a francia nyelvben ’kemping, táborhely’ 

jelentésben is. Előadásomban a mai francia nyelvben előforduló anglicizmusok 

jelentésének jellemző változásait vizsgálom, a teljesség igénye nélkül. 

 

2. Az anglicizmus fogalma 
 

Mi is tulajdonképpen az anglicizmus? Az Idegen szavak és kifejezések kéziszótára 

szerint: 1. ’angol nyelvi jellegzetesség’ 2. ’angolos szóhasználat vagy fordulat más 

nyelvben’. 

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára ANGLICIZMUS szócikke az alábbi 

meghatározásokat adja: 1. ’az angol nyelvben használt, reá jellemző kifejezésmód, 

szerkesztés, szókapcsolat, szólás’ 2. ’más nyelvben található és ott idegenszerűnek 

érzett, az angol nyelv sajátos szerkesztésmódjára emlékeztető szóhasználat, 

szókapcsolat vagy nyelvtani szerkezet; angolosság’. 

Az Oxford Companion to the English Language ANGLICISM szócikke alatt a 

következő meghatározást találjuk: an expression from English used in other language, 

such as le fairplay in French ’az angolból más nyelvbe átvett kifejezés, mint például le 

fairplay a francia nyelvben’. 

A legtöbb francia egynyelvű értelmező szótár is hasonlóképpen csak nagyon rövid 

meghatározásokat ad. A Petit Robert 2007 ANGLICISME címszava szerint: 1. locution 
propre à la langue anglaise ’az angol nyelvre jellemző kifejezés, (nyelvi) fordulat’ 2. 

emprunt à l’anglais ’az angolból átvett kölcsönszó’. Ugyanezt a két definíciót adja meg 



286 

 

a Petit Larousse 2007 szótár is, ugyanakkor nem használja az anglicizmus terminust a 

szócikkek besorolásakor. 

A Grand Larousse de la langue française ANGLICISME címszava viszont négy 

meghatározást tartalmaz: 

1. ’az angol nyelvre jellemző kifejezésmód’ 

2. ’az angolra jellemző kifejezés, amelyet szó szerint fordítottak más nyelvre (az 

angol honeymoon ’mézeshetek’, szó szerint ’méz[édes] hold[hónap]’ fordítása a 

francia lune de miel 
3. ’egy mindkét nyelvben létező szó angol nyelvi jelentésének használata’ (pl.: ha a 

francia réaliser ’megvalósít’ jelentésű szót ’rájön’ értelemben használják, ami az 

angol realize szóból származik 

4. ’az angolból egy az egyben kölcsönzött szó, amely végül polgárjogot nyer egy 

másik nyelvben’: dancing, music-hall, week-end 

 

Láthatjuk, hogy a szótári definíciók elsődlegesen a szónál nagyobb egységre használják a 

terminust, és csak másodsorban értelmezik anglicizmusként az angol eredetű önálló 

szavakat. Nem egységes a szótárak állományába felvett anglicizmusok besorolása. Az 

Hachette Dictionnaire du français és a Petit Robert szótárakban a match és a week-end 

szavak nem számítanak anglicizmusnak, mindössze az adott szócikkek etimológiai 

részében kapnak mot anglais ’angol szó’ besorolást. A manager és a week-end szavak az 

Hachette szótárban anglicizmusok, a Robert-ben angol szavak. A best-seller és a sexy 

szavakat pedig már mindkét szótár anglicizmusként sorolja be. A Petit Larousse 

egyáltalán nem alkalmazza az anglicizmus minősítést, kizárólag az angol szó minősítést 

használja. 

 

3. Hány anglicizmus van a francia nyelvben? 
 

A Petit Robert 2001 értelmező szótár 832 címszó esetében alkalmazza az anglicizmus 

minősítést. A 2007-es kiadás már 896 anglicizmust tartalmaz. E két szótárkiadás adatai 

alapján az anglicizmusok számának növekedése nem ad okot aggodalomra. 

Ugyanakkor a Trésor de la Langue Française szótár hatalmas korpuszában mindössze 

75 szót minősít anglicizmusnak. A Petit Larousse 2007 egyáltalán nem alkalmazza ezt 

a terminust. Mi a helyzet a szakszótárakkal? A Dictionnaire des anglicismes 2620 

címszót tartalmaz. Ebből 1100 szót már régiesnek minősít, tehát ez a viszonylag új 

jelenség is állandó változásban van. Nagyon heterogén kategóriáról van szó mind 

etimológiai eredetüket, mind pedig nyelvtani jellegüket tekintve. Filipovic (1996: 38) 

szerint „az angol és egy európai nyelv közötti átlagos kontaktus 1500–200 anglicizmust 

eredményez.” 

 

4. Az anglicizmusok jelentésváltozásainak bemutatása 
 
A nyelvi kontaktus leggyakoribb formája a szókölcsönzés. A legtöbb szó poliszém. Ha 

egy többjelentésű szót vesz át egy nyelv, akkor nem minden jelentését, hanem csak egy-
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két jelentése kerül át a másik nyelvbe. Ritka az olyan szó, mint a fr. flash, amelyiknek 

négy jelentése van: 1. ’vaku’ 2. ’rövidhír (sajtóban)’ 3. ’rövid filmrészlet’ 4. ’drog által 

kiváltott kellemes állapot’. A továbbiakban arra keresem a választ, hogy hogyan 

következik be egy-egy anglicizmus jelentésének szembetűnő megváltozása a francia 

nyelvben. 

 

GIRL ’varietészínházban fellépő táncosnő’ 
A girl szó általános jelentése a mai angol nyelvben: ’leánygyermek’. Az ó- és 

középangol nyelvben még ’fiatal fiú vagy lány’ jelentésben egyaránt használták, így a 

mai jelentése jelentésszűkülés következtében alakult ki. A francia nyelvben 1989-ben 

bukkan fel ’fiatal angol nő, nevelőnő’ jelentésben. Egyrészt couleur locale-ként utal az 

illető angol, másrészt pedig annak fiatal voltára. Gyakran ők folytattak nevelőnői 

tevékenységet. Ez a jelentés mára már elavult. 1913-től adatolható a ’varietészínházban 

fellépő táncosnő’ jelentés. Ez azonban az angol chorus ’tánckar, énekkar’ és a girl 

’ének- és tánckar nőtagja’ szavak összetételéből keletkezett chorus girl (1905) ’kórista 

lány’ kifejezés első elemének elhagyása során keletkezett, nem pedig direkt 

jelentésszűkülés során, mint ahogy ez első látásra tűnik. A girl szó több anglicizmus 

alkotóelemeként is előfordul. Előtagként: girl-friend, girl-scout, utótagként: call-girl, 
cover-girl, script-girl. A call-girl és a cover-girl egyértelműen „felnőtt” női 

tevékenységre utalnak. 

Gender szempontból a script-girl szó érdekesebb. Már angolban is hosszas 

ingadozás után alakult ki a máig használt kifejezés. Az Oxford English Dictionary 

szerint az angol először a script-writer (1915), majd a script clerk (1927) kifejezést 

használta, és csak 1940-ben jelenik meg a script-girl változat. A női szerepre utaló alak 

nyilván azért terjedt el, mert a forgatási napló precíz vezetése női kvalitásokat igényel. 

Az „aszexuált” scripter alak 1940-től használatos. Érdekes módon a franciában már 

1923-ban, tehát az első angol előfordulásnál előbb felbukkan a script-girl kifejezés. 

1948-tól megcsonkítva script alakban használatos, nőnemű szóként, ami homonimája a 

hímnemű script ’forgatókönyv’ jelentésű szónak. Hivatalos franciásítás következtében 

ma már a scripte alakot kell használni, ami egyaránt lehet hímnemű és nőnemű. A 

magyar filmes szakzsargonban a szkriptes szó használatos. 

 

BOY ’varietészínházban fellépő férfitáncos’ 
A girl szóhoz hasonlóan, az angol boy ’fiú’ jelentésű szót is többször, speciális 

értelemben vette át a francia nyelv. 

1. ’fiatalember (angol-szász országokban)’ (1836). Kulturális kölcsönszó. 

2. ’fiatal bennszülött szolga a gyarmati korszakban’ (1888). 

3. ’férfitáncos’ (1947). A girl megfelelőjeként kezdték használni. Valójában fölösleges, 

hiszen létezik a danseur ’férfitáncos’ jelentésű szó. 

Szóösszetételekben a szó eredeti jelentése megmarad: 

boy-friend (1947). Eleinte kulturális kölcsönszó. Létezik megfelelő francia kifejezés, a 

petit ami ’(fiú)barát’, ezért tulajdonképpen ez is fölösleges átvétel. 
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boy-scout (1910) ’cserkész’. Részleges újbóli kölcsönszó. ’Naiv idealista’, hiszen a 

cserkészeknek naponta legalább egyszer jócselekedetet kellett tenniük. A Trésor de la 

Langue Française egy 1948-ból származó Sartre-idézettel illusztrálja ezt a jelentést. 

cow-boy (1886) 

pin-up boy (1946). Ez az 1945-től adatolt pin-up girl ’lengén öltözött fiatal nő falra 

tűzött képe’ szó megjelenése után bukkan fel. 

 

PULL ’pulcsi’ 
A pullover szó főnévként 1875 óta fordul elő az angol nyelvben. Ruházattal 

kapcsolatos eredeti jelentése: ’női kalapra húzott fátyol’. Pull ’húzni’ + over ’át’. 

Eredetileg jelzőként használták, pl. pullover storm coat (1907), majd 1925-től önálló 

szóként. Ugyanebben az évben már a francia nyelvben is előfordul. Rövidített alakban, 

bizalmas stílusminősítésű szóként 1947 körül tűnik fel. 1974 óta használatos a sous-

pull ’alsópulóver’ kifejezés is. Ez egy finomszemű, vékony pulóver, amit más 

ruhadarab alá vesznek fel. Az angolban nincs közvetlen megfelelője. 

 

SMOKING ’ünnepélyes alkalmakkor viselt férfiöltöny’ 

Klasszikus jelentésváltozásként a smoking szót szokták emlegetni. Az angol nyelvben 

ugyanis ilyen nevű ruhadarab nincs. Létezett egy smoking-jacket nevű 

’dohányzókabát’, az Oxford English Dictionary 1878-ból ad példát: 

 

(1878) H. SMART Pay or Play i. Appearing in a radiant smoking-jacket that matched 

his cigar-case. 

 

A szó hamarosan felbukkan francia szövegekben is. (Bourget, Études et portraits, 

1888: 350 és P. Hervieu, Flirt, 1890: 55 in Höfler Anglicismes.) 1891-től kezdve az 

angol dinner-jacket szó értelmével megegyező értelemben kezdik használni. A smoking 

szó az angolban ’dinner-jacket’ értelemben csak a francia elnevezésre utalva, 

gallicizmusként fordul elő. 

 

(1922) M. Arlen Piracy ii. ix. 127 He put on a dress suit. … It suited Argentines well, 

le smoking. But Englishmen were made of sterner stuff. 

 

A brit angol dinner-jacket szó 1891 óta adatolható: 

 

(1891) M. E. Braddon Gerard III. vii. 208 Jermyn took up the loose pages, folded them 

carefully, put them in an inner pocket of his dinner-jacket. 

 

A dinner jacket amerikai angol megfelelője a tuxedo. Ez 1889-ben tuxedo coat és 

tuxedo, 1925-ben pedig tuxedo jacket alakban fordul elő először. 

A smoking szó történetének összefoglalásaként elmondhatjuk, hogy a smoking-jacket 

szóösszetétel lerövidítése zavaró jelentésváltozást idézett elő. A vizsgált szó ebben a 
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megváltozott jelentésben terjedt el, és lett nemzetközi szóvá. A zavart csak fokozza, hogy a 

donor nyelvben a szóátadás után szinte azonnal más kifejezést kezdtek helyette használni. 

 

5. Létezik-e morfológiai kölcsönszó? 
 

SLIP ’szár nélküli feszes női alsónadrág’ 
A két nyelv viszonyában további példákat is találunk egyes ruhaneműk eltérő 

megnevezésére. Az angol slip ige jelentése ’csúszik, csúsztat’. Eredetileg könnyen 

felvehető ruhadarabokat jelölt: ’gyerekkötény’ (1690), ’könnyű női ruha’ (1761), 

’kombiné, alsószoknya’ (1825). Az Oxford English Dictionary ad egy 1904-ből 

származó példát: 

 

(1904) Times 11 Aug. 10/3 He wore a pair of bathing slips and a broad-brimmed 

white linen cap. 

 

Magyarázatként ugyanez a szótár a bathing drawers ’fürdőnadrág’ jelentést adja meg, 

továbbá azt az információt, hogy „már nem használatos”. Ha a bathing slips 

szintagmából elhagyták a jelzőt, a maradék, azaz a morfológiai fej egyes számú 

főnévként értelmezve lehetett a mai francia jelentések forrása. 

Angol slip(s) ’nadrágocska’ > fr. 1. ’férfi alsónadrág’ mai angol briefs 

 2. ’női bugyi’ panties 

 3. slip de bains ’fürdőnadrág’ (férfi és női) 

 

Ezt a jelenséget Tournier integrálódott morfológiai köcsönszónak minősíti. A 

Petit Robert 2007 szerint a jelenség álanglicizmus. Szerintem se nem egyik, se nem 

másik. Egyszerűen arról van szó, hogy egy adott időszakban a bathing slips kifejezés 

részleges tükörfordítása következtében megalkották a slip de bains alakot, majd ebből 

részleges szóelvonással az ’alsónadrág’ jelentésű tényleges anglicizmust, ami tehát 

nem faux anglicisme. Az Országh-Kövecses Angol-magyar Nagyszótár a SLIP címszó 

idevonatkozó jelentései közül az alábbiakat adja meg: 3a: ’bebújós ruha(darab) / 

alsóruha, női ing, kombiné’ 3b: GB ’gyermek(kötény)ruha’ 3c: GB ’háromszögnadrág, 

fecskenadrág, ágyéktakaró’; (bathing) slips ’háromszög úszónadrág, „fecske”’. Ezek 

szerint mégiscsak létezik a mai angol nyelvben is bathing slips. 

 

STRING 

Ugyancsak szóelvonással alakult ki már az angolban a string bikini (1974) kifejezésből 

a string ’madzag’ > ’egészen kicsi fürdőnadrág, amelyet madzagszerű pántokkal 

rögzítenek’ (1974). A francia nyelvben 1977-ben jelent meg. Integrálódott 

anglicizmusról van szó, amelynek szintén létezik francia megfelelője a XIX. század 

vége óta: cache-sexe. 

 

SPEAKER ’az angol alsóház elnöke’ 
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Az egyik legkorábbi (1649) anglicizmus a francia nyelvben, kulturális kölcsönszó. 

Jóval későbbi, mára már elavult jelentése: ’sporteredményeket közlő személy’ (1904). 

Ma inkább az annonceur használatos. Másik régies jelentése: ’rádióbemondó’ (1926). 

Ehelyett ma inkább a présentateur kifejezést használják. A két utóbbi jelentés az angol 

nyelvben nem létezik. Tournier (1998: 546) szerint ez emprunt morphologique 
’morfológiai kölcsönszó’. Tournier tehát azt tekinti morfológiai kölcsönszónak, amikor 

egy szónak csak az alakját veszik át, a jelentését nem. 

 

WATTMAN ’villamosvezető’ 

Ezt a francia nyelvben 1895 óta adatolt, ma már nem használatos kifejezést az angol és 

francia kiadású szakszótárak álanglicizmusnak minősítik. A szótárak szerint a francia 

nyelvben alkották a szóösszetételt, a megfelelő angol kifejezés tram-driver. Spence 

(1989: 326) bebizonyítja, hogy igenis létezett az angol nyelvben a wattman kifejezés, 

tehát egy kevéssé dokumentált, de mégiscsak „szabályos” anglicizmussal van dolgunk. 

Ez a példa is arra figyelmeztet, hogy mielőtt kimondjuk a morfológiai kölcsönszó 

verdiktet, nagyon alapos vizsgálatokra van szükség. További morfológiai 

anglicizmusokról is bebizonyosodhat ugyanez. 

 

6. Morfológiai anglicizmusok 
 

Véleményem szerint a morfológiai anglicizmus kifejezés sokkal inkább a 

következőkben tárgyalt jelenségre alkalmazható, amikor is például egy szóösszetétel 

nem a hagyományos francia morfológia szerint valósul meg. Első hallásra nehezen 

értelmezhető, mit is jelent a Paris Match nevű francia bulvárlap nevében szereplő 

match szó. A választ a lap története adja meg. Még 1938-ban indult sportújságként: 

erre utal a match ’meccs’ szó. A 2. világháború után újraindították a mai tabloid 

formátumban és tartalommal. A francia morfológia szabályai szerint *Match de Paris, 

azaz déterminé + déterminant volna a helyes szórend. Egyre terjedő idegen hatásról 

van szó, csakúgy, mint az ’autósiskola’ jelentésű, régebben école de conduite, 

manapság egyre gyakrabban auto-école alakban használt kifejezés esetében. Hasonló a 

helyzet a top-modèle szóösszetételben is. A morfológiai fej a jobb oldalon található, 

nem pedig a bal oldalon, mint ahogy ez az újlatin nyelvekben szokásos. A top-modèle 

„honosításakor” az eredeti szerkezetet megtartották, mindössze a ’modell’ jelentésű szó 

helyesírását franciásították. A teljes körű adaptálás részleges tükörfordítással a *modèle 

de haut niveau vagy *modèle supérieur kifejezést eredményezte volna, a star-système 

összetétel pedig *système des vedettes lenne „helyesen”. 

 

7. Végső soron francia eredetű szavak, amelyek anglicizmusként terjedtek el 
 

Az angol people szó egyértelműen francia eredetű szó az angolban. Először 1280 körül 

fordul elő ’tömegek, csőcselék’ jelentésben, majd 1300 körül ’személyek’ jelentésben, 
részben pedig a latin populus tudós szó hatására terjed el a ’nép’ jelentés. Az angol szó 

1988-ban megjelenik a francia nyelvben a people journalism szókapcsolat 
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rövidítéseként people alakban, illetve a presse people, écrit people, magazine people, 

photo people, émission people, rubrique people kollokációkban. A people anglicizmus 

ezen előfordulásait leginkább az angol celebrity szó szinonimájaként ’hírességek’, 

illetve ’hírességekkel kapcsolatos, hírességekről szóló’ értelemben használják. Ezekben 

a kifejezésekben a people szó változatlan alakú melléknév. Használhatják többes 

számú főnévként is, ilyenkor nem kapja meg a többes szám -s jelét, csak a determináns 

fejezi ki a többes szám kategóriáját: des people ’hírességek’. Nagyritkán egyes számú 

főnévként: un people ’egy híresség’. Az angol people szó és a francia nyelvben 

használt people anglicizmus hamis barátok. „Francia” szóként látványos 

jelentésszűkülésen ment át: a. people ’emberek; nép’ > f. people ’hírességek’. 

 

… car les people vivent les mêmes drames que le peuple. 

’… mivel a hírességek ugyanazokat a drámákat élik meg, mint az egyszerű nép’ 

 

A fenti példában egy szójátékot figyelhetünk meg: a people anglicizmus a 

hírességekre vonatkozik, míg ugyanaz a szó az eredeti franciás helyesírás szerint az 

egyszerű népre utal, egy mondaton belül. Valójában azonban az angol szót jóval 

ritkábban használják ’hírességek’ jelentésben, mint a franciában. És ha használják, 

akkor ide sorolják a tudomány és a művészet kiemelkedő személyiségeit is, nem 

csupán a show-business és a politika szereplőit. A szó használati köre a közelmúltban 

látványosan megváltozott a francia nyelvben. Nicolas Sarkozy francia köztársasági 

elnök és Carla Bruni románca, majd házassága következtében az elnök magánélete a 

média fókuszába került. Most már ő is people. Korábban inkább csak másodrangú 

sztárocskákra és közszereplőkre aggatták ezt a jelzőt. Alain Delon, Jean-Paul 

Belmondo, François Mitterrand és Jacques Chirac nem voltak people. 

 

8. Konklúzió 
 

Az ismertetett példák ellenére, az eredeti angol szavak és a francia nyelvben már 

anglicizmusokként számon tartott szavak közötti jelentéskülönbség esetenként nem 

jelentésváltozás eredménye, hanem egyéb tényezők miatt alakult ki. A 

jelentéskülönbségek leggyakrabban abból adódnak, hogy az anglicizmusok kevésbé 

poliszémek, mint az eredeti szavak, ennek megfelelően használati körük nem felel meg 

az eredeti angol szavakénak. Jó néhány angolnak tűnő kifejezés valójában 

álanglicizmus csupán. Az anglicizmusok átvételekor előforduló jelentésváltozások 

fajtái az alábbi kategóriákba sorolhatók be. Egyes jelentésváltozások többféleképpen is 

értelmezhetőek, illetve előfordulhatnak átfedések a kategóriák között. 

 
1. Az eredeti angol szó összes jelentését sohasem veszi át a francia nyelv. 

2. Az anglicizmus jelentése szűkebb a franciában: body, boy, girl, people, speaker, 

stress. 
3. Az anglicizmus jelentése bővebb: camping, dancing. 
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4. Metaforán alapuló jelentésbővülés: a. speaker ’beszélő személy’ > fr. (régies) 

’rádióbemondó’. 

5. Metonímián alapuló jelentésváltozás: a. flirt ’flörtölő személy’, fr. flirt ’flört’. 

6. Szóelvonás következtében kialakult jelentésváltozás. Gyakran előfordul, hogy az 

angol nyelvben jelzői funkciót betöltő present participle alak marad meg a 

szóelvonás után: a. parking-place > fr. parking, a. dancing-hall > fr. dancing, a. 

smoking-jacket > fr. smoking, a. camping-site > fr. camping; a. body-stocking > 

fr. body; a. cross-country (running, skiing, riding stb.) ’mezei, terep- (futás, 

sífutás, lovaglás stb.)’ > fr. cross. 

7. Morfológiai kölcsönzés, melynek eredményeként „hamis barátok” alakulnak ki: 

slip. 

8. Szófajváltás következik be a jelentésváltozás során: people (főnév > melléknév). 
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P. SZILCZL DÓRA 
 

 

A TRANSZCENDENCIA JELEI: A VALLÁSI SZIMBÓLUM – JELENTÉS 

– KOMMUNIKÁCIÓ 
 

 

 

 

Előadásom címében három fogalom található, a következőkben ezek kapcsolatáról 

szeretnék beszélni. Természetesen elődlegesen a jelentésről lesz szó, pontosabban a 

jelentés-előállítás módjairól egy olyan sajátos közegen belül, mint a vallás, mindezt 

pedig a közösség tagjait jellemző kommunikáción keresztül vizsgálom. Mivel a 

konferencia a jel és a jelentés témáját járja körbe, ezért inkább a másik két kifejezésről 

szólnék néhány szót elöljáróban. 

 

1. A szimbólumról 
 

A szimbólumról ma leginkább mint sajátos jelről szokás gondolkodni, mely kedvelt 

kiindulási alapja a nyelvészeti, irodalmi, esztétikai elemzéseknek. A szimbólum 

kifejezést szűkebb értelemben a jelkapcsolat jelölőjére vonatkoztatva használjuk, mely 

lehet fogalom, kép, tárgy, illat, ember vagy bármely más élőlény stb., amelyet a 

jelkapcsolatot lehetővé tevő konvenció alapján azonosítunk valamivel, vizsgálati 

esetünkben a transzcendenssel. A szimbólumot ez utóbbi aktualizációjának tekintjük. 

Miért is választottam pont a vallási szimbólumokat ebben az előadásban témaként? 

A vallási szimbólumok vizsgálata rendkívül érdekesnek tűnik, hisz itt a jelölt maga a 

transzcendens. Ezért a szimbólum értelmezése néhány problémát vet fel, melyeket jól 

érzékeltethetünk, ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy: 

• Mi is az, amit pontosan jelöl egy vallási szimbólum? 

• Hogyan ragadható meg ez a jelölt (a keresztény kultúrkörben maga az Isten) 

ezekben a szimbólumokban? 

• Mi alapján tudjuk eldönteni azt, hogy a szimbólum ténylegesen, hűen, teljes 

mértékben közvetíti-e számunkra a jelöltet? 

• Hiszen, ha a jelöltről csak más vallási szimbólumok segítségével tudhatunk meg 

valamit, akkor honnan tudjuk, hogy valóban megragadtuk-e az Istent? 

Tillich (1962: 5) ezeket a kérdéseket egy komplex formában teszi fel, mégpedig úgy, 

hogy: 

•  „Létezik-e egy nem szimbolikus definíció (Istenre mint) a vallási szimbólum 

jelöltjére?” 

 

A jelölt problematikájával itt azt a kérdést feszegetjük, hogy miképp van 
hozzáférésünk a transzcendenshez. Van-e egyáltalán hozzáférésünk másképp, a 
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transzcendensre való utalás nyelvi/kulturális módján kívül. Azaz képesek vagyunk-e 

állításokat tenni a transzcendensről a nyelvi/kulturális közvetítettségen túl? Erre a 

kérdésre csak akkor tudunk választ adni, ha megnézzük, 

• Mi jellemzi azt a viszony, amelyet csak vallási szimbólumok segítségével írhatunk le? 

• Mi az a szabály (megegyezés, konstitutív alap), ami mentén a vallási 

szimbólumokban megtörténik a jelölő és a jelölt egymás mellé rendelése? 

• Mi minden határozza meg a jelentésadást? 

• Ezek közösségenként különböző módokon zajlanak-e? Vagy mi az, ami 

közösségenként különbözik? 

 

A vallási szimbólumot vizsgálva – miként más szimbólumok esetében is – két 

irányban haladhatunk: 

• beszélhetünk egyrészt szűkebb értelemben a szimbólumról, amely a transzcendens 

jelölésére (tehát a jelölőről van szó) szolgál egy adott kultúrában (ilyen például a 

kereszt, a hal, a gyertya, a tömjén stb.), 

• de beszélhetünk arról a konvencióról is, amely magát a szimbólumot (mint 

jelkapcsolatot) létrehozza. 

 

Itt a második irányt szeretném érinteni. Arra teszek kísérletet, hogy a szimbólum 

segítségével rámutassak a nyelv mint fogalmi rendszer és a kultúra kapcsolatára, s azt 

mondjam, hogy a szimbólum segítségével egy olyan tudást aktualizálunk, mely 

ekképpen mélyen lehorgonyzott a közösségiségben. 

Kezdjük mindjárt a fenti kérdések közül a legelső megválaszolásával! Ha az a 

viszony érdekel bennünket, amelyet vallási szimbólumok működése ír le, akkor azt kell 

látnunk, hogy a hangsúly ezekben az esetekben a megjelenítésen van. Éppen ezért John 

Randall (idézi Tillich 1962: 6) ezeket reprezentatív szimbólumoknak nevezi, hogy 

megkülönböztesse a matematikában és a logikában alkalmazott szimbólumoktól. A 

következő 5 tételben foglalja össze ezek sajátosságait: 

1. Minden szimbólumot jellemez, hogy túlmutat önmagán, azaz nem „szó 

szerinti”, „önmagában való” jelentéssel bír. Amikor valamit szimbólumot használva 

fejezünk ki, akkor rámutatásunk arra irányul, amit nem lehet közvetlenül, csakis 

közvetett módon, ti. szimbólum segítségével megragadni.
1
 

2. A reprezentatív szimbólumok másik tulajdonsága, hogy megjelenítik az általuk 

reprezentáltat, azáltal, hogy a szimbólumok részt vesznek annak a valóságnak a 

kifejezésében, amelyet reprezentálnak. Ez a részvétel a közvetítés fogalma segítségével 

írható le. Az, hogy mi válik közvetítővé, nagyon sok mindenen múlhat, ennek egyik 

esete csak, amit hasonlóságnak nevezünk. 

3. Ebből következik a harmadik jellemző: egy szimbólum csak akkor és annyiban 

maradhat fenn, amennyiben az adott csoport elfogadja azt. Ha ez az elfogadás nem 

áll fenn, a szimbólum már nem közvetíti a jelenlétet, kiüresedik, megszűnik létezni. A 

modern vallásos helyzetet gyakran írják le a képek válságaként (Dulles 2003: 22-23), 

és beszélnek arról, hogy az a társadalmi/kulturális közeg, amelyből egy kép jelentését 

és legitimitását merítette, megváltozott az idők során. Ma nehéz Istenről egy 
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patriarchális, nomád, állattartásból élő közösség képi világa szerint beszélni. Éppen 

ezért az új kifejezési formák keresése és feltalálása alapvető feladatnak bizonyult, 

minden olyan korban, amikor hangsúlyt helyeztek arra, hogy kifejezzék a hívek 

transzcendens tapasztalatait
2
. 

4. A reprezentatív szimbólumok negyedik jellemzője, hogy a valóság olyan 

dimenzióit (az emberi lélek és a valóság egyéb, pl. vallási dimenziói) képesek 

feltárni, melyekhez csak e szimbólumokon keresztül lehet hozzáférésünk, 

különben rejtve vannak. 
5. A reprezentatív szimbólumok ötödik jellemzője azok integráló vagy bomlasztó 

ereje. Ez a jellemző mind az egyén, mind a csoport életében egyaránt fellelhető. A 

vallástörténelem számos példáját említhetjük mindkét típusra vonatkozóan. Az, hogy 

egy szimbólum integráló vagy bomlasztó hatást vált ki, vagy a szimbólum által 

reprezentált jellegtől vagy a befogadó csoport reakciójától függ. Ez a dinamikai kérdés 

megkerülhetetlen a vallási szimbólumok kutatásakor. Ennek a jellemzőnek a 

beemelésével már nemcsak mint szemantikai jelentéshordozóról beszélünk a 

szimbólumról, hanem azt is mondjuk, hogy a szimbólum vizsgálata elválaszthatatlan 

attól a közösségtől, mely azt érvényesnek tartja. 

Ez a közösségek vizsgálatát kell, hogy jelentse, amelyek igaznak fogadnak el, és 

legitimálnak szimbólumokat, azaz a transzcendensre vonatkozó leírásokat. A kutatók 

figyelme a nyelv felé fordul, ugyanis a nyelvi elemzés feltárja, mi az, ami egy közösség 

tagjai számára igaz, s a módot, ahogy az igaznak vélthez viszonyulnak. A peirce-i 

jelrendszer egyik vizsgálati egysége éppen ezért lesz a szimbólum. A szimbólum azért, 

mert e jelkapcsolat jellegénél fogva konvención alapul és önkényes, azaz feltételezi az 

abban (annak jelentésében és használati módjában) megegyezők közösségét. A 

továbbiakban mi is, amikor a szimbólum fogalmát mint elemzési egységet kiemeljük, 

akkor ezt érvényességének közösségisége folytán tesszük. A szimbólummal való 

foglalatoskodás nem nyerne értelmet számunkra a közösség nélkül (melyben 

kommunikatíve jelentések megosztása történik), a szimbólumhasználat módja pedig 

jelzés számunkra arról, hogy a közösség miképpen viszonyul vagy teremti meg 

viszonyát a környezetében (és az azon túl: lásd transzcendens) található dolgokkal. 

Előtérbe kerülnek, e jeleket vizsgálva, a jelentéselőállítás kérdései, amelyek szoros 

összefüggésben tárgyalhatók csak e jelkapcsolatokat lehetővé tevő egyezményekkel 

(közös tudással, felkészültséggel), szabályokkal (a jelkonstitúció módjaival), melyeket 

a kommunikációelméletben szokásosan a kód fogalmával nevezünk meg. Nehezen 

tudnánk beszélni a jelkapcsolatokról, ha nem utalnánk azokra az intézményesült 

eljárásokra, melyek mentén a társadalomban, egy kultúrában jellé válik valami. Ha meg 

akarjuk érteni, mi az, ami a vallásban történik, szemügyre kell vennünk, miképpen és 

mire vonatkozóan állít elő jelentést. Azt mondjuk, hogy a vallás egy sajátos 

kommunikációs kód
1
, amely úgy vesz részt a jelentéselőállítási folyamatban, hogy 

                                                           
1
 Szokásos értelemben kódként szoktunk beszélni a nyelvről. De a kommunikáció-kutatásban az 

intézményes kódok közé soroljuk a tudományt, a vallást, a jogot, a gazdaságot stb., melyek a 

társas környezetben a jelentésadásban konstitutív alapként funkcionálnak. Egyszerű példákat 
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meghatározza, az emberek miként tekintsenek a világban úgy a dolgokra, 

történésekben, hogy azokban a transzcendens mutatkozását véljék felfedezni. A vallást 

mint egy sajátos jelentéselőállító kódrendszert szintén a vizsgálat tárgyává tehetjük. 

A szimbólum elsődleges szerepe nem csupán a tapasztalat megjelenítése, hanem a 

tapasztalatok közössé tétele, kommunikálhatósága. Az, hogy a transzcendensről 

beszélni tudunk, a vele kapcsolatos tapasztalatainkat meg tudjuk osztani egymással, 

elsődlegesen azoknak a szimbólumoknak köszönhető, melyek Istenre vonatkozóan egy 

közösség tagjai számára közös tudásuk részét képezik, s melyek lehetővé teszik, hogy 

ugyanazon jelentést tulajdonítva megteremthessék tapasztalataikra való reflexióik 

másokkal közös alapját. 

Nagyon sokan a szimbólumok segítségével kísérelték meg leírni a vallás nyelvét, 

amelyen keresztül egyes vallási irányzatok képesek megjeleníteni és kifejezni 

viszonyukat a transzcendenshez. Éppen ezért fontos beszélnünk arról a közösségről is, 

amely szimbólumokat használ, és ennek a használatnak elsődlegesen kommunikatív 

módjai vannak. A szimbólumot ekként a szakrális kommunikáció részének tekintjük. 

Így érkezünk el az előadás másik kulcsfogalmához, a kommunikációhoz! 

 

2. A kommunikáció fogalmáról 
 

Szokásos értelemben kommunikáción egy olyan folyamatot értünk, melynek során egy 

adott üzenet valamely emberi tevékenység folytán (mely lehet szándékos és 

szándékolatlan is) valamely közvetítő közegen keresztül egy adott személytől egy másik 

személyhez eljut. Azaz a kifejezésen egy üzenet technikai, szemantikai, pragmatikai 

feltételek mellett történő átadását, cseréjét értjük. Kiemelten kezelve azt az aktust – 

folyamatot –, amelyen belül ez végbemegy. A kommunikációkutatásban a 

folyamatmodellen kívül van egy másik irány is a kommunikációs jelenségek 

megközelítésére. Ez az ún. szemiotikai modell. 

A szemiotikai modell az üzenet mint jelkomplexum előállítására és befogadására 

fordítja a figyelmét. A szemiotikai modellben elsődlegesen az észlelőre és annak az 

észlelés során használt felkészültségére (jelentésadási képességére) helyeződik a 

hangsúly. Az észlelő maga egy kultúra tagja, ekképpen osztozik a saját kultúrája által 

felkínált tudáskészletben. E tudáskészlet alkalmazásával képes maga is jeleket 

előállítani, és jelzéseket venni. A szemiotikai modellben a kommunikációt ezen 

jelzésekhez köthető jelentésstruktúrák mozgásaként, cseréjeként határozzuk meg, 

miközben a kölcsönös tudásra hivatkozva a jelentések egy közösségen belüli 

homogenizálódására is érzékenyek vagyunk. A jelentések vizsgálata szoros 

összefüggésben tárgyalandó itt a jelentéselőállítás mechanizmusával. A jelkapcsolat, 

adott esetben a szimbólum, ezen irányzat meghatározó kulcskategóriái. Ugyanis a 

                                                                                                                                                    
mondhatunk: egy kiállított piszoár a művészet konstitutív alapja mentén válik műalkotássá, vagy 

a vallás kódja révén lesz az ostya Kirsztus teste és vére, egy másik konstitutív alapról a jelölő és 

a jelölt kapcsolata nem hozná létre ezt a megfeleltetést. (Részletesen Pete-P. Szilczl 2007: 43–

48.) 
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szimbólumok emberek közti megegyezésekből fakadnak, e megegyezést tükröző 

normákat, konvenciókat a szocializáció során másokkal való közösségben levésünk 

révén sajátítjuk el, és működtetjük. 

Ha abból a vallásfenomenológiai (Otto, Eliade) állításból indulunk ki, hogy a 

transzcendens jelenlét a világban elsődlegesen hierofánia, azaz egy sajátos jelkapcsolat, 

melyben szentté, a szent hordozójává, a szentre mutatóvá válik valami, ami immanens, 

akkor könnyen érthető, miért lehet releváns számunkra a szemiotikai modell, mely e 

jelkapcsolatot lehetővé tevő egyezmények vizsgálatát helyezi központba. Egy 

szimbólum értelméhez ugyanis csak azáltal férünk hozzá, ha ismerjük a jelkapcsolatot 

valamikor indikáló egyezményt.
3
 Ekként e képek és szimbólumok megértése szorosan 

köthető az aktuális közösség közös tudásának feltérképezéséhez, valamint e tudás 

megosztásának kollektív és kommunikatív módjaihoz. Összefoglalóan a 

kommunikációt úgy határozzuk meg, mint ami a „nyilvános jelentéstulajdonítással” 

(Horányi 1999) van kapcsolatban. 

 

3. Jelentés-előállítás: percepció és interpretáció 
 

A jelentéselőállítás a megértés módja, mely lényegét tekintve kategorizáció. Az 1990-

es években a vallásfilozófián belül az Isten észlelés nyelvi/kulturális feltételezettségei 

újra előtérbe kerültek. A tudás központi fogalma lett ennek az irányzatnak. Az 

interpretációt, a valamiről való tudás létrejöttét a vallási jelenségek leírásában is 

alkalmazták, és arról beszéltek, hogy a vallások kialakítottak egy direkt tudást 

(felkészültséget), amelynek révén a teisztikus terminusokon keresztül észlelt 

objektumról, azaz Istenről, vagy istenségekről gondolkodhatunk, s feltették azt a 

kérdést, hogy mi is ennek a tudásnak a sajátossága más tudástípusokhoz képest? 

Ennek az irányzatnak egyik meghatározó személyisége William Alston, aki 1992-

ben megjelenő Isten észlelése (Perceiving of God) munkájával a filozófián belül 

kijelölte annak a diskurzusnak a vonulatát, amely a vallási pluralizmus kérdése mentén 

a vallási tapasztalatokat és a rituális gyakorlatokat (a misztikus praxist) újra a kutatás 

fókuszába helyezte. Alston koncepciója abból fakadt, mint ahogy írja: „A kortárs nagy 

vallásoknak az odaadás, az elköteleződés, hit, remény, imádság, imádat, szeretet és 

hála vallási válaszai egy olyan létező felé irányulnak, amelyet Végsőként gondolnak el. 

A végső valóságot a különböző vallások különbözőképp gondolják el. A természet 

világán túliként vagy benne rejlőként képzelik, személyesként vagy nem 

megszemélyesíthetőként, egységesként vagy sokféleként. A vallásos tapasztalat ekként 

úgy határozható meg, amit az ember a végső közvetlen megtapasztalásaként érzékel.”. 

(I. m.) Alston egy nyelvi analízisből indul ki, és azt mondja, hogy a különböző 

vallásokban Isten megszokott leírásai (hatalmas, békét hozó, támogató) arra utalnak, 

mintha máshol is ugyanúgy tapasztalnák meg Istent, s ez abba az irányba vezet 

bennünket, hogy egy közös referenst kellene feltételeznünk. Ahogy mondja: „Egy 

hindu és egy keresztény tapasztalhatja ugyanazt az Istent, akkor is, ha istenfogalmaik 
merőben eltérőek” (i. m.). Ám részleteiben mégis eltérnek ezek a vallások, mégha nagy 

vonalakban egyezések látszanak is köztük. 



298 

 

Alston arról beszél, hogy a vallásos tapasztalatnak nincs egységes gyakorlata, hanem 

azokat a hozzájuk kapcsolódó vallási rendszerek sajátosságai határozzák meg, s ezek 

vallásonként igen különböznek. A vallásra éppen ezért a továbbiakban úgy tekint, hogy 

az hordozója mindannak a felkészültségnek, mely révén az egyén istentapasztalatra tehet 

szert. Azaz, olyan felkészültségek birtokába juttatja tagjait, melyeknek segítségével az 

Isten-percipiálás és a percepció tudatosítása (interpretáció) létrejöhet. Hogy mi módon? 

Illetve ebben a vonatkozásban, mi konstituálja a vallásos hitet? – az ilyen típusú 

kérdések mögött meghúzódó problematika nála szorosan összefügg az értelmezés 

kérdéskörével. 

A percepciót – az alstoni (1992) meghatározást követve – úgy írhatjuk le, hogy 

valamely X úgy prezentálja magát, hogy van valaki, aki tudatában van X ezen 

prezentációjának. A transzcendens észlelése ily módon nem más, mint tudatában 

lenni a megnyilatkozó Isten/transzcendencia jelenlétének. A percepció konceptualista 

felfogása ezeket az észleleteket utolérhetőnek gondolja, azáltal, hogy megnézi, mi 

alapján rendeljük egymás mellé a tapasztalatot és a rá vonatkozó értelmezést. Állítja, 

hogy az istentapasztalat a következő tényezők mentén konstituálódik: 

• létezik egy szubjektív érzés, tapasztalat, ami megjelenik valaki számára, 

• amelyhez kötődik egy magyarázat, 

• amely magyarázat az érzetet Istenként/transzcendensként azonosítja. 

 

Tehát arról van szó, hogy létezik a vallási tapasztalat, ami alapvetően egy szubjektív 

jelenség, és ehhez adott valamilyen módon egy teológiai interpretáció. Ez a 

„valamilyen mód” került Alston könyvének megjelenése után a vallásfilozófiai 

érdeklődés középpontjába. Az istentapasztalatok a fenti tétel értelmében formálisan 

leírhatók a „valami megjelenik valamiként” struktúra segítségével (vö. Van 

Wouldenberg 1994). Ahol a „valami” a szubjektív érzést foglalja magában, amit úgy 

látunk, „mint valamit”, ami Istenre vonatkozik. A fő kérdés, hogy minek az alapján 

rendelhetjük egymás mellé az istentapasztalatot és annak konceptualizálását. Azaz, 

miként jön létre az észlelet vallási tapasztalatként történő értelmezése. Alston könyve 

egy remek kísérlet, hogy bemutassa, hogyan néz ki az értelmezés gyakorlata a 

különböző vallások esetében. 

John Hick (1966) abból indul ki, hogy a vallási tapasztalat és a hit nem más, mint 

emberi válasz, amely a transzcendens realitására vonatkozik. A transzcendens realitásra 

vonatkozó tudás a vallási meggyőződésből fogant állítások vizsgálatával mutatható be. 

Meggyőződésről beszél, mivel ezek az állítások normatív (legitim és érvényes) 

formában jelennek meg. Az igazi problémát (lásd vallási pluralizmus) az jelenti, hogy 

ezek az „állításkomplexumok” sokfélék. 

Hick a kantiánus elgondolás szerint állítja, hogy koncepciórendszerünk és 

felkészültségünk már annak előtte rendelkezésünkre áll, mielőtt az észlelet 

megtörténne. Így az észlelés ezen a priori feltételek közepette jön létre. „Tudatában 

lenni valaminek” – állítja – nem más, mint ilyennek vagy olyannak tartani valamit, s 

egy olyan struktúrával rendelkezni, ami alapján a „valamit” valamilyennek tartjuk. 

„Valamit valamiként” azonosítani csak akkor lehetséges, ha tudatában vagyok annak a 
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valaminek, ami megjeleníti magát számomra. Tehát magának az interpretációnak a 

kérdése nem választható el az objektum prezentációjától, másrészt az azonosítás 

kérdésétől. Ezek ugyanis előfeltételét képezik bármiféle interpretációnak. 

Itt elsődleges helyen említi azokat a kulturális formákat, amelyeknek szerinte abban 

van szerepük, hogy megfeleltetést hozzanak létre az individuum változatos percepciói 

és az Istenről való közösségi meggyőződések (azonosításra szolgáló címkék és azok 

használati módja) között. A vallás (mint kulturális forma) ekként úgy is érthető, mint 

erre a problémára adott adekvát válasz, tudniillik, hogyan lehet összekapcsolni az 

individuális tapasztalatot és a közösség Istenre vonatkozó meggyőződését. A vallások 

ekként egy-egy interpretációs lehetőséget rögzítenek. 

A központi kérdés így számunkra az a mód, ahogyan a különféle vallások fogalmi 

rendszere mentén a transzcendens megtapasztalhatóvá válik, s ahogyan bizonyos 

tapasztalatoknak az egyének és a közösségek jelentést tulajdonítanak. Az immanens 

oldalról nézve ez a kulturális sajátosságok vizsgálatát jelenti, mondván, senki sem 

képes kultúrájából kilépve a transzcendensről állításokat tenni. S nem képes 

transzcendens élményeket megosztani másokkal, ha nem hivatkozik egy kultúrára-

nyelvre, amelynek mindketten részesei. A közös kommunikatív alapok a transzcendens 

észlelésében és az észlelt tartalmak megosztásában abban a kultúrában keresendők, 

melyek levetkőzhetetlenül körülveszik az embert. Itt és most ennek, a szakrális 

kommunikációelmélet részét képező kulturális komponensnek a bemutatására teszek 

kísérletet. 

A transzcendenssel való kapcsolattartás szerintünk tehát elsődlegesen a 

rendelkezésünkre álló szimbólumok, nyelvben rögzült címkéink kérdése. A 

szimbólumok teszik felfoghatóvá, másrészt közölhetővé ezt a találkozás-élményt. 

Éppen ezért, amit a transzcendens jelenlétből a kutatás meg tud ragadni, azt 

elsődlegesen az emberi kultúrában rá utaló vagy azt megjelenítő szimbólumok 

elemzése révén, valamint ezek közzététele (vallásonként különböző) kommunikatív 

módjainak vizsgálatával teheti csak meg. 

A vallás – ezzel természetesen tisztában vagyok – nem redukálható azokra a nyelvi 

és rituális hordozóeszközökre, melyek révén az emberi közösség transzcendens 

tartalmak megjelenítésére képes. A kommunikációs perspektívát azonban szándékosan 

alkalmazom az emberi kultúrában meglévő szimbólumegyüttesek vizsgálatára, s nézem 

a szimbólumalkotó ember felől (azaz az immanens oldalon állva) a transzcendensre 

irányuló kommunikációt. 

Ha visszautalunk a hicki elgondolásra, hogy a saját vallásunk és a mások vallása, így 

a vallási formák pluralitása különböző utakon jött létre, észrevesszük, hogy ez az 

elgondolás sokkal inkább arról szól, ahogyan az isteni valóság különböző körülmények 

közepette hatást gyakorolt az emberi meggyőződésre. Ezek a különbségek pedig 

elsődlegesen a leírók különböző kulturális hátteréből származnak, s alapvetően nyelvi 

vizsgálat révén mutathatók ki. A transzcendens észlelése ilyen alapon egy 

kategorizáció, amely elválaszthatatlan az interpretációtól, egy vallási mezőben 

érvényes előzetes koncepció meglététől. Arról természetesen mindenképpen van 

értelme beszélni, hogy mit jelent itt az előzetes, mennyire kell a priorinak tekintenünk 
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az észlelet kapcsán, s tartanunk egy olyan erős nézetet, miszerint azon keresztül, ahogy 

felismerem az objektumot címkéim révén, már befolyásolom is azt, ahogy az 

megjelenik számomra. Így tehát, könnyen gondolhatnánk – ezt az erős tételt vallja 

például Runzo –, hogy minden, ami megjelenik, mutatkozik számunkra, az 

koncepcióink, ítéleteink, interpretációink függvénye lesz. Katz (1983: 20) e véleményt 

világosan szemlélteti: „Amit olvasunk, tanulunk, tudunk, akarunk és megtapasztalunk 

az élet során, azok előrejelzik számunkra, hogy milyen tapasztalataink lehetnek 

egyáltalán […] Az, amit a rabbi misztikus látott, nem független attól, amit azért tanult, 

hogy ’láthasson’”. 

A gyenge nézet képviselői ezzel szemben hangsúlyozzák, hogy a minden addigi 

keretet felülíró, új tapasztalatok ellentmondanak ennek az „előre kialakítottságnak”. 

Ennek a kérdésnek a vizsgálata – bár kétségtelenül fontos –, szétfeszíti e tanulmány 

kereteit. Amire itt most kísérletet teszek a vallási tapasztalatok vizsgálata kapcsán, az, 

hogy szemléltessem ezt a kérdést néhány közösség jelentéstulajdonítási gyakorlatát 

elemezve. 

A vallási hagyományt sokkal inkább tekintsük úgy, mint amely egy sajátos mintát 

rögzít, s a hívő számára mint egy nyelv jelenik meg, melynek fogalmai mentén a 

transzcendens észlelése leírható. A nyelv, a tapasztalat milyenségére vonatkozó ítéletek 

elválaszthatatlanok társas viszonyainktól. A feladat, hogy megkíséreljük bemutatni 

ezeket a perceptuális sémákat, amelyek mentén az egyén felfogni és értelmezni tudja a 

mutatkozó transzcendenst. Az állítva, hogy a konszenzust egy adott közösségen belül, a 

tagok által szubjektíven átélt tapasztalatok között, a percepció individuális jellegén 

túllépve az interpretáció során mozgósított koncepció, háttértudás teremti meg. A 

háttértudás elérhető számunkra a vallási szimbólumokat elemezve. 

 

4. Mutatkozás és vallási tapasztalat 
 

A jelölő transzcendens voltának felismerését hívom a továbbiakban a transzcendens 

mutatkozásának. Az egyén a mutatkozás során kerül kapcsolatba a transzcendenssel 

oly módon, hogy az számára bizonyos vallási közössége által nyilvánossá tett, ekként 

kommunikatív úton megszerezhető felkészültségek mellett elérhetővé válik. Az elérés 

módjait vizsgálhatjuk a vallásos közösség tanításrendszerében és vallási gyakorlataiban 

(liturgia, szakrális cselekedetek), ezt neveztük szakrálisnak
4
. A szakrális azokat a 

módokat foglalja magában, melyek segítségével a mutatkozó transzcendenst az egyén, 

illetőleg közössége kezelni tudja. A szakrálisban rögzített elérésmódok éppen ezért 

alapvetően szimbolikus jelentéstulajdonítások, a társas világ részei. A szakrális 

ugyanakkor kultúrafüggő módon közösségenként különböző felkészültségeket 

jelenthet. 

 

5. Egy példa 
 

Évek óta foglalkozom egy komparatív összehasonlítással, melynek során 3 vallási 

közösség istenészlelését vizsgálom interjúkon keresztül, elsődlegesen a vallási 
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tapasztalatok nyelvi kifejezhetősége felől nézve azt, mit tekintenek a transzcendens 

mutatkozásának, ennek leírására milyen kategóriák állnak rendelkezésükre, s ezek milyen 

kommunikációs helyzetekben válnak megosztottá, nyilvánossá. Ebben a vizsgálódásban 

az érdekel, milyen helyzetekben, miknek és hogyan is tulajdonítanak transzcendens 

jelentést. A három vallási csoportosulás, néhány római katolikus közösség, a Hit 

Gyülekezete és a Hetednapi Advent Közösség e téren mutat különbségeket. A katolikus 

emberek számára például az Isten felől érkező érintés, mivel az egyház 

tanításrendszerében nem hangsúlyos, nehezebben verbalizálható, és ha megjelenik, 

egészen más típusú, mint a másik két közösség esetében. 

Az 1994-95-es évektől a magyarországi karizmatikus mozgalmak, élükön a Hit 

Gyülekezetével, új élménnyel találták szembe magukat a korábbi nyelveken szóláson 

túl. Először szórványosan, majd mind szélesebb körben söpört végig az a hullám, 

amely 

• a „lélekbennyugvás” (a Szent Szellem érintettsége általi eldőlés, hátraesés és 

földrekerülés) 

• az abbahagyhatatlan rázkodó nevetés (mint az érintettség és a gyógyulás egyik 

formája) 

• a futás (asztmás beteg, amint a Sportcsarnokban a 6 kört rója rendületlenül és 

fulladás nélkül) 

• az önfeledt pörgő tánc 

• és az ugatás és más állathangok utánzása megjelenéséhez vezetett. 

 

Akkoriban a gyülekezeti sajtó sokat cikkezett a jelenségről, próbálva arra egy 

értelmező keretet nyújtani, így például főcímként találunk ilyent, mint: „A 

magasfeszültségű prédikátor”. Az interjúkban a megkérdezettek többsége ezeket a 

közös szavakat/metaforákat használta élményei leírására. Ez indított arra, hogy a 

közösség által felkínált nyelvi kereteket beemeljem elemzésembe. 

„S mikor megvallottam, különös dolog történt. Erős zsibbadást éreztem a fejem 

búbjától a talpamig, mintha 220-at markolnék. Nagyon megijedtem: ’Úr Jézus, én nem 

tudom, hogy ez mi, de kérlek, múljon el, mert nagyon fáj!’ kiáltottam. Ebben a 

pillanatban jött egy gondolat. ’És, ha Istentől van?’ És már mondtam is: ’De Uram, ha 

ez tőled származik, akkor ne múljon el, hanem legyen még erősebb!’ A feszültség 

újabb erővel járt át. A zsibbadás még tartott, amikor váratlanul új nyelven kezdtem el 

szólni. Minden teher eltűnt, és olyan szeretetet éreztem, minha az egész világot át 

tudnám ölelni.” 

„Amikor Németh Sándor kézrátétellel imádkozott, még oda sem ért hozzám, már 

akkor erőteljesen éreztem a Szentlélek jelenlétét. Az alkalom alatt szinte végig 

feküdtem (lélekbennyugvás), és közben szólt hozzám az Úr, hogy szeret engem.” 

„Az egyik alkalommal mintha kilökött volna valaki a székből, leestem a földre, és 

elkezdtem nevetni. Utána ugyanezzel a lendülettel fölpattantam, és azon vettem észre 

magam, hogy ott futok körbe-körbe.” (Beszámolók az Új Exodus Hit Gyülekezetes 

folyóirat 1995-ös számaiból.) 
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Az, hogy mi jelenik meg transzcendens tapasztalatként, összefügg az egyén által 

birtokolt konfesszionális keretekkel. Az egyént vallásilag meghatározó közösség által 

preferált tudás meghatározza azt a felkészültséget, melyet a tapasztalatot megélő 

mozgósítani tud helyzetei, érzelmei értelmezésére. Megadja ezentúl azokat a nyelvi 

kereteket, szimbólumokat, amelyeket érzelmei leírására és másokkal történő 

megosztására használhat. 

Azokban a közösségekben, ahol ezek a szimbólumok és leírások nem állnak 

rendelkezésre, maguk az észleletek is máshogy alakulnak. Például összevetve a Hit 

Gyülekezetes példákat a katolikussal vagy adventista tapasztalatokkal, azok nem 

jelennek meg, vagy kevésbé hangsúlyozódnak: 

„Nem az a lényeg, hogy a „veséd zsibbadjon”. Ezeket tudatosan igyekszem 

kontrollálni magamban, hogy ne várjam az Istentől, hogy ezeket, ilyen élményeket 

adjon állandóan. Ezek érzéki, testi dolgok tulajdonképpen. Az Isten ajándéka az én 

életemben, és az ő közelségének az ajándéka az én életemben az valami, azt az ember 

érzi, mint amikor a helyén van.” (K14) 

 

6. Összegzés 
 

Jól látszik, hogy amiről most beszéltem, az annak a kérdése, hogy a jártasság, a 

felkészültség, az előzetes ismeret mennyiben határozza meg észlelésünket, azt, hogy 

mit vagyunk képesek látni, hallani, tapintani. Azaz, lefordítva kutatásunk tárgyára, mi 

az, amit a transzcendensből fel tudunk fogni? Mi az, ami a kultúránkhoz (előzetes 

tudásunkhoz, felkészültségünkhöz, meglévő és használatos sémáinkhoz), és mi az, ami 

a transzcendenshez köthető? Azaz, mitől függ az, hogy valaki miként látja, tapasztalja, 

ismeri meg a transzcendenst? S az a mód, ahogy látja, tapasztalja, ismeri, miként 

változtatja meg magát az észlelőt? 
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Jegyzetek 

 
1
 „Nem csupán a szavak vagy nyelvi kifejezések tulajdonsága, hanem a fogalmi rendszer és az 

emberi gondolkodás jellemzője, melyben az egyik fogalmat a másik terminusai révén fogjuk fel, 

értjük meg.” (Kövecses 2005: 15) 
2
 A szimbólumok szerepe a jaspersi elgondolás szerint, hogy jelzik (chiffrékről beszél), ahogy a 

transzcendens az immanensben megragadható. Éppen ezért, semmit se vesz el Istenből az, hogy 

a jelzésére szolgáló képek, szimbólumok, történések változnak a különféle koroknak és 

kulturális kifejező készletnek megfelelően. A rejtjel eleve többértelműséget hordoz magában, 

nem lehet megfejteni, csak értelmezni (mindig másképp is lehet olvasni). A chiffre szerepe, 

hogy közvetít a transzcendens és az értelmező számára valós között. A transzcendenshez – 

mondja Jaspers – kizárólag e rejtjelek észlelése és értékelése révén juthat az ember közelebb.  
3
 Kozma (1994) egy szemléletes példát hoz erre: amikor Jézus a só megízetlenedéséről beszél, 

ami a mai olvasó számára nem bír értelemmel, hacsak nem tudja, amit a tanítványok jól tudtak, 

hogy ha a Holt-tenger medréből kivett só nedvességet kapott, elveszítette a NaCl tartalmát, és 

csak a másféle ízetlen ásványi anyagok maradtak meg belőle. A tanítványok számára csakis e 

háttértudás révén bírt jelentéssel a fenti Jézus-mondás, nekünk, ha érteni akarjuk, szükségünk 

van arra, hogy beszerezzük, az e tényre vonatkozó akkori, abban a korban releváns tudást. A 

hermeneutikai elemzések lényege is ennek, a szöveget ma eredeti értelmében hozzáférhetővé 

tevő háttérnek és kontextusnak a vázolásában rejlik. 
4
 Részletes kifejtését lásd Korpic–P. Szilczl 2007: 11–32. 
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ISTVÁN PÁLINKÁS 
 

 

THE ‘PRAGMATIC’ BLEND 
 

 

 

 

 

Psychological evidence suggests that human meaning construction tends to favour 

analogs that have several kinds of correspondences at different levels of linguistic 

organization: semantic similarity, pragmatic relevance and isomorphism (for a detailed 

study of these constraints, see Thagard et al. 1990). Although most theorists of analogy 

acknowledge that processing goals and context might exert some influence on 

analogical inference, they differ as to whether such pragmatic constraints directly enter 

into the mapping process. 

My main objective in the present paper, thus, is to show that an adequate model of 

analogical thinking in general and metaphor processing in particular should take into 

account the context of reasoning not only prior to and after the analogical mapping but 

also during its operation. I will explicate my views on pragmatic influence in speech 

representation within the theoretical framework of conceptual integration (or blending), 

being an essential though interim phase of metaphorical extension. 

 

1. Linguistic background  
 

1.1. Conceptual Integration Theory 
 

Conceptual blending, initially proposed by Fauconnier and Turner (1998), is a 

theoretical framework for on-line meaning construction and has the role of explaining 

the integration of knowledge from multiple conceptual constructs onto an independent 

and coherent unit, the blend. This process model describes a set of principles for 

combining dynamic cognitive models in a network of mental spaces, ‘partial 

representations of entities and relations of any given scenario as perceived, imagined, 

remembered, or otherwise understood by a speaker’ (Coulson and Oakley 2000: 176–

177). Conceptual integration involves at least two 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 emergent structure of its own (for a schema, see 

Figure 1). 

Blending involves three basic operations: composition, which attributes a 

relationship from one input space to constituents taken from other input spaces, as in 

My karma ran over my dogma, where a frame for a car accident has been applied to 
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concepts of moral philosophy. Completion occurs when information from long-term 

memory is added to the blend (e.g. because the car frame has the notion of death or 

severe injury of the dog, the blend is completed with the “death” of the dogma). 

Elaboration is the process of some simulated mental performance in the blend (e.g. 

blood in the karma-dogma example – see also Coulson and Oakley 2000: 180). 

 

Figure 1. Conceptual Integration Network 

 

 

 

 

1.2. Metaphor and its relation to blending 
 

Metaphors are a pervasive source of language use, allowing speakers to map a more 

concrete source domain onto a more abstract target domain, where particular aspects of 

the source are made to correspond with the target. Through these correspondences we 

are able to reason about the target domain by using structure from the source. By way 

of example, in He is a pain in my neck, the cause of anger is characterized in terms of 

physical annoyance (cf. Kövecses 2000: 21). 

Grady et al. (1999) highlight fundamental ways in which blending and metaphor 

might differ: 

 

• metaphorical mappings are asymmetric in that they are unidirectional (from a 

more concrete to a more abstract domain), whereas blending is multi-directional, 

since each input contributes to the blend 

• while metaphor operates along exactly two mental representations, blending 

allows more than two inputs 

• metaphorical projections are concerned with entrenched (or well-established) 

knowledge structures – blending typically results in transitory (or on-line) 

conceptualizations 

• metaphor is often seen as a less motivated process than blending, since the former 

often maps entities (rather than entities AND relationships) as well as whole 
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domains grounded perhaps in the body and bodily experience in the physical and 

cultural world (cf. Yu 1995, 1998, 2000), while blending works on mental spaces, 

partial and temporary representational structures, ‘particular scenarios which are 

structured by given domains’ (Grady et al. 1999: 102). 

 

Although, as so far expounded, metaphor and blending may be algorithmically 

different process models, I claim that the two are complementary (see also Kövecses 

2006). In line with Gentner and Bowdle (2001) I argue that metaphor comprehension 

involves two successive phases: alignment (or blending) and projection (or mapping)
1
. 

The former, where information from the two input spaces is compared and evaluated, is 

an ephemeral stage. In the case of sufficient similarity across the inputs, metaphorical 

projection might render reasoning about the target. This is, however, not to say that 

sense development in metaphors necessarily involves a full-fledged conceptual 

mapping prior to metaphorical projection, giving the perhaps false impression that a 

simple metaphor could be analyzed as a metaphorical blend (as in Grady et al. 1999)
2
. 

 

2. The role of pragmatics in metaphorical extension 
 

The basic claim I am about to advance in this section is that the present state of affairs, 

the current flow of discourse or the speaker’s actual communicative intentions or goals 

may influence the direction of conceptual mapping prior to metaphorical projections. 

Before making a start in this direction of analysis, however, I will epitomize the notion 

of memory that I adopt in my discussion. I also mean to explicate the relation between 

semantic memory and situated conceptualization. 

 

2.1. Semantic memory, episodic memory and situated conceptualization 
 

Although the concept of memory system is malleable and its specific features change 

over theory and time, the notion of semantic long-term memory (Bellezza 1984; 

Charniak 1983; Hampton 1979; Martin 2001; Martin and Chao 2001; McCloskey and 

Glucksberg 1979; Quillian 1968; Smith 1978; Smith et al. 1974; Tulving 1972) is 

occasionally used by advocates of various processing approaches to semantics (see for 

example, Veale and Keane 1993). 

Semantic memory refers to general knowledge of the world – information about 

particular objects that can be shared by different individuals. In the absence of 

particular stimulus events, it enables the conceptualizer to represent objects, situations 

and facts. Episodic memory (Griffiths et al. 1999; Tulving 1972, 2001, 2002; Tulving 

and Markowitsch 1998; Wheeler et al. 1997), on the other hand, denotes memory for 

personal events and episodes dated in time and located in space. As Tulving (2002) 

argues, it is the only memory system that allows one to re-experience, through 

autonoetic awareness, one’s own previous experiences
3
. 

In his reaction to modular semantic-memory views, Barsalou (2005) has proposed a 

non-modular modal conceptual system, where instead of decontextualized, 
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encyclopaedic databases of conceptual representations, ‘a given concept produces 

many different situated conceptualizations, each tailored to different instances in 

different settings’ (Barsalou 2005: 620)
4
. That is, in Barsalou’s assumption no general 

description of a concept (e.g. that of [CAT]) exists. Instead, in accordance with 

contextual cues, the conceptualizer might evoke the concept of a mean tom cat, a cat 

playing in the garden, a purring cat or some other
5
. 

In an experiment, Barsalou (2005) provides perhaps more convincing evidence for 

the role of context in situated action: 

 

(1) The basketball was used when the boat sank. 

(2) The basketball was well worn from much use. 

 
Having read (1) above, participants verified FLOATS as a true property of 

‘basketball’ 145 ms faster than they did after reading the second, since the context of a 

boat sinking might make our cognitive apparatus conceptualize ‘basketball’ as an entity 

that floats on water. 

Barsalou’s conceptual system based on the neural re-enactment of modality-specific 

states, however, does not seem, at least to me, to be without problems. While (1) and 

(2) above might evoke the concept of a particular basketball with more specific (or 

highlighted) features of conceptualization (a floating ball and a ragged one, 

respectively), Barsalou’s system could have a hard time explaining concepts in no 

particular contextual setting. As an exemplar, consider the case of a psychological test, 

where the therapist instructs his patient as follows: 

 

(3) Now, close your eyes and think of a basketball. 

 

In (3) above, as suggested, the conceptualizer has no particular guideline as to the 

imagery of any kind of (contextualized) basketball. Thus, instead of concept 

construction that most often underlies situated conceptualization, the participant of the 

test might fall back on the process of concept retrieval, perhaps the basic mechanism 

behind semantic memory. 

With the above generalities in mind I assume that the fact that a concept might 

deliver goal-oriented packages of inferences (as in the cat-example above) does not 

necessarily preclude the existence of a decontextualized representation of a category, 

especially if the situated concept is the end-product of pragmatics-driven blending 

operations from individually shared semantic-memory traces. I will return to this so-

called ‘encyclopaedic-to-situational’ shift later in Section 3, where, in spite of my 

reservations about Barsalou’s views, I will use his term ‘situated conceptualization’ as 

part of a conception that allows general (or lexically encoded) concept description in 

the blend, from which an ad hoc (or situated) concept is pragmatically fashioned. 

 

2.2. Approaches to pragmatics in computational models of analogy: SME vs. 

ACME 
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As stated in the introductory section, most theories of analogical problem solving offer 

different assumptions as to the role of pragmatic constraints in conceptual mapping. In 

what follows, I will give a brief synopsis of the two most definitive structure matchers 

to date which assign opposing values to speaker-goal effects in analogical mapping. 

Gentner’s Structure Mapping Theory (Gentner 1983, 1989) with its computational 

simulation in the structure-mapping engine (or SME, proposed in Falkenhainer et al. 

1989) assumes that metaphor representation involves two successive phases: alignment 

and projection. In the former phase, systematic inter-structure correspondences (gmaps 

or global mappings) are identified across the inputs: first, common predicates are traced 

and then a set of ‘root gmaps’ is constructed by systematically comparing the 

corresponding arguments of identical predicates in each structure. These partial gmaps 

then develop into maximal structurally consistent matches between two representations, 

observing one-to-one mapping and parallel connectivity. Alignments with high 

structural relatedness, in which higher order relations constrain lower order relations, are 

preferred over less systematic sets of commonalities (for an illustration, see Gentner and 

Bowdle 2001). 

The Structure Mapping Theory argues that the mapping process is purely syntactic, 

where no particular roles are assigned to pragmatic constraints: plans and goals and 

other aspects of current context influence the analogy process before and after the ana-

logy engine but not during its operation (Gentner 1989: 215)
6
. 

Although Holyoak and Thagard’s pragmatic-computational Analogical Constraint 

Mapping Engine (ACME) (Holyoak and Thagard 1989) also lays great emphasis on the 

property of mapping systematicity and isomorphism, it can be characterized as a 

natural and evolutionary model of computation, where similarity, context and 

isomorphism shape the final interpretation. ACME, thus, operates along parallel 

constraint relaxation processes, resulting in a sole emergent interpretation, one that is 

not guaranteed to be either optimal or maximal, nor even wholly systematic. 

Similarly to SME, ACME also compares two domain descriptions in a predicate-

calculus-style representation, resulting in a hierarchical structure of nesting 

predications. This network, where nodes represent entity correspondences between the 

source and the target domains, develops through the operation of inhibitory and 

excitatory linkages. An activated network includes nodes whose activation levels 

gradually converge towards asymptotic values before the network settles, that is before 

scores of its nodes have reached their asymptote. 

Taken together, although both SME and ACME are computational models of 

analogical problem solving, they differ as to the underlying processing algorithm in 

general and as regards the role of context in conceptual mapping in particular. While 

Gentner allows pragmatic ‘attenuation’ only prior to and after conceptual mapping, 

Holyoak et al. (see for example, Spellman and Holyoak 1996) argue that goal-

irrelevant aspects of the source and target domains might escape pre-mapping 

pragmatic inhibition. As a corollary, contextual screening, as a means of filtering out 
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such pragmatically immaterial information, is inevitable in the mapping (or blending) 

phase of analogical reasoning. 

Although I am hesitant to accept basically computational models of analogy without 

reservation
7
 I agree with Holyoak et al. and argue that pragmatic attenuation in 

analogical thinking is not a matter of ‘turning the lights on and off’. That is, context as 

such does not seem, at least to me, to be some background, speech scene or whatever 

that can be shut down in the midst of inferential problem solving and which is then 

reactivated later after the analogy engine, just at the flick of a finger (as suggested by 

Gentner and her associates). 

With the above generalities in mind I will now turn to scrutinizing a concrete 

example of metaphorical extension with the purpose of identifying pragmatic traces in 

the initial and ephemeral phase of the process, the blend. In doing so, I will refer back 

to the notions of semantic memory, episodic memory, and situated conceptualization 

(explicated in Subsection 2.1). 

 

3. Evidence for pragmatic constraints within the alignment phase of 

metaphors 
 

Imagine a scene of psychotherapeutic treatment, where the unmarried Ms. Johnson has 

decided to consult an expert about her depression. Let us assume that the analyst has 

not even the slightest information or idea about Ms. Johnson’s experience with or 

attitude to (the role of) husbands, men, fathers, etc. The following exchange occurs: 

 

(4) Psychotherapist: And now, Ms. Johnson, please describe what the notion of   

 [HUSBAND] means to you. 

(5) Ms. Johnson: Well, I think husbands are wolves. 

 

At this point of the discourse, the analyst has two basic input concepts for his 

inference-drawing mechanisms: [HUSBAND] and [WOLF]. Both might be retrieved 

from long-term semantic memory and are integrated in a blend, where a full-fledged, 

context- independent encyclopaedic knowledge about [HUSBAND] and [WOLF] is 

analyzed by the structure matcher, in pursuit of some relevant inference
8
. 

I claim that the SME framework would have a hard time explaining the 

representation of the underspecified metaphor in (5), since no particular contextual 

cues attenuate the inputs prior to mapping. Seeing that SME discards pragmatics from 

the mapping stage, allowing only a predicate-calculus-style analysis, I have difficulty 

seeing how systematicity alone could provide the desired inference(s), since the 

predications for [HUSBAND] that generally hold with respect to [WOLF] could be: 

‘voracious’, ‘grabbing’, ‘fiercely cruel’ or perhaps others
9
. 

Rather, contextual cues should provide some guideline as to the direction of search 

for isomorphic relational structures across the inputs. Given the conceptual constructs 
provided by long-term semantic memory, some change in perspective (cf. situated 

conceptualization in Footnote 4) could be constituted by situationally and contextually 
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available information about the focus of attention (see also Bartsch 2002). In our wolf-

metaphor, some context, set only after merging [HUSBAND] and [WOLF], might shift 

the perspective to the social behaviour of husbands. However, without more concrete 

contextual cues, the analyst would probably be left in the dark about Ms. Johnson’s 

intended implicature(s) and would presumably ask her to clarify what she has just said: 

whether husbands fight fearlessly for their family, or they are voracious when they are 

ravenously hungry after an arduous day at work, or even (as cheating husbands) they 

instinctively prey on women, just like wolves prey on animals, etc. 

 

4. Conclusion 
 

Since meaning construction is a phenomenon that is often described in the cognitive 

linguistics literature as having a semantic as well as a pragmatic dimension, the present 

paper has related semantics to pragmatics in a common framework of representation. In 

doing so, I have considered some basic observations of (1) lexical pragmatics, to 

account for the fact that the concept communicated by use of a word often differs from 

the concept encoded and those of (2) conceptual integration to find relational structure 

across pragmatically-attenuated inputs. Although I admit that my reasoning about the 

comprehension of the wolf-metaphor above is highly speculative, appealing to intuition 

rather than experimental data, I contend that in some cases of meaning construction a 

blend can be created, where automatically and mostly unconsciously a mapping 

process begins through pragmatic principles. On this basis we might as well claim that 

semantics and pragmatics are complementary in speech comprehension (see also Leech 

1981). 

I also argued against the SME framework for discarding speaker-goal principles 

from the mapping phase of speech representation and presented evidence for in-blend 

pragmatic influence. Another defect of basically computational models of analogical 

problem solving is that the role of memory as such is not adequately developed, 

perhaps with the exception of the Sapper model, where ‘the mapping occurs within a 

richly elaborated tangle of conceptual knowledge in long-term memory’ (see Veale and 

Keane 1998). I suppose a semantic-episodic dichotomy or a more detailed research of 

the memory system would provide some valuable insights into both the composite of 

the inputs to conceptual integration and, through this, the analogical process itself. 

These issues might also illuminate the ever-competing hypotheses about the relation 

between word meaning and concept (see for example, Carston 2002). 
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Notes 

 
1
 Just to avoid misunderstandings, whenever the term mapping is used in the remainder of this 

study, I will use it in the alignment sense, since a detailed study of metaphorical projection, for 

which the literature generally applies the term ‘(metaphorical) mapping’ is beyond the scope of 

this paper. 
2
 For discussion of a distorted view of the relation between metaphor and blending, see Pálinkás 

(2006). 
3
 For criticisms of episodic memory, see Tulving (2002). 

4
 See also Carston (2002). 



313 

 

5
 Although concept extraction from episodic memory and situated conceptualization might seem 

algorithms of the same sort, the former reconstructs concepts from already existing long-term 

memory traces, situated conceptualization is the matter of concept construction: either by 

merging semantic memory information with concept non-inherent properties (as in (2), since 

being ragged is not inherent in [BASKETBALL]), or by shifting the focus of attention (as in (1), 

since I consider *[FLOATING BASKETBALL] a related, though situated variant of the 

lexically encoded [BASKETBALL]. 
6
 Nonetheless, a variant of SME does admit a role for pragmatics (see Forbus and Oblinger 

1990). 
7
 Especially Kintsch’s theory of metaphor comprehension, in which meaning is represented 

‘geometrically, that is, mathematically, which means that we can calculate with meanings’ 

(Kintsch and Bowles 2002: 250). 
8
 This is, of course, not to say that Ms. Johnson would definitely retrieve context-independent 

semantic memory traces of [HUSBAND] and that of [WOLF] in or after uttering (5) and go 

through the same structure-mapping process as the analyst does. Rather, behind her 

generalization she might have particular experience with a husband (or husbands) in mind, 

justifying her choice of [WOLF] as the source. Such personal experience could be, for instance, 

her father was always ravenously hungry after work, or that he cheated on his wife, exactly the 

sort of information that is reconstructed from episodic memory. 
9
 For a detailed description of the epistemological and factorial shortcomings of SME, see Veale 

et al. (1996). 
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PAPP KORNÉLIA 
 

 

TARTOMÁNYSPECIFIKÁCIÓ ÉS HATÓKÖRSZŰKÍTÉS A NEM 

TIPIKUS MELLÉKNÉVI MÓDOSÍTÁSOKBAN 
 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

A dolgozat tárgya a melléknévi módosítás egy nem tipikus formája. Olyan összetett 

melléknévi módosításokat vizsgálok, amelyek -ú, -ű képzős főnévi tartományt 

tartalmaznak (hosszú hajú lány). Ezek a nem tipikus melléknévi módosítások közé 

tartozó jelentésszerkezetek különböző tartományspecifikációs tulajdonságokat 

mutatnak, amelyeknek szemléltetésére a funkcionális nyelvészet keretszemantikai 

modellje kiváló alapot szolgáltat. A dolgozatban a keretszemantika alapelveiből 

kiindulva ábrázolom a vizsgált módosítástípust (a keretszemantikáról bővebben: 

Fillmore 1982, Kiefer 1999, Croft–Cruse 2004). Fillmore azokat a fogalmi 

rendszereket nevezi keretnek, amelyeknek megismerése elősegíti egy adott 

jelentésszerkezet egészének vagy részének a megértését (Fillmore 1982: 111). A 

funkcionális szemléletű modellek, így a keretszemantika is vallja, hogy mind a 

szójelentés, mind a szerkezetjelentés egy nagyobb ismeretkeretből aktualizálódik. A 

szerkezeti jelentés pedig nem az egyes elemek jelentéséből, illetve a részjelentések 

összegzéséből áll, hanem az – aktuálisan profilált – alkotóelemek jelentéskompo-

zitumából profilálódik (vö. Langacker 1987, Croft 2001, Taylor 2002, Evans 2004). 

A vizsgálatot az alábbi fejezetekben foglalom össze: a második fejezetben 

szemléltetem a tipikus és a nem tipikus melléknévi módosítások közti alapvető 

különbségeket, az elhatárolás lehetséges határait, majd bemutatom a kijelölt 

módosítástípust. A dolgozat harmadik részében felvázolom a vizsgált csoport 

tartománycentrikus tipológiáját, kitérve a csoport egyéb jellemzőire (hatóköri, ill. 

explicit/implicit tartományok). A negyedik fejezetben összefoglalom az eredményeket, 

és rámutatok azok gyakorlati alkalmazhatóságára. 

 

2. A tipikus és a nem tipikus melléknévi módosításról 
 

A melléknévi módosítás az alábbi módon leírható nyelvi szerkezet: (A + B), ahol A a 

módosító, B pedig a módosított elem. A módosítja B-t, ahol B leggyakrabban főnév (de 

melléknév is lehet), és A megelőzi B-t (értelmező szerkezetekkel a dolgozat nem fog-

lalkozik). A tipikusan egy vagy több melléknévi elemből áll. Melléknévi elemeknek 

azokat a szavakat nevezem, amelyek valamilyen melléknévi tulajdonsággal bírnak. 

Prototipikusan az ilyen elemek szófaja melléknév, de ide soroljuk például a melléknévi 
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névelőket, melléknévi igeneveket is. A melléknévi szerkezetek altípusaival a jelen 

munka részleteiben nem foglalkozik, mindössze néhány példával szeretném illusztrálni 

a főbb altípusokat. 

 

2.1. A tipikus módosítás 
 

A tipikus módosítás során a főnevet egy vagy több prototipikus melléknév módosítja: 

 

(1) piros kabát 

(2) hosszú, piros kabát 

 

A prototipikus melléknév (vagy a szerkezetben tipikus módosító), nagyon 

leegyszerűsítve nem rendelkezhet más szófaji jellemzőkkel, de természetesen (ahogy 

az már a fenti példából is kiderül) a határok nem húzhatóak meg élesen az egyes 

szófajhatárok között. A piros főnév és melléknév is lehet a magyarban. 

 

2.2. A nem tipikus módosítás 
 

Nem (proto)tipikus módosításnak azokat a szerkezeteket nevezem, amikor a főnevet 

valamilyen, nem pusztán melléknévi jellemzőkkel felruházott elem módosítja. Ilyen 

melléknévi módosítások például a képzett melléknévi elemet tartalmazó szerkezetek: 

kalapos férfi, hóbortos család, külföldi utazás; de ide sorolhatjuk a névutós 

szerkezeteket (ház előtti kert, padlás alatti szoba) vagy az -ú, -ű képzős szerkezeteket 

is (szép hajú lány, magas sarkú cipő). 
Másként azt is mondhatjuk, hogy a prototipikus módosításokban egy elemhez egy 

tartománymátrixból, míg a nem tipikus módosításokban több tartományból vagy 

tartománymátrixból profilálódik a tulajdonságfogalom jelentésszerkezete. Az (1) 

példában a piros melléknév a SZÍN tartományban profilál, míg a padlás alatti szoba 

vagy a kertes ház szerkezetekben több tartomány is aktív, nevezetesen: a padlás alatti 

szoba példában a LAKRÉSZ, illetve HELY/IRÁNY tartományok aktiválódnak, a 

kertes ház-ban pedig a kerthez tartozó tartomány mellett a képzőhöz tartozó tartomány 

(valamivel való ellátottság) is profilálódik. 

Éles határok azonban nem mindig húzhatók. Gondoljuk csak végig a következő 

példákat: 

 

(3) magas ház 

(4) kertes ház 

(5) kék falú ház 

 

Az (3) példában egy tipikus melléknév szerepel, a (4) példában egy főnévből képzett 

melléknév, míg az (5)-ben egy birtokos szerkezetet is magában foglaló melléknévi 

szerkezet. A tartományprofilálási skálán az egyszerűbbtől a bonyolultabbig több szintet 

is meghatározhatunk: 
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1. ábra: A tartományprofilálási skála sematikus szemléltetése a tartomány összetettségének a 

függvényében 

 

A kertes ház esetében a melléknév profilálja a főnevet és a főnévből képzett 

melléknévi módosítót is; míg a (3) példában csak a magas melléknév profilálódik. A 

fenti példák közül a skálán az (5) példa képviseli a legbonyolultabb szintet, hiszen ott 

aktiválódik a kék színhez és a fal főnévhez tartozó tartomány is. Minél több tartományt 

kell tehát előhívnunk egy szerkezet megalkotásában, a szerkezet annál magasabb 

szinten helyezkedik el a tartományprofilálás bonyolultsági/összetettségi skáláján. 

A következő fejezet a tartományprofilálás egy típusával, az -ú ,-ű képzős melléknévi 

szerkezetekkel foglalkozik. 

 

3. Az -ú,-ű képzős módosító szerkezetek elemzése 
 

Nézzük meg, hogy pontosan miben is tér el egy tipikus módosítás egy -ú, -ű képzős 

módosítástól (a zárójelben a profilálási tartomány neve látható): 

 

(6a) piros kabát (SZÍN) 

(6b) piros színű kabát (SZÍN) 

(7a) barna nő (HAJSZÍN, BŐRSZÍN) 

(7b) barna hajú nő (HAJSZÍN) 

(8a) fehér szék (SZÍN) 

(8b) fehér lábú szék (LÁBSZÍN) 

 

3.1. Tartományspecifikáció 
 

Az első két példából úgy tűnik, hogy csak a tartományok megnevezéséről van szó, de a 

két szerkezet jelentése megegyezik, mivel ugyanabban a tartományban profilálnak 

(SZÍN). A második két példában a profilálás a HAJSZÍN tartományban történik, bár a 

barna nő szerkezetben a barná-nak nem a haj színére, hanem a bőr színére való 

vonatkoztatása is elképzelhető. Ebben az esetben a (7b) példa nemcsak megnevező 

funkciót tölt be, hanem konkretizálja a profilált tartományt, mintegy megerősíti a 

tartományválasztást. A (8a/b) párban viszont láthatjuk, hogy teljes jelentéskülönbségről 

beszélhetünk, a profilált tartmányok különböznek (SZÍN–LÁBSZÍN). Míg az első két 

pár esetében a vonatkozási tartomány egy, addig a harmadik párban biztosan nem. A 

fehér szék a szék egész színére, illetve a szék jelentős részére vonatkozik, míg a fehér 
lábú szék esetében csak a szék egy részére, tehát a tartományspecifikálás mellett 
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hatókör-specifikáció is történik. Az ilyen szerkezetekben tehát egy nem a főnévfejhez 

közvetlenül kapcsolódó tartományra vonatkozik a melléknév. A főnév egy része 

konkretizálódik, és a vonatkoztatás hatókörét is szűkíti, vagyis ráirányítja a 

figyelmünket egy rész milyenségére, minőségére, tulajdonságára. Tulajdonképpen 

közvetlenül nem a főnevet, hanem annak egy részét módosítja a fehér melléknév. Ezt 

nevezzük a módosítás hatókör-specifikálásának vagy hatóköri specifikációnak. A fő 

különbség tehát az, hogy az első példában a tartománymegnevezés nem jár 

hatókörszűkítéssel, míg a harmadik példában igen. 

 

3.2. Hatókör-specifikáció/hatókörszűkítés 
 

Mint korábban utaltam már rá, a módosítás a tartományspecifikáció nyelvi 

megvalósulása. Az -ú, -ű képzős főnévi tartományt tartalmazó módosítások a 

tartományspecifikálás egy külön típusát is képviselik, mivel gyakran befolyásolják a 

melléknévi módosítás hatókörét. Tekintsük meg a következő példákat: 

 

(9) kicsi piros alma 

(10) drága német autó 

(11) kisméretű alma 

(12) drága szélvédőjű autó 

 

Az első két példában a melléknevek tág hatókörűek, míg az utolsó kettőben a kis és 

a drága melléknév csak az őket közvetlenül követő főnévi alapú tartományokra 

vonatkozhat. A szűk hatókör miatt szintaktikai szempontból egy egységként is 

kezelhetjük őket, jelentéstani szempontból azonban ez korántsem egyértelmű. Vegyük 

szemügyre a következő párokat: 

 

(13a) kék szem 

(13b) kék színű szem 

(14a) kis autó 

(14b) kisméretű autó 

 

A példákból kitűnik, hogy az -ú, -ű képzős tartományoktól függetlenül a párok 

jelentése megegyezik, a tartományspecifikáció tehát redundáns információ, ellentétben 

a következő példákkal: 

 

(15a) kék szem 

(15b) kék pupillájú szem 

(16a) kis autó 

(16b) kis kerekű autó 

 

A kék szem referenciája nem egyezik meg a kék pupillájú szem referensével, hiszen 

amikor kék szemről beszélünk, akkor a szivárványhártya színére asszociálunk, 
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függetlenül a szín fajtájától. A pupilla tipikusan fekete, mégis a fekete szem esetén is az 

írisz színére gondolunk. Láthatjuk tehát, hogy a SZEM tartomány miként befolyásolja a 

színnel kapcsolatos asszociációinkat. Másként fogalmazva azt mondhatjuk, hogy a 

SZEM tartománymátrixában a SZÍN tartomány specifikációja úgy történik, hogy az 

automatikusan az írisz színére vonatkozik. Az írisz színe tehát megegyezik a szem 

színével. Bármely szín esetén a konceptualizáció során automatikusan a szem (írisz) 

színére gondolunk. A kék pupillájú szem esetében a szem egy, az úgynevezett 

automatikusan profilált tartománytól eltérő tartományt hív elő, s mint ilyet azt kötelezően 

profilálja, explicitté teszi. Hasonló a kis autó és a kis kerekű autó viszonya is. A kis 

melléknév mindkét esetben a MÉRET tartományban profilál, de más főnévi tartománnyal 

szemben. Az első esetben a kis jelző az autó egész méretére vonatkozik, míg a 

másodikban csak a kerék méretére. A kerék maga azonban a főnévi tartománymátrix 

része, az autó egy eleme. A képző tehát rész-egész viszonyt alakít ki a főnévvel, míg az 

első melléknévi elem hatóköre nem változik. 

 

(17) kék levél 

(18) kék levelű rózsa 

 

A levél mindkét esetben kék marad, a képző mindössze (rész)tartományként 

specifikálja a levelet. Láthattuk azonban, hogy vannak olyan esetek is, amikor a 

tartomány meghatározása nem kötelező (kék [színű] rózsa), illetve vannak olyan esetek 

is, amikor kifejezetten tilos (magas [*magasságú/méretű] férfi). Az úgynevezett 

implicit vagy inkorporált tartományok tipikusan olyan tartományok, amelyeket az 

úgynevezett bázistartományok közé szokás sorolni. A bázistartományok olyan 

tartományok, amelyek a kognitív folyamatok során a konceptualizáció alsó fokán 

helyezkednek el. Jellemzően az alapvető emberi érzékeléshez, testi tapasztalathoz 

köthetőek. Ennek oka, hogy a bázistartományok kognitíven könnyebben elérhetők, 

azok feldolgozása gyorsabb, a megértés útja rövidebb, így kevesebb specifikációra is 

van szükség. Gyakran bázistartományok például a perceptuálisan érzékelhető fogalmak 

(pl. szín, méret, minta, forma): 

 

(19) piros alma piros színű alma 

(20) nagy labda nagy méretű labda 

(21) csíkos tolltartó csíkos mintájú tolltartó 

(22) kerek asztal kerek formájú asztal 

 

3.3. Explicit/implicit módosító szerkezetek 
 

Az explicit/implicit módosításra példák az alábbi párok: 

 

(23a) magas sarkú csizma 

(23b) magas (szárú) csizma 
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A (23a) példában a kötelező, explicit profilálás esetét láthatjuk, míg a (23b) 

példában a szár megnevezése nem kötelező, lehet implicit is. 

 

(24) magas ablakú ház 

(25) magas (*méretű) ház 

 

Az első példában a ház egy részének a méretét specifikáljuk, ezért a tartomány 

megnevezése kötelező és explicit. A (25) példában azonban a MÉRET tartomány 

explicit megnevezése nem lehetséges, implicit marad a főnévi jelentésszerkezetben. 

Egy tartomány tehát lehet kötelező, explicit (fehér lábú szék); szabad, 

explicit/implicit (magas [szárú] csizma), és nem szabad, implicit (magas *magasságú 

nő). Az -ú, -ű képzőt tartalmazó módosítástípusok a kötelező vagy szabad, explicit 

tartománymegnevezésekhez köthetők. 

 

3.4. Rész–egész/trajektor–landmark viszony 
 

A tipikus módosító szerkezetekben a tulajdonságfogalmak jellemzően az egészre 

vonatkoznak a résszel szemben (fekete labda, kerek alma, hideg leves). A nem tipikus 

módosító szerkezetekben azonban a melléknevek részekre való vonatkoztatása (szűk 

hatókör) is lehetséges (fekete pöttyű labda, kerek foltú alma, hideg tejszínhabú leves). 
A módosítóhatókörök leírása párhuzamba hozható a funkcionális nyelvészet 

landmark/trajektor, illetve előtér/háttér fogalmaival is (Langacker 1987, Taylor 2002). 

A hatókörszűkítés jól ábrázolható a fenti fogalmakkal, amennyiben a főnévi tartományt 

a landmarkkal, az -ú, -ű képzős főnévi tartományt pedig a trajektorral azonosítjuk. 

Nézzünk meg egy konkrét példát: 

 

(26) ferde falú ház 

 

A ház a landmark, amelynek a része a fal (trajektor), erre vonatkozik a melléknév 

(ferde). 

A trajektor profilálása, mint ahogy a kék levelű rózsa vagy a ferde falú ház 

példákban láthattuk, kötelező. A következő példák is hasonló szerkezeteket mutatnak 

be, azokat a tipikus módosításpárjukkal szembeállítva: 

 

(27a) zöld tolltartó 

(27b) zöld csíkú tolltartó 

(28a) hosszú távirányító 

(28b) hosszú gombú távirányító 

(29a) meleg víz 

(29b) meleg forrású víz 
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A landmark/trajektor modell felhasználása további részletekre hívhatja fel a 

figyelmet, amelyekről részben a következő fejezetben lesz szó: ezek bővebb elemzése 

azonban már egy másik dolgozat tárgyát képezi. 

 

4. Eredmények és összefoglalás 
 

Az eddig elmondottak alapján az -ú, -ű képzős mellékneveknek a magyarban 

alapvetően két funkcióját különíthetjük el: 

 

(30) piros színű bögre 

(31) fehér keresztű bögre 

 

Az első esetben a bögre (landmark) egy tulajdonságát, tipikusan valamely 

szembetűnő tulajdonságát határozzuk meg. Ebben az esetben a tartomány (SZÍN) 

megnevezése nem kötelező (piros bögre), a szerkezet tipikus módosító szerkezettel is 

megalkotható. A második esetben nem a landmark tulajdonsága, hanem a trajektoré 

profilálódik, amely általában a landmark valamely része. A konkrét példában egy fehér 

kereszttel ellátott bögre, ami lehet piros, fekete, vagy bármilyen más, fehértől eltérő 

szín. Elkülöníthetjük tehát a landmarkhoz/főnévhez tartozó, valamint a főnév részeihez 

tartozó tartományokat, amit a fehér keresztű, piros bögre esetén az alábbi módon 

szemléltethetünk: 

 

Landmark/főnév  {bögre} 

Tartomány   {a bögre színe: piros} 

Trajektor  {a bögrén látható kereszt} 

 Tartomány 

   {a bögrén látható kereszt színe: fehér} 

 

Visszatérve az ambivalens barna nő példához, azt az alábbi módon ábrázolhatjuk: 

 

Landmark/főnév {nő} 

Tartomány  {a nő hajszíne: barna} 

Tartomány  {a nő bőrszíne: barna} 

 

A példa azért ambivalens, mert a HAJSZÍN és BŐRSZÍN tartományok közvetlenül a 

landmarkhoz kapcsolódnak, valamint sem a bőr, sem a haj külön profilálása nem 

kötelező a magyarban, ami azt is jelenti, hogy azt a főnév implicit tulajdonságának, nem 

pedig trajektorának tekintjük. A magyarban azt mondhatjuk, hogy szociokulturális 

indokok miatt valószínűbb a HAJSZÍN tartomány korábbi aktiválása. Szemben például 

a kék nő példával, ahol valószínűbb a nagyobb területre kiterjedő TESTSZÍN gyorsabb 

aktiválása. 
Hatóköri szempontból azt láthattuk, hogy akár a főnév tartományára (piros színű 

bögre), akár a trajektor tartományára vonatkozik a melléknév (fehér keresztű bögre), a 
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szerkezet minden esetben rövid hatókörű, tehát a profilált, explicit tartományra 

vonatkozik a melléknév (ez nem mindig egyértelmű más szerkezeteknél: pl. piros 

keresztes bögre, magas kalapos férfi). A következő szerkezet például nyelvtanilag 

megengedett, a valóságban mégis nehezen konceptualizálható, mivel ugyanabból, 

közvetlenül a landmarkhoz tartozó tartományból profilál: 

 

(32) piros színű kék bögre 

 

Ugyanilyen okból a következő példa redundáns információt tartalmaz: 

 

(33) piros színű piros bögre 

 

Azokban az esetekben azonban, amikor mind a trajektorhoz tartozó tartományt, 

mind a landmarkhoz kapcsolódó tartományt módosítjuk, a szerkezet mind 

szemantikailag, mind nyelvtanilag helyes: 

 

(34) fehér keresztű piros bögre 

 

Amikor a landmark tartománymátrixának különböző tartományaiban profilálunk (pl. 

SZÍN, MÉRET), szintén mind szemantikailag, mind nyelvtanilag megalkotható 

szerkezeteket kapunk: 

 

(35) Piros színű kicsi bögre 

 

4.1. Eredmények 
 

Az -ú, -ű képzős módosító szerkezetek a melléknévi módosításokról való tudásunkat az 

alábbi ismeretekkel bővítik ki, illetve erősítik meg: 

– az egyes fogalmak és tartományaik feltérképezése szükséges a jelentésszerkezetek 

alaposabb és pontosabb megértéséhez, 

– az -ú, -ű képzős tartomány tipikusan a főnévi tartomány résztartománya, ezért 

közös és párhuzamos feltérképezésük javasolt, 

– az -ú, -ű képző korlátozhatja az előtte álló melléknév hatókörét (ilyenkor az 

mindig szűkíti a hatókört), 

– résztartományt nem profilál(hat) -ú, -ú képzős főnév, amennyiben az implicit a 

főnév jelentésszerkezetében (magas nő). 

Az -ú, -ű képzős főnévi tartományt tartalmazó melléknévi módosításokat funkcióik 

alapján az alábbi csoportokba sorolhatjuk: 

1. Szabad tartományspecifikálás, tartománymegnevezés: a tartomány implicit is 

lehet, a trajektor megegyezik a landmarkkal (kék színű rózsa/kék rózsa); 
2. Lehetséges tartományspecifikálás, tartománymegerősítés: nem egyértelmű, hogy 

mely tartományban profilálunk, ezért alkalmazzuk (barna hajú nő/barna nő); 
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3. Kötelező tartományspecifikálás, hatókör-specifikálás: a landmark/trajektor 

szétválása, a trajektorra vonatkozik a melléknév, hatókör szűkítése (kék levelű 

rózsa). 
 

4.2. Összefoglalás 
 

A dolgozat az -ú, -ű képzős melléknévi módosítások jelentésszerkezetének az 

elemzésével foglalkozik. A tipikus és a nem tipikus módosítások rövid bemutatása után 

a második csoportba tartozó, de a tipikus módosításokkal is sok hasonlóságot mutató 

(lásd 1–2. csoportja a típusoknak) -ú, -ű képzős szerkezeteket vizsgálja 

tartományspecifikációs és hatóköri szempontokból. Az eddigi eredmények a korpuszon 

végzett tesztet követően hasznosak lehetnek például melléknévi ontológiák építéséhez, 

illetve módszertani vizsgálatok során is. Emellett gazdag információt szolgáltatnak az 

univerzális jellemzőket kutató nyelvi vizsgálatok, valamint a nyelvoktató tanárok 

munkájához is. 
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PETHŐ JÓZSEF 
 

 

ALAKZAT ÉS JELENTÉS 

A retorikai-stilisztikai alakzatok jelentéstanához 
 

 

 

1. Bevezetés 
 

Az ún. retorikai-stilisztikai alakzatok nemcsak a szépirodalmi szövegek és a szónoki 

beszédek szerkezeti-jelentésbeli sajátosságait határozzák meg, hanem ahogy Fónagy 

(1990: 18) mondja „minden verbális mű, így a film, a tudományos értekezés, az 

újságcikk, a miniszterhez intézett kérvény vagy az iskolai dolgozat kisebb vagy 

nagyobb mértékben alá van vetve ezeknek a formai kényszereknek.”. Ebből 

következően joggal mondhatjuk, hogy az alakzatok vizsgálata, beleértve természetesen 

a jelentéstani megközelítést is, a komplexitásra törekvő nyelvleírás fontos és 

elengedhetetlenül vizsgálandó részterülete. 

Előadásomban magam e vizsgálat részeként az alakzatokkal kapcsolatban felvethető 

szemantikai vonatkozású kérdések közül kívánok néhányat felvetni. 

Mivel az alábbiakban megfogalmazott kérdéseimet, megállapításaimat nemcsak 

meghatározza, hanem természetszerűleg részben értelmezi is az az elméleti rendszer, 

amely ezek alapját adja, fontosnak tartom, hogy legalább röviden utaljak a 

gondolatmenetemet meghatározó nyelv- és stíluselméleti alapokra, amelyek 

mindenekelőtt a funkcionális megközelítést jelentik. A funkcionalitás azt jelenti itt, 

hogy a tárgyalandó nyelvi anyagot pragmatikai hátterű kommunikációelméleti keretben 

igyekszem bemutatni, vagyis egyaránt figyelembe veszem a nyelvi elemeknek a 

formális jellemzőit és kommunikációs, tehát közlő funkcióit. Ez a megközelítés 

szorosan összefügg Halliday (1978) négytényezős funkcionális modelljével: a nyelv 

mint rendszer, a nyelv mint tudás, a nyelv mint viselkedés és a nyelv mint művészet 

(vö. Tolcsvai Nagy 2004: 312). 

Három nagyobb kérdéskörről kívánok szólni: 

1. Először, tulajdonképpen még a tágabban értett bevezetés részeként, átfogóan és 

röviden az alakzatok mibenlétének és osztályozásának kérdésköréről. 

2. Ezután a jelentésnek mint szempontnak az alakzatok osztályozásában való 

megjelenését vizsgálom. 

3. Végül egy alakzatnak, a halmozásnak a jelentés szempontjából történő rövid 

jellemzésére teszek kísérletet. 

 

2. Az alakzatok mibenlétének és osztályozásának kérdésköréről 
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Az alakzat (szkhéma, schema <görög>; figura <latin>) a klasszikus retorikából 

származó alapfogalom. Fónagy (1970: 146) meghatározása szerint „a beszédet 

megszépítő, a szó hangalakját és jelentését, a mondatot, a mondatnál nagyobb 

gondolati egységeket az expresszivitás érdekében átalakító eljárás eredménye”. A 

klasszikus és modern retorika, illetve a stilisztika négy átalakító eljárást tart számon: 

1. Adjekció (bővítés, hozzátoldás) 

2. Detrakció (elhagyás, csökkentés) 

3. Transzmutáció (felcserélés) 

4. Immutáció (helyettesítés) 

 

A négy átalakító eljárás a nyelvi szintek szerint a következő fő alakzattípusokat 

hozza létre: 

1. Hangalakzat (metaplazmus) 

2. Szóalakzat (metaszeméma) 

3. Mondatalakzat (metataxis) 

4. Gondolatalakzat (metalogizmus) 

 

Az alakzat a klasszikus retorika szerint eredendően nyelvi vétség, stílushiba 

(barbarizmus, soloecismus), amely azonban megfelelő indokoltsággal, a szövegalkotói 

szándék nyomán stíluserénnyé válik. A későbbiekben azonban többen is 

megkérdőjelezték az alakzatoknak – legalábbis általánosságban – „nem természetes 

beszédmód”-ként, „torzítás”-ként, a normálformától való eltérésként, a „nyelvi kódokon 

alapuló szabályos üzenet átalakítása”-ként való definiálását (vö. Pethő 2003). Az 

„eltérés-teória” megkérdőjelezésével viszont felmerül az a kérdés is, hogy akkor milyen 

ismérvek alapján minősíthetünk alakzatnak bizonyos nyelvi megoldásokat. Az egyik 

válasz szerint ez az ismérv a leírhatóság: „a figura éppoly közhasználatú, mint a többi 

kifejezés, éppoly normális; ami viszont megkülönbözteti a szöveg egyéb részeitől, az az, 

hogy le tudjuk írni, míg a természetes szöveg leírhatatlan marad” (Du Marsais-t idézi 

Todorov 1977: 36). Mivel ellenvetésként mindjárt felhozható, hogy a leghétköznapibb 

nyelv is leírható, ki kell ezt egészítenünk azzal, hogy az alakzat leírható mint 

stílusértékével, expresszivitásával a szövegből kiemelkedő nyelvi megoldás. Ebben az 

értelemben az alakzat azonossá válik a stílushatás-tulajdonításban a hatásosnál 

valamilyen mértékben erőteljesebbnek ítélt jellel (vö. Sandig 1995). Más szempontú, de 

ezzel a felfogással szoros összefüggésbe hozható Tolcsvai Nagy Gábor (2003) – a mi 

sajátos, jelentéstani szempontú megközelítésünk szempontjából különösen releváns – 

alakzatértelmezése, amelynek lényege az, hogy a konceptualizációnak, illetve a nyelvi 

reprezentációnak egy sajátos stílusértéket hordozó és ezért a retorikai-stilisztikai 

irodalom által jelölt módjáról, más megközelítésben egy sajátos kognitív ösvényről 

beszélünk akkor, amikor az alakzat terminust használjuk. 

A fenti alakzatértelmezésekből levezethető az is, hogy az alakzatokat miért nem 

sikerült a mai napig sem megnyugtató módon osztályozni, annak ellenére, hogy számos 

tipológia született. Sok igazság van Barthes (1970/1997: 161) ironikus megjegyzésében: 

„az igazat megvallva, állítható, hogy nincs is olyan retorikával foglalkozó ember, aki ne 
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kísérelné meg, hogy az alakzatokat a maga módján és a saját szája íze szerint 

osztályozza”. 

A fent ismertetett – a négy változáskategória, illetve „az alakzat operatív alapját 

képező egység szintje, terjedelme” (Fónagy (1970: 146) szerinti – osztályozás mellett 

mindenképp említést érdemel a kanonikus magyar retorikai kézikönyvnek, Szabó G. 

Zoltán és Szörényi László Kis magyar retorikájának felosztása is, amelyre a 

későbbiekben még visszatérek: 

1. A fonológia alakzatai 

2. A szintaktika alakzatai 

3. A szemantika alakzatai 

4. Pragmatikus alakzatok 

 

3. A jelentés mint szempont az alakzatok osztályozásában 
 

3.1. Alakzatok és trópusok 
 

A jelentés mint szempont alapvető szerepet kap az alakzatok osztályozásának egyik 

legfontosabb alapkérdésében: az alakzatok és a trópusok viszonyának 

meghatározásában. 

A trópusok besorolása az alakzatok közé, vagy éppen éles elválasztásuk az 

alakzatoktól az ókori retorikáktól napjainkig megoldatlan ellentéteket jelent az 

alakzattanban. Az első, máig jelentős elhatárolási kísérlet Quintilianus nevéhez 

fűződik, aki az antik retorika legnagyobb szabású retorikai kézikönyvében, az Institutio 

oratoriában részletesen tárgyalja az alakzatok és a „beszédképek”, azaz trópusok 

viszonyát. Közös vonásuk, hogy „mindegyik eltér a közvetlen és egyszerű 

beszédmódtól” (Quintilianus 1921: 174, Prácser Albert fordítása). Az elhatárolást a 

következőkre építi: „A beszédkép (tropus) a természetes és eredeti jelentésből más 

jelentésbe átvitt módja a kifejezésnek, s czélja a beszéd csinosítása; vagy a legtöbb 

nyelvész meghatározása szerint az egyik dologra saját jelentésben használt 

kifejezésnek más dologra való átvitele, de már nem a saját jelentésben”, viszont „az 

alakzat (figura), miként maga a neve is mutatja, a szófűzésnek bizonyos átalakítása, 

mely eltér a rendes és önként kínálkozó beszédmódtól” (Quintilianus 1921: 175). 

Eszerint tehát a trópus lényege a jelentésváltozás lenne, az alakzat pedig csupán a 

megszokottól eltérő szerkezet. Hogy egy modern kori példát is idézzek, hadd 

hivatkozzam itt újból Todorovra (1977: 34), aki szerint kétfajta kommutációról 

beszélhetünk: „egyike a jelentésen, másika pedig a formán alapul”. Todorov további 

gondolatmenetének az a konklúziója, hogy a – retorikai hagyománynak megfelelően – 

a trópus a figurának az a típusa, amelyik jelentésváltozással jár. Ebből logikusan az 

következik, hogy a figura másik típusa, vagyis a tulajdonképpeni, szűkebb értelemben 

vett figura nem jár jelentésváltozással (Máthé 2005: 22). 

A kérdés az, hogy mennyiben építhetünk a mai alakzatleírásban a quintilianusi 
alapozásra. A fent jelzett funkcionális nyelv-, illetve stíluselméleti keret a strukturális 

és a szemantikai szintek szerves összefüggését alapelvként kezelve a nyelvi 
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szerkezeteket mint jelentésszerkezeteket valamely fogalmi összefüggés leképezéseiként 

kezeli. Azaz a szerkezet minden esetben az értelemképzés része (vö. pl. Szikszainé 

2005: 65, Tolcsvai 2005: 105). 

Az alakzatok szemiotikai-szövegtani megközelítésben tekinthetők tehát ugyan 

elsősorban szintaktikai szerveződéseknek, de egyúttal mindig „szemantikai 

szerveződéssel társulva, és természetesen némi pragmatikai szerveződéstől is kísérve” (l. 

Bencze 1996: 241). Ebben a megközelítésben az alakzat egyszerre szerkezet és működés, 

azaz kognitív műveletekkel keletkező és kognitív műveleteket irányító struktúra, 

másképpen szólva: a szintaktikai szerkezet megváltozása a jelentésszerkezet 

megváltozását is maga után vonja. 

Igazat kell adnunk tehát Máthé Dénesnek (2005: 18), aki azt írja, hogy szükség van 

a szókép és alakzat viszonyának szemiotikai tisztázására, mert a formai és a 

szemantikai szempont különválasztásából, s a pragmatikai vonatkozások 

elhanyagolásából csakis egyoldalú eredmények születhettek. Nem gondolom, hogy 

magam most itt egy plauzibilis megoldást tudnék ajánlani, de megfontolandónak 

tartom a fenti, azaz a szintaktikai és a szemantikai szempontok összekapcsolásával – 

hogy a konferenciánk címére utaljak –, a jel és jelentés együttes vizsgálatával az 

alakzatok és a trópusok közötti viszony újrafogalmazását. 

 

3.2. Alakzattípusok 
 

A jelentés elsődlegességének, a szövegből, a használatból való kiindulásnak, valamint 

a lexikon és a szintaxis közötti kontinuum hangsúlyozásának az alapelveiből (vö. 

Tolcsvai 2005b) közelítve a klasszikus retorikán alapuló mai retorikai-stilisztikai 

felosztásokhoz szintén felmerül az újraértelmezés lehetősége, igénye. Mint erre fent 

utaltam, például a Kis magyar retorika (Szabó G.–Szörényi 1988: 127 és kk.) a 

következő csoportosításban tárgyalja az alakzatokat: 1. a fonológia alakzatai, 2. a 

szintaktika alakzatai, 3. a szemantika alakzatai, 4. pragmatikus alakzatok. Néhány 

példán nézzük most meg, hogy a szintaktikai alakzatok típusába sorolt alakzatok sem 

jellemezhetők a jelentés figyelembevétele nélkül. 

A gradatio (climax) alakzata például a „szintaktika alakzatai” kategórián belül 

szerepel ebben a munkában (Szabó G.–Szörényi 1988: 135). Ennek ellenére, az alakzat 

közkeletű meghatározásaiban a jelentésre vonatkozó differentia specificákkal 

találkozunk. Gáspári (2003: 58) például a következőképpen jellemzi a climaxot és az 

anticlimaxot: „Esetükben kötelező jellegű a fokozás, mely az ismétlődő elemek 

szemantikai intenzitásának pozitív vagy negatív emelkedéséből fakad.” Egy másik 

közkeletű retorikai összefoglaló szerint „az ismétlés sajátos esete, melyben a rokon 

értelmű szavak, gondolatok egyre növekvő sorrendben követik egymást. A növekedés 

lehet mennyiségi vagy minőségi” (http://enciklopedia.fazekas.hu/retorika/Gradacio.htm 

– a kiemelések tőlem: P. J.). 

Szintén a szintaktika alakzatai között szerepel a hypallagé (Szabó G.–Szörényi 1988: 
147), amelyet Vígh Árpád (1981: 498) így definiál: 
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„szintaktikai jelentésalakzat (sic!), amelyben egy dolognak olyan vele 

szemantikailag összeférhetetlen, rendszerint megszemélyesítéshez vezető 

tulajdonságot vagy cselekvést tulajdonítunk, amely valójában egy másik, vele a 

szövegösszefüggés szintjén szoros kapcsolatban levő dolgot illetne meg: 

 

  Fukar kezekkel mérsz, de hisz’ nagy úr vagy – 

   (Madách Imre: Az ember tragédiája) 

 

Jelen esetben a fukar sajátos értelemben az úr tulajdonsága, s ez utóbbi a kezek-kel 

szinekdochikus kapcsolatban van” (a kiemelés tőlem: P. J.). 

 

Mindehhez mindenképp hozzá kell tennünk, hogy magának a Kis magyar 

retorikának a szerzői is látják a fent érzékeltetni kívánt összefüggést a szintaktikai és a 

szemantikai szerkezet között, hiszen a hypallagé jellemzésében rámutatnak arra, hogy 

„minden […] esetben a jelzőt vagy a jelzett szót szintaktikai helyzetének 

változtatásával együtt szemantikai változás is éri” (Szabó G.–Szörényi 1988: 147). 

Kétségtelenül igaza van tehát Kocsány Piroskának (1999), amikor azt állítja, hogy a 

hypallagé egyszerre szintaktikai és szemantikai jelenség: „szintaktikai mivoltát a csere 

indokolja, amely minden háromelemű viszonyban lehetséges, tehát két eltérő típusú 

jelzővel ellátott névszó viszonyában ugyanúgy, mint ige és két eltérő típusú bővítmény 

viszonyában. Szemantikai mivoltát a szerkezettel járó jelentésátvitel lehetősége is 

igazolja”. 

A „szintaktikai alakzatok” leírásában – egyébként bőven – előforduló további 

hasonló, azaz szemantikai, szorosan a jelentést érintő példák idézése helyett nézzünk 

egyet a lehetséges megoldások közül az osztályozás és a jellemzés kettősségének 

feloldására. Gáspári (2003: 48–52) például fölérendelt kategóriaként kezeli a 

gondolatalakzatokat, rendszerében ezek pragmatikus-ismeretelméleti kategóriák, 

pragmatikai műveletekkel létrehozott szkhémák: 

 

„Mint a gondolatok elrendezésének formai megoldásai és a szemléleti-hangulati 

létezésmód foglalatai nemcsak tételezik a modellált világot, hanem nyelvi 

eszközeikkel létesítik is, a nyelvvel bomlanak le, illetve ki, mondat-, szintagma-, 

lexéma- vagy hangalakzatokkal, melyek az őket differenciáló ismérvek mellett a 

fölérendelt típus jellemzőit is reprezentálják. […] Bár a műveletek szerint különülnek 

el egymástól a bővítés, az elhagyás vagy a helyettesítés formái, funkcionális 

természetükhöz szükséges megadni a kategórián belüli egyes gondolatalakzatok 

általános (generikus) pragmatikai ismérvét, az alakzatok szemantikai természetét, 

viselkedését, valamint grammatikai és formai/pozicionális jegyeit.” 

 

4. Jelentésviszonyok a halmozásban 
 

Végezetül egy alakzat, a halmozás rövid vizsgálatával azt kívánom bemutatni, hogy az 

egyes alakzatok részletes leírásában is elengedhetetlen és termékeny szempont a 
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jelentés vizsgálata (bővebben l. Pethő 2004). Mivel a halmozásnak számos értelmezése 

él egyidejűleg a retorikai-stilisztikai szakirodalomban, szükségesnek tartom előzetesen 

tisztázni, hogy magam milyen értelemben használom a halmozás terminust. A 

halmozás eszerint olyan mellérendelő szerkezetek szintaktikai-szemantikai(-

pragmatikai) viszonya, amelyek prototipikusan egy mondategészen (ritkább esetben 

egymást követő mondategészeken) belül nem szó szerinti ismétlődésformaként két 

vagy több azonos mondatrészt, szószerkezetet, azonos szerkezetű szintagmacsoportot 

vagy azonos szerkezetű és/vagy jelentésbeli paralelizmust mutató tagmondatot, illetve 

egymást követő azonos szerkezetű és/vagy jelentésbeli paralelizmust mutató egyszerű 

mondatot foglalnak magukban. 

A halmozás tagjainak jelentése közötti viszonyok szerint – egyebek mellett – az 

alábbi főbb típusok különböztethetők meg: 

 

1. Ellentét (vö. Kiefer 2000: 27–8) 

  

a) Kizáró ellentét (ellentmondás) 

 

„Volt hódítóan egészséges, és volt beteg…” 

    (Krúdy Gyula: Szindbád) 

 

  Konceptuális tér: testi-lelki állapot 

 

 egészséges beteg 

 nem beteg nem egészséges 

 

b) Nem kizáró ellentét 

 

„Volt gazdag, és volt szegény. Szeretett hajadonokat és érett asszonyokat.” 

       (Krúdy Gyula: Szindbád) 

 

Mint ezek a példák is mutatják, az ellentétnek ez a típusa megvalósulhat a 

mondatrészek és a mondategységek szintjén is. Ebben a típusban a halmozás tagjai 

által megnevezett két fogalom nem fedi le az adott konceptuális teret. Például: 

 

Konceptuális tér: nő 

 

  

 hajadon érett asszony 

 

A le nem fedett konceptuális tereket jelölheti például: a fiatal asszony, az idős 

asszony. 
 

2. Fokozás 
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a) Climax (gradatio): pozitív irányban történő fokozás. 

 

„Biztatás, gyönyör, szerelem volt abban a szempárban…” 

      (Krúdy Gyula: Szindbád) 

 

b) Negatív irányban való fokozás az anticlimax: 

 

„Pápai, a társulat súgója egykor titkárom, barátom, kutyám, régi rossz csizmám.” 

      (Krúdy Gyula: Szindbád) 

 

3. Congeries (szinonímia) 

 

„Fánikát magam is rendkívüli lénynek ítélem meg, akiért kár volna, ha itt elhervadna, 

elpusztulna.” 

      (Krúdy Gyula: Szindbád) 

 

4. Kohiponímia 

 

Pontosabban „egyszerű” vagy „semleges” kohiponim viszonynak nevezhetnénk ezt a 

típust, hiszen a fenti típusokban (ellentét, fokozás, szinonímia) is lehet fölérendelt 

fogalma a halmozást alkotó tagoknak. 

 

„Szerették, ha szerelmi jelvényeiket: hajszálakat, harisnyakötőket, zsebkendőket, 

imakönyveket, hajtűket, cipőket, zsüpponokat, gyűrűket, apró kis cédulákat, vasúti 

jegyeket, hervadt virágokat, szalagocskákat, emlékezetes faleveleket, fátyolokat, 

együtt talált patkószegeket, arcképeket, pénzdarabokat, süteménymaradványokat, 

kavicsokat, cigarettacsutkákat, gombokat, ingeket, könyveket, fűzőzsinórokat, üres 

gyufaskatulyákat megőrizték a férfiak.” 

       (Krúdy Gyula: Szindbád) 

 

A fenti szemantikai szempontú osztályozás alapvetően a szójelentéstan kategóriáin 

alapul, és mint ilyen elsősorban, bár nem kizárólag a mondatrészhalmozások leírására 

alkalmas. A pontosítás kedvéért szükséges külön felvetni a mondatrésznél nagyobb 

szintaktikai egységekből: szintagmákból, tagmondatokból, önálló mondatokból álló 

halmozások szemantikai kérdéseit is. A klasszikus retorikában az egyes 

mondatrészeknél nagyobb szintaktikai egységek halmozásának jelölésére az isocolon 

terminus használatos, a későbbiekben ehelyett a paralelizmus megnevezést 

alkalmazzák. A klasszikus retorika az isocolont szemantikai szempontok szerint is 

osztályozta, mégpedig a következőképpen: az isocolont alkotó részek közötti 

jelentésbeli kapcsolat alapvetően kétféle lehet, vagy szemantikai egyezést fejeznek ki a 

tagok, vagy pedig szemantikai különbözőség van közöttük (Lausberg 1976
5
: 112–4). A 

jelentésbeli egyezést mutató kolonok vagy kommák neve a klasszikus retorikában 
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interpretatio vagy commoratio. Itt tehát a szinonimikus halmozás egyik altípusa 

valósul meg. Az isocolon azon esetének megnevezésére, amelyben az alkotó tagok 

között jelentésbeli különbség van: coacervatio. Az eltérés lehet teljes vagy részleges. 

Ha jelentésükben egészében eltérő kolonok, kommák alkotják az isocolont, akkor a 

subiunctio (subnexio), ha csupán részleges a jelentéskülönbség, akkor a disiunctio 
alakzata valósul meg. 

 

5. Összegzés 
 

A fentiek alapján, egyelőre elsősorban csupán az alakzatok tipizálásának néhány 

aspektusát vizsgálva, megalapozott hipotézisként fogalmazható meg, hogy az 

alakzatok funkcionális keretű leírásában az eddigieknél jóval meghatározóbb és 

termékeny szempontként érvényesülhet a jelentést előtérbe helyező, szemantikai-

pragmatikai megközelítés. 
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SCHIRM ANITA 
 

 

A HÁT DISKURZUSJELÖLŐ PARTIKULÁHOZ KÖTŐDŐ 

NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIA 
 

 

 
 

1. Bevezetés 
 

Dolgozatomban a diskurzusjelölők közül a hát partikulával foglalkozom, a hozzá 

kötődő nyelvhasználati stratégiákat mutatom be nyelvtörténeti és szinkrón nyelvi 

példák segítségével. A hát partikulának nem csupán a használati köre változatos, 

hanem a partikula eredete, szófaji értéke és használatának a megítélése is vitára adhat 

okot. Mivel a hát partikula napjainkból kimutatható jelentései összefüggenek a szó 

szófaji értékével és történeti fejlődésével, ezért először a hát kialakulásáról szólok 

röviden. 

 

2. A hát partikula története – kialakulása és szófaja 
 

A hát első előfordulása ’akkor’ jelentéssel a TESz. (1970: 72) szerint 1474-re tehető. A 

toldalékszói használatra 1476-os az első ismert adat, 1519-ből pedig már a kötőszói 

jelentés adatolható. A hát Klemm Antal (1923: 117) szerint a hát ’pars postica’ főnév -t 

helyhatározóragos alakja. E szófejtés igazolására Kálmán Béla (idézi Balázs 1963: 48) 

párhuzamként említi a ’hát, dorsum’ jelentésű vogul sis főnevet, mely időhatározó 

névutóként ’után’ jelentésben volt használatos. Ezzel a szószármaztatással azonban 

nem mindenki ért egyet. Balázs János (1963: 48) és a TESz. (1970: 72) szerint a hát 

megszilárdult ragos alakulat, amely a ha-, ho- névmástőből alakult ki az -i lativusi és a 

-t locativusi raggal. Ezt az eredetet erősíti, hogy a hát-nak lehetett mutató névmási 

jelentése. A hát eredetileg helyhatározószó, majd ’akkor’ jelentésű időhatározószó volt, 

és az időbeli rákövetkezést jelölő időhatározószóból vált következtető kötőszóvá, 

illetve beszédtöltelékké (Klemm 1940). 

A hát határozószóként ősmagyar kori ragszilárdulás eredményeként jött létre. Ezt 

támasztja alá az is, hogy már a kései ómagyar kor elején háttérbe szorult, elvesztette az 

időhatározói jelentését, és tartalmatlan elemként kezdett viselkedni (Benkő 1991: 417). 

A Szabács Viadala a hát-nak még mindkét fajta használatát illusztrálja: a „Halalt es 

vallottak hat nemellyek” mondatban a hát még az eredeti ’akkor’ jelentésében szerepel, 

míg a „Mert Ez…lwn nalok hat twkelletes” példánál már a töltelékszó-szerep dominál. 

A XVI. század második évtizedétől már adatolható a hát a latin ergo, igitur szavak 

megfelelőjeként is, ám csak kérdésekben (Juhász 1992: 776). Például a Jordánszky 

Kódexből (1516–1519) származnak a hát az setétség minemű lészen?; ki vagy hát?; hát 
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mi oka, hogy nagyobban nem engedünk? kérdések is. A XVII. századtól pedig a hát a 

tehát-tal együtt a következtető mondatok kötőszavává vált (Klemm 1940, Berrár 1957). 

A hát különféle szófaji értékei közül a továbbiakban csupán a partikulai használatot 

vizsgálom, vagyis azt, amikor a hát diskurzusjelölőként áll a mondatban. A 

diskurzusjelölők a diskurzusszervezésben részt vevő olyan nyelvi elemek, amelyek 

nincsenek hatással a megnyilatkozás igazságfeltételeire, nem befolyásolják a 

megnyilatkozás propozicionális tartalmát, azonban emocionális és expresszív 

funkcióval bírnak (Jucker 1993). Jelentésük procedurális és nem konceptuális, valamint 

szintaktikailag és prozódiailag elkülönülnek a mondat többi részétől. 

A diskurzuselemzés (Kiefer 1988; Németh T. 1998) a hát partikulának három fő 

használati körét különítette el. A hát használatos általános válaszjelölőként; bevezethet 

kérdést; valamint a magyarázkodás és az önjavítás eszköze is lehet. Mivel korábbi 

kutatásaimban (Schirm 2007) a kérdések típusaival és funkcióival foglalkoztam, ezért a 

hát különféle használati módjai közül dolgozatomban a kérdésbevezető módhoz 

kapcsolódó többletfunkciók összefüggésrendszerét mutatom be. Nyelvtörténeti és 

értelmező szótárak, tájszótárak, iskolai nyelvtanok, hitviták, valamint szinkrón 

vitaműsorok és országgyűlési jegyzőkönyvek segítségével azt vizsgálom meg, hogy 

történt-e valamilyen változás a kérdésekben megjelenő hát partikula használati 

szabályaiban, illetve arra keresem a választ, hogy a beszélők miért használják a 

kérdéseikben a hát partikulát, mi motiválja a választásukat. 

Nézzük először, melyek azok a jellegzetességek, amelyek a régiségben is 

megvoltak, és napjaink hát-os kérdéseiben is tetten érhetők! Először is az, hogy a hát 

diskurzusjelölő partikula az élőszó jellegzetessége, még akkor is, ha írott formában 

jelenik meg. A reformáció korában például Méliusz Juhász Péter használta 

előszeretettel a hát partikulát: „Mit árt hát neked az ördög, az halál, az bűn, az 

fegyver? Semmit nem!” (idézi Horváth 1952: 7). Stilisztikai célból alkalmazta 

írásaiban a hát-ot, az élőszó legközönségesebb fordulatát. „Isten tészen-e vakká? – 

teszi fel a kérdést: „Nem! – Hát?” – folytatja Méliusz. Ezt a hát kérdő szócskát  „az 

irodalmi nyelv azóta csaknem” elfelejtette (Horváth 1952: 8). 

 

3. A hát használatának a megítélése 
 

A hát-ot tartalmazó kérdések megítélése változott az idők folyamán. A partikula 

használatához több nyelvhelyességi szabály és nyelvi babona is fűződik. A 20. század 

elején nyelvtaníróink még ajánlják, sőt, propagálják a hát használatát. Simonyi 

Zsigmond a Helyes magyarságban (1905: 43) megjegyzi, hogy a „kérdésben és aztán 

helyett magyarosabb: hát aztán”. Antibarbarus álnéven (1916: 252) ugyanő 11 évvel 

később az és azután kérdést németességnek tartja, s megjegyzi: magyarul így 

kérdezünk: hát aztán? 
Ezt az attitűdöt váltja fel a későbbiekben az a nyelvi babona, hogy kötőszóval, 

illetve hát-tal nem kezdünk mondatot. Ez a köztévhit a mai napig erősen tartja magát, 
főként az általános iskolai és a középiskolai magyartanári gyakorlatnak köszönhetően. 

A hát használatát ugyanis leginkább az iskolákban szokták tiltani, a beszédtöltelék 
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kategóriájába sorolva ezt a nyelvi elemet. A nyelvművelők is a tartalom és a nyelvi 

funkció hiányát emelik ki, amikor „bántó pongyolaságnak” (Ferenczy–Ruzsiczky 

1964: V) titulálják a hát-ot. A Nyelvművelő Kézikönyv (1983: 324) a beszédtöltelékek 

közé sorolva még elítéli a hát használatát, a Nyelvművelő Kéziszótár (1996: 64) 

azonban már megemlíti e nyelvi elemek egyéb lehetséges használatát is: „kifejezhetnek 

állásfoglalást, értékelést, nyomatékot, ill. lehet fatikus (kapcsolattartó, a közlési 

csatorna működőképességét ellenőrző) szerepük is”. Azonban egyik használati módra 

sem hoz példát a könyv. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az egyetemi hallgatók többsége magával hozza a 

középiskolából a hát-hoz kötődő nyelvi megbélyegzést, az interneten olvasható 

fórumhozzászólásokból és írásokból azonban már kritikai ítéletek is kiolvashatók. A 

nyelvhasználók ugyanis kijavítják egymás nyelvi babonáit, ahogy azt a következő 

példa is mutatja: – Hát én is:-) – Háttal nem kezdünk mondatot. – Persze, illik 

szembefordulni azzal, akihez beszélsz, nem csak úgy félvállról odaböfögni a 

mondanivalódat. Amúgy ilyen nyelvtani szabály nincsen, az „és” és a „hát” szó is 

állhat mondat elején. Ne hallgass azokra, akik félre akarnak vezetni. Továbbá, 

szövegösszetartó erőként és stíluseszközként is használják a hát-ot, például: Hát, 

mert…izé. (Háttal sem kezdünk mondatot! És ha Háttal sem kezdünk mondatot, akkor 
hogy kezdjem a „háttal nem kezdünk mondatot”-ot? Egy újabb rejtély… És mi az hogy 

izé? Hát az izé egy szóhelyettesítő szó. Már megint hát…, valamint a szó 

többértelműsége nyelvi játékra is csábítja az internetezőket: – Háttal nem kezdünk 
mondatot, tehát: Has nem bezárt? A hát-nak az írott beszéltnyelviség különböző 

szövegtípusaiban való megjelenésével és a hozzá kötődő nyelvhasználói attitűdökkel 

ebben a dolgozatban terjedelmi korlátok miatt nem tudok részletesen foglalkozni, az 

Schirm 2008b-ben olvasható. 

Az eddig idézett példák is megmutatták, hogy a beszélők az előíró szabály ellenére 

is használják megnyilatkozásaikban a hát partikulát. Egy friss felmérés (Dér–Markó 

2007: 63) eredményei szerint napjainkban az egyik leggyakoribb diskurzusjelölő a hát. 

Vagyis ez a lexikai egység a beszéd természetes velejárója, s nem tiltani kellene a 

használatát, hanem írott és beszéltnyelvi szövegek elemzésével be kellene mutatni a 

funkcióját, működését. A továbbiakban a partikulának a kérdésekbeli működésével 

foglalkozom. 

 

4. A hát partikula a kérdésekben 
 

A hát partikula kezdettől fogva gyakran szerepel(t) kérdő mondatokban. Ha elfogadjuk 

a partikulának a TESz.-ben (1970: 72) szereplő származtatását, ti. azt, hogy a ho-, ha- 

névmási tő van benne a szóban, akkor máris érthetővé válik a kérdésekben való gyakori 

megjelenése. Ugyanis a ho-, ha- névmási tő kérdő névmási funkcióban közkeletű volt, 

ahogy azt a hol, hová kérdőszók is mutatják (Balázs 1963: 50). 

Hát partikulás kérdések a XVI. század óta adatolhatók. A 2. fejezetben már idézett 
Jordánszky-kódex példái (hát az setétség minemű lészen?; ki vagy hát?; hát mi oka, 

hogy nagyobban nem engedünk?) esetén azonban még nehéz a hát funkcióját pontosan 
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meghatározni. Ezért a kérdésbeli hát működésének a bemutatásához olyan korai 

korpuszt kerestem, amely a kérdések szövegkörnyezetét is hűen rögzíti. A kérdések 

vizsgálatánál ugyanis az egyik alapvető követelmény, hogy a kérdést mindig a rá adott 

válasszal együtt kell elemezni, a tágabb kontextus figyelembevételével. Ezt szem előtt 

tartva, az általam választott történeti korpusz az 1660-ból származó sárospataki hitvita 

volt. (A hitvita részletes elemzése Schirm 2008a-ban olvasható.) 

A sárospataki hitvita célja Báthori Zsófiának és fiának, I. Rákóczi Ferencnek a 

rekatolizálása volt. A hitvita asztali beszélgetés formájában zajlott le, s a vita 

jegyzőkönyve a megnyilatkozásokat szó szerint rögzítette, így a hitvita egészét 

csaknem filmszerűen lehet  rekonstruálni (Kulcsár 1999). A beszélgetés során a 

pápisták és a reformátusok vitatkoztak egymással, s a térítő pápista aktivitás egy igen 

lekezelő vitastílussal párosult. A sárospataki hitvitában talált kérdések többségében 

benne volt a hát partikula, ám a vitázó felek közül csak a pápisták használták ezt a 

nyelvi elemet. Például: 

 

Papista. de hiszen azt tartya kegtek, hogy nem szükség az irást magyarázni olly  

  világossan 

Refor’. Nem mondgyuk mi azt ugy eggy átallyában. 

Papista Kitsoda és miképpen magyarazhattya hát az irást? 

Reform’. Minden igaz keresztyen emberek, kik az ő hívatallyok szerént külombőző 

   mértékkel vötték a’  Szent Lélek ajándékát. 

 

A hát többféle szófaji szerepben állhatott már ekkor: határozószóként, 

töltelékszóként és kötőszóként is. Juhász Dezső szerint (1992: 776) 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. Vagyis pontosan úgy viselkedik, mint egy diskurzusjelölő 

elem. A fent idézett példában a pápista ellenfél kérdése (Kitsoda és miképpen 
magyarazhattya hát az irást?) a tisztázó és a vitázó kérdés jegyeit egyszerre viseli 

magán, s ezt az értelmezést a kérdésben megjelenő hát szócska is erősíti. Ugyanez a 

stratégia figyelhető meg a hitvita egyéb hát-os kérdéseiben is. Például: 

 

Papista. Hát honnan tudod a’ tőb könyvek adattak az Eccl’anak, nem ezek? 

Refor.’ Tudhatni előszőr az Experientiabol, mert azok a’ Bibliába’ vagynak, és  

  nem ezek, meg tartottak volna pedig ezekis, mint azok, ha adták volna az  

  Eccl’anak 

 

A kérdés tágabb szövegkörnyezete megmutatja, hogy nem töltelékszóként, és nem is 

az eredeti ’akkor’ jelentésében kell a kérdésben lévő hát-ot értelmezni, sőt, nem is 
egyszerűen az és szinonimájaként áll ebben a kérdésben, hanem diskurzusjelölőként 

viselkedik. 
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A hát szócskát ma már egyértelműen diskurzusjelölőnek tartják, de ennek a pontos 

kialakulása még nincs tisztázva. A diskurzusjelölővé válás időpontjának a 

meghatározására én sem teszek kísérletet, csupán azt mutattam be, hogy a sárospataki 

hitvita kérdései alapján úgy tűnik, hogy már a XVII. században létezett a hát szónak ez a 

használata. Mivel azonban a hitvita elemzése során csupán a leírt kontextusra és a 

lejegyzett szövegre támaszkodhattam, a központozásban nem tükröződő 

szupraszegmentális tényezőkre nem, így csak óvatos megállapításokat tehetek a hát-nak a 

hitvita kérdéseiben betöltött szerepéről. Véleményem szerint a hát partikulának a 

használata az udvariassággal, illetve az arcmunkával hozható kapcsolatba. Az arc (face) 

nyelvészeti terminusként Goffmanntól származik, s egy tulajdonságegyüttest jelöl, 

amellyel minden ember rendelkezik. „Olyan én-kép, amelyet a társadalmilag megerősített 

tulajdonságok körvonalaznak.” (Goffmann 1995: 3). Az interakcióban a beszélők 

törekszenek az arcfenyegetés minimalizálására, és saját arcuk rendbehozására, s 

legtöbbször olyan stratégiát alkalmaznak, amellyel el tudják kerülni az arcfenyegető 

aktusokat, illetve ideális esetben arra is ügyelnek, hogy a beszélgetőpartnerük arca se 

sérüljön. Ezzel szemben a hitvita tipikusan arcfenyegető aktusokat tartalmazó 

beszédtevékenység. A térítő pápisták kérdései már a vita legelejétől kezdve erősen 

arcrombolóak. Ezt az erős arcrombolást enyhítik valamelyest a hát partikula 

használatával. A hitvita elemzése során kiderült, hogy a hát-os kérdések eloszlása a 

szerepekhez igazodott. Csupán a térítő pápisták használták kérdéseikben ezt a partikulát, 

a térítendők nem. Ám az is kiderül a szöveg elemzéséből, hogy nem vitapartnerük arcát 

próbálták óvni a hát-os kérdésekkel, hanem saját arculatuk fenyegetettségét akarták 

mérsékelni. 

Tehát az egyik nyelvhasználati stratégia, ami a kérdésbeli hát-hoz köthető, az a 

kérdés általi állításnak a gyengítése. Mivel a nyelvjárások jellegüknél fogva jobban 

őrzik a nyelv archaikus vonásait, ezért tájszótárakban és nyelvjárási gyűjtésekben 

utánanéztem, hogy a hát milyen szerepet tölt be a kérdésekben az egyes 

nyelvjárásokban. 

A népnyelvben nagyon gyakori a hát partikulával való kérdezés, ezt már 1899-ben 

megállapította Kosztolányi Zoltán (1899: 541–547), s a mostani nyelvjárási gyűjtések 

és tájszótárak is igazolják ezt az állítást. Hódmezővásárhelyen például az olyan 

emberre, aki gyakran kezdi a mondanivalóját a hát szóval, a Hát alatt vőgy is van 

szólást használják (ÚMTSz.2 / 875). 

Rubinyi Mózes a múlt század elején (1901: 116)  még adatolta a moldvai 

csángóknál a hát-nak az időhatározói jelentését. Az általa gyűjtött példa a következő 

volt: Szolomon felfogotta, ad, hát há megtuggyák tartani (azaz Salamon felfogadta, 

hogy ad, akkor, ha …). 

Csűry Bálint a Szamosháti szótárban (1935: 368–369) a hát-ot egyfelől a 

továbbfolytatott kérdés bevezető szavaként említi (pl.: Hát a lú elég nagy vóut?), 

másfelől a meglepetés és a csodálkozás tartalmának a jelölőjeként (pl.: Hát hagyod 

magad?), illetve az ’ugyanbizony, vajon’ jelentésben is adatolja a partikulát (pl.: Na, 

hát mit akārsz? Hát ezek vajom mit akārnānak?). Bálint Sándor (1957: 575) a Szegedi 
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szótárban a kérdésben bevezető szóként említi a hát-ot, a Hát odahaza hogy vattok? 

Hát ez ki? példákat hozva. 

Az értelmező szótárak a kérdésbeli hát-nak árnyaltabb leírását adják. Czuczor–

Fogarasi (1864: 1452) a kérdő hát-nak még csak kétféle használati körét írja le: 

egyrészt kétkedve kérdezésre használatos a hát (Hát pénzt kapsz-e?), másrészt a beszéd 

tárgyának folytatásakor vagy az attól való eltéréskor alkalmazzák (Hát még mivel 

szolgálhatok?). 

Az ÉrtSz. (III / 144–145) a kérdést bevezető hát-nak azonban már kilenc fő 

jelentéskörét adja meg. A hát eszerint állhat bevezető szóként (Hát mi újság nálatok?); 

szerepelhet nyomósító szóként vagylagos eldöntendő kérdésben (Hát találkoztál az 
igazgatóval vagy sem?); állhat ellenvetést tartalmazó kérdés elején (Hát nem kell-e 

mindent megpróbálnunk, hogy minél előbb magára találjon?). Felveheti az ’ugyan’ 

jelentését is, ilyenkor a bizonytalanság és a találgatás közvetítője lesz (Ejnye, hát hol 

járhat most ez a félsz benne?), kifejezhet csodálkozást, meglepetést, enyhe rosszallást 

és megütközést (Hát te hogy kerülsz ide?), valamint erős felindultságot, haragot is 

közvetíthet (Hát tehetek én arról?!). Bevezethet állító értelmű tagadó kérdést (Hát nem 
neveltem én őt tisztességesen?), és a közlés megerősítését váró kérdést is (Hát nem?). 

Megjelenhet továbbá az események elbeszélésében további részletek iránt érdeklődő 

kérdésként is (Hát aztán?). 

Kíváncsi voltam, hogy a szótári információk mennyire vannak összhangban a 

tényleges nyelvhasználati adatokkal, így televíziós és rádiós vitaműsorokban, valamint 

országgyűlési jegyzőkönyvekben néztem meg a hát partikula viselkedését a 

kérdésekben. Elsőként az ATV-n sugárzott Pro és Kontra című vitaműsor egy részletén 

mutatom be a hát partikulához köthető egyik nyelvhasználati stratégiát: 

 

A: És szerintem maga is érti, hogy mi miről beszélünk, és maga segítsen nekünk, és mi 

okosak szépen bújjunk össze, nem így, a televízióban, meg a Parlamentben, hatan-

nyolcan; hívjon meg embereket, a Hankiss tanár urat hívja meg, a Verebes Istvánt hívja 

meg, egy csomó ember a ballibből érti ám, hogy mi mit beszélünk. Hát milyen alapon 

lehet megmagyarázni a magyarországi médiahelyzetet? Melyik isten hatalmazta fel a 

szoclib tábort, hogy ez így legyen? Mi ezt vitatjuk, és kérjük a maguk segítségét, és ezért 

ki kell mennünk az utcára. És akkor engem nem zavar, hogy a magyar ATV-n a Fásy 

Ádám hetvenöt darab műsort csinált egyfolytában MSZP-s polgármester-jelöltekkel és 

képviselőjelöltekkel, mer’ akkor majd a mi képviselőjelöltünk, őket bemutatjuk ott. De 

hát így hogy lehet? Hogy az MSZP-s jelöltek hetvenöt műsorban, a mi jelölteink meg 

sehol. Melyik isten hatalmazta fel magukat erre? 

 

Ebben a hosszú monológrészletben a hát partikula szónoki kérdésekben jelenik meg, 

s ezeket a kérdéseket hatáskeltő funkciójuk miatt használja a beszélő, azaz nem vár 

választ a feltett kérdésre. Az idézett példa hát-os kérdései valójában nem is kérdésnek, 

hanem állításoknak tekinthetők, mégpedig ellentétes értelmű állításoknak. A Hát 

milyen alapon lehet megmagyarázni a magyarországi médiahelyzetet? kérdés a 

Semmilyen alapon sem lehet állítással egyenértékű, a De hát így hogy lehet? kérdés 
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pedig az Így sehogysem lehet állítással ekvivalens, s ezt az értelmezést a kérdés 

hullámzó intonációja is alátámasztja. Ha a kérdésekből elhagyjuk a hát elemet, 

továbbra is szónoki kérdések maradnak, de a partikula alkalmazása felerősíti a 

retorikusságukat. Egyértelműen látszik, hogy nem megakadásjelenségként és nem 

beszédtöltelékként funkcionál a hát ezekben a kérdésekben, hanem ellenvetést, illetve 

erős felindultságot és méltatlankodást fejez ki. 

A Közhang című műsorból származó részletben is hasonlóképpen viselkedik a hát 

partikula: 

 

B: Az az igazság, hogy mind a két oldalról lehetne mindenfajta példát felhozni, tehát a  

 jobboldal részéről is lehetne ugyanilyen példákat felhozni. 

A: Konkrétan gyerektáborról? 

B: Most nem gyerektáborról beszéltem; lehetne felhozni példákat. 

A: Hát akkor honnan? 

 

A Hát akkor honnan? kérdés egy vitázó kérdésnek tekinthető, az A beszélő az 

előzőleg elhangzott megnyilatkozás igazságértékét kérdőjelezi meg a kérdésével. Nem 

információt kér a kérdéssel, hanem vitatkozik B álláspontjával, s a kérdés hangsúlyából 

kiderül, hogy a hát-ot annak a nyomatékos kifejezésére használja, hogy szerinte 

semmilyen példát nem lehet felhozni, vagyis a partikula az ellenvetést erősíti, és 

egyben retorizálja is a kérdést. 

A Parlamenti Napló jegyzőkönyvéből származó alábbi részletben pedig a hát 

partikula többféle viselkedését is nyomon követhetjük: 

 

Dr. Isépy Tamás (KDNP): Két percre sem lesz szükségem, mert sajnos nem az ellenzék 

nem következetes, a kormány nem következetes. Miért nem kérte a magyar-román 

alapszerződéshez a parlament hozzájárulását? Egy szándék megvalósításához miért 

kéri? Egy szándék megvalósításához! Hát ez nem következetesség. Mi éppen azt mondjuk 

– most ebben a felszólalásban is, a három ellenzéki párt álláspontját –, hogy mi 

szükségesnek tartjuk a probléma megoldását, de ez nem a probléma megoldása. Hát hol 

van az alapító okirat tartalma? Hát azt kell megmondani! Hát ahhoz milyen szándékok? 

És tessék mondani, 28 százalék meg tudja akadályozni egy szándék megvalósítását? 

 

A hát ebben   a példában   egyrészt   kötőszói   értelmében   szerepel   (Hát ez nem 
következetesség), konklúziószóként (vö. Ladányi 1961) viselkedik, azaz a 

mondanivaló részösszefoglalását végzi el. Másrészt kommunikációszervező funkciója 

van: összeköti a megnyilatkozásokat (Hát azt kell megmondani!). A két kérdésben (Hát 

hol van az alapító okirat tartalma? Hát ahhoz milyen szándékok?) pedig a szubjektív 

és az érzelmi többlettartalom miatt a partikula a kérdések retorikusságát erősíti. Látható 

tehát, hogy egyik esetben sem megakadásjelzőként áll a hát, minden megjelenésének 

pragmatikai funkciója van. 

Az általam vizsgált korpusz kérdéseiben a hát partikulának a nyomósító és a 

kiemelő funkciója dominált. A választott korpusz jellege (vitaműsorok, országgyűlési 
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felszólalások) nyilvánvalóan befolyásolta, hogy ez az értelmezési módja került elő a 

hát-nak. A vizsgált anyag azt mutatta, hogy a hát partikula a kérdések közül főként a 

retorikai kérdésekben és a vitázó kérdésekben fordul elő, s szerepe az interpretációs 

mechanizmus segítése: erősíti a kérdésnek az állításként való értelmezését, ezáltal jelzi 

a diskurzusszegmens és a beszélő közti viszonyt, vagyis mutatja a beszélő attitűdjét. Ez 

azonban csupán a hát-hoz kötődő egyik lehetséges nyelvhasználati stratégia. Érdemes 

volna még verbális konfliktus nélküli beszéltnyelvi szövegekben is megvizsgálni a hát 

partikula előfordulását, és összevetni az egyes jelentéskörök gyakoriságát. 

 

5. Összegzés 
 

Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem választ, hogy milyen nyelvhasználati stratégia 

köthető a hát diskurzusjelölő partikula használatához. A történeti és a szinkrón adatok 

azt mutatták, hogy a partikula a grammatikalizáció tipikus fázisain (vö. Abraham 1991: 

373) ment keresztül: helyviszony kifejezése > időviszony kifejezése > logikai viszony 

kifejezése > diskurzusjelölő funkció. Napjainkra a helyhatározói használat már 

kikopott a nyelvből, az időhatározói funkció és a logikai viszony még használatos, 

legelterjedtebb azonban a diskurzusjelölői szerep. 

A hát-hoz fűződő nyelvi babona és megbélyegzés ellenére is alkalmazzák a 

nyelvhasználók ezt az elemet, kihasználva a töltelékszói és egyéb funkcióit is. Már az 

1660-as évekből adatolható a hát-nak a diskurzusjelölői használata: a sárospataki 

hitvita kérdéseiben a vitatkozó felek saját arculatuk fenyegetettségét enyhítették a 

kérdésekben használt hát partikulával.  A vitaműsorokból és országgyűlési 

jegyzőkönyvekből összeállított korpusz elemzése pedig azt mutatta, hogy a hát 

partikula a kérdések közül többnyire a retorikai és a vitázó kérdésekben jelenik meg, s 

az interpretációs mechanizmust segíti: nyomósító és kiemelő szerepe van, valamint 

felerősíti a kérdések retorikusságát. 
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SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA 
 

 

BÁBEL JELENTÉSEI 
 

 

 

 

 

Bevezetés 
 

A fordítástudományban gyakran idézik Bábel tornyának legendáját mint a fordítás 

létrejöttének előzményét. Bábel tornyáról C. W. Ceram A régészet regénye című 

könyvének A Tornyok könyve című fejezetében kiemeli, hogy Babilon városában, az 

Eufrátesz partján „a torony, amelyről a Biblia beszél, kétségtelenül létezett” (Rapcsányi 

1973: 53). Lenyűgöző romjairól Hérodotosz görög történetíró írásai, valamint régészeti 

leletek is tanúskodnak. A legenda kapcsán Bábel és a torony a nyelvek összekeverésének, 

a kommunikáció zavarának, a megértés hiányának és általában a zűrzavarnak lett a 

szimbóluma. A torony építésének és összeomlásának története eltérő értelmezési 

lehetőségeket kínál, amelyeket az előadás a Bábel lexémához fűződő lehetséges 

értelmezések és a torony szimbolikája alapján szándékozik elemezni. A lehetséges 

értelmezéseket a vallás, a politika, az irodalomtudomány, a nyelvtudomány és nem 

utolsósorban a fordítástudomány is felhasználja annak érdekében, hogy álláspontjainak 

kialakításához fogódzókat keressen, illetve hogy a bábeli események alapján 

cselekedeteket, tényállásokat és döntéseket magyarázzon meg. 

Értelmezésekre és magyarázatokra már az ókori görögöknek is szükségük volt, 

amikor a hellén irodalom klasszikusait interpretálták. Ekkor, tehát még az ókorban 

alapozták meg a hermeneutikát, a szövegek értelmezésének tudományát Hermész 

Triszmegisztosz isten beavatottjai, majd magát a fogalmat Arisztotelész dolgozta ki 

(Kelemen 1990: 85). Azóta a hermeneutikának különböző irányzatai alakultak ki, 

amelyek célja a szavak és a szövegek jelentésének magyarázata. Mivel Bábel 

történetének különböző szimbolikus jelentései és ezeknek megfelelően más és más 

olvasatai, gyakran egymástól teljesen eltérő értelmezései léteznek, fontosnak tartjuk a 

gyakran már közhelynek számító, Bábellel kapcsolatos értelmezések szintetizálását a 

nyelvészet, az irodalom és a fordítástudomány érintkezési területeinek 

figyelembevétele alapján. 

A középkortól egészen napjainkig fennmaradt az az álláspont, amelyet a 

hermeneutika spekulatív rendszertana alapozott meg. Ezen rendszerezés értelmében a 

szavaknak létezik egy szó szerinti, verbális értelmezése, amely a szó „alapzatát” 

képviseli. Az erre épülő „szellemi felépítmény” a következő három elemet tartalmazza: 

az allegorikus, azaz üdvtörténeti, a tropologikus, azaz morális, életviteli és az 
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anagogikus, vagyis az égbe vezető, eszkatologikus jelentésszinteket (Kelemen 1990: 

85). 

Az előadás a következő kérdésekre keresi a választ: Alkalmas-e a hermeneutika 

középkorban megalapozott rendszertana, illetve a fenti jelentésszintek által nyújtott 

értelmezési keret arra, hogy segítségével a Bábel lexéma jelentéseit meghatározzuk? A 

Biblia, valamint a Biblia alapján született irodalmi alkotások szimbolikus utalásai 

alapján kitölthető-e a szó alapzatára épülő felépítmény mindhárom szintje? Vannak-e a 

Bábel lexémának olyan új jelentései, amelyek a hivatkozott értelmezési kereten kívül 

esnek? 

 

1. Bábel bibliai jelentései 
 

A bibliai hermeneutika szerint az írásműveket négyféle értelemben lehet és kell 

értelmezni. Erre vonatkozóan a középkor egyik, gyakran idézett példája a Jeruzsálem 

főnév, amely történetileg egy földi várost, allegorikusan az egyházat, tropologikusan a 

hívő lelket, anagogikusan, azaz eszkatologikus értelemben Isten égi városát jelöli (Ohly 

1997). A továbbiakban a Bábel és a Jeruzsálem lexémák jelentését párhuzamosan 

vizsgáljuk. 

 

1.1. Alapjelentés 
 

Jeruzsálem közvetlen, szó szerinti jelentése maga a földrajzi hely, a zsidók nagy múltú 

városa. Asszír neve Uraszalimmu; héberül Yerusalajim, a Bibliában Sálem. A Biblia 

világa című kötetben Jeruzsálemről az alábbiakat olvashatjuk: „A Bibliában már 

Ábrahám történetében találkozunk vele, amikor Ábrahámnak a négy király fölötti 

győzelme hírére Melkicedek, Sálem királya, kenyeret és bort hoza eléje…” (Rapcsányi 

1973: 49). A város bibliai jelentősége i. e. 1000 körül bontakozott ki, amikor Dávid 

király az ország fővárosává tette. A templomot Dávid király fia, Salamon építtette, i. e. 

586-ban babilóniai seregek elpusztították. Az újjáépített templomot és a várost i. sz. 

70-ben a rómaiak pusztították el (Rapcsányi 1973). 

Ha a középkori hermeneutika olvasati előírását tartjuk szem előtt, akkor 

megállapíthatjuk, hogy a Bábel tulajdonnév alapjelentése magát az Eufrátesz partján 

fekvő, ókori mezopotámiai várost, Babilont nevezi meg. Azt a települést, amely ma 

Irakban, al-Hilla városa közelében található. A város neve eredetileg a presumér 

Babilla, Babilon vagy Babilón, görögül Babülón volt, amelynek (a presumér nyelvben 

betöltött) jelentése ismeretlen. Az akkádok a hasonló hangzású, és immár jelentéssel 

bíró Báb-ili, illetve a Báb-iláni elnevezést használták, amely ’az istenek kapujá’-t 

jelentette (http://hu.wikipedia.orgwiki/Babilon). Babilónia „akkád nevének jelentését a 

Biblia népi etimológiája a héber balal = ’összezavar’ igével hozza kapcsolatba” 

(Gecse-Horváth 1978: 29). (A sumér alapítású városról azt kell tudnunk, hogy először 

i. e. 2200-ban említik a történetírók. Az eleinte alsóbbrendű szerepet betöltő város 
uralkodó szerepet tölt be i. e. 1830 és i. e. 536 között, fénykorát kulturális és politikai 

szempontból az i. e. 620-as években éli, majd perzsa tartomány lesz.) Azon kívül, hogy 
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Bábel magát a földi várost jelenti, a tulajdonnév a bábeli események, nevezetesen 

Bábel tornyának összeomlása kapcsán telt meg szimbolikus tartalommal. 

Babilon az ókori Közel-Kelet egyik legjelentősebb városa volt. A babilóniaiak hite 

szerint városuk az égi Babilon mintájára épült, s lakói „az ég és föld köldökének, a 

földi világ középpontjának tekintették. Hérodotosz a világ egyik csodájaként írja le, 

amelynek gazdagságával, épületeinek szépségével más város nem vetekedhet” 

(http://www.bkiado.hu/nerte/net_szimbolum/szimbolumszotar.htm). Mivel a 

Jeruzsálem és a Bábel nevek denotátuma mindkét esetben egy-egy földi város, a szó 

alapzatát képviselő jelentés szerint az értelmezési keret első szintje mindkét lexémára 

vonatkozóan azonos jelentéssel tölthető ki: (1) ’földi város, a földi világ középpontja’. 
Meg kell jegyeznünk még, hogy az Ószövetség Jeruzsálemet nevezi nagyvárosnak, a 

Jelenések könyve (14.8, 18.10) viszont Babilont. 

 

1.2. Allegorikus, üdvtörténeti jelentés 
 

Az alapjelentésre épülő szellemi jelentések közül először az allegorikus értelmezést 

vizsgáljuk meg. A (2), allegorikus értelmezés isteni ihletésű, üdvtörténeti felfogáson 

alapszik, vagyis az egyházzal és Isten kijelentéseivel kapcsolatos. Többek között azzal, 

hogy „a teremtés szerves része a rossz, amelyet Isten minden következményével együtt 

(bűn, büntetés, sötétség stb.) felszámol az üdvtörténet befejező szakaszában” 

(http://www.konkordans.net/gyakranfeltett.html). 

Jeruzsálem, a mennyből alászállott szent város allegorikusan az egyházra utal. Ez a 

város volt az apostoli egyház kezdeti működésének színtere: itt tanított Jézus, itt halt 

meg a kereszten, és itt támadt fel. Jeruzsálem allegorikus értelemben (2) Krisztus 

egyházát, az evangéliumi emberek közösségét jelenti. 

Ezzel szemben a babiloniak nem engedelmeskedtek Isten akaratának, hanem 

hatalmára törtek. Bábelnek allegorikus értelemben nem a Jeruzsálem főnévvel 

párhuzamos, nem az egyházra vonatkozó jelentése bontakozik ki. Bábel 

Jeruzsálemnek, a fény városának az ellentétpárja, a (2) allegorikus jelentés értelmében 

az Istennek való ellentmondás, az Isten elleni lázadás, az emberi gőg, az isteni 

hatalomra való törekvés, a bűnbeesés, a pogányság jelképe. 

 

1.3. Tropologikus jelentés 
 

A (3) tropologikus (morális, életviteli) jelentés a hívő lélekre utal, az ember önmagába 

vetett hitére vonatkozik. Jeruzsálem tropologikus értelemben az emberi lelket jelenti. A 

Bábel főnévhez is közelíthetünk az egyes lelkek földi élete felől, és ha ezt tesszük, a 

szó tropologikus vagy morális értelmét tárjuk fel, az életvitelt, az üdvösség felé vezető 

utat mutatva meg. Ezen utóbbi jelentés beépül az akkád bábili, illetve a héber bável 

szavakba, amelyek jelentése: ’Isten kapuja’. Kétségtelen, hogy a torony építésével az 

emberek az istenhez vezető utat szándékoztak kiépíteni, de városukat 
nagyravágyásukkal a bűn színterévé tették. Ezzel megfosztották magukat attól, hogy 

átlépjék Isten kapuját. A szabad választás, a szabad akarat lehetősége benne van a 
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Bibliában. A bábeliek szabad akaratból Isten helyére törekedtek a névszerzés, a hírnév 

szerzése szándékával. A torony építése csak kezdete volt annak, amit tenni akartak (1 

Mózes 11:6/a). Ezzel itt Isten csupán előre vetíti, hogy ha az ember önmagát akarja 

dicsőíteni, ha isten hatalmára tör, akkor megindul a lejtőn. Aki pedig Isten hatalmára 

törekszik, az félelemben kell, hogy éljen, mert nem üdvözülhet. A szó tropologikus 

jelentése: ’bűn, nagyravágyás, kárhozat’. Az Özönvíz is az emberi engedetlenség, a 

bűnök miatt következett be. 

 

1.4. Anagogikus jelentésszint 
 

Végül pedig a túlvilágon beteljesülő jövendölések szempontjából közelítve, a szó 

anagogikus, az égbe vezető eszkatologikus értelmét kapjuk. Eszkhata + logosz: a végső 

dolgokról való beszédet jelenti. Az eszkhatológia a dogmatikán belül létezik, összeveti 

a mindennapi tapasztalatokat és az isteni igazságosságot. A túlvilági sorssal 

foglalkozik: Ha az ember nem követi Isten parancsait, nem azoknak megfelelően él, 

akkor elkárhozik, mivel az engedetlenség büntetést von maga után. A jelenések könyve 

szerint „A nagy Babilon a föld paráznáinak és undokságainak anyja”, minden 

ördöginek és sátáninak a jelképe (Jelenések 17: 5b). Az Újszövetségben Babilon tehát 

Isten büntetését szimbolizálja. A Bábel tulajdonnév anagogikus vagy eszkatologikus 

jelentése: ’Isten büntetése, a kárhozat színhelye, az Ördög birodalma, a Pokol’. 
Jeruzsálemmel összevetve: Isten városának az ellentéte, nem Isten égi városa, hanem a 

kárhozat színhelye (http://www.zetna.org.yu/zek/folyoiratok/65/danyi.html). 

 

2. Bábel tanulságai a nyelvtudomány számára 
 

A nyelvészetben még napjainkban is vita tárgyát képezi, hogy Bábel legendája a 

nyelvek eredetéről szól-e, vagy sem. A vitát annak alapján dönthetjük el, hogy a 

következő állítást hogyan értelmezzük: „A föld ekkor még egy ajkú és egyazon 

beszédű volt” (Ter, 11, 1-9). Egyes elemzők szerint ez az állítás nem a beszélt nyelv 

azonosságára vonatkozik, hanem arra, hogy „Bábel előtt” az emberek megértést 

tanúsítottak egymás iránt. Közös nyelvet beszéltek, de ez nem azt jelentette, hogy 

azonos nyelvük volt, hogy a világon csak egyetlen nyelv létezett, hanem azt, hogy 

közös céljaik voltak (Turay 2005: 22-24). Ezen értelmezés szerint Bábel története nem 

a monogenezis és a poligenezis problematikájáról szól, hiszen „az ókori keleti 

szóhasználat szerint az egynyelvűség kifejezés a különböző népek és emberek 

gazdasági, közigazgatási és politikai egységét, míg a különböző nyelvűség, a nyelvek 

összezavarása kifejezés a társadalmi, politikai, vallási stb. egység megszűnését, 

ellentétek kialakulását jelenti” (Gecse-Horváth 1978: 30). Tehát Bábel története nem a 

különböző nyelvek eredetét, hanem az emberek közötti társadalmi ellentéteket 

magyarázza meg. A Bábeli zűrzavar vagy nyelvzavar szimbolikusan az emberek 

közötti kölcsönös egyetértés hiányára, a társadalmi, politikai és vallási egység 
megszűnésére utal. 
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Egy másik magyarázat szerint az a nyelv, amelyet Isten adott az embereknek, az 

áttetsző dolgok jele volt. A nevek azokra a dolgokra vonatkoztak, amelyeket jelöltek. 

Bábel tornyának pusztulásakor Isten nem a nyelveket választotta el egymástól, hanem 

csupán az áttetszőséget, a szavaknak a dolgokkal való hasonlóságát szüntette meg. Ezt 

azért tette, mert azt akarta, hogy a bábeli büntetés megmaradjon az emberek 

emlékezetében. A nyelvek ezen elveszett hasonlóság alapján különböznek egymástól. 

„Csupán egyetlen nyelv őrzi a hasonlóság emlékét, … A héber … romjaiban hordozza 

az elsődleges megnevezés ismertetőjegyeit” (Foucault 2000: 55). Ebből az következik, 

a héber volt az első nyelv, az a nyelv, amelyen Isten az emberekhez szólt. Ez a 

gondolat viszont, hogy „megszűnik a szavaknak a dolgokkal való hasonlósága”, már 

átvezet ahhoz a feltételezéshez, hogy az eredeti, Istentől való nyelvet a nyelvi 

sokféleség váltotta fel. 

Bábel kapcsán a nyelvészeket a nyelvi sokféleség gondolata foglalkoztatta. Nem 

feltétlenül fogadták el azt, hogy a héber lett volna az eredeti, ősi nyelv. A torony 

összeomlásának következménye a többnyelvű világban azt a természetes reakciót váltotta 

ki, hogy különböző nemzetek körében kutatni kezdték: vajon nem az ő anyanyelvük 

lehetett-e az eredeti, Istentől való nyelv. Minden nyelvközösség beszélői ösztönösen 

megkíséreltek olyan elméleteket gyártani, amelyek saját nyelvük elsődlegességét, 

felsőbbrendűségét, míg más nyelvek „zagyvaságát”, alacsonyabb rendűségét hirdették. 

Egyesek már az Édenkertbe is bevitték a többnyelvűséget. Az újkorban egy spanyol 

tudós például kijelentette, hogy a Paradicsomban Ádám spanyolul beszélt, Éva olaszul 

válaszolt, a kígyó pedig németül sziszegte csábító szavait. A 19. században nálunk is 

napvilágot láttak olyan elméletek (Horváth István történész tollából), amelyek 

bizonyítani kívánták, hogy a világ legősibb népe a magyar. Horváth István Babilon 

nevében például Bábolnát vélte felfedezni, az ismert pun város, Karthágó nevét pedig a 

Kard-hágóra vezette vissza. A 20. század elején Markos Gyula írt nyelvészeti tanulmányt 

arról, hogy a héber nyelvnek, így a világ többi nyelvének is a magyar volt az őse. Markos 

a Bibliában 6000 magyar szót vélt felfedezni. Ezek közé tartozott az istenség hármas 

neve a héberben: az Élohim, a Jahva és az Adonáj, mely neveket az Élő Hím, a Jó Java 

és a Nagyon Jó Atya magyar kifejezésekre vezetett vissza (Tótfalusi 1976). 

Természetesen az említett megoldások messzemenően nélkülözik a tudományos 

megalapozottságot, és arra ösztönöznek, hogy kijelentsük: nem szabad hamis érveket 

keresni azért, hogy egy nyelv felsőbbrendűségét megkíséreljük bebizonyítani. A 

nyelvtudomány mindezidáig még nem sorakoztatott fel olyan tényeket, amelyek egyes 

nyelvek felsőbb-, míg más nyelvek alsóbbrendűségét igazolnák. A nyelveket nem lehet 

beszélőinek politikai vagy gazdasági pozíciója alapján értékelni. 

 

3. Bábel tornyának megjelenése az irodalomban 
 

Bábel tornyának legendája számos írót és költőt ihletett meg. Közülük most Franz 

Kafkát említjük, akit többnyelvűsége (cseh és német) következtében érdekelt a téma. 
Szinte minden jelentős írásában megjelenik a Torony: a nyelv és az emberi beszéd 

szimbóluma, amely jelentheti a felfelé törekvést, de jelentheti a fenyegetettséget is, 
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hiszen a közös nyelv hiánya az embereket és a kultúrákat elválasztja egymástól. Ezen 

utóbbi gondolat fedezhető fel Kafkának A Kínai Fal építése című novellájában (1917), 

amely egy 1973-ban megjelent kötetben olvasható magyarul (Kafka 1973: 386–399). A 

történetben az emberek azért vállalkoznak az országot övező Fal megépítésére, hogy az 

majd az ott lakóknak évszázadokon át védelmet nyújtson. Mivel a Fal nem volt 

összefüggő, a részépítkezések következtében hézagosra sikerült, így az emberek 

számára nem jelentett teljes bezártságot. A történetben az egyik szereplő, egy tudós 

sajátos értelmezésében jelenik meg Bábel tornya. A tudós könyvében azt állítja, hogy a 

torony nem a közhiedelemben élő okok miatt omlott le, hanem azért, mert gyengék 

voltak az alapjai, s a kínai Nagy Fal nem más, mint egy új torony alapzata. 

A korábban már említett fenyegetettséget jelképezi Kafkának A város címere című 

írásában (1920) az emberiségre lesújtó, hatalmas ököl. A történet arról szól, hogyan 

gyűjtötték össze az embereket az új Torony megépítésére, ahol már tolmácsok 

segítették a munkát azért, hogy az emberek megértsék egymást. A második nemzedék 

tagjai azonban ráébredtek, mennyire értelmetlen a Torony építése, hiszen életükben 

úgysem fog elkészülni. A különböző nemzetek fiai összetűzésbe keveredtek, 

ugyanakkor már annyira kötődtek is egymáshoz, hogy nem állt szándékukban a várost 

elhagyni. A városban született mondák és dalok viszont megjövendölték, hogy egyszer 

majd egy óriás ököl sújt le rájuk. Ezért is került a város címerébe az ököl (Kafka 1973: 

412–413). Kafka számára a Torony és pusztulása sűrített jelkép: a Himmelsturmbau 

német szó egyrészt az Ég ostromlását (Sturm), a felfelé törekvő emberi akaratot 

jelképezi, másrészt a Tornyot (Turm), amely ezt lehetővé teszi. „Szétbogozhatatlanul 

összefonódik lázadás és imádat, akárcsak az emberi beszéd két indítéka, az igazság 

feltárása és elrejtése” (Steiner 2005: 60). Nehéz megfejteni, hogy mit is jelent mindez 

az emberiség számára. Talán azt, hogy ha az ember nem törekedett volna az Ég felé, 

ami a mítosz szerint tiltott tevékenység volt, és ha a nyelvhasználatban sem törekedne 

arra, hogy a jelentést „annak végső, tilalmas határáig” kutassa, „akkor meglehet, ma is 

még az egy igaz és osztatlan nyelvet beszélné” – vonja le a következtetést Steiner 

Bábel után című, a nyelv és a fordítás kérdéskörét tudományos igénnyel feltáró 

munkájában (Steiner i. m. 60). 

Nagy írók és gondolkodók számára a Torony pusztulása egyrészt annak a jelképe, 

hogy az ember az eget akarja birtokba venni, a Teremtő felé törekszik. Ezáltal annak is 

a szimbóluma, hogy a nyelv Istennel függ össze, Isten adománya. Másrészt, a torony 

összeomlása szükségszerű esemény, „az elfojthatatlanul feltörő emberi akarat és 

értelem következménye” (Steiner 2005: 59–60). 

A magyarok eredetét elbeszélő mondában szintén megjelenik a torony, amelyet 

Ménrót kezdett el rokonaival együtt építeni az özönvíztől való félelmében. De a tornyot 

nem építhették fel, mert isten annyira megváltoztatta az építők nyelvét, hogy még a 

rokon se értette meg tulajdon rokonát. Ezért aztán Ménrót népe szétszéledt a világban. 

Ménrót a nyelvek összezavarása után Perzsia országába ment. Itt megismert egy szép 

lányt, akit Enéhnek (szarvasünőnek) hívtak, feleségül vette, s a felesége két szép 

fiúgyermekkel ajándékozta meg. Az egyiket Hunornak, a másikat Magyarnak 

nevezték: tőlük származnak a hunok és a magyarok” (Lengyel 1976: 7–8). 
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Gyakran bukkanunk Bábel szimbolikájára Kosztolányi írásaiban is, aki Ábécé a 

fordításról és a ferdítésről című elbeszélésében a bábeli nyelvzavart, a nyelvek 

sokféleségének létrejöttét ekképpen jellemzi: „Ha a pallér gerendát kért, csákányt 

hoztak neki, téglaragasztó szurok helyett vizet. Az építkezést sürgősen abba kellett 

hagyni” (Kosztolányi 1928/2002: 511). Kosztolányi modern korunkra mintegy 

előrevetíti, hogy ez a kényszerhelyzet hívta életre a nyelviskolákat és fordítóirodákat, 

és mozgósította a nyelvtanárokat, „hogy a sok boldogtalan halandót közelebb hozzák 

egymáshoz” (Kosztolányi uo.). Kosztolányi tehát a megoldást egyrészt a nyelvi 

közvetítést vállaló személyekben és intézményekben látja. Kosztolányi számára Bábel 

legendája a nyelvtanulást és annak nehézségeit, kudarcát idézi fel. A nyelvtanulásról 
című írásában nézeteit ekképp fogalmazza meg: „Reánk szakadt Bábel átka. 

Türelmetlenkedünk, okoskodunk, hogy vegyük le magunkról ezt a bibliai idők óta 

reánk szakadt nyelvzavart, mert bármennyire régi is, sehogy sem szokhattuk meg 

mégannyi évezred után sem” (Kosztolányi 1905/2002: 7). Máshol pedig ezt írja: „Az 

én koromban vad, bábeli nyelvzavarok feleseltek” (Kosztolányi 1932). Ezek a sorok az 

összhang, a megértés tragikus hiányát sugallják, amely még a 20. században is hiányzik 

az emberekből. 

Az új kultúrnyelv című írásában „a remények csillagaként” az eszperantóban látja a 

megoldást a többnyelvűség által okozott zűrzavar megszüntetésére. Zamenhof 

tevékenységét így jellemzi: „A bábeli nyelvzavart eloszlatja, mint zseniális operatőr 

felvágja a némák és gyámoltalanok papagájnyelvét, s a gyerek módra veszekedő 

nemzeteket kibékíti egymással, mert megérteti őket” (Kosztolányi 1906/2002: 10). 

Bábel szimbolikája számos magyar költő versében is megjelenik. Az értelmezések 

egy külön tanulmányt érdemelnének. Berzsenyinek A pesti magyar társasághoz című, 

1815-ben megjelent versében összeomlik az ínség óriási tornya (Berzsenyi 1815/1985: 

127-130). Vörösmarty Gondolatok a könyvtárban című versében egy új világ, egy új kor 

eljövetelének szükségességére hív fel, amelynek alapjait szorgalmasan le kell rakni, 

hogy azután felépíthessük „egy újabb kor Bábelét” (Martinkó 1987: 480). Ady Endre 

Magyar jakobinus dala című költeményében az „álmos, szegény Magyarországot” 

nevezi a „szolga népek” Bábelének, ahol a magyarok, az oláhok, a szlávok együttélése a 

soknyelvűséget, a nyelvek összezavarása utáni állapotot szimbolizálja (Láng–

Schweitzer 1983: 145). Bábel szimbolikájával Dsida Jenő és Reviczky Gyula verseiben 

is találkozunk. 

 

4. Bábel legendájának értelmezése a fordítástudományban 
 

A fordítással kapcsolatos mitikus gondolkodás a Bábel előtti korszakot nyelvi 

szempontból ideális állapotnak tünteti fel (Steiner 2005), hiszen a legenda szerint akkor 

mindenki ugyanazt a nyelvet beszélte, ezért az emberek megértették egymást. A Bábel 

utáni zűrzavart hangsúlyozó kutatók viszont a kommunikáció összeomlását emelik ki, 

amely megosztottságot, ambivalenciát teremtett. Ennek eredményeképpen a fordítással 
kapcsolatos diskurzusban negatív asszociációk kerültek előtérbe, amelyek azt sugallták, 

hogy a fordítás nemcsak nehéz és sosem tökéletes, hanem lehetetlen is. Számunkra 
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Bábel legendájának az a tanulsága, hogy mivel a Bábelben történtek a nyelvek 

sokféleségét hozták magukkal, ennek elkerülhetetlen következménye a fordítás. A 

fordítással kapcsolatban nem annak lehetetlen voltát kell hangsúlyozni, hanem erényeit 

kell kiemelni, azt, hogy fordításra mint az információ közvetítésére, a nyelvi korlátok 

megszüntetésére szükség van. A nyelv ezen tevékenység következtében képes 

embereket, kultúrákat összekötni, különböző nyelveket beszélő egyének és különböző 

nyelven megfogalmazott szövegek között kapcsolatot teremteni. Ha egy nyelvközösség 

tagjai csak saját nyelvükön tudnának megszólalni, és csak saját nyelvükön értenék meg 

a hozzájuk intézett információt, a nagyvilágban magukra maradnának. Nem jutnának el 

hozzájuk létfontosságú hírek és ismeretek. Éppen ezért nemcsak a fordítás lehetetlen 

voltának hirdetését, hanem a fordításról mint másodlagos tevékenységről való 

vélekedést is értelmetlennek tartjuk. 

A fordítástudományban szimbolikusan értelmezhető George Steiner cambridge-i és 

genfi professzor Bábel után című, a fordítás legalapvetőbb kérdéseit taglaló könyvének 

megjelenése 1975-ben, majd az átdolgozott kiadás 1992-ben. A kötet értelmezhető úgy 

is, hogy az összekötő/köldökzsinór szerepét tölti be a fordítással kapcsolatos korábban 

megjelent szakirodalom és napjaink fordítástudománya között. A fordítás retorikai, 

irodalomtörténeti és irodalomtudományi, nyelvészeti és filozófiai aspektusainak 

összekapcsolására törekszik, amelynek megvalósítására korábban még csak kísérletet 

sem tettek a kutatók. Steiner kifejti, hogy tágabb értelemben minden kommunikáció, 

így az anyanyelvi közlés is fordítás. Ugyanakkor a Bábel-kérdés két nyelv 

találkozásakor jelenik meg, és abban áll, hogy egyáltalán létezik két, illetve több ezer 

egymástól különböző nyelv. A szerző a fenyegetettséget, a félelmet a következőkben 

látja: Annak ellenére, hogy az emberi faj „genetikailag és fiziológiailag szinte minden 

tekintetben egységes” (XIV), sőt, egyforma evolúciós lehetőségekkel is rendelkezik, az 

emberek mégis kölcsönösen érthetetlen nyelveket beszélnek. Ezért a második vagy 

harmadik nyelv elsajátítása félelmetes kényszerként nehezedik ránk. Az eredeti nyelv 

darabokra töredezése katasztrófaként, büntetésként jelenik meg, melyet Isten 

önhittsége, nagyravágyása miatt rótt az emberre. Ez a nyelvi zűrzavar gazdasági, 

politikai és társadalmi katasztrófákkal sújtotta „a Bábel után ezerféleképp motyogó s 

dadogó” emberiséget (Steiner 2005: XV). Ugyanakkor az ember azért képes a 

fennmaradásra, mert kreativitása következtében képes jövő időket, ha-állításokat 

létrehozni, ennek következtében előre, a megsemmisülésen túlra látni. Ez egy csoda, a 

grammatika csodálatosságának és az emberi kreativitásnak a csodálatos képessége. A 

nyelv segít abban, hogy a bábeli eseményeket ne csupán katasztrófaként éljük meg. 

Steiner hívja fel a figyelmet arra, hogy az angol nyelvben a katasztrófát jelentő dis-

aster lexémába etimológiailag beépül a csillag szó, amely „egyben az emberiségre 

aláhulló csillagzáport” is szimbolizálja (Steiner 2005: XIX). 

 

Összegzés 
 

Bár Bábel legendája a távoli múltra nyúlik vissza, a nevével fémjelzett probléma 

napjainkban is aktuális, s mi több, egyre szélesebb körű társadalmi kérdéssé is válik. 
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Ahhoz, hogy a Bábel lexéma jelentéseit elemezzük, a hermeneutika középkori 

értelmezési kerete biztosít kiinduló álláspontot. Az irodalom és a fordítás tárgykörébe 

tartozó példák alapján megállapíthatjuk, hogy az elemzett lexémának ’a földi városra, a 

világ közepé’-re utaló, illetve az ’Isten kapujá’-t jelölő alapjelentése napjainkban egyre 

inkább háttérbe szorul. A középkori allegorikus, tropologikus és anagogikus jelentések 

alapján Bábel jelentése leginkább olyan negatív asszociációkon alapuló kifejezésekkel 

hozható kapcsolatba, mint például a bűn, a büntetés, a nagyravágyás, a kárhozat, a 

zűrzavar, a hazugság, a kommunikáció zavara, a fenyegetettség és egymás meg nem 
értése. A Bábel tulajdonnév leggyakrabban a bábeli zűrzavar és a Bábel tornya 

szókapcsolatokban fordul elő. A zűrzavar alapján elsősorban a káoszra, a büntetésre, az 

egyetértés hiányára gondolunk. Ugyanakkor vannak a Bábel lexémának új, pozitív 

asszociációkat közvetítő jelentései is, amelyek a dolgozatban hivatkozott értelmezési 

kereten kívül esnek. Ezek az optimizmust sugalló jelentések különösen a fordítással 

mint kétnyelvű beszédtevékenységgel kapcsolatban nyilvánulnak meg. Mivel a fordítás 

megszünteti a különböző nyelvközösségek közötti korlátokat, és lehetővé teszi az 

információcserét, megszünteti azt a fenyegetettséget, kiszolgáltatott helyzetet is, 

amelyet a többnyelvű világ jelenthet az egynyelvű beszélők számára. A fordítás mint 

nyelvek, kultúrák és ideológiák közötti közvetítés lehetővé teszi, hogy a többnyelvű 

világban eligazodjunk, és hogy a többnyelvűséget ne katasztrófaként éljük meg, hanem 

annak előnyeit magabiztosan, céltudatosan használjuk fel saját boldogulásunk 

érdekében. 
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SZ. HEGEDŰS RITA 
 

 

ELÉRTJÜK, MEGÉRTJÜK VAGY FÉLREÉRTJÜK EGYMÁST? 
 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Értelmező szótárainkban az elért címszó jelentései között nemcsak a ’helyesen 

értelmez’ jelentést találjuk meg, hanem a ’tévesen értelmez’ jelentést is a ritk., azaz 

’ritkán’ jelzéssel ellátva. Lassanként a ’helyesen értelmez’ alapjelentés szerint már nem 

is hallani a kifejezést, ma már jogosabb lenne itt feltüntetni a ’ritkán’ megjegyzést. 

Kényelmetlen helyzetbe kerülhetünk a kifejezés mindennapi használata során, pl. ha 

egy történet mesélésekor alkalmazzuk: X elértette a célzást. Utólag magyarázkodásra 

szorulhatunk, ha beszélgetőtársaink a félreért szinonimájaként dekódolják, hiszen a 

visszájára fordul a helyzet. Ennek a jelenségnek, jelentésváltozásnak eredünk a 

nyomába kognitív nyelvészeti eszközökkel felszerelkezve. A téma kimerítésére nem 

vállalkozhatunk, ehhez szükség lenne mindhárom szóba jövő igekötő 

jelentésszerkezetének kognitív szempontú feltárására. Andor Enikő erről írt Az EL 

viszony jelentésszerkezete a magyar nyelvben c. szakdolgozatában Szilágyi N. Sándor 

vezetésével. A további két igekötőről kognitív szempontú feltárás még nem készült. 

Más típusú átfogó munkákat találhatunk (pl.: J. Soltész 1959; Perrot 1966; Beöthy–

Altmann 1985; Szili 2001). 

Elsősorban azt vizsgáljuk, hogy az elért használatának eltolódását mi motiválhatta. 

Ehhez először bemutatom a szükséges kognitív nyelvészeti eszköztárat, rámutatok az 

el, félre, meg igekötők jelentésszerkezetét alapvetően meghatározó vonásokra, végül 

különösen az értékjelentések vonzásának törvényét felhasználva vázolom a jelentés-

eltolódás folyamatát. 

 

2. Eszköztárunk 
 

2.1. Kognitív nyelvészeti keretek közt mozgunk. Ebből a nyelvészeti kifejezés 

nyomatékos, a jelentés vizsgálata során „csakis nyelvi adatok alapján nyelvet 

vizsgálunk nyelvészeti módszerekkel, kijelentéseink a nyelvre vonatkoznak, a 

pszichológusokkal és filozófusokkal pedig nem kívánunk vitába bonyolódni” (Szilágyi 

N. 1996: 7), azaz nem áll szándékunkban sem az agyban lejátszódó folyamatokat, sem 

a kulturális környezetből adódó hozadékokat, sem az általános emberi tapasztalatból 

következő tapasztalatokat rekonstruálni egy-egy szó jelentése kapcsán. Az általam 

használt szakkifejezések kifejtése, levezetése bővebben megtalálható Szilágyi N. 
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Sándor Hogyan teremtsünk világot? c. kéziratában. Mivel ez számos ponton nem 

egyezik az általában ismertebb, George Lakoff nevével fémjelzett megközelítés 

fogalmaival, ezért szükségesnek tartom a következő rövid bemutatást. 
 

 

2.2. Az értékjelentés 
 

Röviden: a beszélőközösség nyelvben tükröződő viszonyulása a jeltárgyhoz vagy 

másként a jelölethez. A beszélőközösség említése biztosítja, hogy a szónak nem 

alkalmi emocionális értékére kell gondolnunk. Ugyanakkor a denotatív jelentéssel 

szembeállítva, valóban nem nevezhető racionális viszonyulásnak. Így pl. a kutya 

értékjelentése azonos a beszélőközösségben attól függetlenül, hogy kinek-kinek 

negatív vagy pozitív élményei fűződnek hozzá, hogy valakit megharapott-e már egy 

kutya vagy sem. Az értékjelentés a nyelvi kifejezésekből rajzolódik ki. A kutya 

esetében többek közt ilyen környezeteket találunk: Kutya hideg van. Kutyának való. 
Kutyába se veszik. Bizonytalan, mint a kutya vacsorája. Az apja nagykutya. A mi 

kutyánk kölyke. Kutyálkodik. Kutyául érzi magát. stb. Ezek a környezetek együttesen 

határozzák meg a kutya szó negatív értékjelentését, annak ellenére, hogy a konkrét 

állatot sokan szeretik, kedvesnek tartják, a leghűségesebb társként emlegetik. 

 

2.3. Az értékdimenzió és a szolidáris értékek vonzásának elve 
 

Az értékdimenzó az értékjelentések típusainak rendezőelve. Többek közt a jó–rossz, 

aktív–-passzív, közel–távol, fent–lent struktúraszervező erőket találhatjuk meg a 

nyelvünkben. Ezek a dimenziók egymással is összefüggést mutatnak, hiszen a jó, aktív, 

közel, fent stb. pólusok összefüggenek. Andor Enikő ezt szemléletesen ábrázolja 

(1999: 26, l. ábra), felveszi az érték- és a térdimenziókat egyaránt. A baloldali 

oszlopban a pozitív, a jobboldali oszlopban a negatív érték-, ill. térdimenziók 

találhatók. (Fordítva szerencsésebb lenne, hiszen nyelvünk éppen fordított összefüggést 

mutat, vö.: balog, bal lábbal kelt stb.) 
 

1. ábra. Érték- és térdimenziók összefüggései 

 

Fent ———— Lent 

|  | 

Közel ———— Távol 

|  | 

Kint ———— Bent 

|  | 
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Elöl ———— Hátul 

|  | 

Jó ———— Rossz 

|  | 

Aktív ———— Passzív 

|  | 

Élet ———— Halál 

|  | 

Férfi ———— Nő 

|  | 

Meleg ———— Hideg 

|  | 

Látható ———— Láthatatlan 

|  | 

Több ———— Kevesebb 

|  | 

Hangos ———— Halk 

|  | 

Jobbra ———— Balra 

|  | 

Bátor ———— Gyáva 

|  | 

Állítás ———— Tagadás 

 

Pl.: Az autóval felgyorsít, ill. lelassít, a szlengből: Feldobja, felpörgeti a hangulatot. – 

Ez lefárasztott. – Eluntam., A hír felvillanyoz – lelohaszt – elkedvetlenít. A példákból 

kitűnik, hogy csoportokba tömörülnek az igekötők attól függően, hogy milyen 

értékdimenzióra utalnak. Az előző példák alapján a fel értékdimenzió szempontjából 

nemcsak a le igekötővel áll szemben mint ellentétes iránnyal, hanem az el igekötővel is, 
hiszen az is rendszeresen a passzív értékjelentéssel kapcsolódik össze. Természetesen a 
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csoportokat nem választják el éles határok, egy-egy igekötő nem kizárólagosan tartozik 

egy-egy csoportba. 

A dimenziók mentén kialakult típusok pozitív és negatív pólusba tartoznak. 

 

„… a pozitív értékjelentésű szavak asszociációszerűen más pozitív jelentésűekkel 

kapcsolódnak össze, és ugyanígy a negatív jelentésűek más negatív jelentésűekkel. 

[…] ha valami egy bizonyos vonatkozásban pozitív, akkor ez szinte hozza magával 

azt a feltételezést/elvárást, hogy más (sőt minden más) vonatkozásban is az kell hogy 

legyen. Ilyen módon két nagy (és mint látni fogjuk: befelé strukturált) tömb jön létre 

[…] értékjelentés tekintetében az egyes tömbök minden egyes tagja szemben állhat a 

másik tömb minden egyes tagjával, még akkor is, ha denotatív jelentésük között 

semmiféle kapcsolat sincs.” (Szilágyi N. 1996: 12) 

 

Ezzel a jelenséggel magyarázhatók a denotatív szempontból látszólag semmiféle 

ellentétet nem tartalmazó szembeállítások, pl.: ügyes, de lusta, szép, de buta. 

 

2.4. A nyelvi észlelési feltételek 
 

Az észlelési feltételek azok, amelyek szükségesek egy-egy, a világban létező dolog 

azonosításához. Az észlelés még nem nyelvi cselekedet, de a nyelvi tevékenység, a 

bármiféle megnevezés előfeltétele. A nyelv elnevezéseinek használatával már 

kategorizálunk, minősítünk: „…a nyelvi minősítés ismérveinek együttese a szóhoz 

tartozik mint szójelentés, az észlelési feltételek viszont a dologhoz, mint a dolog olyan 

jellemzői, amelyek – éppen a nyelvi minősítettség folytán – nyelvi szempontból 

kiemelt fontosságra tettek szert.” (Szilágyi N. 1996: 40) 

 

2.5. A denotatív jelentés 
 

A denotatív jelentés „a nyelvi minősítés ismérveinek együttese” (Szilágyi N. 1996: 

39), amely nem azonos a szó használati szabályainak gyűjteményével, például nem 

tartalmazza a grammatikai, szociolingvisztikai szabályokat. A környezetet a dolgok 

megnevezése által tagoljuk, az egységeket kategóriákba soroljuk. Ennek köszönhető, 

hogy a különféle nyelveken szocializálódott embereknek fordítás vagy idegen nyelv 

használata közben apróbb félreértései alakulhatnak ki. Például, ha a túrós rétes 

receptjét adjuk meg angolul, akkor kénytelenek leszünk a cottage cheese kifejezést 

használni a túróra, de az angolszász területen, a receptünk alapján készített rétes 

valószínűleg szétfolyik, hiszen a magyar túró szárazabb, a cottage cheese inkább 

sovány leveses tejföllel felengedett nagyobb darabokból álló túróra hasonlít. Ha nyúlról 

szeretnénk beszélni angolul, újabb zavar támad, hiszen az általunk nyúlként emlegetett 

csoportot angolul egy szóval nem lehet megnevezni, de beszélhetünk külön hare-ről, 

azaz ’mezei nyúlról’, illetve rabbitről, azaz ’üregi nyúlról’. Így a nevek minősítéssel 
látják el a dolgokat, például eltérő nyelvek eltérő csoportokba sorolják a valóság 
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azonos elemeit, vagy egyszerűen az egyik nyelv teremtett rá nevet, a másik nem. Ez a 

nyelvi minősítés lényege. 

A témánkat érintő igekötők, bár nem fogalomszavak, de nyelvi elemek, nyelvi 

kategóriák. Minden magyar anyanyelvű tisztában van, mikor használhatja távolodás 

kifejezésekor az el, és mikor a félre igekötőt. Ennek pontos meghatározásához össze 

kell gyűjtenünk a nyelvi minősítés ismérveit, amitől természetesen elválaszthatatlan az 

észlelési feltételek összegyűjtése. A kettő tulajdonképpen csak szempontbeli 

különbség. Teljességre nem törekedhetünk, de a téma szempontjából fontos vonásokat 

sorba vesszük. 

 

2.5.1. Az el, a félre és a meg denotatív jelentése 

 

Mindhárom igekötő eredetileg ’irány’ jelentésű, amiből az idők során absztrakcióval 

alakultak ki az újabb jelentések. Ez a megállapítás az el és a félre esetében nyilvánvaló, 

a meg-nél magyarázatra szorul. Nyelvtörténetileg ’hátra’, ’vissza’ jelentésű, ezt néhány 

mai összetételben is érezhetjük: megad, megjön, megtér, megtérít (vö.: TESz. II.: 874). 

Az el és a félre még irányjelentése szempontjából is rokon, hiszen mindkettő egy 

mozgó dolog által egy kijelölt ponttól való horizontális távolodást fejez ki. (Vö.: Andor 

1996: 5) A félre jelentése az el szűkítése, speciálisabb változata: ’oldalra el’. 

Az el irányjelentéséből levezethetően, az útséma kiindulópontját hangsúlyozva a 

cselekvés kezdetére utal az igekötő: elered, elindul, elkezd. Ide sorolom az elért szót 

’megért’ jelentésében. Az út teljességét, tehát a kiindulópontot, magát az utat és a 

végpontot egybefoglalva jutunk el a perfektivitásig: elolvas, elzokog, elmond; a 

szolidáris értékek vonzásának elve alapján a távolodás és a rossz fogalma 

összekapcsolódik, így alakul ki a negatív változásra utalás: elhibáz, elfuserál. (Vö: 

Andor 1996: 5, 21–24, 48.) Ebbe a csoportba tartozik az elért a ’félreért’ jelentése 

alapján. 

A félre irányjelentése a távolodás egy típusát foglalja magában, amely asszociálódik 

a rosszal, így jutunk el a negatív változás kifejezéséhez: félreolvas, félrenéz, félrekezel, 
és ide tartozik a vizsgált félreért is. A perfektivitás kifejezése ezzel az igekötővel nem 

jellemző. Természetesen még számtalan jelentése van az igekötőnek, de itt ezek nem 

relevánsak. 

A meg irányjelentése már szinte teljesen elhomályosult, ez könnyebbé teszi az 

absztrakciót. Alapvetően perfektivál, aminek kialakulása könnyen érthető, hiszen a 

’vissza’, ’hátra’ térbeli kifejezések az idő dimenziójában már a lezárt eseményekre 

utalnak. Ha visszanézünk az életünkre, akkor már a lezárult történéseket láthatjuk. A 

befejezetté tétel valamiféle állapot létrejöttének, változásának, elérésének a jelzése 

(bővebben: Szili 2001), pl.: megír, megsóz, megterít, megkopaszodik, megházasodik. 

Egy végállapot elérésének, a cselekvés egyszeriségének, mozzanatosságának kifejezése 

mellett még a cselekvés kezdetének kifejezésére is képes a meg: megáll, megszerettet, 

megörül, és ennek a csoportnak a tagja a megért is. 

 

3. Az elért hogyan vált a ’megért’-ből ’félreért’-té 



356 

 

 

Az el igekötő észlelési feltételeiből és így nyelvi minősítéseiből többek közt 

levezethető a távolodó mozgás, a cselekvés kezdetének jelzése, a perfektivitás és a 

negatív változás egyaránt. Így érthető, hogy az elért alak ’félreért’ és ’megért’ jelentése 

is illeszkedik a tárházba. Ma feltehetően azért gyakoribb a ’félreért’ jelentésű 

használat, mert a közel – távol dimenzióban „gyakran a meg igekötő jelzi a közeledést 

(pl. megszeret vkit/vmit), az el pedig a távolodást” (Szilágyi 1996: 25). Hasonlóan 

„párban állnak” a negatív –  pozitív állapotváltozás kifejezésekor: elsóz–megsóz. Tehát 

a szolidáris értékek vonzása itt is színrelép, ennek köszönhetően tolódik egyre inkább 

az elért jelentése a korábbi ’megért’-ből a ’félreért’ felé. 

 

 

Irodalom 

 
Andor E. 1996. Az EL viszony jelentésszerkezete a magyar nyelvben. Kolozsvár: Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Kézirat. 

Perrot J. 1966. Adalékok a meg igekötő funkciójának vizsgálatához a mai magyar nyelvben. In: 

Nyelvtudományi Értesítő 52. 

Beöthy E., Altmann, G. 1985. The Diversification of Meaning of Hungarian Verbal Prefix meg. 

In: Nyelvtudományi Közlemények 87. 

J. Soltész Katalin Az ősi magyar igekötők. Akadémiai Kiadó, Bp., 1959. 

Szilágyi N. S. 1996. Hogyan teremtsünk világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára. 

Kolozsvár: Erdélyi Könyvtanács. 

Szili K. 2001. A perfektivitás mibenlétéről a magyar nyelvben a meg igekötő funkciói kapcsán. 

In: Magyar Nyelv. XCVII. évf. 3. sz. 262–282. 

Benkő L. (szerk.) 1970. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára II. Budapest: Akadémiai 

Kiadó. 

 

 

 

 



357 

 

SZABÓ TAMÁS PÉTER 
 

 

A KÖZLÉSHELYZETBE ÁGYAZOTT JELENTÉS LEKÉPEZÉSÉRŐL 

Gondolatok egy tervezett szótár kapcsán 

 

 

 

1. A kutatás környezete 
 

A következő gondolatok egy 2002 óta tartó saját anyanyelv-pedagógiai kutatás 

„melléktermékeként” fogalmazódtak meg. A kutatás arra keresi a választ, hogy milyen 

képet alakít ki a közoktatás a nyelvhasználati – különösen a nyelvhelyességi – 

szabályokkal kapcsolatban, s hogyan befolyásolja a tanulók ismeretszerzési 

folyamatait. Az iskolának feladata lenne, hogy a nyelv változásfolyamatainak 

megítélésével, a nyelvhasználat szociokulturális beágyazottságával, az önkéntes és a 

kikényszerített nyelvi igazodás mechanizmusával kapcsolatban adaptív – tehát nagy 

magyarázó erejű – elméleti keretet, modellt adjon a diákoknak. A társas nyelvi 

viselkedés valósághű és megfelelő mértékben részletes, az eltérő szocializációs hátterű 

tanulók sajátos igényeit is igénybe vevő leírása alakíthat csak ki megfelelő 

szabályértelmezést és magas szintű normatudatosságot a diákokban. 

A kutatás eddigi szakaszában kérdőívek (N = 450 + 80 + 100 + 47) és interjúk (N = 

30) elemzése történt meg. A megkérdezettek középiskolások és egyetemisták, 

főiskolások voltak (részletesebben: Szabó 2007a, 2007b, 2007c; elméleti keret: 

pedagógiai konstruktivizmus – vö. Nahalka 2002; Korom 2005 – és beszédaktus-

elmélet). A próbafelmérések előzetes elemzése arra mutatott rá, hogy az iskolai oktatás 

nem veszi kellő mértékben figyelembe a tanulók informális környezetben szerzett 

tudását. Az informális (családi, baráti) és a formális (iskolai) keretben szerzett tudás 

gyakran nemkívánatos módon interferálódik, a kétféle környezetben használt nyelvi 

regiszterek gyakran inkompatibilisek, s a nyelvileg alkalmazkodni kívánó – illetve 

alkalmazkodni kényszerülő – diákok számos szabályt a megértő feldolgozás helyett 

magolással „sajátítanak el”. A tanárok sokszor olyan anyanyelvi hátteret tételeznek fel, 

amely a diáknak nem áll rendelkezésére. Egyes kérdéseket nem elégséges mértékben 

explikálnak, s ezzel félreértésekre adnak alkalmat. (Egy egyszerű példa: ha egy tanár 

azt mondja egy diáknak: „Nem mondunk olyat, hogy…”, illetve „Olyan nincsen a 

magyarban, hogy…”, akkor rendszerint azt érti ezalatt, hogy „a sztenderd magyarban 

normasértő azt mondani, hogy…” vagy „egyes szituációkban illetlenségnek számít, ha 

azt mondjuk, hogy…”. Neki ugyanis – szerencsés esetben – adekvát képe van a magyar 

nyelv rétegződéséről, míg a nem sztenderdközeli egyregiszterű, nyelvi hátrányos 

helyzetben lévő diáknak nincs. Az ilyen diák könnyen szó szerint értelmezheti a tanára 
által mondottakat, és az a nézet alakulhat ki benne, hogy nem tud elég jól magyarul, s 
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nyelvileg elbizonytalanodva egy „tiszta” magyar nyelv absztrakt – a valóságban a tanár 

által mondott formában nem létező – szabályainak magolásába kezdhet.) 

A ma forgalomban lévő nyelvművelő kiadványok nagy része nem veszi figyelembe 

a célközönség már meglévő nyelvi tudását és kommunikációs gyakorlatát, s ezáltal (1) 

a már eleve sztenderdközeli beszélőket legtöbbször csak megerősíti meglévő 

gyakorlatukban; (2) a nem sztenderdközeli beszélőket nem egyszer nem elég átfogóan 

tájékoztatja, és ezzel elbizonytalanítja, téves következtetések levonására, hiperkorrekt, 

inadekvát nyelvhasználatra készteti – tehát: hátrányos helyzetbe hozza. 

Jelen dolgozat célja, hogy a kihangsúlyoz ige példáján keresztül felhívja a figyelmet a 

túláltalánosító, nem elég alapos leírás veszélyeire, és néhány ötletet adjon a tárgyilagos 

tájékoztatás gyakorlatának fejlesztése érdekében. A cél a nem sztenderd(közeli) 

vernakulárisú beszélők felkészítése arra, hogy formális szituációkban – adekvát, a 

szituációhoz illő nyelvhasználatuk révén – előnyös arculatot építhessenek ki és 

tarthassanak fenn magukról. Ennek alapja a nyelvi regiszterek egyes jellegzetességeinek 

megismerése. 

 

2. Tényleg nincs kihangsúlyoz igénk? 
 

„Az utóbbi időben is sok fiatal ismerősömtől kérdeztem meg, hol tanulta ezt vagy 

amazt az alaptalan nyelvhelyességi szabályt. A válasz így hangzott: az iskolában. 
Sokan meg is tudták nevezni azt a tanárt, aki a szabályt a fejükbe verte” (Szepesy 1986: 

15; kiemelés az eredetiben). Az iskolai oktatás által is közvetített naiv vélekedés – 

babona –, hogy a nyelvnek létezik egy idealisztikus formája, és minden attól való 

eltérés irtandó deviancia (holott szakmai körökben általánosan elfogadott, hogy a 

nyelvet csak változataiban lehet leírni: „a magyar/angol/német/spanyol stb. nyelv 

rendszere” mint fogalom az egyes változatok jellegzetességeinek szintetizálása során 

létrehozott absztrakció; vö. Niedzielski–Preston 2000). Számos, a fent említett saját 

vizsgálatban részt vett diák gondolkodásán érződnek az említett tévképzetek: 

 

Vizsgálatvezető: Középiskolában milyen formában került elő, hogyan foglalkoztatok 

nyelvhelyességgel? 

Adatközlő: [M]ikor felelés közben vagy beszélgetés közben előkerült olyasmi, ami 

helytelen volt, azt mindig kijavította és próbálta memorizáltatni [a tanár], hogy akkor 

ezentúl ne így használjuk. Ennyi. Meg írt tanár úr cikkeket a helyi hírlapba, 

nyelvművelő cikkeket, azokat is szoktuk olvasgatni, nézegetni. Ennyi. 

Vizsgálatvezető: És hogyan fogadtatta el veletek, hogy az illető alak az hamis? 

Magyarázatot is fűzött hozzá, vagy csak közölte a megfelelő alakot? 

Adatközlő: Néha magyarázatot is fűzött hozzá, de amikor egy szó nem stimmelt a 

környezetében, akkor általában mindig ki szokta emelni, hogy nincsen pl. 

kihangsúlyozni, csak hangsúlyozni. Tehát ezt állandóan… nem mondta, hogy miért, 

azt mondta, hogy mert nincs ilyen szó, hogy kihangsúlyozni. Ezt állandóan kijavította. 

Egyébként a többit általában megmagyarázta, hogy miért nem jó, de azért általában rá 

lehet jönni, hogy ha mondja, hogy ez nem jó, akkor elgondolkodik az ember, hogy 
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miért nem, és akkor rá lehet jönni, ha van nyelvtani műveltsége, hogy azért nem jó, 

mert hogy… Ezt így annyira nem kell magyarázni. 

(Az adatközlő: negyedéves magyar–történelem szakos férfi, Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar. A felvétel 2004. szeptember 30-án készült.) 

 

A megkérdezett egyetemista (aki ma már elképzelhető, hogy magyartanárként 

működik) korábbi magyartanára hatására nem is tartja szükségesnek, hogy egyes 

nyelvhasználati kérdésekről elgondolkozzon. Bár a kihangsúlyoz ige „nemlétét” nem 

tudja bizonyítani, egy tanára által beléplántált hit hatására valószínűleg a továbbiakban 

sem fogja helyeselni, ha valaki kihangsúlyoz-t mond a környezetében – még ha 

nemtetszését nem is teszi szóvá. Ha valaha is elbizonytalanodik abban, hogy 

hibáztatandó-e a kihangsúlyoz, és a jelenleg forgalomban lévő nyelvhelyességi 

munkákhoz fordul segítségért, a nyelv „ökonómiáján”, „logikáján”, „esztétikáján” 

alapuló – tehát a nyelvleírás szempontjából irreleváns tényezőket beemelő – 

érvelésekkel találkozva „meggyőződhet” arról, hogy ennek a nyelvi elemnek a 

használata „helytelen”. Legfeljebb azon csodálkozik majd, hogy ennek ellenére miért 

használják. 

 

3. „Nem egészséges” nyelvi fejlemény? 
 

A hangsúly nyelvújítás kori magyarítás, a latin accentus helyettesítésére született. A 

NyÚSz. (1902) szerint 1835 óta mutatható ki a magyarban. Ennek igeképzős változata, 

a hangsúlyoz a Magyar történeti szövegtárban (a továbbiakban: MTSz.) 1836 óta 

mutatható ki. A kihangsúlyoz – az ige perfektiválására – a MTSz. tanúsága szerint 1924 

környékén jelent meg (a Nyugatban azonban már 1913 óta adatolható). Hibáztatása 

szinte azonnal megkezdődött, s napjainkig folyamatos (korai elmarasztalások: Pintér et 

al. [szerk.] 1938: 44; Szécsi 1943: 81; Köves et al. [szerk.] 1954: 18–19). A hivatkozott 

és a későbbiekben idézendő nyelvhelyességi kiadványok közös kiindulópontja, hogy ha 

egy egyébként közhasználatú igekötő új környezetben fordul elő, ez egyfajta téves, 

„gazdaságtalan”, „felesleges” használat, mert az új környezetben megjelenő igekötő 

nem ad hozzá semmit az alapige jelentéséhez, illetve egy „hagyományosabb” 

igekötővel lecserélhető lenne, s ezért – a nyelv „ökonómiája” miatt – használata 

felesleges. A legjobb szándékkal írt ismeretterjesztő cikkeben is megesik, hogy a szerző 

abból a (valóságot jól tükröző) evidenciából indul ki, hogy a nyelvhasználók igényei, 

szokásai révén a nyelvi szerkezetek folyamatosan változnak, majd hangnemet vált és jelzi, 

hogy egyes jelenségekkel kapcsolatban nem tartja létjogosultnak a „bevett” formákon való 

változtatást: 

 

„[Az újabban megjelenő igekötő-használati módokat] egyöntetűen elítélni annyi, mint 

ellene szegülni a nyelvfejlődés természetes menetének.” (J. Soltész 1956: 227) 

„[H]a már van nyelvünknek ilyen változatos, színes, hajlékony kifejező eszköze, mint 

az igekötő-rendszer, bátran élhetünk vele új szavak alkotásában is. [új bekezdés] 

Mikor hibás tehát az igekötő használata? […] Akkor, amikor az új igekötős ige 
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semmivel sem fejez ki mást vagy többet, mint az igekötő nélküli puszta ige vagy a 

régtől megszokott igekötős forma. […] Biztosít, helyettesít, igazol, jelentkezik, közöl, 

értesít önmagukban is egyszeri, befejezett történést jelentenek, nincs hát szükség 

mellettük a bebiztosít, behelyettesít, beigazol vagy leigazol, lejelentkezik, leközöl, 

leértesít vagy kiértesít alakokra. […] Ezekben a szavakban tehát helytelen, mert 

szükségtelen az igekötő újdivatú használata; kerüljük őket és használjuk helyettük a 

régi, hagyományos alakokat.” (J. Soltész 1956: 229) 

„[G]yakran valóban élősdi az új igekötő, meggyökeresedett régi kifejezések elől 

szívja el a nedvet, vagy pedig haszontalan fattyúhajtás, melyet el kell 

távolítanunk.” (J. Soltész 1956: 230 – én emeltem ki: Sz. T. P.) 

 

E gondolatmenet szerint tehát szükség van nyelvi újításokra, de sok esetben 

óvakodni kell ezektől, és a „bevett” formákat kell előnyben részesíteni. Egy korszak 

meghatározó referenciaműve is ebből indul ki, és az alábbi – nehezen megfogható – 

szempontokkal igazítja útba a nyelvhasználót: 

 

„Fölöslegesen kapcsolódik a ki igekötő néhány, önmagában is teljes értelmű igéhez 

[…]. A kihangsúlyoz és a kihat igét szintén gyakran és szükségtelenül használják az 

egyszerű, igekötő nélküli ige helyett. A kihangsúlyoz ugyan hasznos értelemárnyalati 

többletet ad ebben a jelentésben: ’hangsúllyal (különösen) kiemel, nyomósít valamit’ 

(pl. kihangsúlyozta a névelőt), de átvitt értelemben fölösleges, ha csak ezt jelenti: mint 

fontosat kiemel, hangsúlyoz valamit (pl. kihangsúlyozta, hogy ez hiba; helyesen: 

hangsúlyozta, hogy)” (NyKk. I: 1197). 

 

A NyKk. rövidített és a nagyközönség számára átdolgozott változatának (NymKsz.) 

ugyanez az álláspontja: a konkrét jelentésben való használatot tűri, az átvitt értelműt 

tiltja (NymKsz.: 309; később változatlan szöveggel: NymKsz.
2
: 301). A legújabb 

nyelvhelyességi szótár (a Magyar nyelvhasználati szótár) még ennyit sem enged: a 

„fölösleges igekötők” szócikkben a címszó alatt kommentár nélküli példaként említi a 

kihangsúlyoz igét (NyhSz.: 81). Nem segít annak megítélésében, miért is ítélendő el, és 

a NyKk. és a NymKsz. gyakorlatához képest visszalépés, hogy konkrét jelentésben sem 

engedi meg használatát, hiszen magát a szót és nem annak egyes jelentéseit ítéli el. Bár 

a kihangsúlyoz nem jelenik meg az „igekötő” szócikkben, analóg példákat találunk 

benne: 

 

„Az igekötők mindegyikét nem tehetjük patikamérlegre, mert a rendszer és a 

jelentések viszonylag gyorsan változnak, illetőleg újabb és újabb jelentések sarjadnak: 

 

helyes helytelen helyes 

megbeszélik a témát átbeszélik a témát átbeszéli az egész éjszakát 

kimeszeli a házat lemeszeli a házat a rendőr lemeszeli (leinti) az autóst” 
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(NyhSz.: 110) 

 

A szócikkíró helyesen világít rá a nyelvi rendszer folyamatos változására, azonban 

fenntartja azt a hitet, hogy a helyesség-helytelenség szituációfüggetlenül megítélhető, 

saját besorolása pedig szubjektív ítéleten alapul: önmagában értelmezhetetlen. 

A fenti példák abszolutizáló megfogalmazásai mögül hiányoznak a pragmatikai 

megfontolásokra, a közléshelyzetre és a használati gyakoriságra vonatkozó utalások. A 

tekintélyi pozícióból írt szövegek úgy zárnak ki alternatív megoldásokat, hogy 

voltaképpen a normatív használatot sem formulázzák; egyes alakok helyességét 

vagy helytelenségét kinyilatkoztatják, de nem indokolják, és a mérlegeléshez sem 

adnak támpontokat. Az olvasónak memorizálnia – magolnia – kell, hogy a hasonló 

szerkezetű, vagy éppen teljesen azonos felépítésű alakulatok közül melyiket „szabad” 

és melyiket „nem szabad” használnia. A szócikkírók által írottakhoz legfeljebb 

érzelmileg viszonyulhatnak, s ez nem is meglepő, hiszen maguk a szócikkek is csupán 

egyéni vélemények halmazát tartalmazzák. 

A konkrétumok feltűnő hiánya és a retorikai eszközök dominanciája ugyanúgy 

jellemzi az ötven éve, mint a tavaly megjelent szöveget. E szövegek megfogalmazói a 

következő néhány implikációval éltek: (1) a nyelv (a tévesen homogénnek feltételezett 

langue) organizmus, melynek fejlődése egészséges vagy egészségtelen lehet; (2) a 

nyelvhasználati jelenségek ennek megfelelően szituációtól függetlenül ítélhetők 

helyesnek és helytelennek; (3) a helyesség-helytelenség ténye bizonyítható (de a 

bizonyítás módját nem kell ismertetni); (4) az újonnan megjelenő nyelvi elemek 

rendszerint rosszabbak a régebb óta használtaknál, megjelenésük „betegségre” utal; (5) 

a divatjelenségek mint nyelvi újítások a helytelen formáknak kedveznek; (6) a 

divatjelenségek használata éppen ezért kerülendő. A szerzők által feltételezett nyelvi 

ökonómia, valamint a közlésminimum és -optimum szerepének hangsúlyozása a nyelv 

„egészséges” vagy „egészségtelen” fejlődésével van összhangban: a károsnak vélt 

jellegzetességek „burjánzása” rendszerint a nyelv „védekezőképességének” 

gyengülésével magyarázható (vö. Nádasdy 2004). Kérdés, hogy (1) az olvasó fel tudja-

e fejteni ezeket az implikációkat (feltehetően igen, sőt iskolai karrierjére gondolva 

ismerősnek is találhatja mindet); (2) képes-e ezekhez a naiv vélekedésekhez kritikai 

szemlélettel viszonyulni (feltehetően nem, mert nyelvészdiplomával rendelkező 

szerzők tekintélyi pozícióból fogalmazott szövegeit olvassa, s az olvasók jelentős része 

nem nyelvész); (3) képes-e ezen szövegek útmutatásait követve racionális döntést 

hozni azzal kapcsolatban, hogy az adott nyelvi formát egyes szituációkban alkalmazza-

e (ha bármilyen döntést hoz, az csak érzelmi alapú lehet, mert adatelemzésen alapuló 

érveléssel, szituációba ágyazással egyik szövegben sem találkozhat); (4) válhat-e ilyen 

és ehhez hasonló művek olvasása révén többregiszterűvé, funkcionális-szituatív 

kettősnyelvűvé (nem, mert ezek a szövegek nem támogatják normafogalmának 

többdimenzióssá válását). 

Az idézett művek mindegyike naiv fogalmi keretben dolgozik: szemléletükön 

nem érződik a szociolingvisztika szemlélete. Ez az 1930-as, 1940-es, 1950-es években 



362 

 

keletkezett szövegeknél természetes, az 1980-as, 1990-es években keletkezetteknél – 

tudománytörténeti összefüggéseket átgondolva – érthető, a 21. században 

(újra)kiadottaknál érthetetlen. 

 

4. Egy korpuszalapú tájékoztató szótár terve 
 

Az idézett szövegrészletek szerzői állításaik illusztrálására rendszerint nem 

alkalmaznak szövegkörnyezetes példákat, s nem hivatkoznak nyelvi adatelemzésre sem 

(az, hogy néha megadják példamondataik forrását, s e mondatok némelyike egyes 

korpuszokban is előfordul, még nem jelent korpuszelemzést). Átfogóbb és adatokkal is 

támogatott szemléltetést nyújthatna egy olyan szótár, amely egyes nyelvi formák 

beszédhasználati színterenkénti gyakoriságát szemléltetné. Ilyen szótárakra és ilyen 

szellemben fogant korpuszalapú nyelvtanokra már van példa: jelen dolgozat 

szempontjából jelentős ösztönzést adott a Biber et al. (1999) nem nyelvészek számára 

átdolgozott kiadása, a SGSWE (Longman Student Grammar of Spoken and Written 
English). Ehhez a kézikönyvhöz példaadóan változatos, életszerű feladatokat 

tartalmazó gyakorlókönyv is tartozik (Biber et al. 2002). E kiadványok az értekező 

próza, a szépirodalom, a sajtó és a mindennapi társalgás nyelvét hasonlítják össze. Van 

példa szótár formájú feldolgozásra is: a LDOCE
4
 (Longman Dictionary of 

Contemporary English) elsősorban a beszélt és az írott nyelv különbségeit szemlélteti. 

Ezek a művek úgy gazdagítják a nyelvhasználók egyes nyelvi regiszterekről alkotott 

tudását, hogy állításaikat, nyelvhasználati tanácsaikat mindig adatokkal támasztják alá, 

a főbb összefüggéseket szövegesen, sőt esetenként grafikonokkal, ábrákkal is 

megvilágítják: érvelésük így nemcsak követhető, hanem ellenőrizhető is. Ez az 

eljárás és szemlélet a magyar lexikográfiára is ösztönzőleg hathat. 

Megfelelően nagy méretű, annotált és nyilvánosan hozzáférhető, szótárírás céljára 

használható beszéltnyelvi korpusz a magyar nyelvre még nem készült, írott nyelvi 

korpusz azonban több is van. Érdemes a tervezett szótárt az MTA Nyelvtudományi 

Intézetében épített két reprezentatív korpuszra, a Magyar nemzeti szövegtárra (MNSz.) 

és a Magyar történeti szövegtárra (MTSz.) építeni, de természetesen kiegészítő 

adatbázisok használata is gyümölcsöző lehet, sőt kívánatos. Az egységesség és 

összehasonlíthatóság kedvéért azonban ajánlatos a kiindulópontul vett, alapvető 

tájékoztatásra szánt adatokat mindig ugyanazokból a korpuszokból venni. A szinkrón 

állapot leírásához a MNSz.-t lehetne használni (ebből az ÉKsz.
2
 vette gyakorisági 

adatait), a nyelvtörténeti folyamatok szemléltetéséhez pedig a MTSz.-t (erre utal 

gyakorisági adataiban a Nszt.). Mindkét korpuszból lehet gyakorisági adatot megadni 

db/millió szóban (ez segíti az összehasonlítást), de a korpuszok eltérő jellege miatt a 

MTSz.-ból az első előfordulás, a MNSz.-ból pedig a funkcionális megoszlás adatait 

érdemesebb feltüntetni (a MNSz. kategóriái – sajtónyelv, tudományos nyelv, 

szépirodalom, személyes (informális) nyelvhasználat, szépirodalmi nyelv – változtatás 

nélkül alkalmazhatók). A funkcionális-szituatív megoszlás jelölésére – a gyakran 
túlságosan leegyszerűsítő szótári minősítések elkerülése érdekében – az egyes 

használati színterek egymáshoz viszonyítása lehet alkalmas. 
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1. ábra. A szóelőfordulás gyakorisága: hangsúlyoz (MNSz.): 172,69 db/mill. szó 

 

 

 

 

2. ábra. A szóelőfordulás gyakorisága: kihangsúlyoz (MNSz.): 3,36 db/mill. szó 

 

 

 

Az alábbi próbaszócikk az 1–2. ábra adatait jeleníti meg, mégpedig úgy, hogy a 

közel azonos gyakoriságot mutató színterek rövidítése közé egyenlőségjel kerül, és 

csak a nagyon különbözőek között szerepel egyéb relációs jel. A sort úgy célszerű 

felállítani, hogy balról jobbra olvasva a legjellemzőbbtől a legkevésbé jellemző 

használati színtérig jusson el az olvasó. Így az alábbi próbaszócikkből kiderül, hogy a 

kihangsúlyoz leginkább a tudományos, legkevésbé a szépirodalmi nyelvben fordul elő. 

Mivel a kihangsúlyoz önmagában való vizsgálata félrevezető lehetne, érdemes 

kontrasztba állítani a hangsúlyoz gyakorisági adataival (ezek szerepelnek a „Vö.” 

jelölést követően). Az olvasó számára világossá válik, hogy a kihangsúlyoz az írott 

nyelvben jóval ritkábban használatos, mint a hangsúlyoz, ugyanakkor a 20. században 

folyamatosan kimutatható az összes vizsgált regiszterben. Fontos, hogy kiderüljön, 

milyen jelentésekben fordul elő a szócikkben tárgyalt kifejezés. A példaanyagnak 

nemcsak szemléletesnek kell lennie, hanem az egyes jelentések szerinti gyakorisági 

megoszlást is érdemes tükrözni, ezért több példaanyag veendő fel a gyakoribb, vagy a 

többféle szerkezetben alkalmazott jelentéshez. A MTSz.-ból származó adatoknál a 

használati színtér rövidítése és a szöveg datálása, a MNSz.-ból származóknál csak a 

használati színtér jelölése olvasható. Az átfogóbb tájékoztatás érdekében néhány 

szerkezeti sajátságra, nyelvtörténeti összefüggésre, illetve a szócikkben tárgyalt 

jelenség megítélésének változására is érdemes utalni rövid megjegyzés formájában. 

 

3. ábra. Próbaszócikk 
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kihangsúlyoz ts ige (ritk.) 

Gyak.: MTSz.: 3,33 (1924) • MNSz.: 3,36 (TUD > SZEM > HIV > SAJTÓ > IROD) 

Vö.: hangsúlyoz gyak.: MTSz.: 47,99 (1833); MNSz. 172,69 (SAJTÓ > HIV = TUD > 

SZEM = IROD) 

1. ’a szokásosnál nagyobb nyomatékkal ejt ki’: Az „etika” szót különösen 

kihangsúlyozta (IROD, 1945) | a főügyész újra felolvasta a dekrétumot, külön 

kihangsúlyozva azon pontját, miszerint […] (HIV). 

2. ’mint lényegeset kiemel’: az elbeszélésben jobban kihangsúlyozza a jelenidejűséget 

és dinamikusabbá teszi a cselekményt (SAJTÓ) | ki kellene hangsúlyozni, hogy mi 

ezekre a szempontokra is gondolunk (HIV, 1944) | külön is kihangsúlyozta, hogy 

versei több nyelven jelentek meg (IROD, 1973) | A véleményváltoztatás demokratikus 

modellje a technikai szempontokon túl, a felelősséget, a tudatosságot, a választás 

mozzanatát hangsúlyozza ki (TUD, 1986) | Dolgozatomban próbáltam összeszedni és 

kihangsúlyozni egy új hazai fejlesztésű integrált rendszer létrehozásának körülményeit 

(TUD). 

Megj.: a kihangsúlyoz igét második – átvitt, gyakrabban használt – jelentésében 

sokáig nyelvhelyességi vétségként kárhoztatták, nem véve figyelembe, hogy a két 

jelentés között igen szoros a kapcsolat, s ezért nehéz eldönteni, mikor van szó átvitt 

jelentésről, pl.: „[egy hirdetésben] titkárNŐT kerestek. Így kihangsúlyozták a piszkok, 

hogy Nőt!” (SZEM). A kihangsúlyoz kerülése azért sem indokolható, mert az igekötő 

használata mindkét jelentésben pragmatikai v. jelentéstöbbletet ad az igéhez. 

 

 

5. Összefoglalás és kitekintés 
 

Jelen dolgozat célja az volt, hogy egy anyanyelv-pedagógiai vizsgálat anyagából 

kiindulva, nyelvművelő kiadványok elemzésén keresztül segítsen szempontokat 

gyűjteni egy átfogó, korpuszalapú nyelvi tájékoztató szótár tervezéséhez. A mai 

anyanyelv-pedagógiai gyakorlatban gyakran megfigyelhető túlzott leegyszerűsítések, 

sommás nyelvhelyességi ítéletek napjaink kézikönyveiben is jelen vannak. Ezen a 

helyzeten változtatni kell, mert a differenciált adatelemzés és az érvelés hiánya 

megakadályozza a beszélőket abban, hogy egyes nyelvi regiszterek jellegzetességeit 

megismerjék. Egyelőre be kell érniük azzal, hogy tekintélyelvű források (tanárok, 

nyelvművelők) – gyakran egymásnak is ellentmondó – személyes véleményével 

azonosuljanak, esetleg ezeket a véleményeket támadják. 

A röviden vázolt szótárterv ezen a helyzeten kíván segíteni. A munka megvalósítását 

a korszerű korpusznyelvészet eszköztára megkönnyíti, azonban a munka elkezdéséig 

még számos kérdés végiggondolására és megoldására van szükség. Ízelítőül: (1) 

Egyelőre csak írott szövegekből lehet meríteni: ez nem teszi lehetővé az élőszóbeli 

használattal való összevetést. (2) Megoldandó a nyelvi elemek funkcióváltásának 
célszerű jelölése. (3) Kidolgozandó a szinonimikus utalók rendszere, az egymással 
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rendszerszerűen összefüggő jelenségek együtt tárgyalásának módja. (4) Bár a 

kihangsúlyoz keresése technikailag egyszerű, számos esetben nehézséget okoznak a 

korpuszok lemmatizálásában és annotálásában mutatkozó hiányosságok. 
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SZELE BÁLINT 
 

 

MŰFORDÍTÁS-KRITIKA: ELVEK ÉS LEHETŐSÉGEK 
 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Georges Mounin egyik híres megállapítása szerint „a korszerű fordítások arra 

törekednek, hogy az idegen nyelvet szóról szóra, szerkezetről szerkezetre, metaforáról 

metaforára képezzék le,” és a fordítási problémák akkor jelennek meg, amikor el 

akarunk térni ettől az elvtől (Mounin 1963: 19; Sager 2000: 352). Könnyű ilyesmit 

kijelenteni annak, aki mondjuk spanyolról franciára vagy németről svédre fordít. Innen 

megközelítve a dolgot, elég egyszerűnek tűnik a műfordítások elemzése-bírálata: a 

hibát ott kell keresnünk, ahol a fordított szöveg eltér a meglehetősen hasonló eredetitől. 

A probléma hangsúlyosabban jelentkezik a magyar–újlatin, magyar–szláv vagy 

magyar–germán nyelvpárok viszonylatában, ahol az eredeti szöveg és a fordításszöveg 

gyakorlatilag minden ponton eltér: sem a lexika, sem a szintaxis, sem a mondatok 

információs struktúrája nem ültethető át alapvető változtatások nélkül (nem is beszélve 

a szóképekről, idiómákról). 

Igaza van tehát George Steinernek, amikor megállapítja, hogy a fordítások hibáit 

annak tudatában kell megítélni, hogy „a tökéletes fordítás a szöveg minden elemét 

tartalmazná, semmit sem venne el a szövegből, és semmit sem tenne hozzá” (1975: 

407). A tökéletes fordítás egyedül az lenne, ha lemásolnánk a szöveget az eredeti 

nyelven. A nem-irodalmi fordítás esetenként jobb lehet, mint az eredeti szöveg, sokszor 

egyszerűen azért, mert jobb a megfogalmazása vagy jobban strukturált, az irodalmi 

fordítás azonban általában hiányos az eredetijéhez képest, amelynek csak megközelítő 

változata lehet (Newmark 2001: 11). A műfordításban hangsúlyozottan igaz, hogy „a 

megértés mindig részleges és mindig javítható” (Steiner 1975: 407). És ha az eredeti 

mű alávethető valamiféle kritikának, fokozottan igaz ez a műfordítások esetében. 

Nehéz dolga van tehát a műfordítás-kritikusnak, amikor a nagyközönség számára is 

érthető és érvényes ítéletet kíván alkotni egy műfordításról. Géher István is rámutatott 

a feladat nehézségére: „a fordítói remekelés nehezen mérhető. Az eredetivel csak a 

szakfilológus veti össze a fordítást; a nagyközönségnek nincs összehasonlítási alapja” 

(1981: 71). A műfordítás-kritikusnak tehát fontos feladata van, a magyar irodalomban 

különösen, ahol a külföldi irodalom a lefordított művek nagy számából következően 

igen nagy súllyal van jelen. „Ez a magas szám felhívja a figyelmet a minőség 

kérdésére: nem mindegy, hogy az idegenből átültetett művek milyen színvonalú 
fordításban kerülnek olvasóik kezébe” 
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(http://mek.oszk.hu/02200/02227/html/03/1116.html). A mai napig érvényes Anton 

Popovičnak az a – már 1980-ban is ironikusnak számító – sora, hogy „a műfordítás-

kritika elméletéről alig beszélhetünk, ez a fajta kritika legtöbbször a gyakorlat 

szemszögéből kerül szóba, s a hiányára szoktak rámutatni” (1980: 262). 

Ez a tanulmány a méltatlanul elhanyagolt magyar műfordítás-kritikáról (és kisebb 

mértékben általában a műfordítás-kritikáról) szól. Az esszé elején megpróbáljuk 

elhelyezni a műfordítót a művészek közösségében, majd röviden áttekintjük a magyar 

műfordítás-kritika történetét. Ezután térünk rá a műfordítás-kritika fogalmára és 

funkcióira, majd a műfordítás-kritikus feladataira és a műfordítások kritikájának 

szintjeire, folyamatára és lehetőségeire, mindvégig szem előtt tartva Abody Béla találó 

megállapítását, miszerint „a kritikus őr: nem azért ácsorog egy szál egyedül, árva 

fegyverével a kijelölt poszton, hogy adott esetben megvédjen valamit. […] Az őr 

jelkép: jelenléte értéket jelez” (Abody 1973: 197). 

 

2. A műfordító mint művész 
 

Ezt az értéket a műfordítók hozzák létre. Újra és újra fellángol a vita arról, hogy mi a 

műfordító. Iparos, szakember, művész? Egy kicsit mindegyik. Általában jó 

nyelvismerettel, stílusérzékkel, formaérzékkel és nagy munkabírással rendelkező 

személy, aki képes arra, hogy a két nyelv között átjárókat, kompromisszumokat 

találjon. Kosztolányi híres mondása szerint műfordítani annyi, mint gúzsba kötve 

táncolni. A műfordítók megbecsültsége mégis elég alacsony. Hans-Henning Paetzke 

részletesen beszámol arról, hogy Németországban „egy gyenge, netán középszerű író 

még mindig elismertebb, mint egy jó műfordító. Pedig hát a műfordítás éppolyan 

művészet, mint a szépírás, a komponálás vagy a zenélés. Csakhogy mozgástere 

összehasonlíthatatlanul szűkebb, hiszen az alkotói szabadságot erősen korlátozza az 

eredeti szöveg, a lelket viszont nem a szótár gépies, computer-szerű alkalmazása, 

hanem mégiscsak a fordító leheli az idegen nyelvű változatba” (1996: 27). Paetzke 

azzal zárja elmélkedését, hogy szerinte elfogadhatatlan, hogy a műfordító elismertsége 

messze a [zenei] szólistáé mögött maradjon, hiszen ő is interpretál, és az ő közvetítése 

nélkül az adott mű nem szólalhatna meg. A költők még mindig a szakma előkelői; 

ezzel szemben a prózát vagy drámát fordító örülhet, ha visszaköszönnek neki, vagy ha 

a nevét megemlítik, hozzátéve, hogy szövege „mondható”, hogy tolmácsolása „átélt”. 

Persze mindig bőven akadtak rossz fordítók is, ahogyan rossz írókban sincs soha hiány. 

„Sőt, ha hihetünk George Steinernek – s én hiszek, mert tapasztalataim megerősítik, 

amit mond – a műfordítói tehetség jóval ritkább, mint az írói tehetség” – mondja 

Csordás Gábor (1996: 15). 

 

3. A hazai műfordítás-kritika története 
 

A műfordítás-elmélet és -kritika mostohagyermeke az irodalomnak. Radó György már 
1958-ban szembeállította a nemzetközi fordításelméleti pezsgést a magyar csenddel 

(Radó 1958). A közelmúlt irodalmának gyors áttekintése során a következő 
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kijelentéseket találjuk a magyar műfordítás-kritikáról: „a műfordítás bírálatának 

módjáról általában kevés szó esik. Ritka a tüzetes bírálat is. Talán azért, mert a két 

szöveg aprólékos összevetése fölöttébb fárasztó, sok időt felemésztő munka, s a 

fáradság eredményének rögzítésére csak sorok állnak rendelkezésre a napi vagy 

időszaki sajtó hasábjain” – adott helyzetképet Kardos László a hetvenes évek elején 

(1973: 122). A Magyar Írók Szövetségének Műfordítói Szakosztálya 1973-ban vitát 

rendezett a műfordítás-kritika helyzetéről. „A vitára meghívott számos kritikust is. A 

vitán megjelent kritikusok száma beszédes szám: nulla.” 

(http://www.irodalmiakademia.hu/dia/diat/muvek/html/ORBAN/orban01092/orban010

92. html). Egy évtizeddel később Rákos Sándor és Ferenczi László írásaiból újra csak 

azt tudjuk meg, hogy „nincs, vagy alig van műfordítás-kritika. Folyóiratainkban, 

lapjainkban – a Nagyvilág kivételével, bár a szűken mért terjedelem ott is határt szab a 

részletezésnek – egy-egy jelzőnél, legjobb esetben félmondatnál többre a legjobb (vagy 

legrosszabb) fordítás sem számíthat” (Rákos 1981: 6). Ferenczi kicsit szélesebb 

horizontról szemléli a magyar valóságot: „a folyóiratokban és a napilapokban […] 

nincs elég hely a külföldi művek ismertetésére. Még kevesebb hely jut a fordítások 

méltatására. Ugyanakkor nem szabad elhallgatni: műfordítás-kritika sincs. Sem 

hagyománya, sem módszertana […]” (Ferenczi 1981: 13). A kritika hiánya pedig 

elsősorban a műfordítóknak rossz. „A műfordító keresné a kritikust. – mondja Géher 

István – Kevés reménnyel. A napi kritika műfordítás-esztétikai érzékenysége, ha a 

recenzens egyáltalán említésre méltatja a fordítót, kimerül a tisztelgő közhelyekben; 

egyéb, avatottabb, mélyebbre ható, elemző műfordítás-kritika pedig nincs” (Géher 

1981: 72). 

A magyar műfordítás-kritika első hulláma a XIX. század nagy műfordítói 

vállalkozásainak eredménye volt. Az ókor klasszikusainak átültetése és a magyar 

Shakespeare-fordítás teremtette meg a kritika alapjául szolgáló fordításelméletet és 

ezzel párhuzamosan a műfordítás-kritikát (Szele 2006). Arany János 

kontrollszerkesztői véleményei sokáig utolérhetetlennek bizonyultak alaposság, 

stílusérzék és objektivitás szempontjából. A műfordítás második hulláma a két 

világháború között főleg ponyvairodalommal gazdagította a magyar irodalmat, 

azonban a kevés jelentős mű jól sikerült műfordítása sem kapott érdemi kritikát. A 

műfordítás aranykora a második világháború után köszöntött be, amikor egyrészt 

ideológiai váltásra került sor, másrészt a baráti szocialista országokkal való 

kapcsolataink száma megnövekedett, harmadrészt pedig sok betiltott írónak és költőnek 

a műfordítás maradt az egyetlen megélhetési forrása. A műfordítás-kritika eleinte 

elsősorban a kiadói szerkesztők és a kontrollszerkesztők privilégiuma volt, sokszor 

nem is annyira stilisztikai, mint politikai szempontok miatt, bár Dobossy László már 

ekkor rámutatott, hogy „a fordítás egyfelől művelődéstörténeti, másfelől azonban 

stilisztikai jelenség; értékelése lényegesen módosul aszerint, hogy művelődéstörténeti 

vagy stilisztikai oldalról közeledünk-e hozzá” (Dobossy 1957: 449). 

A szakmai igényű és nyilvános műfordítás-kritika első fórumai az 1950-es évek 

végén és az 1960-as években jöttek létre, a Nagyvilág és a Kritika című folyóiratok 

megjelenésével. A Nagyvilág úttörő munkát végzett a magyar irodalmi tudat 
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világirodalmi horizontjának megteremtésében: visszamenőleg pótolta nemcsak az 

ötvenes, hanem a harmincas-negyvenes évek nagy alkotásai fordításának hiányát is, s 

emellett még a kortárs világirodalmat is nyomon tudta követni. A nyitás jellemezte a 

könyvkiadást is. 1955-ben megalakult az Európa Könyvkiadó, melynek egyetlen 

feladata a külföldi irodalom kiadása lett 

(http://mek.oszk.hu/02200/02227/html/03/1116.html). A valóban kritikai lapként 

elindult Kritika 1971-től „művelődéspolitikai és kritikai lap” lett, és ezzel 

párhuzamosan egyre kevesebb műfordítás-kritikát közölt. Eleinte még külföldi 

versantológiák kritikáit is közölték, de ezek főleg az antológiák válogatási elveivel és 

nem a műfordításokkal foglalkoztak (csak példaképpen említem Kenyeres Zoltán 

1966-os Angol költők antológiája című kritikáját, amelyben a műfordítókról vagy a 

műfordításokról egy szó sem esik, vagy Diószegi Andrásnak Mészöly Dezső: Villon és 

a többiek című kötetéről írt kritikáját, amelyben Mészölyt összehasonlítja ugyan más 

műfordítókkal, felsorol egy-két hibát, néha dicsér is, de érdemleges kritikát a 

fordításokról nem ad. Nagyon érdekes az is, ahogy Kardos László Weöres Sándornak 

egy még meg sem jelent fordítását előre dicséri, nyilván azért, hogy a műfordítót 

ösztönözze). Az 1971-es váltás után aztán már senkit sem érdekelt a műfordítás-kritika 

és -elmélet. Jellegzetes címet visel Szabó Ede egyik 1974-es írása is: Fordításkritika 

helyett. A műfordítás-kritika és -elmélet mint olyan javarészt áttelepült a Filológiai 

Közlöny lapjaira. 

A megfelelő számú és mennyiségű kritika hiányának okát Sőtér István abban látta, 

hogy „kritikai szellemünk alkotó íróink tevékenységében mind kevésbé engedte 

megnyilvánulni a bennük rejlő kritikust” (Sőtér 1966: 33).
1
 Problémát jelentett az a 

már említett tény is, hogy a műfordítás-kritika nehéz kenyér, mert két szöveg tüzetes 

elolvasását igényli. Voltak azonban kivételes próbálkozások, kivételesen jó és hasznos 

elemzések, mint például Rónay György (1942) vagy Kardos László (1958) írása Szabó 

Lőrinc műfordításairól, vagy Szili Józsefnek A Waste Land magyarul című írása 

(1970). A műfordítás-kritikát is tartalmazó könyvek száma meglehetősen alacsony 

maradt. Az Írószövetség műfordítói szakosztályának Műfordítás című kiadványán 

kívül csak néhány művet említhetünk: a Rákos Sándor szerkesztésében megjelent 

Tanulmányok a műfordításrólt (é. n.), Szabó Ede Műfordítás (1968) című művét, Rába 

György A szép hűtlenek című monográfiáját (1969), Kardos László és Rónay György 

esszéköteteit, valamint az 1981-ben megjelent A műfordítás ma című tanulmánykötetet, 

melyet Bart István és Rákos Sándor szerkesztett. Magyar fordításban rendelkezésre áll 

a nyitrai Anton Popovič idézett műve, A műfordítás elmélete (1980). Néhány író-

műfordító tanulmányköteteiben rábukkanhatunk a műfordítás elvi és gyakorlati 

kérdéseivel kapcsolatos fejtegetésekre, így például Németh László, Rónay György és 

Vas István, vagy újabban Mészöly Dezső (1988) és Ruttkay Kálmán (2002) 

                                                           
1
 Ekkortájt terjedhettek el azok a nézetek is, miszerint a kritika tudomány, amely nem 

nélkülözheti sem az objektivitásra való törekvést, sem a tudományos módszert, világos 

szerkezetet, sem pedig a céltudatos szándékot (Halmos–Sipos 1968: 36). Lehetetlen nem 

észrevenni az összefüggést e között a kijelentés és Sőtér kijelentése között. 
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könyveiben. A műfordításelmélet legújabb és legidézettebb kötete a Kabdebó Lóránt és 

mások által szerkesztett A fordítás és intertextualitás alakzatai (1998) című 

tanulmánykötet. A kép tehát nem sokat változott: aki a műfordításról magyarul szeretne 

olvasni, a mai napig csak ezekhez a könyvekhez fordulhat. A megbízható műfordítás-

kritika még mindig ritka tünemény, és még az sem vigasztalhat minket, hogy Paetzke 

szerint Németországban sincs a műfordításnak elfogadható recepciója vagy kritikája 

(Paetzke 1996: 27). 

Egy ismert kortárs műfordító szerint „igazán jó kritikai újságunk, magazinunk, 

folyóiratunk, amelyik valóban színvonalas kritikákat közölne, nincsen, a kritikákért 

nagyon keveset fizetnek, tehát nem is várható el, hogy a kritikus megfelelő mennyiségű 

munkát fektessen a kritikába.” 

(http://www.iv.hu/modules.php?name=IVlapok&op=viewarticle&artid=271) 

„Amennyire termékeny és értékes volt mindenkor a magyar műfordítás, annyira ritkás 

szavú és fejletlen maradt a fordításkritika” – írta még 2005-ben is Bárdos László. A 

rendszerváltás után, az eredeti műalkotások előtérbe kerülésével talán még kevesebb 

figyelem jut a műfordításoknak. További probléma, hogy „a műfordítás-kritika számos, 

egymástól nagymértékben különböző környezetben jöhet létre, pl. fordított könyvek 

ismertetéseként általános vagy szakfolyóiratokban, újságokban és fordító-kurzusokon, 

sokszor bármiféle vonatkoztatási pont – sőt, bizonyos esetekben a megszólaltatott 

vélemények bármiféle megalapozott indoklása – nélkül (Sager 2000: 348). És Sager 

még nem is említette az ún. web 2.0-s tartalmakat, amelyeket laikusok vagy többé-

kevésbé hozzáértő önjelölt irodalmárok tesznek fel a különböző weblapokra. Kérdés 

azonban, hogy ezt a fajta megnyilvánulást műfordítás-kritikának nevezhetjük-e. 

 

4. A műfordítás-kritika fogalma és társadalmi szerepe 
 

Sőtér István találó definíciója szerint a kritika „a művelt, írástudó társadalom felelete a 

művészet részéről őt érő hatásokra és ingerekre; szűrő és kiválasztó szerv, amely az 

irodalom anyagcseréjét végzi. Amíg nincs – vagy nincs megfelelő – kritika, addig a 

társadalom vagy nem kerül igazi kapcsolatba irodalmával, vagy nem tud mit kezdeni 

vele” (Sőtér 1966: 27). Ebbe a meghatározásba a műfordítás-kritika is beleillik. Hiába is 

kísérleteznénk azzal, hogy újabb, modernebb meghatározást találjunk. A kritika (vagy 

más szóval: elemzés, recenzió) a lexikonokban is csak mint diffúzus fogalom, 

gyűjtőkategória szerepel, általában az „elemezve értékelés” szinonimájaként. 

Hasznosabb megközelítésnek tűnik tehát, ha a kritika társadalmi funkciói szempontjából 

közelítjük meg a fogalmat. 

A kritikának mint társadalmi jelenségnek több funkciót is tulajdonítanak az elemzők. 

Egyik társadalmi funkciója az olvasóközönség tájékoztatása, ízlésének irányítása, de 

emellett – Nagy Péter szerint – normateremtő, irányító, tájékoztató, figyelemfelhívó és 

elrettentő funkciója is van (1968: 10). A Nagy által a kritikának tulajdonított egyik 

funkció tehát az (elég rossz asszociációkat keltő) „ítélkezve irányítás”: arra terelni az 
alkotót, amerre a jelen s jövő szempontjából a kritikus a leghelyesebbnek tartja (1968: 

12). Ha ezt a kijelentést megfosztjuk politikai felhangjaitól, észre kell vennünk, hogy 
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ez a felfogás milyen jól alkalmazható a műfordítás-kritikában, főleg a fiatal, szárnyukat 

bontogató műfordítók esetében. A kritika segítő szándéka Radó György szerint 

gyakorlati eredményekben mutatkozik meg: a szerző (vagy jelen esetben a műfordító) 

felismeri hibáit, s a jövőben elkerüli azokat (1964: 45). Tehát minden alkotásnak vagy 

műfordításnak hozzáértő kritiká(k)ban kellene feltárni az erősségeit és a gyengeségeit. 

A probléma ismét a kritikusi megnyilvánulások alacsony számában rejlik. Kevés 

ugyanis a jól képzett irodalmár, aki hajlandó volna napi gyakorlati feladatokat ellátni, 

ismertető, értelmező és értékelő rövidkritikákat írni, kielégítve minden szerző jogos 

igényét a visszhangra – mondja Radnóti Sándor (1994: 35). A szerző, jelen esetben, 

műfordító is lehet. Radnóti Sándor tanulmányában több releváns kérdést is föltesz. Az 

egyik ilyen kérdés az, hogy „kit szólít meg a kritika?” A kritika talán a legtöbb 

irányban kötődő műfaj; szól a tudósoknak és a szakértőknek, a magas irodalom 

olvasóközönségének vagy egyenesen minden olvasónak, és – nem utolsósorban – a 

művésznek és a műfordítónak. A kritika tehát erősen közönséghez kötött műfaj, 

amelynek másodlagos szerepe az, hogy befogadót nyerjen a műnek (Radnóti 1994: 35), 

hozzátéve, hogy a kedvcsinálás nem lehet egyenlő a „megudvarlással” (Radnóti 1994: 

41).
2
 A kritikának végül van egy további, pedagógiai funkciója is. Legtávolabbi célja a 

világ formálása; „ebben segíthet a kritika, ha nem rühelli pedagógiai mivoltát. Ez a 

dolga, ha nem tévedek” – összegez Abody Béla (1973: 198). Ha csak az irodalomra 

gondolt, igaza volt. 

 

5. A műfordítás-kritika irodalmi funkciói 
 

A műfordítás-kritika első és legfontosabb funkciója a gyenge fordítások kiszűrése, 

melyek elzárják az irodalmat az olvasótól, diszkreditálják az eredeti művet, elrontják az 

olvasó ízlését, süllyesztik a versértés általános szintjét, és valódi szépségként mutatnak 

fel és hitetnek el talmi fényeket (Kardos 1973: 122). Anton Popovič (1980: 266) a 

fordításkritika három funkcióját különíti el. Ezek 

1. a műfordító felé irányuló posztulatív funkciók (követelmények, igények, 

kívánalmak); 

2. a szövegre irányuló elemzési funkció; 

3. s az olvasó felé irányuló operatív funkció (a hatékonyság). 

 

A kritika posztulatív funkciója a fordítás szövegének kiválasztásával kapcsolatos; itt 

a kritikus azt vizsgálja, hogy „reprezentatív” jellegű-e a mű, hogy jól képviseli-e a 

kibocsátó irodalom eszmei és művészi arculatát stb. A fordítás kritikusa itt egyúttal a 

kibocsátó irodalomnak is szakembere (Popovič 1980: 267). A fordításkritika elemző 

                                                           
2
 A fordítás és a kritika egyébként bizonyos szempontból nagyon közel áll egymáshoz. Radnóti 

szerint – ahogy a fordításnak – a kritikának is fontos feladata a honosítás; külföldi elméletek, 

haladó eszme- és szempontrendszerek honosítása. Ez egybecseng Ferenczi Lászlónak azzal a 

megállapításával, hogy „a műfordítás-kritika metakritika, mert a fordítás végső soron a kritika 

egyik fajtája” (Ferenczi 1981: 14). 
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funkciója abban rejlik, hogy a kritikus választ ad arra a kérdésre, hogy milyen 

színvonalat ér el a fordító a különböző fordítói módszerek alkalmazásában; komplex 

módon elemzi a fordítás szövegét, keresi az eredeti mű és a fordítás közötti stilisztikai 

összehasonlítás alapját. Ezt a területet általában a filológiai fordításkritika számára 

tartják fenn. A filológus azt vizsgálja, hogy a fordító nyelvileg hogyan értette meg az 

eredeti szöveget, és milyen kiadású szöveggel dolgozott (vö. szövegkritika). E 

tekintetben a kontrasztív nyelvészet, illetőleg a fordításnyelvészet a döntőbíró, s ilyen 

esetben a műfordítás-kritika komparatív szempontjáról beszélünk (Popovič 1980: 267–

268). A befogadó vonatkozásában a fordításkritikus az operatív funkciót (a hatásfok 

szempontját) érvényesíti, s mint ilyen, igen fontos tényezője a lefordított mű 

meghonosodásának. Figyelembe veszi az eredeti mű és a fordítás viszonyát, a 

befogadók elvárási és választási motivációit, a fordításon belüli „saját” és „idegen” 

viszonyának kérdését, végül az arra vonatkozó instrukciókat, hogy miként kell felfogni, 

értelmezni, fogadni a lefordított művet. 

Egyetérthetünk Popovičcsal abban, hogy a műfordítás-kritikának nem szabad 

politikai vagy kulturális elvek mentén ítélkeznie, hanem kizárólag a nyelvi és az 

esztétikai, stilisztikai megfontolásokat kell szem előtt tartania. Vagyis a műfordítás-

kritika ne a „mire való, mire jó”, hanem a „milyen” az alkotás kérdésére válaszoljon. 

 

6. A műfordítás-kritikus személyisége és szempontjai 
 

Ennek a kérdésnek a megválaszolása azonban nem egyszerű feladat. Először is: mire 

támaszkodjon a műfordítás-kritikus, aki a hazai irodalom kritikusaival szemben eleve 

jelentős hátrányban van? Tőle ugyanis elvárják az idegen nyelvek ismeretét, 

rendelkeznie kell a két irodalom, a két szöveg stilisztikai értelmezésének képességével, 

tudnia kell értékelni a nyelv jelentésbeli eltolódásait, és számítanak felkészültségére a 

struktúra kimerítő elemzésében is (Popovič 1980: 268). 

A műfordítás-kritikus első és legfontosabb módszere a tüzetes egybevetés, amely 

„nagyban előmozdítja az ítélkezés biztonságát. Előmozdítja, de nem kezeskedik érte 

feltétlenül. Itt is a mélyebb hozzáértés, a finomabb fogékonyság a fontos. […] A nyelvi 

ellenőrzés feladata a bíráló számára általában sine qua non. A kritikusnak totálisan is, 

részleteiben is meg kell vizsgálnia a fordítást. Totálisan: azaz a mű összhatása, 

központi mondanivalójának hiteles és plasztikus kidomborodása szempontjából, s 

részleteiben: azaz a nyelvi, képi, zeneformai elemek megoldása szempontjából is” 

(Kardos 1973: 122–123). Radó György ehhez még hozzáteszi, hogy a tartalmi, a 

formai és a hangulati funkció megértésén kívül ezeknek arányát, viszonylagos értékét, 

súlyát is fel kell mérni mind a fordításban, mind az eredetiben (1972: 461). A fordítói 

módszerek elemzése során a fordításkritikának különleges figyelmet kell fordítania a 

fordító döntéseire (vagyis meg kell értenie, hogy a fordító miért cselekszik éppen úgy 

és nem másképpen). A kritikusnak figyelembe kell vennie a fordításban megjelenő 

filológiai és tárgyi hibákat is (Popovič 1980: 268). 
Jobb azonban, ha a kritikus nem viszi túlzásba a szigorúságot. „A szigorúság 

archimedesi csavarjával sehol sem lehet olyan könyörtelenül élni és visszaélni, mint a 
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versfordítás bírálatában” – mondja Kardos László (1973: 123). A kritikus 

megkövetelheti ugyan, sőt követelje is meg az eredeti és a fordítás közötti távolság 

csökkentését, de semmiképpen sem szabad azt az érzést keltenie, hogy a munka eleve 

reménytelen, hiszen akkor elveszi a műfordító kedvét a munkától. A színvonal alatti 

fordítás gyakorlata ellen viszont csak némi következetes szigorúsággal tudja 

eredményesen felvenni a harcot. 

Problémát jelenthet a kritikai terminológia is; a „mondható” és az „átélt” vajon 

megfelelő szavak egy fordítás leírására? Mekis D. János egy írásában azt kérdezi, hogy 

van-e a kritikának olyan diszkurzív megnyilatkozási tere, metanyelve, amely alkalmas 

valamiféle távolságtartó ítéletmondásra? Van-e egyetemes érvényű kritikai diszkurzus, 

vagy a személyes ízlést kell ilyenként elfogadtatni? (Mekis 1994: 85). Itt egy nagyon 

fontos fogalommal, a szubjektivitással kerülünk szembe. A kritikusnak ugyanis 

figyelembe kell vennie, hogy – mivel minden fordítás interpretáció – egy szöveg 

bármely interpretációja a fordító általános műveltségének a függvénye (képzettség, idő- 

és térbeli helyzet stb.), és emiatt szubjektív. Ebben az összefüggésben nem 

beszélhetünk egyszerűen „jó” vagy „rossz,” „helyes” vagy „helytelen” fordításokról, 

hanem elvárhatjuk, hogy a kritikus egyértelműen indokolja meg az ítéleteit (Sager 

2000: 350). A kritikai elemzés során figyelembe kell venni a következőket: 

• a szövegorientált fordításokat a szövegfajtának megfelelően kell elemezni, a 

lehető legteljesebb mértékben figyelembe véve a nyelvi és nem-nyelvi 

determinánsokat; 

• a célorientált fordításokat (speciális szándék vagy közönség) a szöveg 

szándékának figyelembevételével kell elemezni; 

• minden fordításon nyomot hagynak az interpretáció szubjektív tényezői és a 

fordító személyisége, ezért minden értékelésnek figyelembe kell vennie ezeket, a 

kritikusnak az értelmezéssel kapcsolatban megnyilvánuló saját szubjektivitásával 

együtt; 

• a fordításkritika csak akkor és oly mértékben lehet objektív, ha és amennyiben 

figyelembe veszi ezeket a szubjektív tényezőket (Sager 2000: 350–651). 

 

A műfordítás-kritikusnak tehát fel kell tárnia azt a társadalmi–irodalmi–fordítói 

kontextust, amelyben az adott transzformáció létrejött. Dirk Delabastita egyik 

tanulmányában kifejti, hogy a fordítások mélyreható elemzésénél figyelembe kell venni 

„a fordító személyes helyzetét, a szélesebb kulturális, gazdasági, ideológiai hátteret is” 

(Delabastita 2003: 117). A műfordításokkal foglalkozó irodalomkritikusnak az adott 

alkotást mindenekelőtt az irodalmi helyzet szemszögéből kell megítélnie, s ennek kell 

alárendelnie minden rendelkezésére álló kritikai mutatót (Popovič 1980: 269). 

A nyelvi-filológiai elemzés mellett azonban másféle elemzési módszerek is 

használhatóak. A kritikus sokszor „nyelvi hozzáértése vagy hozzá nem értése 

birtokában szánt szándékkal, avagy nem, filológusi szárazsággal nyilatkoztatja ki 

véleményét a műfordításról, ahelyett, hogy azt vizsgálná, keletkezett-e a célnyelvben 

olyan új mű, melyet a szerző, ha bírná eme nyelvet, így és csak így írhatott volna meg” 

(Paetzke 1996: 27). Egyes esetekben a műfordítás funkcionális, befogadóközpontú 
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felfogása is érvényes kritikusi megállapításokhoz vezethet. Ne felejtsük el azonban, 

hogy ennek a hatásmechanizmusnak a pontos feltérképezése objektív akadályokba 

ütközik, hiszen az ember általában csak egyetlen nyelvet mondhat igazán az 

anyanyelvének, így legfeljebb csak érzéseink lehetnek a műfordítás célnyelvi 

olvasókban kiváltott hatását illetően. Ennél – éppen emiatt – talán egzaktabb az a 

módszer, amely a fordító megfogalmazott poétikáját, műfordítói elveit kéri számon a 

fordításszövegen. 

A műfordítás-kritikának fontos feladata, hogy a műfordítás fogalmát, módszereit, 

feladatait, eszményét meghatározza, egyúttal mércét is adva a konkrét fordítások 

elbírálásához, egy mű különböző fordítóktól származó reprodukálásának bíráló 

értékeléséhez. Tisztázni kell, hogy mi a műfordítás: szép magyar versek teremtése, 

vagy információ nyújtása idegen költeményekről? Meg kell különböztetni a 

rutinfordítók laposságát, hibáit a művészi fordítás esetleg rendhagyó megoldásaitól; és 

végül el kell dönteni, hogy mi a műfordítás célja: az idegen mű közelítése az 

olvasóhoz, vagy az olvasó közelítése az idegen műhöz? Azt is meg kell határozni, hogy 

mennyit kell a fordítónak visszaadnia az eredeti művel kapcsolatban álló intertextusok 

hálózatából, hogy az olvasó számára még élvezhető maradjon a műfordítás (ha ez 

egyáltalán szempont lehet, bár mondjuk gyermekirodalom fordításánál van 

létjogosultsága). 

 

7. A műfordítások kritikájának szintjei, folyamata és lehetőségei 
 

A műfordító ugyan az esetek többségében magányosan dolgozik, de nem csak 

önmagára hagyatkozik; a kritikusoktól használható tanácsot vár a munkájához. A 

következő bekezdésekben azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan és milyen szinteken 

valósulhat meg egy-egy fordítás értékelése. 

 

7.1. A műfordítói önkritika 
 

Radó Antal 1909-ben megjelent műfordítás-elméleti munkájában azt hangoztatta, hogy 

„a műfordítást, ép úgy, mint a költészet bármely ágát, nem lehet és nem szabad 

gyárilag űzni,” illetve, hogy „legyen a műfordító szigorú bírája önmagának” (1909: 

135). Ezek az alapelvek a mai napig semmit sem változtak, sőt legnagyobb 

műfordítóink maguk is megfogalmazták ezt az írásaikban valamilyen módon (pl. Szabó 

Lőrinc, Vas István, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály stb.). 

A műfordító számára általában nagyon fontos a keze közül kikerülő alkotás 

minősége. A fordítások minőségbiztosításának legalapvetőbb módja a saját 

fordításszövegek tüzetes ellenőrzése. Geoffrey Samuelson-Brown a következő lépések 

elvégzését javasolja a (mű)fordítóknak (1993: 48–58): 1. Szoftveres helyesírás-

ellenőrzés, általában szövegszerkesztő programmal. 2. A saját fordítás korrektúrája, 

oldalról oldalra, bekezdésről bekezdésre haladva, odafigyelve a címekre, alcímekre, 
különös figyelmet igénylő részekre, nevekre és számokra. Ezután újból el kell olvasni a 

szöveget (ekkor már eredeti szövegként) és ismételt helyesírás-ellenőrzést kell végezni. 
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3. A szöveget úgy kell végigolvasni, mintha más szövegét olvasnánk. Samuelson-

Brown ezt a lépést különösen fontosnak tartja, mert mások hibáit könnyebb észrevenni, 

javítani. 4. A szövegbe be kell illeszteni a javításokat és kiegészítéseket. 5. A szöveget 

ki kell nyomtatni (desktop publishing). 6. Az esetleges olvasói észrevételeket be kell 

illeszteni a szövegbe. 

7.2. A kontrollszerkesztői kritika 
 

Felmerülhet a kérdés, hogy mik ezek az „esetleges olvasói észrevételek”. Ezek 

lehetnek a fordítást megrendelő megjegyzései, javításai, de származhatnak egy 

hivatalos kontrollszerkesztőtől is, akit általában a kiadó (ritkább esetben maga a 

fordító) kér fel az ellenőrzésre. Majdnem minden fordítói kézikönyv javasolja a fordító 

számára az „ellenőrző olvasó” (checker/revisor) felkérését, több szem többet lát alapon. 

A kiadók azonban majdnem mindig ragaszkodnak a kontrollszerkesztőhöz. 

Ennek okait a második világháború utáni könyvkiadás szerkezetében kell keresnünk. 

A könyvkiadók államosítása ugyanis változást hozott a kiadók szervezeti felépítésében. 

Ekkor alakult ki az a szokás – a hatalmas mennyiségi ugrás következményeképpen –, 

hogy szerkesztők és kontrollszerkesztők irányítják, segítik és ellenőrzik a műfordítókat. 

Javításaikkal, átírásaikkal nemcsak a félrefordítások, a „leiterjakabok” ellen küzdöttek, 

hanem az irodalmi és nyelvi normákon kívül művelődéspolitikai, kiadói 

követelményeket is érvényesítettek 

(http://mek.oszk.hu/02200/02227/html/03/1116.html). A kontrollszerkesztés rendszere 

a félrefordításokat, kihagyásokat a minimálisra csökkentette, hozzájárult a szövegek 

elmélyült elemzéséhez. „Sok fordító nem érti meg, hogy az irodalmi szöveg komplex 

rendszerek csoportjaiból áll össze, amelyek dialektikus kapcsolatban állnak a szövegen 

kívül elhelyezkedő más csoportokkal, emiatt sokszor a szövegnek egyetlen aspektusára 

koncentrálnak – a többi kárára” – írja Susan Bassnett (1991: 77). A felkészült 

kontrollszerkesztő-filológus megjegyzéseivel sokat segíthet a műfordítóknak, 

elsősorban akkor, ha tüzetesen elemzi a forrás- és a célszöveget is. (Vannak azonban 

kontrollszerkesztők, akik csak a fordításszöveget csiszolgatják.) A rendszer azonban 

hátrányokkal is jár: a kontrollszerkesztők, lektorok sokszor merev, purista nyelvi 

normákat követnek, mellyel gátolják a fantáziát, a magyar nyelv teljes gazdagságának 

felhasználását (Ferenczi 1981: 34). Kevés fejlődés lehetett az elmúlt száz évben, hiszen 

1909-ben Radó Antal már azt írta, hogy „Arany Shakespeare-fordításaiban hány olyan 

szó- és mondatfűzés akad, a mely új és merész, melyet magyar nyelven még előtte nem 

írt senki! Ezeket elítélni ugyancsak szűk látókörű, pedáns dolog” (Radó 1909: 137). Ha 

figyelembe vesszük, hogy a stílus az egyénre abszolút jellemző dolog, érthető, hogy a 

műfordítók sokszor nehezen fogadják el a kritikát; számos sértődésről tudunk már a 

műfordítás történetében. 

 

7.3. A kritikus(ok) elemzése(i) 
 

A kontrollszerkesztő, amikor a félkész vagy elkészült fordításról véleményt ír, 

gyakorlatilag hivatalos kritikát készít. Ezért általában fizetséget kap, így általánosságban 
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elmondhatjuk, hogy a kontrollszerkesztői jelentések a műfordítások legrészletesebb 

kritikái. Mégsem ismeri őket senki, aminek egész egyszerűen az az oka, hogy a 

kontrollszerkesztői véleményeket a műfordító általában beépíti a fordításba, ezért a 

nagyközönséghez már csak a késznek tekinthető műfordítás jut el. Ez lesz azután a 

műfordítás-kritikusok elemzéseinek tárgya. Az ő kritikájuk már többnyire nyilvános, és 

– ami nagyon fontos – már nem tud a nyomdából frissen kikerült szövegeken 

változtatni, így inkább a kötet értékelésére, a fordító méltatására és a műfordító 

munkájának jövőbeli segítésére szorítkozik. 

De ez csak a jobbik eset. Létezik egy másik bírálói módszer is, amelynek célja a 

„leiterjakabok” vadászata, a félreértések megtalálása, a torzulások fölfedése, ami 

önmagában jó is lehet, de a félreértések kíméletlen, aránytalan felnagyítása, az 

egyszerinek általánosként való bemutatása rendkívül káros (Kardos 1973: 123). A 

kritikus általában a formai és tartalmi pedantéria felé szorítja a fordítót, ami bizonyos 

határig jó, de onnantól feszélyező, elmerevítő hatása van. „Nagy szolgálatot tehet a 

bíráló, ha konkrét példákon mutat rá a fordítás jellegbeli torzulásaira, stílbeli 

elcsuszamlásaira,” akár jelzők, igék, mondatszerkezetek szintjén is – mondja Kardos 

László (1973: 124). 

Természetesen nincs mindig mód arra, hogy a konkrét példák az egész művet 

felöleljék. „Az elemzés egyik lehetősége tehát a szelektálás. Ez azt jelenti, hogy a 

figyelmet azokra a központi vagy reprezentatív szövegekre kell összpontosítani, 

amelyek véleményünk, vagy a korábbi kritika véleménye szerint a legjelentősebbek. 

[…] Célravezetőnek tűnik a részleges, reprezentatív elemzés […] is” (Popovič 1980: 

268). Az elemzés szempontjából fontos eldönteni, hogy a szöveget eredeti műként 

vagy fordításként elemezzük; és azt is, hogy az eredeti szöveggel dolgozunk, 

figyelemmel követve az eredeti mű szerzői kódját és olvasójának kódját is, s ezt 

konfrontáljuk a fordító kódjával, vagy csak a fordított szöveget vesszük figyelembe 

(Popovič 1980: 265). Minden esetben fontos azonban, hogy a kritika tárgya az 

irodalom irodalmisága, a szövegszerűség, a műalkotás mint műalkotás legyen (Radnóti 

1994: 38). 

 

8. Merre tovább? 
 

A műfordítások elemzése, mint láthattuk, nem egyszerű dolog; már azt is nehéz 

eldönteni, hogy egyáltalán ki írja a kritikát? Nyelvész, fordító vagy irodalmár? Milyen 

elvek alapján kritizáljon? Mondjon-e értékítéletet, vagy próbáljon tárgyilagos leírást 

adni? Óvatoskodjon, hogy ne sértse meg a fordítót, vagy mondja ki bátran, amit 

gondol? Hiszen „értékelés nélkül a kritika nem érdemli meg a nevét” – írta Komlós 

Aladár (1973: 265). 

Sokan egyetértenek George Steinerrel abban, hogy „nincs mód arra, hogy eldöntsük, 

hogy egy fordítás jó vagy rossz” (Steiner 1975: 407). Ezt a szkeptikus felfogást most 

tegyük félre, és jelentsük ki: a műfordítás-kritikában még mindig óriási lehetőségek 
rejlenek, mert a kritikai gyakorlatból a kritikus is rengeteget okulhat: elmélyedhet 

anya- és tanult nyelvében, érzékenyebb, irodalomértőbb emberré válhat. A jó 
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műfordítás-kritikus nem takaríthatja meg az elmélyült, irodalmi szempontú 

szövegelemzést, a nyelvtani-stilisztikai összehasonlító munkát, így egyszerre lesz 

képzettebb nyelvészként és irodalmárként is. A magyar műfordítás-irodalomban még 

rengeteg elemeznivaló van (pl. a magyar Shakespeare-fordítások nagy része a mai 

napig teljesen feldolgozatlan); szakdolgozatok, doktori disszertációk hálás témája lehet 

a műfordítás-kritika. Éppen ezért jelenthetjük ki, hogy érdemes lenne a lektorálást, a 

műfordítás-kritikát egyetemi szinten is oktatni, legalább az idegennyelv-szakosok 

körében, választható tárgyként. 
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SZÉPE JUDIT 
 

 

KÉTELEMŰ MÁSSALHANGZÓ-KAPCSOLATOK CSÖKKENT 

INFORMÁCIÓTARTALMA FONOLÓGIAI PARAFÁZIÁKBAN 
 

 

 

 

Bevezetés 
 

A nyelvi devianciák olyan alakulatai a közléseknek, amelyek eltérnek a 

rendszerszabályok alapján jósolható formáktól. Szabályszegő nyelvi alakulatok a 

nyelvhasználat számos területén felbukkannak: a köznapi beszéd lenizációs 

folyamataiban (1a) és nyelvbotlásaiban (1b), a nyelvi humorban (1c), a patologikus 

beszédben (1d), a gyermeknyelvben (1e), sőt a nyelv történeti változásának 

adatsoraiban (1f) is. 

 

(1) a. aszongya ’azt mondja’ 

b. csúrtordultak ’túlcsordultak’ 

c. főlegvár ’fellegvár’ (Rejtő é. n.: 66) 

d. avar, savar ’csavar’ 

e. nem is vagy Ágnes ’Nemes Nagy Ágnes’ 

f. Borsosvápa → Borsospápa (Hoffmann 2007: 159) 

 

A szabályszegéseknek – látszólagos véletlenszerűségük ellenére – megvannak a 

maguk irányító szabályai (vö. pl. már Jakobson 1941, 1955, 1963, Fromkin 1973, 1980, 

Cutler 1982, Dell 1985, 1986, Levelt 1989, Huszár 2005). A deviáns formációk 

létrejöttét olyan determinációk irányítják, amelyek a nyelv működésének kognitív 

mechanizmusaiban gyökereznek, továbbá univerzális, illetőleg egyedi 

rendszersajátosságaiból következnek (vö. Blumstein 1978, Berg 1997, 2005, Croot et al. 

2000). Éppen ezért alkalmasak arra, hogy független bizonyítékként szolgáljanak olyan 

hipotézisek ellenőrzésére, amelyek a nyelv rendszerösszefüggéseiről, illetőleg 

működésfolyamatairól szólnak. 

A tévesztéseknek – nemcsak a mindennapi közlésekben, hanem a patologikus 

megnyilatkozásokban és a nyelvbotlásokban is – ismert jelenségei a mássalhangzó-

kapcsolatokon, illetőleg a szótagokon végbemenő átrendeződések. Ezek az 

átrendeződések mindig a szekvencia egyszerűsítését vagy felépítésük optimalizálását 

szolgálják. 
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Ez a tanulmány az afáziás közlések kételemű mássalhangzó-kapcsolatain 

végbemenő összetevő-ismétlést mutatja be, összevetve azt a szonoritási hierarchia 

szabályának kiterjesztésével, amely a geminátákon a mindennapi és az időskori 

közlések tévesztéseiben mutatkozik. 

 

1. A vizsgált korpuszok 
 

Két non-poszterior és két poszterior afáziás beszélő 4 órányi spontán és előhívott 

közlését, amely nagy mennyiségben tartalmazott fonológiai devianciákat, 

összevetettem nem-afáziás korpuszok tévesztéseivel. Ezek az adatok egy körülbelül 

1200 spontán nyelvbotlást tartalmazó gyűjteményből és egy kb. 500 elemű, időskori 

tévesztéseket tartalmazó összeállításból valók. 

 

2. A devianciák csökkent információtartalma 
 

A szekvenciák szabályszegő alakulatai – általános megfogalmazásban – az 

egyszerűsítés elvét követik, vagyis fonológiai információtartalmuk mindig kisebb, mint 

a szabálykövető alakoké (Szende 1989, 1992, 1997, Szépe 2000). Az információ 

csökkenése abból adódik, hogy a sérült beszédmechanizmus a közlésfolyamatnak egy 

adott pontján nem fér hozzá egy fonológiai információhoz. Például ahhoz, hogy a 

csavar szóalak első szegmentuma milyen képzésmódú. Ám mássalhangzó-

szegmentumot képzéshely nélkül nem lehetséges létrehozni. Vagyis a szóalak első 

pozíciója nem lesz kitöltve, és létrejön egy kisebb szegmentumszámú alak, egy 

szóparafázia: avar. De történhet úgy is, hogy a hiányzó információ ellenére sem fogja 

kevesebb szegmentum alkotni a parafáziás alakot, mint a standardot. Ez akkor 

lehetséges, ha a képzésmódra vonatkozó információhiányt megszünteti egy 

kompenzáló művelet. Minden kompenzáló művelet működésének lényege, hogy a 

hiányzó komponenst egy vele azonos nyelvi szintű, másik komponenssel pótolja. 

Például az említett csavar esetében az (1d) példában a cs-re előírt, de aktuálisan elő 

nem hívható affrikáta képzésmódjegyet a kompenzáció a réshang képzésmódjeggyel 

helyettesíti, így kerül a cs helyébe s: savar. Ez a megoldás az avar-hoz képest azért 

tekinthető kompenzációnak, mert a képzésmódra vonatkozó információ hiánya ellenére 

is lesz valamilyen képzésmódjegy a szóalak első pozíciójában. Tehát a szegmentum 

létre tud jönni, a pozíció nem marad üresen. A kérdés most már az, hogy miért éppen a 

réshang képzésmódjegy került az információhiányos pozícióba. A választ a meglévő 

komponensekkel való kompenzációs eljárás egyik típusa, az összetevő-ismétlés adja 

meg. (A kompenzációnak további típusaira vonatkozóan l. Szépe 2000, 2003). Az 

összetevők ismétlésében az információhiány áthidalása a következőképp történik: egy 

olyan komponens, amelyiket sikerült a szekvencia egyik pozíciójára előhívni, 

megjelenik azon a helyen is, amelyre vonatkozóan az előhívás nem sikerült. A savar 

afáziás alak esetében a sikeresen előhívott v-nek a rés képzésmódjegye ismétlődik meg 
az információhiányos első pozícióban. Így a két elemnek azonos lesz a 

képzésmódjegye. A közös komponens pedig szerkezeti harmóniát hoz létre a két 
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pozíció egységei között. Ily módon kialakulhat harmónia jegyek, szegmentumok, 

szótagok, illetve azonos szintaktikai szerepű vagy szemantikai tartalmú morfémák 

között. 

A sérült közlésegység a kompenzálás ellenére is kevesebb információt tartalmaz, 

mint a nem sérült megfelelője. (Az információcsökkenés kérdésének részletes elméleti 

hátteréhez, a Globális Programozás Elvéhez vö. Szende 1989, 1992, 1997.) 

Információhiányos közlésegység két alapvető tévesztési eljárás következménye lehet. 

1. Az információ mennyiségének csökkenése. A kompenzáló művelet korlátozott 

elemszámú halmazból választ elemet, így a kompenzáció eredményeképp létrejött alak 

valamilyen tekintetben kevesebb eltérő összetevőt fog tartalmazni, mint a nem sérült 

alak. A sértetlen csavar alak mássalhangzóiban három eltérő képzésmódjegy van: 

affrikáta képzésmódjegy (cs), rés képzésmódjegy (v) és egyfajta zár képzésmódjegy (r). 

A savar-ból viszont hiányzik a képzésmódjegyek egyike, a cs-re előírt affrikáta képzés-

módjegy, s helyén megismétlődik a v-re előírt rés képzésmódjegy. Tehát a sértetlen 

alakra előírt három képzésmódjegy helyett az afáziás alakban csak két képzésmódjegy 

jelenik meg. 

2. Az információt rendező műveletek számának csökkenése. Az információ 

csökkenése abból is adódhat, hogy bár minden összetevő jelen van, de valamely, a 

sorrendezésre vonatkozó információ hiányzik. Például az, hogy egy adott 

megkülönböztető jegynek a közlésegység melyik pozíciójába vagy pozícióiba kell 

kerülnie. Ennek következményeként egy adott összetevő egy másik, információhiányos 

tagolási pozícióba is átkerülhet. 

Az információcsökkenésnek három forrása lehet. 

1. forrás: Szekvenciahatárok megerősítése vagy bevezetése, ami növeli a közlemény 

redundanciáját, ezáltal csökkenti információtartalmát. A folyamatos, kiemelést 

(fókuszt) nem tartalmazó közlésben a szóalak/frázis nagyságrendű közlésegységekben 

semmilyen tagolási határ jelölése nem kötelező. Ezért a legkevésbé redundáns 

közlésegység egyáltalán nem tartalmaz tagolásihatár jegyet. Ettől eltérni csak az 

információcsökkenés irányában lehetséges: méghozzá a tagolási határok akusztikailag 

azonosítható realizációjával (hangsúly, intonáció, junktúra vagy szünet alkalmazásával 

a tagolási határon, illetőleg beszédhang betoldásával vagy valamely jegyösszetevő 

megváltoztatásával stb.). Természetesen nem minden határjelölés információcsökkentő 

programozási művelet. A hat#alma#sok szekvenciában egyáltalán nem redundáns 

junktúrával jelölni a morfémahatárokat. 

A határkiemelés művelete a szóalak belsejében vagy határain a fonológiai 

reprezentáció által előírt morféma- vagy szóhatárt erősíti meg valamely tagolásjel(ek) 

alkalmazásával. Például az összetett szó két komponense közötti határ kiemelése 

történik akkor, amikor a közlő a beleenged szóalakot úgy ejti, hogy a két e közé beiktat 

egy glottális zárat (2a). A határbevezetés művelete a szóalakot 

szegmentummódosítással vagy junktúrával tagolja át olyan módon, hogy morfémahatár 

jöjjön létre a szóalaknak azon a pontján, amelyre a fonológiai reprezentáció eredetileg 

nem ír elő határt. Például morfémahatár bevezetése történik az Aporházi allé helynév a 
Porházi allé formában való tagolásakor (2b) (Hoffmann 2007: 157). 
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2. forrás: Kevesebb eltérő komponens vagy szabály alkalmazása, mint amennyit az 

alakra a fonológiai reprezentációja eredetileg előír: például a szék szóalak szét, illetve 

tét formában való afáziás realizációja (2c) kevesebb képzéshely-, illetőleg 

képzésmódjegyet tartalmaz, mint amennyit a fonológiai reprezentáció előír. A szék 

lexéma egyaránt tartalmaz dentialveoláris és veláris képzéshelyjegyet, míg a szét csak 

dentialveolárist. Továbbá: a szék lexéma egyaránt tartalmaz zár és rés 

képzésmódjegyet, valamint dentialveoláris és veláris képzéshelyjegyet, míg a tét 

kizárólag zár képzésmódjeggyel és dentialveoláris képzéshelyjeggyel rendelkezik. A 

szabálykiterjesztés ugyancsak információhiányt idéz elő. A (2e–g) példákban az afáziás 

közlésekre jellemző magánhangzó-illeszkedés, illetőleg -harmónia szabályának 

kiterjesztése figyelhető meg. A toldalék illeszkedését azonban a standard alaktól 

eltérően nem az őt megelőző tő, hanem a következő szóalak határozza meg. (2e)-ben 

mind az elöl, mind a hátul képzettség jegye megjelenik az afáziás közlésegységben: az 

előbbi az e-ben és az ü-ben, az utóbbi az ó-ban képviselve. Ám a jegyek nem 

mindenütt a standard alakra előírt magánhangzó-pozícióba kerültek. A hetvenhárombe 

alakban a toldalék lexikálisan alulspecifikált magánhangzó-pozíciójára nem a tő hátul 

képzettsége terjed rá, hanem a következő szóalak magánhangzóira előírt elöl 

képzettség. Így az elölségi harmóniát nem a megelőző, hanem a következő tő 

magánhangzója irányítja, tehát – az információcsökkenés 2. esetének megfelelően – a 

fonológiai információt hordozó egységek standard kiosztási szabálya, vagyis egy 

rendező művelet kiesik (erről l. Szende 1996–97). A (2f) példában az 

információcsökkenés 1. esetét figyelhetjük meg. A csak elölség tekintetében 

illeszkedhető -val/-vel toldalékon kerekségi illeszkedés is végbemegy abból adódóan, 

hogy az ajakkerekítés jegy nem kizárólag a számára előírt pozíciókban jelenik meg, 

hanem az alulspecifikált toldalék-magánhangzón is. Itt a kompenzáció, azaz a kerekség 

értékére vonatkozó információ érkezhet akár a megelőző, akár a következő tő felől: 

mindkettő azonos módon tudja befolyásolni az alakot. A létrejött közlésegység pedig 

az ajakrés jegyének hiányával szegényebb, mint a sértetlen változat. (2g)-ben a 

harmóniaszabály még erősebb kiterjesztése mutatkozik. A magyarban nincs 

nyelvállásfok szerinti harmónia vagy illeszkedés. Nincs továbbá olyan fonotaktikai 

szabály sem, amely a toldalék-magánhangzót jogosítaná fel a tőmagánhangzó 

képzéshely tekintetében való specifikálására. A ráhongolódik ’ráhangolódik’ alak attól 

deviáns, mert pontosan ez a két művelet megy rajta végbe: a toldalékmagánhangzók 

nyelvállásfokjegye, az alsó nyelvállásfok ráterjed a tőmagánhangzóra. A művelet egy 

nyelvállásfokjegynyit homogenizál az alakon. 

3. forrás: Az összetevők sorrendezésére vonatkozó információ hiánya. A deviáns 

alakok tartalmazzák ugyan összes előírt jegy-, szegmentum vagy morfolexikai 

komponensüket, ám létrejöttükből hiányzik az a művelet, amely valamely, legalább két 

komponenst a szekvencia megfelelő pozíciójába helyez (3a–c). Összetevők 

sorrendjének cseréje a grammatikai elemzés bármelyik szintjén előfordulhat. Jegyek 

egymás helyére való pozicionálása történik a táffítős ’távfűtés’ alakban (3a): a kerekség 

jegyének mínusz értéke a harmadik helyett a második magánhangzó-pozícióba kerül 

(így lesz ű helyett í), plusz értéke pedig a második helyett a harmadikba (így lesz é 
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helyett ő). Teljes szegmentumok téves sorrendezését mutatja a madarás ’maradás’ 

alak, amelyben a szótagkezdő onseteket egymás szegmentumai töltik ki (3b). 

Morfémák (tövek) pozíciótévesztésének az eredménye az a címüknek a cikke ’a 

cikkünknek a címe’ szerkezetben (3c), amelyben a helycsere folytán a toldalékok által 

kijelölt szintaktikai struktúrában a tövek és a toldalékok a birtok és a birtokos 

vonatkozásában tévesen kapcsolódnak egymáshoz. 

 

(2) a. bele[?]enged ’beleenged’ (mindennapi közlés) 

b. Aporházi allé → a Porházi allé (nyelvtörténet) 

c. szét, tét ’szék’  (afázia) 

d. tanul#junk  ’tanuljunk’ (afázia) 

e. hetvenhárombe kezdtem ’hetvenháromba kezdtem’ (afázia) 

f. öttöl több vót ’öttel több volt’ (afázia) 

g. ráhongolódik  ’ráhangolódik’ (afázia) 

(3) a. táffítős ’távfűtés’ (afázia) 

b. madarás ’maradás’ (nyelvbotlás) 

c. a címüknek a cikke ’a cikkünknek a címe’ (nyelvbotlás) 

 

Ettől az értelmezéstől eltérőnek látszik a fonológiai monotonicitás elmélete, amely 

amellett érvel, hogy az ejtésközeli fonológiai reprezentációtól való eltérő realizáció (pl. 

a lenizációs folyamatokban) mindig szabályhozzáadás eredménye (Kálmán 1989). A 

szabályhozzáadás pedig műveleti megközelítésben értelmezhető az információ 

növekedéseként is. Ám az ellentmondás csupán látszólagos. A fonológiai devianciákat 

létrehozó műveletek nem ritkán megszegik a nyelvtan gazdaságossági elvének 

univerzáléját. Ilyen művelet például a szegmentum- vagy szótagbetoldás, amely 

szegmentálisan vagy fonotaktikailag mindig bonyolultabb szekvenciát eredményez, 

mint a devianciától mentes alak. Ezzel szemben a törlések egyszerűsíthetik a 

szekvenciát, noha ez sem törvényszerű, hiszen szegmentumtörlés is hozhat létre 

fonotaktikailag összetettebb szerveződést, pl. sok dolg volt ’sok dolog volt’ (afázia). 

Vagyis az információcsökkenés elve nem a deviáns alakot létrehozó szabályok 

számának csökkenését vagy növekedését állítja – hiszen mindkettő számos adattal 

képviselteti magát –, hanem a létrejött szekvencia információtartalmának csökkenését a 

fonológiai reprezentáció által előírt információtartalomhoz képest. 

 

3. Szótagépítési devianciák 
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A szótagépítési devianciákat létrehozó, legnagyobb hatókörű eljárások az összetevők 

átrendezése, ismétlése, valamint azok a szótagoptimalitást növelő, illetőleg szűkítő 

eljárások, amelyek az előző két művelettípus mellett szabályhatókör-módosításon, azaz 

szabálykiterjesztésen vagy -korlátozáson alapulnak. Közülük ezúttal kettőt vizsgálunk 

meg: az összetevők ismétlésének, valamint a szonoritási hierarchia kiterjesztésének 

néhány módját. 

 

3.1. Összetevő-ismétlés 
 

A szerkezetek konstituensei között akkor jön létre ismétlés, ha a téves szerkezetépítő 

művelet egy olyan komponenst, amely a szekvenciában legalább egy pozícióban már 

hatékonyan mozgósítva volt, elhelyez egy olyan pozícióban is, amelyre a 

rendszerszabály azt nem írja elő, s ahonnan törölheti a szabály szerinti komponenst. Ez 

a művelet szomszédos vagy párhuzamos onsetek között (4a–c), nukleusok között (5a–

c), kódák között (6a–c), illetőleg azonos szótagi onset és kóda között (7a–c) megy 

végbe. A szomszédos szótagi kóda és onset közötti művelet összetevők ismétlésében 

nem fordul elő (8a–c). Az afáziás összetevő-ismétlés hatóköre pedig szűkül: míg az 

összetevőátrendezés csak a kódák közti átpozicionálásra nem terjed ki, addig az 

összetevő-ismétlés kizárólag az azonos szótagpozíciókra korlátozódik. Vizsgáljuk meg 

részletesen a (6a) adatot, amelyben az összetevő-ismétlés több lépése is megjelenik. Az 

ütöm szóalakot záró kódának, az m-nek a nazalitásjegye ráterjed a megelőző ragos 

főnév ugyanilyen pozíciójára, így lesz a t tárgyragból homorgán képzéshelyű nazális 

(n). De a szóalak többi mássalhangzója is információhiányos. Egyik onsetpozíció sem a 

saját képzéshelyjegyét viseli, hanem egymásét. Az első szótagban a képzéshely 

labiodentális helyett bilabiális (d helyett b), a második pedig bilabiális helyett 

labiodentális (b helyett t) lett. A létrejött alak tehát egy sorrendező művelettel is 

szegényebb lett. Ráadásul a szóalak második szótagi onsetje a saját zöngésségjegye 

helyett a következő szóalak második szótagjából kapta meg onsetjének zöngésségi 

értékét. Ezért nem d, hanem t jelenik meg a főnévi tő végén. (6a) esetében tehát láttunk 

példát az információcsökkenésnek arra a típusára is, amelyben a felhasznált összetevők 

száma csökken, és arra is, amelyben a sorrendezési műveletek száma lesz kisebb. 

 

(4) a. szészek ’fészek’ onsetek között afáziás 

b. ősi napsütés ’őszi napsütés’  nyelvbotlásos 

c. resz Rex ’lesz Rex’ időskori 

(5) a. bészél ’beszél’ nukleusok között afáziás 

b. rössz ötlet ’rossz ötlet’  nyelvbotlásos 

c. abból jonnek ’abból jönnek’ időskori 

(6) a. a boton ütöm ’a dobot ütöm’ kódák között afáziás 
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b. raktárrészlet, amit  ’raktárrészleg, amit’  nyelvbotlásos 

c. az ágtól a kis asztalig ’az ágytól a kis asztalig’ időskori 

(7) a. nincs adat  onset és kóda 

között 

afáziás 

b. szorosz ’szoros’  nyelvbotlásos 

c. annyira barba voltam ’annyira bajban voltam’ időskori 

(8) a. nincs adat  kóda és onset 

között 

afáziás 

b. nincs adat 

 
  nyelvbotlásos 

c. nincs adat  időskori 

 

Összetevő-ismétlés nemcsak jegyek és szegmentumok között történhet, hanem – 

akár szóhatárokon keresztül is – mássalhangzó-kapcsolatok között is. Ez az eljárás a 

gyors vagy lezser beszédben is létezik lenizációs folyamatként (Siptár 1995, Szende 

1992, 1997). Ott az a szabály érvényesül, hogy a korábban megjelenő beszédhang 

artikulációja követi a későbbiét (lesz sütemény [S:], tíz zseb [J:]). A mássalhangzó-

kapcsolatok közötti összetevő-ismétlés kiterjesztése a lenizáción túlra sem az ép beszéd 

nyelvbotlásaiban, sem az időskori tévesztések között nem fordult elő. Az afáziás 

összetevő-ismétlő művelet pedig módosítja a lenizációnál megismert szabályt. 

Függetlenül attól, hogy melyik mássalhangzó jelentkezik korábban vagy későbben, az 

afáziás példákban a nem elöl képzett mássalhangzó illeszkedik az elöl képzetthez, 

illetőleg az orális zárhang illeszkedik a vele azonos képzéshelyű nazálishoz (9a–c). 

 

(9) a. t + k → tt menet tözbe ’menet közben’ 

 g + d → dd gymár gyuddida ba ’már nyugdíjban van’ 

b. d + n → nn Sinney-be ’Sidney-be’ 

 t + n → nn hagyon nekik ’hagyott nekik’ 

c. r + n → nn pánna ’párna’ 

 l + n → nn hen nem törik ’el nem törik’ 

 

Amint látjuk, ezekben az esetekben a mássalhangzó-kapcsolat egyik szegmentuma 

helyén is a másik szegmentum jelenik meg. A két azonos mássalhangzó pedig a 

Kötelező Kontúr Elve (Törkenczy 1994, Siptár 1995) értelmében egy hosszút hoz létre. 

Az összetevő-ismétlést az indítja el, hogy a mássalhangzó-kapcsolat egyik eleme 

sikeresen aktivizálódik, a másik viszont egy vagy több jegy tekintetében 
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információhiányos. A jegyek pótlása a kapcsolat másik, sértetlen eleme felől érkezik. A 

célszekvenciában a mássalhangzó-kapcsolat elemei számos közös jeggyel 

rendelkeznek. Egészen pontosan: a kapcsolat elemeinek csupán egyetlen jegye nem 

közös. Az a. esetekben két, eltérő képzéshelyű zárhang, b.-ben homorgán nazális és 

zárhang, c.-ben homorgán likvida és nazális követi egymást a kapcsolatban. Ám ha két 

olyan mássalhangzó találkozik, amelyeknek nincs vagy alig van közös jegyük, az 

afáziás kompenzációs stratégia más. Ekkor nem a kapcsolat másik eleméből pótlódnak 

a hiányok, hanem egy másik, a hiány helyének szótagpozíciójával megegyező 

szótagpozícióból, amely a szekvencia távolabbi helyéről kerül a műveleti mezőbe (10). 

 

(10) a. magam mellé vettem tilenc történés ’magam mellé vettem kilenc történészt’ 

b. bordasztó sokat dolgaztam ’borzasztó sokat dolgoztam’ 

c. helyestek tarta ’helyesnek tartja’ 

 

A sértetlen alakoknál a. esetben a mássalhangzó-kapcsolat két eleme (mk) között 

sem képzéshelyben, sem képzésmódban, sem zöngésségben nincs egyező jegy; b.-ben 

(rz) a képzéshely azonos, c.-ben (sn) pedig ismét semmi. Az információhiányos 

onsetpozíciókat egyik esetben sem a mássalhangzó-kapcsolat másik elemének jegyei 

töltik fel, hanem egy másik onsetpozíció, amellyel viszont mindig van több közös jegy. 

Egészen pontosan csupán egy jegy nem közös. Az a. esetben (k–t) megegyezik a 

képzésmód és a zöngétlenség, b.-ben (z–d) a képzéshely és a zöngésség, c.-ben pedig a 

pár tagjai (n–t) egymásnak homorgán szonoráns és zöngétlen megfelelői (n zöngéssége 

redundáns, ezért tekinthető a t-től való különbsége csupán egy jegynyinek). 

Egyértelmű, hogy az információhiány pótlását a meglévő információk irányítják a 

legkisebb különbség elve alapján. Mássalhangzó-kapcsolat esetén a kapcsolat 

információhiányos elemének jegypótlása csak akkor érkezhet a kapcsolat hiánytalan 

eleméből, ha annak jegyei nem kisebb mértékben egyeznek meg az információhiányos 

pozíció meglévő jegyeivel, mint az információhiányos pozíció meglévő jegyei a 

közlésegység egy másik, azonos helyzetű szótagpozíciójának jegyeivel. Máskülönben 

ez utóbbi ismételheti meg saját jegyeit az információhiányos pozícióban. 

 

3.2. A szonoritási hierarchia kiterjesztése 
 

A legfőbb szótagillesztési szabály a szonoritási sorbarendezés (Törkenczy 1994: 276, 

365–367). E szabály értelmében a) a szótaghatár által tagolt mássalhangzó-kapcsolat 

esetében hátrányos, ha a kapcsolat két tagja azonos szonoritású. Ezen belül b) 

hátrányos, ha első tagja nem nagyobb szonoritású, mint a második tagja. Ez a szabály 

nem terjed ki a szó-, illetőleg morfémahatáron lévő kapcsolatokra, továbbá az 

intervokális hosszú mássalhangzókra, amennyiben fonológiai reprezentációjukban 

kételemű kapcsolatoknak (geminátáknak) tekintjük őket. A deviancia által kiterjesztett 



388 

 

szabály ezeken a szekvenciarészleteken is működik, s ezzel is a szótagszerkezet 

optimalitásának növelésére törekszik. 

A jelenség a nyelvbotlás- és az időskori korpuszban fordul elő, a parafáziák között 

mindössze két adat lelhető fel. Ez nem véletlen, hiszen a parafázia stratégiája épp az 

ellenkező művelettel egyszerűsít, nevezetesen a mássalhangzó-kapcsolatok egynemű-

sítésével (vö. 9a–c). A nyelvbotlásos és az időskori tévesztések alapján úgy tűnik, hogy 

az a) szabály erősebb, mint a b). A korpusz adataiban a szabálykiterjesztés ugyanis 

rendre megszünteti a hosszú mássalhangzók szonoritási egyneműségét azzal, hogy 

egyik elemüket megváltoztatja (11a–f). Ugyanakkor teljesen esetleges, hogy a létrejött 

mássalhangzó-kapcsolat két eleme közül az első vagy a második rendelkezik nagyobb 

szonoritással. A (11)-as példasorban a gyakori időskori (a–d) és nyelvbotlásos (e–f) 

példák figyelhetők meg, míg ez a stratégia afáziában nem jellemző. 

 

(11) a. fél kentőtől nem indítanak ’fél kettőtől nem indítanak’ nt > tt 

b. hallosztad azt a borzalmat ’hallottad azt a borzalmat?’ szt > tt 

c. hogy estek túl rajta ’essek’ st > ss 

d. rá lehetne vetni ’venni’ tn > nn 

e. könyvem ’könnyem’ nyv > nyny 

f. garmatika ’grammatika’ rm > mm 

 

Megfigyelhetjük, hogy a megváltoztatott elem mindig a kapcsolat első eleme. A 

jelenség párhuzamba állítható a gyors és lezser beszédnek azzal a szabályával, hogy 

ha egy kételemű mássalhangzó-kapcsolatból hosszú mássalhangzó lesz, akkor mindig 

az első elem hasonul a másodikhoz. A jelenség megfelel az asszimilációk magyarban 

általános irányának. Ugyanakkor az adatok többségénél kimutatható, hogy a hosszú 

mássalhangzó bontása további struktúrarendezésre vezethető vissza. Olyanra, mint a 

példasorban a szóalakok párhuzamos szótagjainak szerkezeti és szegmentális 

homogenizálása (11a, d). 

 

4. Összefoglalás 
 

A vizsgált két devianciatípus adatai azt mutatják, hogy kettős disszociáció mutatkozik a 

kételemű mássalhangzó-kapcsolatok és a fonológiai reprezentációjukban geminátáknak 

tekinthető hosszú mássalhangzók között. Az előbbi afáziában jellemző, az ép beszéd 

nyelvbotlásaiban pedig nem, az utóbbi pedig az ép közlés tévesztéseire jellemző, az 

afáziára azonban nem. Az összefüggés differenciáldiagnosztikai értéke abban áll, hogy 

a két stratégia ellentétes irányú folyamatra épül: afáziában az információhiányos 

kételemű mássalhangzó-kapcsolatban a jegyek pótlása a jegykülönbség 

csökkentésének, illetőleg megszüntetésének az irányában hat, míg a szonoritási 
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hierarchia kiterjesztése a geminátákra az ép közlésekben éppen jegykülönbség 

létrehozására törekszik. 
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SZERECZ GYÖRGY 
 

 

DE VAN BENNE RENDSZER 
 

Vázlatkísérlet az irodalmi metafora rendszerbe illesztésére 

 

 

 

 

A nyelv jelentésképződésének és -alakulásának sokat vizsgált jelensége a metafora. A 

hagyományos stilisztika mint a költői nyelvben előforduló trópust, „szóképet” tárgyalja, 

melynek funkcióját ugyanakkor nem sikerült megnyugtatóan tisztáznia. (Valójában nem 

is igen lépett fel ezzel az igénnyel, meghagyva a nyelv járulékos díszítőelemeinek 

sorában.) A kognitív nyelvészet ezzel szemben a metaforát mindenekelőtt köznapi 

formának tartja, a jelentésstruktúra egyik alapelemét ismerve föl benne. E két 

megközelítés, bár a közöttük feszülő ellentét nem mindenestül feloldhatatlan, mégis 

egészen eltérő szemlélethez vezetett. Míg a retorikai hagyomány a köznyelvet át- meg 

áthálózó metaforikusságról volt hajlamos elfeledkezni, a kognitív megközelítés a maga 

egyediségében megjelenő irodalmi metaforát tudja nehezen, inkább kivételként 

rendszerébe illeszteni, ez utóbbi csoportba sorolva például az egyirányúság elvébe 

ütköző szerkezeteket. Számos jel mutat azonban arra, hogy ezek a „szabálytalan” 

metaforák is a nyelvi rendszer szerves részei. A köznapi metaforákhoz viszonyított 

gyakoriságuk (vagyis inkább ritkaságuk) ugyan rendhagyó voltukat látszik 

alátámasztani, ám, ha a metaforák közérthetősége erős érv lehet amellett, hogy azok a 

jelentésstruktúra szerves részei, akkor ez nemcsak a köznapi metaforákra érvényes, 

hanem az irodalmiakra is. Minden újszerűségükből fakadó szokatlanságuk dacára 

képesek vagyunk ezeket éppúgy megérteni (itt természetesen nem a szöveg 

értelmezéséről van szó!) mindenfajta specifikus tanulás nélkül. További megfontolandó 

szempont lehet, hogy bár az „irodalmi” metaforák előfordulása első közelítésben 

szórványosnak tekinthető, azonban korántsem korlátozódik a literatúra területére.  

Úgy látszik viszont, hogy erősen tartja magát az a szemlélet, amely a költői nyelvet 

a mindennapok nyelvétől minőségileg, és nem csupán mennyiségileg véli 

különbözőnek. Ez a kiindulópont az, ami természetszerűen megengedi, hogy az 

irodalmi metaforát mint eredendően kivételes jelenséget kirekessze a vizsgálat köréből, 

egyszersmind le is mond annak a lehetőségéről, hogy a nyelv egészére érvényes 

modellt alkosson. Jelen dolgozat ezért abból a (gyakorlatban is igazolódó) feltevésből 

indul ki, hogy ha van eltérés köznapi és irodalmi nyelv, illetve jelentésstruktúra között, 

az semmiképp sem lényegi, csupán arányaiban megragadható különbség. 

Hogy feltevésünket igazolni tudjuk, vizsgálódásunkhoz kiindulásnak vegyük alapul 

a kognitív nyelvészet megközelítésének két, az irodalmi metafora szempontjából igen 
lényeges megállapítását. Kövecses Zoltán metaforáról írott monográfiájában Lakoff és 
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Johnson meghatározó munkája nyomán leszögezi: „a metafora elsősorban a fogalmak, 

és nem a szavak jellemző tulajdonsága.” (Kövecses 2005: 14, vö.: Lakoff–Johnson 

1980.) A tárgyát így fogalmi metaforának nevezi, mely egy forrástartománynak egy 

céltartományra vonatkoztatásából áll. 

 

borús a kedve ma reggel forrástartomány: időjárás → céltartomány: kedv, lelkiállapot 

A fogalmi metafora, amire ez a kifejezés visszavezethető: a lelkiállapot = időjárás. 

 

Ebben a modellben „a céltartomány az a tartomány, amit a forrástartomány 

használata révén megérteni próbálunk.” (Kövecses 2005: 14) Ha a struktúrát 

továbbgondoljuk, eljutunk az egyirányúság elvéhez, vagyis, hogy „a metaforikus 

gondolkodás általában a konkrétabb fogalomtól az elvontabb felé tart, és nem 

fordítva.” (Kövecses 2005: 22) Arra, hogy az elv nem kivétel nélküli, külön kitér, de 

csak mint periferikus jelenségre: „Néhány esetben azonban mégis felcserélhető a 

forrás- és céltartomány. A DÜH VIHAR metaforát kifejezheti például a viharos 
értekezletük volt vagy a kiviharzott a szobából szerkezet, ugyanakkor létezik A VIHAR 

DÜH (DÜHÖS EMBER) metafora is, mely kifejeződhet például a vihar órákon át 

tombolt vagy a haragos hullámoktól tajtékzott a tenger szerkezetekben. A forrás- és 

céltartományok felcserélésekor általában stilisztikailag különböző értékű kifejezéseket 

kapunk. A fenti példánál maradva, a düh mint céltartomány és a vihar mint 

forrástartomány sorrendjét megfordítva, hétköznapi metaforák helyett irodalmi 

kifejezéseket kapunk.” (Kövecses 2005: 41)  

Az egyirányúság elvét sértő metaforák körében elsősorban valóban költői példákat 

találunk, de nem csupán azokat. (A példák amúgy inkább illusztrációként 

szolgálhatnak, mintsem, hogy bármiféle bizonyító erőt tulajdoníthatnánk nekik. Túl 

azon, hogy egy elméletnek legfeljebb a cáfolatát alkalmasak alátámasztani, 

kiválogatásuk már eleve, szándéktalanul is koncepciózus.) Nap mint nap használunk 

olyan fordulatokat, mint hogy az anyósod egy sárkány vagy a napom egy katasztrófa. 

Ezeket lehet ugyan lesüllyedt irodalmi kifejezéseknek tartani, periferikus 

jelenségeknek azonban aligha. De a szerző saját példaanyagában is, a köznapi 

metaforák között ilyenekkel találkozhatunk: a düh őrület, az érvelés (vita) háború, a 
boldogság mámor, a boldogság mennyország. (Kövecses 2005) Ezekben vagy nem 

állítható fel egyértelmű hierarchia a forrás- és céltartomány között, vagy, mint pl. a düh 
őrület, ill. a boldogság mennyország esetében a céltartomány látszik elvontabbnak. 

(Tovább árnyalja a képet, hogy a mennyország maga is metafora.) „Érdekes módon 

azon nyelvi kifejezések esetében, amelyek nem egy nagyobb fogalmi metafora részét 

képezik, hanem bizonyos mértékig »elszigeteltek«, könnyebben felcserélhető a két 

fogalom. […] A fölcserélhetőség azoknál az elszigetelt nyelvi kifejezéseknél gyakori, 

ahol a=b, viszont a és b csupán nyelvi kifejezések, nem fogalmi tartományok.” 

(Kövecses 2005: 41) 

Az eddigiek alapján körvonalazódik a sejtés, hogy talán az egyirányúság csupán 
általános gyakorisága miatt jellemző, de nem szükségszerű tulajdonsága a metaforának. 

Azonban, ha a modellt tovább vizsgáljuk, rájövünk, hogy a legtöbb félreértést és zavart 
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a fogalom fogalmának a köznyelvitől el nem különített, definiálatlan használata 

okozza. A metaforának mint jelnek a megközelítésében kézenfekvőnek látszik 

visszanyúlni a saussure-i modell kiegészített változatához. 

  

 

      jel: a l m a   jelölő: alma (hangsor) 

    jelölt: ’alma’ (alma formájú, gyümölcs, + –édes, 

jelölő → jelölt   + –kemény, fán terem, nem kék színű stb.) 

         ↓   jeltárgy (jelölet): pl. ’a kissé már kásás jonagold 

      jeltárgy   az asztalomon, a fele hiányzik’ 

 

Ebben a modellben a jeltárgy csupán egy aktuálisan megvalósuló külső (valóságban 

létező, konkrét, egyedi stb.) referencia, míg a jelölt szükségszerűen absztrakt fogalmi 

halmaz. Ha a fogalmi metaforák forrás- és céltartományának fogalmiságát próbáljuk 

értelmezni, azt csakis a jelöltben, és semmiképp sem a jeltárgyban találhatjuk meg. Ha 

nem így lenne, akkor csupán egy-egy kifejezés egyedi metaforikus megvalósulásáról 

tudnánk beszélni, és nem egy mögöttes struktúráról, melynek fogalmai tudati képzetek. 

A fenti példára alkalmazva:  

 

a lelkiállapot= időjárás 

időjárás (jelölt): ’hőmérséklet, + –napsütés, + –szél, + –eső, + –vihar stb.’ 

lelkiállapot (jelölt): ’ –öröm, + –harag, + –bánat, + –szorongás stb.’ 

 

A jelölt szükségszerűen elvont fogalom, épp ez a tulajdonsága teszi lehetővé, hogy 

aktuálisan egyedileg különböző jeltárgyakra alkalmazzuk őket. Ha a fogalmak között 

elvontság tekintetében rangsorolni tudunk, azt valójában nem a jelöltekre, hanem azok 

referenciáira vonatkoztatjuk. A külvilág dolgai között az elvontság fogalma egy 

konkrét↔elvont dichotómiában értelmezhető, ami leegyszerűsítve olyasmit jelent, hogy 

az egyik megfoghatóan létezik, míg a másik csupán gondolatban. A jelölt viszont, 

függetlenül a hozzá tartozó referencia reális vagy fantasztikus voltától, mindig elvont 

(absztrakt), a tapasztalt világ és a nyelv közegéből vonatkoztatjuk el, és kapcsoljuk hozzá 

az adott jelölőhöz. Például a pápa absztrakt jelölt referenciája lehet konkrét élő személy 

(jelenleg XVI. Benedek néven Joseph Ratzinger), de lehet elvont fogalom (a következő 
pápa vagy a pápa tévedhetetlensége kifejezésekben), de nem meglepő, hogy „átvitt 

értelemben” (azaz metaforikusan) is tudunk beszélni, mondjuk, az úszóedzők pápájáról. 

A felhasznált jelölt azonos, míg az alkalmilag hozzárendelt jeltárgy hol ilyen, hol olyan 

minőségű. Valójában tehát, amikor elvontságot emlegetünk, a jelölt és a jeltárgy esetében 

nem ugyanarról a tulajdonságról beszélünk. A nyelv kifejezései (például a főnevek) 

közötti elvontsági hierarchia tehát illúzió, amit a jeltárgyak között valóban fennálló 

különbségeknek a jelöltekre való visszavetítése okoz. Ebből eleddig is számos, sokszor 

máig ható félreértés származott, különösen a költői nyelv különbözőségének 

megítélésével kapcsolatban. Mindenesetre, az eddigiekből kitűnik, hogy akármi legyen is 
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a kiindulópontunk, a fogalmakat semmiképp sem célravezető a referenciák felől 

jeltárgyként elgondolnunk és e szerint osztályoznunk.  

A fogalmi metaforáról szólva látszólag egy harmadik területről, az elméről 

beszélünk, amelyre talán ezektől különböző működési elvek vonatkoznak. Ha azonban 

a metafora jelenségét vizsgálni akarjuk, nemigen adódik más lehetőségünk, minthogy a 

nyelvben megvalósuló formákkal foglalkozzunk (hacsak nem célunk, hogy éppen a 

működés mikéntjét vonjuk ki a vizsgálat alól). Ugyanezt a problémát veti fel kicsit más 

szemszögből Szilágyi N. Sándor, mikor rámutat: „éppen a kategória metaforikus 

kiterjesztése által lesz a nyelvi észlelés valóban sajátosan nyelvi. […] jól látszik, hogy 

a metafora (vagyis a valamely dologra metaforikus jelentése szerint alkalmazott szó) 

sajátosan nyelvi természetű (sőt: ami a legsajátosabban nyelvi, az éppen a metafora), 

ezért vizsgálata elsősorban a nyelvleírásra tartozik.” (Szilágyi N. 1996: 48)  

Ha kísérletet teszünk arra, hogy a metaforát – elfogadva annak a 

jelentésstruktúrában betöltött alapvető szerepét – visszavezetve ráépítsük a (nyelvi) jel 

általános modelljére, érdekes megállapításokra juthatunk. A korábban felvetett 

példából kiindulva, a borús a kedve ma reggel kifejezésben a borús jelző metaforikus, 

míg, ha mondjuk a bánatos állna helyette, nem tartanánk annak. Viszont ugyanez a 

jelző (bánatos) metaforikus, ha az időjárásra értjük. (Az egyszerűség kedvéért most 

tekintsünk el a kedv, illetve az idő(járás) magában is meglévő 

metonimikus/metaforikus voltától.) Az így kapott két metafora egyikének a 

forrástartománya konkrétabb, mint a céltartománya, a másiké fordítva, vagyis 

egymással ellenkező irányúak. 

 

közvetlen kifejezések:  metaforikus kifejezések: 

 bánatos kedv  →       borús kedv 

    ⇅ 

 borús idő  →       bánatos idő 

 

A szerkezet jelzője mintegy illetéktelenül kerül a kifejezésbe, ezért válik 

metaforává. A jelölőkhöz eredetileg tartozó jelölteket kicseréljük (azonosítjuk) egy 

másik jelölttel. Ez leginkább olyan jeleknél működik jól, ahol a jelöltekben van valami 

közös. A sokszor emlegetett hasonlóság valójában a jelöltek jelentéshalmazában 

mutatható ki. Visszaigazolódni látszik tehát az a feltevésünk, hogy az egyirányúság 

elve nem erős szabály, amely alól akadnak a rendszerbe besorolhatatlan kivételek, 

hanem csupán a referenciák felől értelmezhető jellemző, melynek a metafora 

működésére, megértésére nincs jelentékeny befolyása.  

A fogalmi metafora modellje, ahogy már utaltunk rá, abból indul ki, hogy a 

céltartományt a forrástartomány segítségével próbáljuk megérteni (vö.: Kövecses 2005: 

14). Ez a megértésmodell kimondatlanul is támaszkodik a fogalmak hierarchiájára, és 

arra az elképzelésre, hogy a gondolkodás világot szegmentáló, elrendező sémái 

megelőzik a nyelvet, a nyelvben csupán kifejeződnek, nem pedig a nyelv által jönnek 
létre. Ebben a megközelítésben a metafora szükségképpen másodlagos 

jelentésképződés, amely az előzetesen (eredendően?, természetesen?) meglévő 
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fogalmakat világítja meg. Ez az elképzelés számos ponton kísértetiesen emlékeztet a 

hagyományos stilisztika képszerűség fogalmára. A baj azonban nemcsak az, hogy itt 

éppen az irodalminak tartott metaforák szorulnak ki az értelmezhetőség köréből, hanem 

igen nehéz bizonyos – kétségkívül köznapi – metaforák létét és működését 

megmagyarázni. A becsap igei metaforának igen nehéz lenne olyan céltartományt 

találni, ami maga nem metafora, hiszen olyan kifejezésekkel helyettesíthetjük, mint 

rászed, átejt, átdob a palánkon stb. Az, hogy a nyelv jelen állapotában az ilyen alakok 

inkább számítanak közvetlen kifejezéseknek, semmint metaforának, semmiféle 

magyarázatot nem ad a keletkezésükre, csupán mint zavaró elemeket a kivételek közé 

száműzi őket. Ilyenformán viszont mintha a kivételek túlontúl is sokan lennének. 

A kognitív iskola egyik fontos érdeme, hogy ráirányította a figyelmet arra a sokáig 

elhanyagolt tényre, hogy a nyelvben lépten-nyomon metaforikus kifejezésekbe botlunk. 

Ez azt a képzetet erősíti, hogy egy alapvető jelentésstruktúra alkotóelemével, és 

semmiképp sem járulékos dísszel van dolgunk (vö.: Lakoff–Johnson 1980). Feltehető 

éppen ezért, hogy a metafora létrehozásakor, illetve megértése során is ugyanazokat a 

sémákat használjuk, mint a közvetlen kifejezéseknél, érdemes tehát kísérletet tenni 

jelentésképződésük összevetésére.  

Összegezve az eddigieket, abból indulunk ki, hogy  

1. a (fogalmi) metafora megragadhatóan nyelvi megnyilvánulás,  

2. fogalmai jelöltek, melyek között az absztrakciós viszony egyenrangú és nem 

hierarchikus, 

3. a fogalmak döntően a nyelvben, a nyelv által jönnek létre (minél elvontabb a 

referenciájuk, annál inkább). 

 

A nyelvi jel modelljébe illesztve, a metafora szabálytalan alakulatnak látszik, hiszen 

olyasmire vonatkozik, amire eredetileg nem használatos. Olyan jelölőnek, amelynek 

hibás a jelöltje: pl.: rózsám (jelölt): ’…ember, nő, szeretem stb.’, mégis nehézség 

nélkül, elhanyagolható félreértési hibaszázalékkal képesek vagyunk megérteni. A 

metafora lényegi jellemzője az azonosítás, ami két (valamiben hasonló) jelölt 

jelentéshalmazának kölcsönhatását és egymásra vonatkoztatását jelenti. Ez a séma, 

melynek alapja a társítás, igen hasonlóan működik minden nyelvi jelben, amikor egy 

adott jelöltet a nyelvelsajátítás folyamatában megismerünk. Amíg életünkben csupán 

egyetlen fenyőfát láttunk, addig az jelenti számunkra a fenyő jelölőhöz tartozó jelöltet, 

alig különbözve annak jeltárgyától. Azután minden újabban megtapasztalt fenyőfa 

jellemzője hozzáadódik a jelentéshalmazhoz, melynek valamiféle „absztrakt átlaga” az, 

ami a nyelvben jelöltként funkcionál. Ez a folyamat, bár az idő előrehaladtával, a dolog 

matematikai szükségszerűségeit követve egyre kevésbé látványos, lényegében sohasem 

tekinthető befejezettnek (leszámítva talán olyan eleve absztrakt, a témánk 

szempontjából meglehetősen közömbös jeleket, mint például a kötőszók). Ha mondjuk 

felnőttként csodálkozunk rá a mediterrán tengerpart pineafenyőjére, a fenyő jelöltünkön 

az is nyomot fog hagyni. Ahogy ebben az ismeretlen fában felismerjük a fenyőt (azaz a 

hozzá tartozó jeltárgyat besoroljuk a meglévő fenyő jelölt alá), abban ugyanaz a 

készségünk nyilvánul meg, mint amit a metaforaalkotásban és -megértésben 
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használunk. A hasonlóság vagy közös jegy felismerése – ilyen lehet a példánkban a 

toboz, a tűlevél vagy a gyanta – szükséges az azonosításhoz. Ez teszi lehetővé akár a 

két folyamat párhuzamos működését is, ezzel magyarázhatóak az olyan egyelemű 

metaforák, melyeknek nincs igazi megnevezhető azonosítottjuk, vagyis csupán egy 

jelöltet azonosítottunk egy fogalmi halmazzal, amelyhez azonban még nem tartozott 

jelölő, így aztán a legtöbb esetben maga a metafora veszi át ezt a szerepet. pl. ’nő, 

szeretem, szép’=rózsám, ’hiszékenységet kihasznál, hazudik’ =becsap stb.  

A metafora tehát nem megvilágít egy fogalmat, hanem kölcsönhatásba lép vele. Ha 

értünk (azaz elsajátítottunk) egy nyelvi jelet, rendelkezünk „jelentéshalmazával”, 

melyből a jelöltjét elvonjuk. A metaforában, mikor az egymással azonosított jelöltek 

között kapcsolatot létesítünk, akkor voltaképpen nem egy, hanem a két jelentéshalmaz 

együttes absztrakciója hoz létre jelentést. 

 

anyósod egy sárkány → anyósod (jelölt): ’nő, házastársad anyja, + –rossz ter- 

    mészetű, + –csúnya, + –összeférhetetlen stb.’ 

 

    =sárkány (jelölt): ’hüllőszerű, pikkelyes, tüzet okád,  

    ijesztő, veszélyes, lányrabló stb.’ 

 

Az irodalmi metaforák, főként azok szélsőséges megnyilvánulásai, csupán abban 

különböznek a köznapiaktól, hogy az egymásra vonatkoztatott jelentéshalmazai 

távoliak, kevéssé hasonlóak. Ilyenkor éppen a (sokszor önkényesnek látszó) kapcsolat 

létrejötte készteti a befogadót arra, hogy valami közös jellemzőre ismerve, megértse a 

kifejezést. Kassák költeményében az idő nyerített metaforát is azért tarthatjuk erősen 

szürreálisnak, mert ilyen közös jegyet nemigen találunk benne.  

A kognitív modellben használatos irány a metafora hatékonysága szempontjából 

közömbös kell legyen. Ugyanakkor mégis feltűnő a közeledő (elvonttól a konkrét felé) 

metaforák domináns többsége a párhuzamos (egyformán elvont, ill. konkrét) és a 

távolodó (konkréttól az elvont felé) típusúakhoz viszonyítva. (Ez az arányosság az itt 

következő példákban korántsem érvényesül, hiszen minket elsősorban nem a közeledő 

típus érdekel.)  

 

közeledő metaforák: kapcsolatuk szárba szökkent, szerelmük hajnala, megbukott, 

galambom 

távolodó, ill. párhuzamos metaforák: Vagyok, mint minden ember: fenség, / Észak-

fok, titok, idegenség, Hová levétek, nagy álmaim ti mind?, a pokol térélmény, a 

házasságuk pokol, a lányod kész nő, az anyósod egy sárkány, a napom egy 

katasztrófa 

 
Mint korábban már láttuk, az elvontságot itt a referenciák tulajdonsága alapján 

tesszük a konkrét (létező) vagy az elvont (gondolati) kategóriák valamelyikébe. A 
gyakoriságbeli különbségekre kézenfekvő magyarázatot magában a nyelvben találunk. 

A különbség nem elsősorban a metaforák típusában van, hanem abban, hogy egyáltalán 
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mire használjuk őket. Megfogható, konkrét tapasztalatú dolgokra közvetlen 

kifejezésekkel utalunk, míg megfoghatatlan sejtésekre, érzelmekre, hangulatokra 

metaforákat alkalmazunk. Ha egy hosszúfülű, patás állatról akarunk szólni, akkor 

megnevezzük szamárként. Ha viszont azt mondjuk az unokaöcsénkről, hogy nagy 

szamár, akkor nem a konkrét személy alternatív megnevezésére használtuk a metaforát, 

hanem valamely konkrétan nem megragadható tulajdonságára vonatkoztatjuk (a jelölt 

közös jegyei is erre utalnak: ’…buta, csökönyös, makacs stb.’). Ha a fenti példákat 

megvizsgáljuk, rájövünk, hogy a konkrétság csupán felszíni jellemzőjük lehet, de maga 

a metafora egyik esetben sem jelent kézzelfogható dolgot. Például a (meg)bukott vagy 

a galamb(om) ugyan konkrét megnevezés, de éppen metaforaként jelöltjük 

jelentéshalmazának elsősorban a kölcsönhatásba kerülő része (közös jegyek) aktív, 

tehát inkább ’bukottság’-ként vagy ’galambság’-ként értjük. 

Kiinduló feltevésünk az volt, hogy az irodalmi metafora – ahogy maga az irodalom 

is – szerves része a nyelvnek, nincsenek eltérő elemei, nem engedelmeskedik külön 

törvényeknek. A köznapi és a költői nyelvhasználat nem a metaforáinak minőségében 

különbözik, hanem abban, hogy az utóbbi – tematikus okokból – jóval nagyobb 

gyakorisággal szól olyasmiről, ami csak metaforikusan fejezhető ki. (Az irodalmon 

belül pl. a lírára sokkal jellemzőbb, mint az epikára, de a mindennapokban is 

elsősorban azt a megnyilatkozást érezzük „költőinek”, ami metaforikus.) Amikor 

létrehozunk egy metaforát, az olyan, mintha két dolog közé hidat vernénk. Ezt 

nevezhetjük akár asszociációs hídnak is, melynek nem az iránya fontos, sokkal inkább 

a távolsága (a két fogalmi halmaz hasonlósága). A megértést nem egyik vagy másik 

parton találjuk meg (a dolgokban vagy a fogalmakban, melyek közé kifeszítettük), mint 

ahogy azt sem, amit meg akarunk általa érteni. A lényeg maga a híd. 
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SZÜCS MÁRTA ZITA 
 

 

FRAZÉMÁK JELENTÉSÉNEK VIZSGÁLATA DINAMIKUS 

JELENTÉSMODELLBEN 
 

 

 

 

Bevezetés 
 

A frazeológiai egységek szintaktikai és szemantikai viselkedésüket tekintve nem 

mutatnak egységes képet, pl. suba alatt ’titokban, lopva’ egy mondatrész szerepét tölti 

be, búcsút vesz vkitől ún. kollokáció, itatja az egereket ’sír’ idióma, Ki mint veti ágyát, 

úgy alussza álmát. ’Ki mint intézi dolgait, olyan eredményt várhat.’ közmondás. Ez a 

sokszínűség problematikussá teszi szerkezeti és jelentéstani elemzésüket. 

A hazai szakirodalomban találunk olyan összefoglaló munkát, amely leíró 

szempontból közelíti meg a magyar frazeológiai egységeket, s foglalkozik azok 

meghatározásával, osztályozásával, szintaktikai elemzésével, jelentésviszonyaik 

feltárásával (Forgács 2007). Kecskés (2003) egy dinamikus jelentésmodell segítségével 

a helyzetmondatokat (a propozicionális, vagyis a mondatértékű frazeológiai egységek 

egy típusát) értelmezi, viszont nem foglalkozik a frazémák más típusaival 

(mondatrészértékű frazémák, közmondások). Szükség van tehát olyan vizsgálatra, 

amelyben a frazeológiai egységek jelentését komponensekre bontva adjuk meg egy 

jelentésmodell segítségével, s így a különböző frazématípusok jelentését értelmezni 

tudjuk. 

Dolgozatom célja egyrészt egy ilyen dinamikus jelentésmodell ismertetése, valamint 

annak bemutatása, hogy ez a modell milyen módosításokkal alkalmazható pragmatikai 

funkcióval rendelkező helyzetmondatok, közmondások és mondatrészértékű 

frazeológiai egységek jelentésének vizsgálatára. 

A tanulmány első részében a frazeológiai egységek jellemzését és osztályozását a 

frazeológiai kutatások újabb eredményeit (Forgács 2007) figyelembe véve kívánom 

bemutatni. A következő fejezetben a dinamikus jelentésmodell (Kecskés 2003) 

felépítését és komponenseit tárgyalom. A harmadik fejezetben az egyes frazématípusok 

(helyzetmondat, közmondás, mondatrészértékű frazéma) jelentéskomponenseinek 

megfelelően módosítom a dinamikus jelentésmodellt, hogy alkalmassá váljon a 

szemantikai viselkedésük szerint elkülönülő típusoknak a jelentéskomponenseik révén 

történő elkülönítésére. A kontextus szerepét az aktuális jelentés kialakulásában Giora 

(1997) fokozatos értelmezés elméletének figyelembevételével elemzem. 

 

1. A frazeológiai egységek jellemzése 
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Két vagy több szó kapcsolata akkor tekinthető frazeológiai kapcsolatnak, ha a 

kapcsolatban található szavak az adott nyelv szintaktikai és szemantikai szabályai 

szerint nem teljesen magyarázható egységet alkotnak, és az adott nyelvközösségben 

lexémaszerűen használatosak (Forgács 2007: 49). Mivel ez a meghatározás tág keretet 

jelent a formai rögzültség vagy az idiomatizáltság foka tekintetében egyaránt 

változatosságot mutató frazeológiai egységek meghatározásához, ezért szükséges 

egyéb osztályozási szempontokat is figyelembe venni a frazémák csoportokba 

rendezéséhez. 

Forgács (2007: 56kk.) alapvető osztályozási szempontként a frazeológiai egységeket 

kommunikációs funkciók alapján különbözteti meg, vagyis aszerint, hogy milyen 

szerepet töltenek be a kommunikációban. E csoportosítás szerint beszélhetünk 

referenciális (a valóság egyes elemeire, folyamataira vagy tényállásaira vonatkozó) 

frazeologizmusokról, pl. egy füst alatt, bolhából elefántot csinál, és kommunikatív 

frazeologizmusokról, amelyek beszédaktusok létrehozása, végrehajtása vagy befejezése 

során látnak el feladatokat, pl. Isten veled!, Le a kalappal!, Mi újság?. 

Alaki viselkedésüket tekintve aszerint válnak két nagy csoportra, hogy elérik-e a 

mondat teljességét vagy sem. Ezek alapján megkülönböztetünk szócsoportlexémákat, 

amelyek mondatrészértékűek és többnyire megnevező, nominatív funkciójuk van, pl. 

burokban született ’szerencsés’, húzza az igát ’keményen dolgozik, robotol’, és 

mondatlexémákat, amelyek mondatértékűek, pl. Sok lúd disznót győz ’sok gyenge 

legyőzi az erőset’, Spongyát rá!. 
Szintaktikai viselkedésük további rendszerezési lehetőséget jelent, vagyis 

vonzatfelvevő képességük alapján a frazémák lehetnek avalensek, vagyis valenciával nem 

rendelkezők, pl. kéz alatt, saját szakállára, régensértékűek, tehát van valenciájuk, azaz 

vannak üres vonzataik, pl. vki a kákán is csomót keres, vki bakot lő (vmivel) és lehetnek 

teljes mondat értékűek, vagyis már nincs szabad valenciájuk, pl. Addig nyújtózkodj, amíg 
a takaród ér. 

A frazémák másik jellemző tulajdonsága az idiomatikus jelleg, ezért az alaki 

szempontú osztályozást keresztező szempontként átszövi a szemantikai viselkedés, 

vagyis az átvitt értelem szempontjából történő csoportosítás. Ez alapján beszélhetünk 

endoszemémikus vagy más terminussal kompozicionális frazémákról, pl. köszönetet 
mond, segítséget nyújt, endo-exoszemémikus frazémákról melyeknek szó szerinti és 

átvitt értelmű jelentésük is van, pl. itatja az egereket, árral szemben úszik, és 

exoszemémikus frazémákról, melyeknek csak átvitt értelmű, vagy más terminussal 

frazeológiai jelentésük van, pl. dugába dől, fabatkát sem ér (vö. Forgács 2007: 56–71). 

Kecskés (2003) a kommunikatív frazémák közül a helyzetmondatok jelentését 

vizsgálja modelljében, viszont nem foglalkozik a frazémák más csoportjaival, bár a 

helyzetmondat fogalma nála nem teljes mértékben azonos Forgács (2007) 

helyzetmondat definíciójával. Az elemzés során ezért a későbbiekben pontosítani 

kívánom a helyzetmondat fogalmát, valamint rámutatok a kétféle felosztás 

összehangolásának lehetőségére. Szükségesnek vélem a frazeológiai egységek más 

csoportjainak, a mondatlexémák közül a közmondások, valamint a mondatrészértékű 

frazémák jelentésének a vizsgálatát is, egyrészt azért, hogy az egyes frazématípusok 
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jelentését értelmezni tudjuk, másrészt azért, hogy megláthassuk, hogy milyen 

módosításokkal, finomításokkal alkalmazható a modell a szavaknál nagyobb lexikai 

egységek jelentésének értelmezésében. 

 

2. A dinamikus jelentésmodell (Kecskés 2003) felépítése, komponensei 
 

A dinamikus jelentésmodell (DJM) kísérletet tesz a kognitív nyelvészeti irányzatokon 

belül a szódefinícióra épülő jelentéselmélet (Wierzbicka 1992, 1996) és a prototípusra 

épülő jelentésmegközelítés (Wittgenstein 1953, Rosh–Mervis 1975) ötvözésére. 

A moduláris felfogást képviselő kétszintű konceptuális szemantika (Bierwisch 1996, 

1997; Bibok 2000) megközelítéséhez hasonlóan különbséget tesz a lexikai és a 

konceptuális szint között, viszont eltérően vélekedik a magjelentés értelmezéséről, a 

világtudás megjelenéséről és a kontextus szerepéről. 

A modell arra a feltételezésre épül, hogy a jelentésnek vannak állandó és aktuális, 

lexikai és konceptuális jegyei, amelyeket a lexikai egység használata során egyesít 

magában, ezáltal a kontextusban szinergikus egységként jelenik meg. A lexikai egység 

aktuális jelentésében a kontextus képviseli az aktuális és helyzetenként változó oldalt, a 

lexikai egység pedig a korábbi tapasztalatokat, vagyis a lexikai egység jelentésének 

rendelkeznie kell bizonyos állandó, invariáns jegyekkel. 

A DJM tehát egy olyan nyelvhasználati modell, amely egyrészt azt modellálja, hogy 

milyen elemek alkotják a lexikai egység lexikai és konceptuális oldalát, és hogy ezek 

az elemek miként alakítják ki együttesen a lexikai egység jelentéspotenciálját, másrészt 

azt is szemlélteti, hogy a jelentéspotenciál és a kontextus összjátékaként miként jön 

létre az aktuális kontextuális jelentés. 

A szóalak három összetevőt egyesít magában: a gyökérjelentést, a hozzá kapcsolódó 

kultúraspecifikus fogalmi jegyeket, valamint a szóspecifikus fogalmi jegyeket. Ennek a 

három elemnek az együttállása alkotja a szó jelentéspotenciálját. A gyökérjelentés nem 

azonos a kétszintű konceptuális szemantikában használatos alulspecifikált magjelentés 

(Bibok 2003: 39) kifejezéssel, amely a lexikai szinthez van kötve. 

A dinamikus jelentésmodellben a gyökérjelentés fogalmilag motivált, lexikailag 

meghatározható entitás, absztrakció, amely a lexikai egység korábbi, különböző 

kontextusbeli használatának az eredménye, és amelyben a világtudás nyelvhasználat 

során absztrahált és kategorizált része van benne. A gyökérjelentés tehát olyan 

invariáns, amely a fogalommal kapcsolatos általános világtudást hordozza, összekötve 

a lexikai és a konceptuális szintet. 

A világtudásnak részét képezik az adott kultúra által jelentősen befolyásolt 

ismeretek, amelyek a gyökérjelentéshez a kultúraspecifikus fogalmi jegyeken keresztül 

kapcsolódnak, és a fogalmi vagy konceptuális szinthez tartoznak. Megjelenésük nem 

kötelező, egyrészt az olyan neutrális vagy univerzális fogalmakhoz, mint tűz, víz, só 

többnyire nem kapcsolódik kultúraspecifikus fogalmi jegy, másrészt a szónak nem 

minden használatában, pl.: az amerikai angolban pumpkin ’tök’ jelentésű szó pozitív 
kultúraspecifikus jeggyel rendelkezik, amit az bizonyíthat, hogy a szülők gyakran 
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becézik így a gyereküket. Ez arra is utal, hogy a kultúraspecifikus fogalmi jegyek a 

figuratív jelentések kialakulásának alapjául szolgálhatnak. 

Egy fogalom több lexikai egységgel is kifejezhető, vagyis egy fogalomhoz több 

lexikai úton is eljuthatunk: neutrális kifejezéssel, pl. meghal, vagy „feltöltött”, emotív, 

színező hatású szóspecifikus fogalmi jeggyel rendelkező kifejezéssel, pl. feldobja a 
talpát. A szóspecifikus fogalmi jegyek nem mindig vannak kódolva a lexikai 

egységben, hanem csak bizonyos kontextusokban jelennek meg: 

 

a) Nagyon kövér vagy. Mozogj egy kicsit többet. neutrális 

b) Mozogj már, mert lekéssük a vonatot!  feltöltött 

 

Míg az a) esetben a mozog neutrálisnak tekinthető, addig a b) esetben ugyanez az ige 

a kontextus hatására szóspecifikus szemantikai jeggyel rendelkezik, mivel jelentése 

kiegészül egy olyan „színezettel”, ami a siet szinonimájakénti értelmezését teszi 

lehetővé. Ebből az következik, hogy meg tudunk különböztetni neutrális kifejezéseket, 

pl. alszik, meghal, elromlik
1
, feltölthető kifejezéseket, amelyeknek szóspecifikus 

szemantikai jegye csak bizonyos kontextusban jelenik meg, pl. mozog, és feltöltött 

kifejezéseket, amelyeknek állandó megkülönböztető jegye a szóspecifikus szemantikai 

jegy, pl. durmol, elpatkol, bedöglik. Míg az előbbi példák mindegyike lexikalizált 

metafora, addig a szóspecifikus szemantikai jegy hordozhat más pluszt, pl. érzelmi 

színezetet, intenzitást, az esemény vagy cselekvés módjának jellemzését is: zabál, 

baktat, imád (vö. Kecskés 2003: 85–90). 

 

3. A módosított dinamikus jelentésmodell használata helyzetmondatok,  

közmondások, mondatrészértékű frazémák esetén 
 

A frazeológiai egységek lexikai rögzültségüknek köszönhetően egységként tárolódnak 

a lexikonban, egységként kezeljük őket, vagyis a szavakhoz hasonlóan tudjuk őket 

interpretálni. A vizsgálat során a továbbiakban azok a frazémák kerülnek előtérbe, 

amelyek jelentése nem kompozicionális, vagyis frazeológiai jelentésük (is) van. Ahhoz 

azonban, hogy a frazeológiai egységek interpretálhatóak legyenek a modellben, néhány 

módosításra, terminológiai változtatásra szükség van. 

A helyzetmondatok esetében egyrészt a helyzetmondatok körének meghatározására, 

másrészt a modell alapvető változtatására (gyökérjelentés → gyökérfunkció) helyezem 

a hangsúlyt. A közmondások elemzése során rámutatok arra, hogy azok miben térnek 

el a helyzetmondatoktól, valamint arra, hogy a közmondások aktuális jelentése a 

kontextusban realizálódik. A mondatrészértékű frazémák esetében a frazeológiai 

jelentéssel rendelkező frazémák jelentéskomponenseit, valamint a kontextus 

szerepének alakulását vizsgálom a modellben. 

 

3.1. A helyzetmondatok 
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Kecskés (2003: 95) szerint a helyzetmondat olyan konvencionális pragmatikai formula, 

amelynek előfordulása bizonyos szituációhoz van kötve (vö. Kiefer 1996, Fónagy 

1998). Megkülönböztet rituális és rutin helyzetmondatokat. A rituális helyzetmondatok 

a nyelvi etikett részét képezik, pl. Egészségedre!, Jó étvágyat!, a rutin helyzetmondatok 

is bizonyos szituációhoz kötöttek, de használatuk kevésbé szükségszerű, pl. Mivel 
szolgálhatok? Hagyj békén!. Forgács (2007: 52) a helyzetmondatokat a 

kommunikációs formulák (vö. Fónagy 1982, Bárdosi 1997: 9–10) egy másik típusaként 

tartja számon. A helyzetmondat szerinte olyan szituatív klisé, amely egy adott 

szituációban kommentárként hangozhat el, pl. Hiszi a piszi! Itt van a kutya elásva!, 

vagy valamilyen jelenséghez, babonához kultúrtörténetileg kapcsolódik, ún. „akkor 

mondják, ha …” típusú fordulat, pl. Angyal szállt el a ház felett. <akkor mondják, ha 

hirtelen mindenki elhallgat a társaságban>. A kétféle helyzetmondat megközelítés 

terminológiai bizonytalansága feloldható azzal, hogy a fentebb említetteket rituális 

vagy rutin, az utóbbiakat „akkor mondjuk, ha …” típusú helyzetmondatként 

értelmezzük. 

Az egyik legfontosabb változtatás a modellben a helyzetmondatok esetén a 

gyökérjelentés → gyökérfunkció módosítása, ami a helyzetmondatok kommunikatív 

vagy pragmatikai funkciójából következik. A helyzetmondatoknak ugyanis nem 

referenciális  

jelentésük van, hanem egy pragmatikai tettet valósítanak meg, amely valamilyen 

szituációhoz kötődik. Ez a pragmatikai tett (pragméma) van tehát a helyzetmondatok 

gyökérfunkciójában, amiből következik a modell másik elemének a változtatása is: 

kontextus → szituáció. Kecskés (2003) részletesen elemzi a rutin és rituális 

helyzetmondatokat, így én csak arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy az „akkor 

mondják, ha …” típusú helyzetmondatok is hasonlóképp viselkednek gyökérfunkciójuk 

és szituációhoz való kötöttségük folytán. Úgy vélem, hogy a helyzetmondatok fentebbi 

típusait együttesen lehet kezelni, pl. 

 

Pragméma Pragmatikai aktus 

’Amikor elkezdünk enni, illik mondani vmit’ Jó étvágyat! (rituális HM) 

’Amikor vki új dologba kezd, szerencsét kívánunk 

neki’ 

Sok szerencsét! (rituális HM) 

’Amikor szomorúnak látunk vkit, segíteni szeretnénk’ Mi a baj? (rutin HM) 

’Amikor megköszönnek nekünk vmit, udvariasan 

elhárítjuk tettünkről a figyelmet’ 

Szóra sem érdemes! (rutin HM) 

’Amikor egyszerre süt a nap és esik az eső, ezt szokták 

mondani’ 

Veri az ördög a feleségét. („akkor 

mondják, ha …” típusú HM) 

’Amikor dohányzáskor (többnyire nőnemű) személyre 

száll folyamatosan a füst, ezt szokták mondani’ 

Szépre száll a füst. („akkor mondják, ha 

…” típusú HM) 
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3.2. A közmondások 
 

A helyzetmondatokhoz több szempontból is hasonlóan viselkednek a közmondások, 

hiszen ezek is olyan mondatformájú frazémák, amelyek szintén erősen szituációhoz 

kötötten használatosak. Meghatározásuk szerint általánosan ismert, rögzített formájú 

mondatok, amelyek egy életvezetési tanácsot vagy egyéb bölcsességet rövid, velős 

formában fogalmaznak meg (Röhrich–Mieder 1977: 3, idézi Forgács 2007: 101). 

Jelentésüket tekintve eltérően viselkednek a helyzetmondatokhoz képest. Szemerkényi 

(1994: 57) szerint jelentésük a környező összefüggésrendszertől elvonatkoztatva 

meghatározatlan, ugyanaz a nyelvi kép gyakran különböző helyzetekre alkalmazható, s 

így más értelmezést kíván. Grzybek (1984: 225) is rámutat a közmondások kétarcú 

viselkedésére. A közmondásoknak egyrészt szociális funkciójuk van, ami abban 

nyilvánul meg, hogy olyan elveket, normákat és értékeket fogalmaznak meg, amelyek 

társadalmi érvénnyel bírnak. Másrészt pragmatikai funkcióval is rendelkeznek, ugyanis 

állhatnak meggyőzésként, figyelmeztetésként, érvként stb. A dinamikus 

jelentésmodellben a közmondások kétarcúsága a következőképpen interpretálható: a 

szociális funkció a gyökérjelentésben van (vagyis az az állandó, általános, invariáns 

jelentés, gondolati séma, amit a közmondás hordoz). Ezt bizonyíthatja az, hogy a 

közmondásokhoz szituáció nélkül is tudunk egy általános fogalmi jelentést társítani, 

amely gyakran egy szerkezeti sémával megadható, pl. 

 

Nem mind A, ami B [Nem minden B tulajdonságú dologra igaz az, hogy rendelkezik 

A tulajdonsággal] 

Ki mint a, úgy b [Ki mint csinálja a-t, úgy csinálja b-t] 

 

vagy tudjuk őket parafrazálni, pl. 

 

Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. ’jobb a kevés biztos, mint a sok vagy nagy 

bizonytalan’ 

Az alma nem esik messze a fájától. ’amilyenek a szülők, olyanok lesznek a 

gyerekeik’. 

 

A közmondások pragmatikai funkciója, vagyis hogy állhatnak bizonyításként, 

rendreutasításként, magyarázatként stb., akkor érvényesül, amikor valamilyen 

kontextusba kerülnek. Azt, hogy az adott kontextusban milyen pragmatikai funkciót 

fognak betölteni, vagyis hogy mi lesz az aktuális jelentésük, mindig az adott kontextus 

határozza meg, pl. a Nem esik messze az alma a fájától ’amilyenek a szülők, olyanok 

lesznek a gyerekeik’ közmondás aktuális jelentése más elemekkel töltődik fel a 

különböző kontextusokban: 
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1. „Nem esik messze az alma a fájától. Alighogy fiúk közelébe került Donatella, máris 

népszerű. Kiszel Tünde gyermekének, bár még csak egy hónapja tart az iskola, sokkal 

több fiú tartozik a társaságába, mint lány…” (http://ma.hu/page/cikk/ae/0/179453/1) 

2. „Nem esik messze az alma a fájától. Horváth Győző az Ungaresca Táncegyüttes 

művészeti vezetője. Édesapja az Ungaresca igazgatója, nővére pedig az együttes 

művészeti asszisztense, felesége pedig mint táncoktató vesz részt a munkában.”  

(http://ma.hu/page/cikk/ae/0/179453/1) 

 

Az egyes kontextusok határozzák meg azt, hogy milyen emberekre referálnak a 

közmondás alkotóelemei, az alma és a fa, valamint a jellemzőnek tartott tulajdonságokat 

is: 

 

1. Donatella, Donatella édesanyja, népszerű a másik nem körében 

2. Horváth Győző, család, tánc iránti szeretet, elkötelezettség. 

 

3.3. A mondatrészértékű frazémák 
 

A mondatrészértékű frazémák gyökérjelentése a szavakéhoz hasonlóan fogható fel, 

vagyis az általános világtudás nyelvhasználat során absztrahált és kategorizált része, 

egy állandó, invariáns jelentés, amelyet a frazéma hordoz. 

Ehhez a gyökérjelentéshez kapcsolódnak konceptuális szinten a kultúraspecifikus 

konceptuális jegyek, amelyek az adott kultúra által befolyásolt világtudással járulnak 

hozzá a frazéma jelentéspotenciáljához. Szavaknál nagyobb lexikai egységek esetén 

célszerűbb nem fogalmi, hanem konceptuális jegyről beszélni, hiszen frazémák esetén 

fogalmak összessége adja meg az egész egység funkcióját. Ugyanazon gondolati séma, 

általános tudás az egyes nyelvekben, kultúrákban formailag nagyon hasonló, de az adott 

kultúrára jellemző fogalmi jegyekkel rendelkező frazémákkal jelenik meg. A ’felesleges 

munkát végez’ gondolati séma az egyes nyelvekben az adott kultúrára jellemző módon 

jelenik meg: 

 

m.  Dunába vizet hord 

gr. Γλαϋκα εις Αθήνας ’baglyokat visz Athénba’ 

ném.  Wasser in den Rhein tragen ’vizet hord a Rajnába’ 

ang.  to carry coals to Newcastle ’szenet visz Newcastle-ba’ 

or.  co cвouм caмoвapoм в Tyлy ’saját szamovárt visz Tulába’ 

 

A frazémák fogalmi szintjének másik aspektusát vizsgálva azt láthatjuk, hogy 

ugyanazon lexikai egység az egyes nyelvekben más minőségű kultúraspecifikus 

konceptuális jeggyel rendelkezhet. A modell leírásakor találkoztunk már a pumpkin 

’tök’ jelentésű szóval, amihez az amerikai angolban az adott növénnyel kapcsolatos 

általános világtudás, vagyis a gyökérjelentés mellett pozitív kultúraspecifikus 

konceptuális jegy kapcsolódik (vö. Kecskés 2003: 86). Ezzel szemben a magyar 
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nyelvben a tökhöz az üresség, butaság képzete társul, és negatív kultúraspecifikus 

konceptuális jeggyel épül be frazeológiai egységbe: pl. buta, mint a tök. 

Ha ez a kultúraspecifikus konceptuális jegy lexikalizálódik, akkor az már lexikai 

szinten jelenik meg, és a lexikai egység szóspecifikus szemantikai jegyévé válik (vö. 

Kecskés 2003: 88). A magyar nyelvben kultúraspecifikusan az emberek bolond 

viselkedését szokás a birka viselkedéséhez hasonlítani. Ez a kultúraspecifikus konceptuális 

jegy jelent meg lexikai metaforaként a megkergül szóban, a kerge birka szókapcsolatban, 

valamint a kerge, mint a birka mondatrészértékű szóláshasonlatban, és vált a kifejezések 

szemantikai jegyévé. 

A kultúraspecifikus konceptuális jegy és a lexikalizálódás összefüggéseinek 

vizsgálata egyrészt a diakrónia, másrészt a kontrasztív frazeológiai vizsgálatok számára 

lehet érdekes. Az előbbi azt vizsgálhatja a modell segítségével, hogy a magyar 

nyelvben ugyanazon fogalomhoz, gondolati sémához milyen frazémák alakultak ki, és 

azok milyen a kultúránkra jellemző konceptuális jeggyel rendelkeznek. A kontrasztív 

szempontú vizsgálat a modell segítségével a frazémák más nyelvekbéli megfeleléseit 

elemezheti, vagyis hogy az egyes nyelvek kifejezései között milyen hasonlóságok és 

eltérések mutatkoznak a kultúraspecifikus konceptuális jegyek révén. 

A szóspecifikus fogalmi jegyet a modellben frazémaspecifikus szemantikai jegy 

váltja fel, ami csupán terminológiai változtatás, és abból adódik, hogy nem lexémával, 

hanem frazémával van dolgunk. A modell leírása során láthattuk, hogy a szavak 

lehetnek neutrálisak, víz, só stb., feltölthetők, mozog és feltöltöttek, elpatkol, bedöglik. 

A frazeológiai egységek e tekintetben nem viselkednek egységesen, és nem teljesen 

ugyanazt a képet mutatják, mint amit a puszta lexémáknál láttunk. A kompozicionális, 

vagyis átvitt értelemmel nem rendelkező frazémák, mint például a funkcióigés 

kapcsolatok neutrálisnak tekinthetők: a köszönetet mond és a megköszön, a búcsút vesz 

és a búcsúzik egyaránt neutrálisak. Az átvitt vagy frazeológiai jelentéssel is rendelkező 

frazémák frazeológiai jelentése azonban minden esetben hordoz frazémaspecifikus 

szemantikai jegyet, vagyis mindig feltöltöttek az ugyanazon fogalmat jelölő neutrális 

kifejezéssel szemben, pl. 

 

fűbe harap, feldobja a talpát (feltöltött) – meghal (neutrális) 

lapátra tesz (feltöltött) – elbocsát (neutrális) stb. 

 

A frazeológiai jelentéssel rendelkező frazémák feltöltöttsége expresszivitásukból, 

motiváltságuk meglétéből vagy hiányából fakad. Az idiomatikus kifejezések jelentős 

hányadánál a képi jellegükből (metaforikus vagy metonimikus névátvitel révén) adódik a 

feltöltöttség, pl. itatja az egereket ’sír’, kosarat ad vkinek ’elutasítja’, bolhából elefántot 

csinál ’felnagyítja a kis dolgokat, problémákat’. Az expresszivitás forrása lehet az is, ha a 

frazémát ritmikai vagy hangalaki sajátosságok jellemzik összecsengő kifejezések 

használata révén, pl. Hencidától Boncidáig; folt hátán folt; okos, mint a tordai kos vagy 

szemantikai erősítésre alkalmas elemek (szinonimák, antonimák, komplementer elemek) 
összekapcsolása révén, pl. agyba-főbe ver, ízzé-porrá (zúz), tűzzel-vassal (irt). A frazémák 

expresszivitása adódhat abból is, ha a kifejezésben unikális komponens, pl. dugába dől 
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’nem sikerül’, fabatkát sem ér ’keveset ér’, vagy a nyelvbe nem integrálódott idegen 

kifejezés, pl. móresre tanít, tabula rasát csinál ’leszámol az előzményekkel, rendet teremt’ 

található (vö. Forgács 2007: 135). 

A frazeológiai egységek vizsgálata során a kontextus szerepe az átvitt és szó szerinti 

jelentéssel is rendelkező frazémák esetén kerül előtérbe. A gyökérjelentés, kiegészülve 

a kultúraspecifikus konceptuális jeggyel és frazémaspecifikus szemantikai jeggyel, 

aktuális jelentést nyer a kontextus által. A kérdés az lehet, hogy milyen mértékben 

játszik szerepet a kontextus ebben a folyamatban, és a frazémák szó szerinti és 

frazológiai jelentései között találunk-e valamilyen preferenciát az interpretáció során. 

A kérdés tisztázásához figyelembe kell vennünk Giora (1997) fokozatos értelmezés 

elméletét (graded salience hypothesis), mely szerint a nyelvhasználat során a 

kifejezések vezérjelentése (most salient meaning) irányítja az interpretációs folyamatot, 

és elsőbbséget élvez a többi jelentéssel, valamint a kontextussal szemben. A 

vezérjelentés a lexikai egység legismertebb, legkonvencionálisabb és általában 

leggyakoribb jelentése, amely lehet a szó szerinti vagy az átvitt értelmű jelentése is. A 

kontextus szerepe az aktuális jelentés kialakításában akkor válik jelentőssé, ha több 

vezérjelentés is lehetséges, vagy a vezérjelentés nem illik az adott kontextusba. 

Szavaknál a vezérjelentést legkönnyebben kontextus nélkül lehet meghatározni, 

aszerint, hogy melyik jelentésre asszociálnak az emberek, ha hallják az adott szót (vö. 

Kecskés 2003: 91–2). A frazeológiai és szó szerinti jelentéssel is rendelkező frazémák 

esetében a vezérjelentés az ismertség mértékétől függ, vagyis nagyon ismert 

idiómáknál a frazeológiai, kevéssé ismert idiómáknál a szó szerinti jelentés tekinthető 

vezérjelentésnek (Giora 1999: 1612). A kontextus szerepe az lenne, hogy a 

vezérjelentést megerősítse vagy felülírja, aszerint, hogy melyik tekinthető relevánsnak 

az adott kontextusban. Vegyük például a vki itatja az egereket frazémát! Ha ezt az 

idiómát előzetes vizsgálataink szerint ismertnek, konvencionálisnak tekintjük, akkor a 

vezérjelentése ebben az esetben a frazeológiai jelentése: a Peti itatja az egereket 

vezérjelentése az interpretáció során az, hogy ’Peti sír’. Várakozásaink szerint az 

aktuális jelentését mégis az adott kontextus fogja meghatározni, vagyis az átvitt 

értelmű kontextus megerősíti a vezérjelentést: Peti nagyon megütötte magát, ezért 

itatja az egereket ’sír’, a konkrét értelmű kontextus a szó szerinti jelentést aktiválja: 

Peti szereti a kisállatokat, ezért minden nap itatja az egereket a padláson. Giora–Fein 

(1999) vizsgálatai szerint azonban az interpretáció során mindkét kontextusban 

elsődlegesen a vezérjelentés aktiválódik, vagyis a kontextus csupán másodlagosan 

érvényesül az aktuális jelentés kialakításában. A nyelvi produkció értelmezése tehát 

több lépcsőben történik, melyben a vezérjelentés elsőbbséget élvez a kontextussal 

szemben. 

 

Összefoglalás 
 

Dolgozatomban egyrészt egy olyan dinamikus jelentésmodell (Kecskés 2003) 
bemutatása volt a célom, amely alkalmas arra, hogy megmagyarázza a lexikai egységek 

és a kontextus dinamikus összjátékaként létrejövő aktuális jelentést. Másrészt arra 
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kerestem választ, hogy hogyan alkalmazható a modell helyzetmondatok, közmondások 

és mondatrészértékű frazeológiai egységek jelentésének értelmezésére. A 

helyzetmondatok esetében egyrészt a helyzetmondatok körének meghatározására, 

másrészt a modell alapvető változtatásaira (gyökérjelentés → gyökérfunkció, kontextus 

→ szituáció) helyeztem a hangsúlyt. A közmondások elemzése során egyrészt azt 

mutattam be, hogy mennyiben térnek el a helyzetmondatoktól, másrészt, hogy hogyan 

realizálódik a közmondások aktuális jelentése a kontextusban. A frazeológiai jelentéssel 

rendelkező mondatrészértékű frazémák jelentéskomponenseinek vizsgálata során azt 

találtam, hogy ezek a frazémák az adott kultúrára jellemző kultúraspecifikus 

konceptuális jeggyel rendelkezhetnek. A kontrasztív vizsgálatok számára új 

szempontokat jelenthetne a frazémák vizsgálatában a kultúraspecifikus konceptuális 

jegyek egyes nyelvek közötti megfeleléseinek elemzése. 

Az átvitt értelemmel nem rendelkező frazémák, pl. köszönetet mond, neutrálisnak 

tekinthetők, míg azok a frazémák, amelyeknek frazeológiai jelentése (is) van, minden 

esetben feltöltöttek, vagyis hordoznak frazémaspecifikus szemantikai jegyet. Az 

aktuális jelentés interpretációjában a vezérjelentés élvez elsőbbséget a kontextussal 

szemben. 
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Jegyzetek 
 

1
 Találhatunk azonban alkalmilag olyan kontextust, amelyben feltölthetővé válnak a felsorolt 

igék is, pl. Az órának még nincs vége, ne aludj már! 
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TOKAJI ILDIKÓ 
 

 

A TÉRKÉPI NYELV – EGY SAJÁTOS NYELVHASZNÁLÓ REGISZTER 
 

 

 

 

 

A térkép fogalma 
 

A térkép – vizuális jelrendszerén (nyelvén) keresztül – olyan térábrázolás, amely a 

földrajzi helyhez kötött információk továbbításával a társadalmi kommunikációt 

kívánja elősegíteni. 

 

„A térkép a föld felszínének vagy valamely részletének, illetve a felszínre 

vonatkoztatott bizonyos ideig kötött tárgyaknak, jelenségeknek, folyamatoknak 

geometriai törvények figyelembevételével kicsinyített, általánosított (generalizált), 

tartalmilag kiegészített és magyarázott, jelrendszerrel megjelenített modellje. Fő 

funkciója információk közvetítése a térszerkezetről, a tárgyak térbeli elterjedéséről.” 

(Papp-Váry 2007: 129) 

 

A számítógépes térképkészítés megjelenésével újra kellett fogalmazni ezt a 

meghatározást, mivel különbséget kell tennünk a papírtérképen (valós) és a képernyőn 

megjelenő (rejtett) térkép között. „A valós térkép az, amely látható és kézzel 

tapintható, azaz a hagyományos papírtérkép. A rejtett (virtuális) térképnél a látható és 
kézzelfogható tulajdonságok közül valamennyi hiányzik. A rejtett térkép a 

képernyőtérkép és a CD-ROM térkép.”) (Papp-Váry 2007: 129) 

 

A térképek csoportosítása több szempont szerint lehetséges 
 

A térkép által közölni kívánt információt meghatározza a térkép jellege. Ez – a 

felhasználói igénynek megfelelően – sokféle lehet. Tartalom szerint három nagy 

csoportot különböztetünk meg: 

1. Kataszteri térképek (funkciójuk az ingatlan-nyilvántartás) 

2. Általános földrajzi és topográfiai térképek 

3. Tematikus térképek 

 

A szak, vagy tematikus térképeken a felszínre vonatkoztatható jelenségek és tárgyak 

minőségi, illetve mennyiségi jellemzői kerülnek túlsúlyba. A tematikus térképeket a 

megjelenített tárgyak és jelenségek ismérvei szerint az alábbi módon különböztethetjük 
meg: 
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– Kvalitatív (minőséget szemléltető) térképek,  

– Kvantitatív (mennyiséget szemléltető) térképek, 

– Statikus térképek (egy adott időpontra vonatkozó állapotfelvétel eredményei, ún. 

állapottérképek), 

– A dinamikus térképek az elemek térbeli vagy időbeli változásait ábrázolják. 

 

A térkép nyelve 
 

A nyelv fogalmát kiterjesztették minden életmegnyilvánulásra, kultúrára, a társadalmi 

kommunikáció számtalan formájára. A nyelvek e sokféleség miatt különböznek, de a 

közös kultúra megfelelő értelmezési keretet biztosít hozzájuk. A térről és a hozzá 

kötődő információkról való ismereteink továbbfejlesztéséhez a térképi nyelv nyújt 

segítséget. Ehhez nemcsak a térképi nyelv szókincsét/jelkincsét kell ismernünk, hanem 

a jelek szemantikai és szintaktikai szabályait is el kell sajátítanunk, hogy az általuk 

közvetített fizikai környezetet a maga valójában ismerhessük meg. A térképen 

megkülönböztetünk síkrajzi és domborzatrajzi ábrázolást. A síkrajzba tartoznak a 

különböző természetes és mesterséges tereptárgyak, melyeket igyekeznek 

alaprajzukkal ábrázolni, valamint ezeket az elkülöníthetőség érdekében más-más 

színnel jelölik. A kisméretű, de jellemző tereptárgyakat, melyeket a méretarány miatt 

nem lehet alaprajzukkal ábrázolni, egyezményes jelekkel, ún. jelkulcsokkal jelölik. 

A nyelv Saussure szerint minimális jelek lehetséges struktúráinak rendszere. A 

térképi ábrázolás jelrendszere ezt az elgondolást természetes módon, a nyelvészeti 

elmélettől függetlenül alkalmazza. A térképi nyelv nyelvként való elismerésének 

további bizonyítékaként fogható fel Morris véleménye, mely szerint egy nyelv 

jellemzése a következőkön alapul: 

 

„Egy nyelv – e szó teljes szemiotikai értelmében véve – jelhordozók minden olyan 

interszubjektív halmaza, amelynek használatát szintaktikai, szemantikai és 

pragmatikai szabályok határozzák meg.” (Morris 2005: 65) 

 

Szintén ugyanott említi Morris fontos kikötésként, hogy a nyelvi jeleknek a 

kommunikatív funkció betöltéséhez alkalmasnak kell lenniük a szándékos használatra. 

Nem lehet kétséges azonban, hogy a térképi nyelv jelei ennek a követelménynek is 

maradéktalanul eleget tesznek. A térképi nyelven való közvetítésre is érvényes az a 

nyelvekkel szemben támasztott követelmény, hogy a térkép tartósan fennálló ábrázolás, 

jelei információt közvetítenek, és annak ellenére, hogy önkényesek (még az ikonikus 

jelek is azok), közvetlen kapcsolatban állnak a jelölt valósággal. 

A térkép olyan szemiotikai térmodellnek tekinthető, melyen megtalálhatók az ábrázolt 

terepi elemek jellemző, a valóságban felelhető (a generalizálás során fontosnak tartott) 

tulajdonságai, de fordítva ez már nem helytálló, vagyis az összes térképi elemhez nem 

tartozik terepi megfelelő, mert a térhez kötött információk többsége nem természeti jellegű. 
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A nyelveket szerkezeti típusuk szerint is osztályozzák, csakúgy, mint a térkép 

nyelvét, amely szerkezetét ikonikus jelek, színek, pontok, vonalak, felületi struktúrák 

alkotják. 

A jeleket és jelrendszereket sokféle szempontból csoportosíthatjuk. A jelrendszerek 

általában egységesnek tekinthetők, valamilyen ismerethalmaz közvetítésében vesznek 

részt. A jelrendszerek önállóságuk ellenére tartalmaznak más jelrendszerekből 

származó elemeket, de azokat adaptálva, sajátszerűen feldolgozva. 

A szemiotika jeles képviselői, Peirce és Morris is egyértelműen kinyilvánították, 

hogy az általános kifejezés és közlés folyamatai jelszerűek. A közlés általános sémája: 

 

Feladó – Kódolás – Üzenet – Dekódolás – Befogadó 

 

Egyértelmű, hogy e hosszú folyamat változtatást visz végbe az eredeti üzeneten. 

Minden kommunikációs esemény fő célja a minél adekvátabb információközvetítés. A 

vizuális kódokkal közvetített üzenet esetében – mint a térképnél is – a megváltozott 

hordozóanyag nem képes tökéletes (hiánytalan) üzenetközvetítésre. A kezdeti 

információból mindig elvész valami. A térképi információvesztés nem csupán a 

közvetítés kódja (térképjelek) miatt megy végbe, hanem a térkép valamilyen 

méretarány alapján történő kisebbített ábrázolási módja miatt. 

 

„A méretarány a földfelszíni (valóságos) és a térképi (képfelületi) hosszúságok közötti 

arányt, a valóság kisebbítésének mértékét mutatja.” (Papp-Váry 2007: 130) 

 

Ezt az információvesztést szabályozza a generalizálásnak nevezett térképészeti folyamat. 

 

A térképi nyelv jelrendszerének sajátosságai 
 

A nyelv egy olyan szemiotikai rendszer, amely képes más szemiotikai rendszerek 

értelmezésére. Léteznek viszont olyan szemiotikai rendszerek, (ide sorolom a térképet 

is), amelyek esetében a (verbális) nyelv csak nagyon korlátozottan tudja betölteni ezt a 

szerepet. Mivel a nyelv a valóságot csak részben képes megragadni, ezért van szükség 

az olyan szemiotikai rendszerekre, mint a térkép, amellyel a térhez kötött információk 

közvetíthetővé válnak. 

A jeleknek különféle fajtáit lehet meghatározni aszerint, hogy milyen viszony áll 

fenn a jelölt és a jelölet között. A nyelvi jelek (a verbálisak is) többnyire valós 

objektumok valós jelei. A térképjelek jelentését az adott térképfajta vizsgálatából (a 

térképolvasás során) tudjuk kikövetkeztetni. A grafikus jeleket alkalmazó írásmódok 

egyértelmű kapcsolatban állnak az ábrázolni kívánt tárggyal. Ogden–Richards 

szemiotikai háromszögének érvényessége: a jelölt dolog, gondolat és a szimbólum 

nyomon követhető a térképjelek esetében is. A dolog lehet valamilyen domborzati 

forma, amelyről gondolatban fogalmat alkotunk, majd verbális és térképi 

szimbólummal jelölhetjük. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a tér és a hozzá kötött 

információk esetében sem könnyű definiálni a dolgokkal kapcsolatos fogalmakat. 
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A térképjelek egységet alkotnak, összességükben közvetítik a jelentést. Egyes 

megjelenési formájukban gyakran a természetes színeket is tükrözik. Az index típusú 

jelek a térképeken csak az ábrázolt jelenség létezésére utalnak (pl. a kék szín 

vízfelületet jelent), az ikonikus jelek az ábrázolt tárgy vagy jelenség legnagyobb 

hasonlósággal bíró leképezései, magukon viselik azt a jegyet, amely jelentést ad nekik 

(pl. egyes térképeken a kisméretű, élethű, vagy vázlatos épületrajzok, vagy fák rajzai). 

A szimbolikus jelek csak valamilyen megállapodás hatására keletkeznek, és csak 

utalnak a jelenségre vagy képviselt tárgyra, csak azért válnak jellé, mert jelként 

használják őket, pl. a települések helyét jelölő körök. 

Az önkényesség a térképi jelek esetében azonban csak viszonylagos, mert a 

konvenciók miatt a térképészek keze erősen meg van kötve. Ez egyfelől jó dolog, mert 

a térképolvasónak nem kell minden esetben új térképi nyelvet elsajátítania, másfelől 

azonban a kísérletezések, változtatások szinte lehetetlenek. 

 

A térképek névrajzának szerepe 
 

A térképen ábrázolt téma jellegétől függően a térképen az alapvető információközlő 

eszközökön (piktogramok, ikonok, pontjel, vonalas jel, területi jel) kívül is különféle 

kiegészítő jelzések alkalmazására van szükség. A magyarázó kiegészítés lehet a térképi 

nyelv kódjait, a jelkulcsok megértését elősegítő földrajzi név, földrajzi köznév, 

mennyiséget és minőséget jelző számérték, valamint egyéb információközlő elem (pl. 

kartogramok, felületi jelek). A névrajzi elemek, bár az általános térképeken kiemelt 

fontossággal bírnak, önállóan nem jelennek meg, hanem mindig valamilyen térképi 

elemre vonatkoznak. A jeleket sok esetben a pontosítás, a jelentéstöbblet érdekében 

láthatják el különböző kiegészítésekkel (intézménynevek, az útburkolat minőségét 

jelző jelek, az erdő jele mellett található magyarázó jelek stb.). 

Habár Peirce nem a térképre gondolt, következő véleménye mégis helytálló a térkép 

esetében: 

 

„Amennyiben a jel különbözik a tárgyától, a gondolatban, vagy kifejezésben kell 

lennie valamely magyarázatnak, érvnek vagy másféle kontextusnak, mely megmutatja, 

hogyan, milyen rendszer alapján, mi okból helyettesít a jel egy tárgyat vagy a 

tárgyaknak egy sorát.” (Peirce 2005: 26) 

 

A térképi szimbólumok feldolgozása, a térkép-interpretálás 
 

A térképi ábrázolás jellegéből következően olyan információkat képes láthatóvá tenni, 

amelyekre más, verbális (írott, vagy hangzó) eszközökkel nem lennénk képesek. A 

térképjelek lehetővé teszik szinte korlátlan mennyiségű, a térben és időben távol 

történő események, helyszínek bemutatását. 

A térképi kép vizuális jelei a tér formáit reprezentálják, vagyis kapcsolatot 

teremtenek a világról alkotott képünk és térképi ábrázolása között. A térképi 

szimbólum-feldolgozás összetett folyamat, tanulásra, ismeretátadásra épül. Ma a térkép 
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nem pusztán illusztráció, hanem önálló, sokrétű szimbolikus jelentéssel rendelkező 

elem, s az esetenként létező kísérő földrajzi leíró szövegnek kell arra törekednie, hogy 

a térképből a megfelelő jelentést „kibontsa”. A térkép objektív képéről azonban minden 

térképolvasó sajátos, szubjektív képet alkot, mert a térkép elsősorban képi eszközökkel, 

vizuális szimbólumokkal közvetít: kontúr, szín, jel. 

A térkép egésze egyszerre van jelen, az olvasóra való hatása a szimbólumok 

feldolgozásának függvényében érvényesül. A szimbólum-feldolgozásnak lényeges 

szempontja megvizsgálni egyrészt a tartalom közvetítését, másrészt a közvetítés 

megvalósításának végrehajtását. Itt a lényeg a kommunikációs szándékon van és annak 

megvalósítási formáján. Elsőrendű szempont annak a ténynek a felismerése, hogy 

kommunikálni akarunk, és a térkép által megvalósuló kommunikációnk vonatkozhat a 

természetes és nem természetes jelenségek bemutatására, sőt a tematikus térképek 

többsége az utóbbit valósítja meg. 

Ezért a térképi nyelv elemzésében fontosnak tartom a jelentés és az információ 

szemantikai és pragmatikai vonatkozásának elemzését, mert ezek nem választhatók el a 

jelek jelentésétől. 

Hake a következőket írta a térképi információközvetítésről: 

 

„Szemben a külső szemlélő számára közvetlenül, (ránézésre) észlelhető térképi 

információval, a tartalmi információ átfogja a tárgy belső jellemzőit, attribútumát, és 

leírható adatait. Az észlelés közben létrejön a tárgy nyelvi leírása (denotációja), oly 

módon, hogy közvetlenül lehessen a jelölet mennyiségi és minőségi jellemzőit 

interpretálni.” (Hake 2002: 16) 

 

Egyes vélemények szerint az információ és a jelentés kapcsolatának fogalma 

elválaszthatatlan egymástól. Mindenesetre a jelentéssel bíró információ esetében fontos 

foglalkozni a szemantikai információval. 

A térkép és szimbólumai észlelésekor (térképolvasáskor) a képzeletünk segítségével 

reprezentációk alakulnak ki az agyunkban a beérkező ingerekből. A reprezentációkat 

tulajdonképpen úgy értelmezhetjük, hogy megállapításokat végzünk, a látvány alapján 

összegezzük az élményt, majd kognitív képességeink teszik lehetővé, hogy 

összehasonlítsuk a „raktáron lévő készlettel”. Ehhez azonban először átalakítást 

végzünk: a térképi jel mintájához hasonló mintázattá alakítjuk az elraktározott élményt, 

hogy összehasonlítható legyen. Az átalakítást valamilyen szabály alapján végezzük. 

Nehéz lenne azonban általános érvényű szabályt alkotnunk az ilyen átalakításokra és a 

meglévő mintázattal való összehasonlításra. El tudjuk képzelni, hogy ez a folyamat 

könnyen automatikussá válik, főleg azért, mert a mindennapi életben is, más célból is 

sokszor, sokféle összehasonlítást végzünk, és ez minél többször, minél hosszabb ideig 

tart, annál inkább gépiessé válik. Az átalakítás tulajdonképpen szimbólumból 

szimbólumot alkot, a jelöletet is csak a szimbolikus jelentése alapján szemléli, 

miközben jelölővé interpretálja a jelentését. A térkép szimbólumrendszerét a 

megismerés, térképinterpretálás folyamán a mentális térképünk szimbólumrendszerébe 

illesztve építjük fel a térbeli valóság modelljét. 
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Bizonyos felfogás szerint az emberi megismerés hasonló a digitális számítógép 

kódolási folyamatához, és a következő módon adaptálható a térképi szimbólumok 

interpretálásához: 

 

1. A térképjelek (szimbólumok) többszörös átkódolásán keresztül történik a 

megismerés folyamata. 

2. Az emberi információfeldolgozás gépiesen, általában egy meghatározott dologra 

koncentrálva megy végbe. 

3. A térkép interpretálásának eredményét mentális vagy verbális nyelvre fordítjuk le. 

4. A látvány feldolgozásában a rövid távú emlékezettel együtt működnek a nagy 

teljesítményű háttértárak, melyekben a korábbi ismereteink raktározódnak. Ily 

módon az aktivált meglevő tudások és a térkép közvetítette beérkező új 

ismeretekből épül fel az aktuális térmodell. 

 

Buda mindezt így fogalmazza meg: 

 

„… mindazok a jelentéstartalmak, amelyek a nem verbális jelentésalakzatokban 

fejeződnek ki, általában nem foglalhatók szavakba, ugyanúgy, mint ahogyan a nyelvi 

közlésben sem oldhatók fel szavakká a szimbólumok, a képes közvetlen 

jelentéstartalommal rendelkező, de metaforikusan használt fogalmak. A nyelvi 

kommunikáció digitális kód, ha a számítógépek programozásának szakkifejezését 

alkalmazzuk, míg a nem verbális kommunikáció és a szimbolikus (művészi) 

kommunikáció analógiás kód segítségével megy végbe.” (Buda 1994: 73) 

 

A vizuális percepció sajátosságai a térképolvasásban 
 

Az észlelés, vagy percepció az a folyamat, amely során a környezet ingereit felfogjuk, 

feldolgozzuk és értelmezzük. Nem mindegy azonban, hogy az érzékelő személy idős 

vagy fiatal; látása „jó” vagy „rossz”; és hogy mennyire mozog otthonosan a vizsgált 

jelenségek terén. A térképész nem válogathatja meg közönségét, és nem határozhatja 

meg pontosan a térképolvasást befolyásoló tényezőket. (A köznapi életben térképet 

leginkább iskolai és idegenforgalmi céllal forgatunk. Jelentősnek tekinthető a különféle 

szaktérkép-használat, de az átlag ember ezzel ritkán találkozik.) 

A térkép felületén lévő színek észlelésén kívül fontos, hogy az ember hogyan keres 

meg egy bizonyos ábrát, jelet, szöveget a látóterében. Fontos, hogy a jelek úgy 

irányítsák a térképolvasó figyelmét, hogy az egyedi tulajdonságok észlelése esetén a 

célelemnek olyan figyelemfelhívó szerepe legyen, amellyel egyik zavaró elem sem 

rendelkezik. 

Az interpretálás tulajdonképpen egy logikai következtetési folyamat, mely az 

olvasott és a meglevő információnkon alapszik, a világról és képéről alkotott 

tudásunkat egészíti ki. A térkép tulajdonképpen a természeti és az épített környezetnek 

egy sajátos, kiegészített és korlátozott reprezentációja. A térképolvasás kontextusban 

való következtetéseken alapul. A lényeg, hogy az idők folyamán kialakul bennünk a 
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szimbólum-feldolgozás képessége, tudjuk, hogy a szimbólumok valami helyett állnak, 

és azt a kontextus logikai fogalmain keresztül a szituációból vagy a környezetből 

származó, közvetlenül észlelhető adatok, valamint a megelőző ismereteink alapján 

értelmezzük. A környezetről alkotott kognitív képünkhöz kapcsoljuk a térképjelek 

közvetítette új ismeretet. 

 

A hozzákapcsolás az alábbi folyamat szerint megy végbe: 

– a meglevő más fogalmakhoz kapcsolás, 

– az objektumokról létező információk begyűjtése, 

– a nyelvi megfelelők begyűjtése (beazonosítás). 

 

A kontextus segítségével, következtetéssel jutunk az új információhoz, miközben 

előhívjuk a már hasonló tároltakat. A térképi ábrázolás segítségével érzékelhető 

természeti formák, a térhez kötött adatok interpretációjának kiegészítése ily módon 

megtörténik. 

A térképolvasás feltétele, hogy a szimbólumok egymástól megkülönböztethetők 

legyenek, valamint, hogy a méretükkel és formájukkal legyenek alkalmasak a 

kifejezésre. Ez elősegíti, hogy jól értelmezhető legyen a térképjelek jelentésvilága, 

jelentéstartalmi sajátossága. 

Egy jel felismerésének minimális feltétele a többi jeltől való elégséges különbség 

méretben, formában és kontrasztban. A kontraszt intenzitása jel és háttér között 

megvalósulhat fekete – fehér, valamint színes jelek esetén, amelyek között 

telítettségben, árnyalatban és tónusban van különbség. Azonos alakú jelek is 

alkalmasak különböző tereptárgyak egynemű csoportjainak megkülönböztetésére eltérő 

árnyalat, telítettség és kontraszt felhasználásával. A kiragadott jelek is hordoznak 

ugyan jelentést, de nem minden esetben ugyanazt jelentik, mint kontextusban. A rejtett 

jelentések gyakran csak asszociációs térben fejthetők meg. 

 

Konklúzió 
 

A térkép által közölni kívánt térhez köthető információ meghatározza a térkép jellegét 

és ábrázolási módját, mely a felhasználói igénynek megfelelően sokféle lehet. A térkép 

alapvetően grafikus jelekből álló nyelve különleges szemiotikai jelrendszerré alakulva 

látványos megkülönböztetést és szemléltetést tesz lehetővé a földrajzi fogalmak és 

formák területén. A térképjelek értelmezése (interpretálása) összetett folyamat, 

melynek során a kontextusban értelmezett grafikus kódokra és az elraktározott 

térismereteinkre támaszkodva mentális térmodellt alakítunk ki. 
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TOLNAI ZSUZSA 
 

 

A MAGYAR RENDŐRNŐK SZAKMAI MEGBECSÜLÉSÉNEK 

ÖSSZEFÜGGÉSE KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAIKKAL 
 

Mottó: „Mi örülünk a nőknek a testületben, feltéve, 

hogy férfihoz méltóan viselkednek.” 

(Egy tipikus férfi rendőr) 

 

1. Bevezetés 
 

Nincs könnyű dolga egy nőnek, ha olyan pályát választ, amely hagyományosan férfi 

dominanciával rendelkezik. Így van ez a rendőrnők esetében is. Ma már senkinek sem 

szokatlan, hogy nők járőröznek, igazoltatnak bennünket az utakon, hogy 

beadványainkat, kérelmünket rendőrnőknek címezzük. A rendészeti tudományos 

írásművek között nem gyakoriak az ún. „gender issues”, a rendőrnőkkel kapcsolatos 

tanulmányok. Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban elsősorban, de 

más országokban is számos tudományos kutatás témája volt ez a terület. 

Ennek az esszének az a célja, hogy választ adjon egy sor olyan kérdésre, amelyek a 

női rendőrök presztízsére, verbális és nem verbális kommunikációs sajátosságaira 

vonatkoznak. 

 

1.1. A rendőrnők helyzetének áttekintése a nemzetközi szakirodalom alapján 
 

A rendőrség a világon mindenhol egy hierarchikus rendszerben felépült, szabályozott 

szervezet. A rendőri munkát szigorúan szabályozzák a megfelelő törvények, mégis az 

önállóság rendkívül fontos ebben a szakmában, hiszen a rendőrnek a helyszínen 

önállóan kell döntenie az adott törvény szellemében. Néhány kivételtől eltekintve, a 

rendőrségek egészen a 20. század végéig zárt egységet alkottak. A törvényeket, 

intézkedéseket többnyire férfiak alkották férfiaknak. (2.) 

Kialakult egy sajátos szubkultúra, saját értékrenddel, saját nyelvvel. Ebben az ún. 

„cop culture”-ben egységes kiképzés után, hasonló szituációkban hasonlóan kell a 

rendőröknek fellépniük. Az „egyénieskedésre” kevés lehetőség van, érzelmek nem 

befolyásolhatják érdemben a döntéshozatalt. Férfi kultúra ez, amelyben csak az 

„álférfias”, jól alkalmazkodó nők képesek megtalálni helyüket. (11., 12.) Nők 

képviselik a kisebbséget. A különböző szociológiai felmérések szerint egy kisebbség 

mindaddig nem képes saját érdekeit képviselni, amíg arányuk el nem éri a 18%-os 

küszöbszintet. (7.) Ezt az arányt csak kevés országban tudják a női rendőrök elérni, de 

még akkor is meg kell küzdeniük az előítéletekkel. A nők számára napjainkban csak 

egy részleges integráció látszik reális célnak. 
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Megjelent a szakirodalomban egy új és nagyon összetett fogalom: (female cop 

culture), a női rendőrök szubkultúrája. (9.) A női rendőröktől újabban elvárják, hogy új 

munkamódszerekkel gazdagítsák a rendőri munkát. A normaként elfogadott, férfiakra 

vonatkozó „cop culture” női változatát kell kialakítaniuk. Ez egy adott nyelven belüli 

változatot jelent nemcsak az egyes szakterületek beszélőközösségei körében, hanem 

egy-egy szakterületen belül is. A rendészet területén a férfi rendőrökre jellemző 

nyelvhasználat mindenki mással szemben kirekesztő jellegű, a férfias erőt és agressziót 

jelzi. A nők beszédére a befogadás jellemző. (6.) Ha a rendőrnők nyelvezete nem a 

megfelelő módon szigorú és formális, a férfiak akkor is figyelmen kívül hagyják, ha az 

adott esetben ők vannak alárendelt szerepben. (2.) 

A témához kapcsolódó nemzetközi szakirodalom tanulmányozása után kirajzolódik 

egy nagyjából egységes kép a rendőrnőkkel kapcsolatosan. Ezt a következő állításokkal 

lehet jellemezni: 

 

• A rendőrnőket leginkább olyan szolgálati helyeken alkalmazzák, ahol segítő, vagy 

adminisztratív munkát kell végezniük. 

• A rendőrnőknek kettős harcot kell folytatniuk amiatt, hogy nők. Ha férfi 

kollégáikkal együtt akarnak dolgozni, nekik kell alkalmazkodni hozzájuk, 

másrészt ki kell vívniuk szakmai megbecsülésüket is. Az első feladatra a nők 

többsége vállalkozik, de szakmai önmegbecsülésük nagyon fontos számukra. 

Ugyanolyan karrierlehetőségre vágynak, mint férfi társaik. 

• Mivel a nyelv létrehozza, és megjeleníti, és egyben vissza is tükrözi a társadalmi 

valóságot, a nyelvi diszkrimináció tünete és egyben következménye is a rendőrnők 

diszkriminatív helyzetének. A férfi rendőrök, s mások is az ő nyelvhasználatukat 

fogadják el normaként. 

• A rendőrnők presztízse férfitársaik körében még akkor sem magas, ha azok 

magasabb rangban vannak. Nagyon nagy feladatot jelent számukra, hogy 

megküzdjenek ezekkel a negatív sztereotípiákkal. 

• Veszélyhelyzetekben, ha választhatnak, inkább férfitársaikkal dolgoznának együtt. 

• A férfi rendőrök túlértékelik – a rendőri munka fizikai oldalát kihangsúlyozva – 

testi fölényüket. A rendőri munka „férfias” jellege a közös ivászatokban, a 

verbális és non-verbális brutalitásban nyilvánul meg. 

• A rendőri gyakorlatban új színt hozhat az a széles körben elfogadott új 

nyelvhasználat is, amelyet a szakirodalom „canteen cop culture”-ként említ. Ezt a 

fogalmat fordíthatnánk akár „rendőri kocsmanyelv”-nek is, amelyre a durvaság, a 

trágárság, a szexualitás és az erőfitogtatás jellemző. 

• Általános az a helyzet, hogy a nőknek kell alkalmazkodni ehhez a stílushoz, el kell 

viselniük a szexuális zaklatás verbális és nem verbális módját is. (17.) 

• A férfirendőrök túl magasnak tartják a női kollégáik arányát az állományban. 

• A rendőrnőknek alkalmazkodni kell férfi kollégáikhoz munkamódszerben és 

kommunikációs stílusban. Fel kell venniük egy pseudo masculinity – álférfias 

viselkedési formát, „one of the boys” – „egy a fiúk közül” attitűdöt. Nagy 

dilemma előtt állnak: kövessenek egy nőhöz illő viselkedést, vagy pedig egy 
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rendőrtiszthez illően viselkedjenek. (15., 16.) Ennek az lesz az eredménye, hogy 

egy ún. defeminized – „nőietlen” viselkedési formát vesznek fel. Ezzel is ki 

akarják fejezni lojalitásukat, alkalmazkodásukat férfi kollégáikhoz. Kikérik 

maguknak azt a feltételezést, hogy gyengébbek. Nagyon törekvőek, előléptetésre 

vágynak, a nagyobb presztízsű munkákban kívánnak részt venni. A hivatásukra 

koncentrálnak Nőiességüket nem érzik veszélyben, hiszen csak munkájuk során 

veszik fel a férfias viselkedési formát. Nem akarnak férfikollégáiktól különbözni, 

másnak látszani. Ezt a témát két nagyon ismert film is feldolgozta: Miss 

Congeniality (1.) (Beépített szépség), Lethal Weapon (Halálos fegyver) 3. (3.) 

• Minél magasabb beosztást töltenek be, annál kevesebbet mosolyognak, 

érzelmeiket annál kevésbé mutatják ki. (22.) 

• A női rendőrök gyakran ki vannak téve szexuális zaklatásnak. (14.) 

• A férfikollégáiktól és feletteseiktől kapott kisebb elismerés miatt önbecsülésük és 

motiváltságuk is kisebb. 

• A férfikollégáik vélekedése szerint a nők fizikai gyengesége növeli a 

kockázatvállalást a közös munka során, nem igazi társak a bajban, sőt ők maguk is 

férfitársaik védelmére szorulnak, ezzel akadályozzák a közös munka 

hatékonyságát. (15.) 

• A női rendőrök a nők pozitív diszkriminációját jogtalannak tartják. Férfikollégáik 

jelenlétekor kevesebbet beszélnek, kevesebbszer ajánlanak beszédtémát, nem 

gyakran szakítják félbe férfikollégáik beszédét, ezzel mintegy elismerik nyelvi 

alárendeltségüket. (21.) 

• A férfi rendőrök szerint a női rendőrök leginkább az ún. fair weather pozícióban 

(vagyis, ha semmi komplikáció nem merül fel) alkalmasak a rendőri munkára. (8.) 

• Maguk a nők sem akarnak minden esetben egyenlő bánásmódot, mert maguk is 

elismerik, hogy nem képesek a férfiakkal a fizikai erőt és állóképességet kívánó 

feladatokban azonos értékű rendőri munkát végezni. 

• Bár az egyenlő bánásmódot törvények rögzítik szerte a világon, mindennaposak a 

nők sérelmére elkövetett diszkriminációs esetek (alacsonyabb fizetés, kisebb 

előléptetési és továbbképzési esély. (13.) 

 

A nemzetközi szakirodalom szerint a nők számára konfliktust jelent nemi és 

foglalkozási szerepük összekapcsolása. A hagyományos női szerephez tartozó 

viselkedési módok – szerénység, visszahúzódás, segítőkészség – ellentétben állnak a 

professzionális rendőrszerephez tartozó határozottsággal, a nyílt konfliktust vállaló 

bátorságvállalással. 

Ezt a szakterületet a férfikollégák által képviselt szubkultúra jellemzi. Ők ugyanis 

professzionális szerepüket hagyományos férfi szereprepertoárjuk kiteljesítéseként 

élhetik meg, és nem éreznek konfliktust a kettő között. 

 

1.2. „Egy rendőrnő imája” 
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Ezt a szerepkonfliktust fogalmazza meg egy, az interneten talált, névtelen szerzőtől 

származó szöveg. A rendőrnő imája címet viselő versben az fogalmazódik meg, hogy 

egy rendőrnő szeretné összekapcsolni családi és szakmai boldogulását, szeretné férfi 

kollégáinak megbecsülését kivívni, vállalva egy rendőr veszélyes munkáját is. (20.) 

 

A Policewoman’s Prayer 

 

Oh Lord, I am a woman, not a man, I am a Mother not a Dad, 

I am a wife with responsibilities that men have never had, 

I need understanding from all my peers, that I am not here to take away 

a man’s job, I am doing it because I care. 

I took the job to enforce the law, to do my part in the fight to have justice 

FOR ALL. 

To be professional, to make a career, Great Lord, help me when they say 

I should not be here. I work the long hours, face all the dangers and do the same 

things that they do in law enforcement matters, Grant me the respect like the others, 

for I am one. 

Set aside for every other one, Lord, being a policewoman is the most 

challenging job I have ever done, be with me on my daily run, as you are 

with us all, 

I thank you for the ability to enforce the law. 

Amen 

 

2. Saját kutatás 
 

2.1. Bevezetés 
 

A témához kapcsolódó nemzetközi szakirodalomban talált ismeretanyag áttekintése 

után a magyar rendőrnők megbecsülésének, illetve verbális és nem-verbális 

kommunikációs sajátosságainak vizsgálatát tűztem ki célul. Az volt az előfeltevésem, 

hogy a magyar rendőrnők helyzete egy sor kérdésben más, mint a más országokban 

dolgozó kolléganőik esetében. Ennek a hipotézisnek a vizsgálatához összeállítottam 

egy kérdőívet, amelyet kitöltettem 17 leendő rendőrtiszttel (a Rendőrtiszti Főiskola 

hallgatói), valamint 17, a szakmában már hosszabb-rövidebb ideje, különböző 

beosztásban dolgozó rendészeti szakemberrel (a Rendőrtiszti Főiskola levelező 

hallgatói). 

Az volt a célom ezzel a pilot-vizsgálattal, hogy a hallgatók véleményeit is fel tudjam 

használni ebben a kutatásban. A kutatással a következő hipotéziseket kívántam 

tesztelni: 

 

1. hipotézis: a magyar rendőrnők szerepe más, mint a nyugati országokban dolgozó 
kolléganőiké. 

2. hipotézis: a magyar rendőrnők kommunikációs stílusát „nőiesebbnek” értékelik 
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a) férfikollégáik és 

b) saját maguk is. 

 

Ezt a vizsgálatot pilot-kutatásnak szántam. 34 válaszadó véleményére nem lehet 

semmilyen állítást alapozni. A kérdőíven is változtatnom kellett, hogy még szélesebb 

körű vizsgálat elvégzésére legyen módom. 

2007 nyarán a válaszadók adataival kibővített kérdőívet (lásd: 1. számú melléklet) 

az ország minden megyei rendőr-főkapitányságára, az Országos Rendőr-

főkapitányságra és a budapesti kerületi rendőrkapitányságokra elküldtem. Arra kértem 

a vezetőket, kérjenek fel kollégáik közül fiatalokat, idősebb szakembereket, férfiakat és 

nőket, hogy töltsék ki a kérdőíveket névtelenül. 

Összesen 436 gondosan kitöltött kérdőívet kaptam vissza. Ez a jelentős nagyságú, 

adott szempontok alapján felvett minta már alkalmas volt arra, hogy szélesebb körű, 

egy reprezentatív felméréshez közelítő vizsgálatot végezhessek. 

A kérdőívek értékeléshez az SPSS (PTE) statisztikai programot használtam, amely 

leíró statisztikai és korrelációs elemzés, valamint faktoranalízis végrehajtását teszi 

lehetővé. A több, mint 2000 oldalas statisztikai elemzés eredményei objektívek, a 

rendészeti szaknyelv beszélőközösségének jellemzésére alkalmas következtetések 

levonására használhatók. 

 

2.2. Az adatközlők jellemzése a leíró statisztikai adatok tükrében 
 

Összesen 436 fő küldte vissza kérdőívét. Az adatközlők mindegyike a rendőrség 

alkalmazottja. Tehát ebből a szempontból egy egységesnek mondható, adott 

kritériumoknak megfelelően kiválasztott minta áll rendelkezésre. 

Az adatközlők 52,1%-a férfi, 47,9%-a nő. Ez kiegyensúlyozott aránynak mondható. 

Átlagéletkoruk 33,91 év (22 és 58 év közöttiek). Átlagosan 12,58 év szolgálati idővel 

rendelkeznek (kevesebb, mint egy év – 40 év). 

Legmagasabb iskolai végzettség tekintetében az arány a felsőfokú végzettség felé 

tolódik el, hiszen a megkérdezettek 51,4%-nak főiskolai (döntő többségben 

Rendőrtiszti Főiskola), 11,9%-nak egyetemi (döntő többségben jogi) végzettsége van. 

A középfokú végzettségűek aránya 35,6%, itt a rendészeti szakközépiskolát végzettek 

aránya eléri a 60%-ot. A szakmunkás végzettségűek aránya csupán 1,1%, nem is lehet 

magasabb, hiszen a magyar rendőrség középiskolai végzettséggel alkalmaz 

szakembereket. 

Szolgálati helyükről annyit fontos megemlíteni, hogy az ORFK és a budapesti 

kerületekben dolgozók aránya 53,7%, míg az ország többi városában dolgozik a 

megkérdezettek 46,3%-a. Ez az arány megfelel az országos foglalkoztatási aránynak. 

Ha régiók szerint vizsgáljuk, az ÉNY-i régió, amelybe Budapest is beletartozik, a 

megkérdezettek 67%-ának munkahelye, az ÉK-i régióra 11,5%, a DK-i régióra 8,9% , 

a DNY-i régióra pedig 12,6% jut. 
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Az adatközlők személyi adataira vonatkozó utolsó kérdés az volt, hogy van-e a 

családjukban a rendészeti szakterületen dolgozó személy. A válaszokból kiderült, hogy 

a megkérdezettek 45,6%-a a családi hagyomány miatt választotta ezt a hivatást. 

 

2.3. A két vizsgálat összehasonlítása 
 

A kétféle vizsgálat leíró statisztikai adatok segítségével történő összehasonlítása során 

azt lehetett megállapítani, hogy néhány kérdésben teljesen azonos eredményt kaptam, 

de nagyon örülök, hogy a pilot vizsgálatot követően – amelyben csupán 34 

visszaküldött kérdőívvel dolgozhattam –, az országos vizsgálat elvégzésére is 

vállalkoztam. 

A 436, szakmájában dolgozó rendőrtiszt őszinte reagálása mindenképpen 

hitelesebb, mint az előzően megkérdezett 34 főiskolai hallgató válasza volt. Mégis úgy 

gondolom, hogy a pilot vizsgálat arra nagyon alkalmas volt, hogy fény derüljön az 

eredeti kérdőív fogyatékosságaira. 

Az országos vizsgálatban több kérdés vonatkozott a megkérdezettek személyi 

adataira. Ez a tény a korrelációs vizsgálatokhoz nyújtott jelentős segítséget. Nagyon 

érdekes a két vizsgálat részletes összehasonlítása. Egy sor kérdésben a két vizsgálat 

során azonosak, míg más kérdésekben eltérőek voltak az eredmények. 

 

2.3.1. Azonos válaszokat kaptam 

 

A válaszolók között alig volt valaki, aki szerint egy nő nem való rendőrnek. Mind a két 

felmérésből az derül ki, hogy a szakmai tudás, és nem a nem számít a tekintély 

elnyerésében. A megkérdezettek többsége a gyermekvállalást nem tartja akadálynak a 

rendőri pálya gyakorlásában. Mindkét vizsgálatban a válaszolók többsége szerint nem 

lehet a női rendőröket diszkriminatívan kezelni. Egyetértettek abban is, hogy nőként 

nehezebb a karrierépítés. A nemzetközi szakirodalomban talált tendenciáktól eltérően, 

a megkérdezett kollégák többségének mind a két vizsgálatban az volt a véleménye, 

hogy a bizalom nem a társ nemétől függ. Mindkét vizsgálat azt tükrözi, hogy a 

válaszolók többsége nem szereti, ha kolléganője csúnyán beszél. A magyar férfi 

rendőrök a szakmailag jobb kolléganőkre nem féltékenyek. Mindkét vizsgálat azt 

bizonyítja, hogy a modern rendőrség célkitűzéseivel nagyobb összhangban van a nők 

empatikus viselkedése, mint a férfi rendőrök verbális agressziója. 

 

2.3.2. Eltérő eredmények születtek néhány kérdésben 
 

A pilot vizsgálatban a válaszadók 50%-a szerint a nők nem képesek ugyanolyan jól 

ellátni feladatukat, mint férfi kollégájuk. Ezzel szemben az országos felmérés szerint a 

megkérdezettek 72,5%-a a nőket ugyanolyan jó szakembernek tartja. 

Sokkal többen büszkék hivatásukra az országos felmérésben (31,2%). A pilot 
vizsgálattal ellentétben (79,4%), az országos vizsgálatban csak a megkérdezettek 

31,2%-a állította, hogy nem vagy egyáltalán nem büszke hivatására. A pilot 
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vizsgálatban majdnem 100% volt azoknak az aránya, akik saját lányukat más pályára 

szánnák. Az országos felmérésben sokkal kedvezőbb elbírálással találkozhatunk, itt a 

válaszolók 23%-a (3%-a feltétlenül) javasolná ezt a pályát saját lányának. 

 

Büszke-e arra, hogy rendőrnőként dolgozik?/Büszke lenne-e, ha a felesége 

rendőrtisztként dolgozna? 

 

                          Pilot vizsgálat                                                       Országos vizsgálat 

 

 

 

A pilot felmérésben a megkérdezettek 65,1%-a, az országos felmérésben pedig 

38,8%-a tartja különösen veszélyesnek a rendőrnők munkáját. A pilot vizsgálatban a 

megkérdezettek 29,4%-a szívesen dolgozik együtt kolléganőjével, ugyanez az arány 

72,2% az országos felmérés tükrében. 

 

Szívesen dolgozna-e egy csapatban kolléganőjével? 

 

                          Pilot vizsgálat                                                       Országos vizsgálat 

 

 

 

Lényegesen többen gondolják azt az országos felmérésben, hogy a rendőrök 

megítélésében nem történt igazán pozitív változás. Ennek ellenére, a megkérdezettek 

majdnem fele szerint a rendőrnők megbecsülése javult. 

Az országos felmérés szerint kevesebben gondolják úgy, hogy gyerekekkel és 

nőkkel csak női rendőrök képesek dolgozni, mint a pilot vizsgálatban. Ennek ellenére 
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alig volt olyan személy, aki egyáltalán nem értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy a női 

rendőrök jobb munkát képesek végezni a nőkkel és a gyerekekkel. 

A pilot vizsgálat adatai arra utaltak, hogy Magyarországon a rendőrnők száma sok, 

vagy megfelelő. Az országos felmérésben részt vevő rendőrtiszteknek majdnem egy 

negyede azt gondolja, hogy a jelenleginél több rendőrnőre volna szükség. 

A pilot vizsgálat eredményeivel szemben, az országos vizsgálat azt mutatta, hogy a 

férfi kollégák is értékelik kolléganőik okos és előrevivő hozzászólásait. A 

megkérdezettek 50%-a nem bánja, ha kolléganője vitatkozik, de mintegy 50% azoknak 

az aránya is, akiket idegesít, ha kolléganőjük nem megfelelő stílusban fejti ki 

véleményét. 

 

Szakmai vitákban idegesít, ha kolléganőim közbeszólnak, vagy javaslatot tesznek. 

 

                          Pilot vizsgálat                                                       Országos vizsgálat 

 

 

 

A pilot vizsgálat szerint a nők érzékenyebbek, de célszerűbb volna megtanulniuk, 

hogyan lehet érzelmeiken uralkodni, mert a túlzott érzelmesség idegesíti férfi társaikat. 

Az országos vizsgálat, ennek ellentmondóan, azt tanúsítja, hogy a magyar rendőrök 

megértik kolléganőjük érzelmeit. 

 

3. Korrelációs vizsgálatok 
 

Az országos felméréshez felhasznált kérdőívben már az adatközlők adatairól szóló 

részt kiegészítettem az adatközlő korára, szülei foglalkozására, születési helyére, 

szolgálati helyére és idejére vonatkozó kérdésekkel. Nagyon lényegesnek tartottam azt 

is megkérdezni, hogy volt-e az adatközlő rokonságában olyan személy, aki a rendészet 

valamelyik területén dolgozott. 

Ezzel az adatbázissal már szélesebb körű korrelációs vizsgálat is lehetővé vált. Az 
SPSS statisztikai elemző program segítségével az adatközlők személyes adatai és a 
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kérdőív kérdéseire adott válaszok közötti korrelációk közül csak azokat értékeltem, 

amelyek esetében a program egy, illetve két csillaggal értékelt, vagyis szignifikáns 

összefüggést talált. 

A leíró statisztikai, crosstab adatok és a faktoranalízisből nyert adatok alkalmasak 

voltak különböző következtetések levonására. A statisztikai vizsgálat eredményeit 

három csoportba soroltam: 

 

1. az összefüggés szignifikáns, de a témám szempontjából nem igazán fontos, 

2. szignifikáns és a témám szempontjából fontos, 

3. olyan összefüggések, amelyek nem érték el a szignifikáns értékelést, mégis fontos 

foglalkozni velük. 

 

A statisztikai táblák összesítése után a független és függő változók közötti, összesen 

2640 összefüggés közül 419 bizonyult szignifikánsnak. Ebből 155 gyengébb és 261 

erősebb szignifikanciát mutató összefüggést találtam. 

Ezeket az összefüggéseket rendszereznem kellett. A 2. számú mellékletben 

található táblázatban összesítettem a kérdőívek egyes egységeire vonatkozó gyengébb 

és erősebb szignifikáns összefüggéseket. 

 

4. Konklúzió 
 

Az 1. hipotézis, ti. hogy „a magyar rendőrnők szerepe más, mint a nyugati országokban 

dolgozó kolléganőiké” igazolódott ugyan, de a pilot vizsgálattal ellentétben: 

Magyarországon jobb nőként a rendőri hivatást választani, mint a nyugati országokban 

(bár sokan nem büszkék hivatásukra, lányuknak nem ajánlanák ezt a pályát, a negatív 

előítéletekkel harcolniuk kell, nehezebben tudják karrierjüket nőként kiteljesíteni), mert 

a magyar férfi rendőrök toleránsabban, jobban elfogadják a női rendőröket, ha 

szakmailag kiválóak. 

A 2. hipotézis egyértelműen beigazolódott. A női rendőrök kommunikációs stílusát 

„nőiesnek” értékelik a férfiak, és a nők maguk is. A női rendőrökre jellemző a 

magasabb fokú emocionalitás, a nőies testbeszéd, mosolyogni is képesek, de néha el is 

sírják magukat, munkahelyi szocializációjuk gyorsabb. Kihallgatás esetében a 

rendőrnők gyorsabban találnak hangot a gyanúsítottakkal (empatikusabbak), kérdéseik 

a részletes információszerzést szolgálják. Férfi kollégáik jelenlétekor azonban 

kevesebbet beszélnek, kevesebbszer ajánlanak beszédtémát, nem gyakran szakítják 

meg férfitársaikat, ezzel mintegy elismerik nyelvi alárendeltségüket, pedig a magyar 

férfi rendőrök az okos vitákat értékelik. A férfiak nem szeretik, ha egy kolléganőjük 

trágár szavak használatával szeretne alkalmazkodni hozzájuk. A férfi rendőrök számára 

fontos, hogy kolléganőjük megőrizzen valamit nőiességéből, nőies kommunikációjából 

a szolgálat alatt is. A férfi rendőrök azt várják el kolléganőiktől, hogy uralkodjanak 

érzelmeiken. A férfi rendőrök elismerik, hogy kommunikációs képességük, empátiájuk 
miatt a nők bizonyos területeken jobbak, mint ők. A rendőrnők gyorsabban, 

dallamosabban, magasabb nyelvi normát követve, több intonációs lehetőséget 



426 

 

felhasználva beszélnek. Sokkal kevesebb trágár szót használnak. Beszédstílusuk 

lazább, közvetlenebb, nem élnek a verbális agresszió eszközével. 

Az utóbbi években a rendészet területén gyors szemléletváltás következett be. A 

korábban jellemző crime control irányából, vagyis akkor lép akcióba a rendőrség, ha 

már a bűncselekmény megtörtént, egyre inkább a community control felé tolódik el a 

hangsúly. A kemény fizikai erőt megkívánó tevékenységeket, amelyek a férfi rendőrök 

számára voltak megfelelők, felváltotta egy bűnmegelőző, az állampolgárokkal 

szorosabb kapcsolatokat kiépítő attitűd, amely pedig a női rendőrök fontosságát növeli 

meg. Már nem a verbális és non-verbális agresszió, hanem a nőkre jellemző konfliktus-

megelőző és -megoldó hozzáállás számít hatékonyabbnak. Ennek magyarázatát jobb 

kommunikációs készségeikben kell keresni. Ez indokolja, hogy ezen a területen a 

nőkre jobban jellemző kommunikációs stílust preferálják, még a férfi rendőrök is. 

A nőknek a családi szocializáció során elsajátított, segítő jellegű kommunikációs 

stílusa a szakmai kompetencia integráns részévé vált tehát. Ennek ellenére úgy vélem, 

egyelőre még csak részleges integráció következett be ebben a ma még nagyon férfias 

hivatásban. 

Ez sem kis eredmény! 
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MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet 

 

A rendőrnők megbecsülésére, illetve verbális és nem-verbális kommunikációs 

sajátosságaira vonatkozó kérdőív 

2007. május 

 

Az adatközlő 

 

Neme:  

Kora:  

Születési helye:  

Legmagasabb iskolai 

végzettsége: 
 

Szüleinek eredeti 

foglalkozása: 
 

Szolgálati helye:  

Szolgálati ideje:  

Volt-e közeli rokonságában 

rendőr? 
 

 

 

Kérem, értelemszerűen válaszoljon a feltett kérdésekre! Karikázza be a helyes választ! 
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1. Büszke-e arra, hogy rendőrnőként dolgozik?/Büszke lenne-e, ha a felesége 

rendőrtisztként dolgozna? 

a) nagyon büszke c) nem 

b) büszke d) egyáltalán nem 

2. Javasolná-e a lányának, hogy ő is a rendőrtiszti hivatást válassza? 

 a) feltétlenül c) talán 

b) igen d) biztosan nem 

3. A rendőri munka a nők számára nagyon veszélyes. 

 a) nagyon egyetért c) nem ért egyet 

b) egyetért d) egyáltalán nem ért egyet 

4. Szívesen dolgozna-e egy csapatban kolléganőjével? 

 a) nagyon örülnék c) nem örülnék 

b) örülnék d) egyáltalán nem örülnék 

5. A rendőri munkát a nők is ugyanolyan jól el tudják látni, mint a férfiak. 

 a) nagyon egyetért c) nem ért egyet 

b) egyetért d) egyáltalán nem ért egyet 

6. A női rendőrök ugyanolyan alkalmasak a rendőri munkára 

 a) minden helyzetben c) csak néhány esetben 

b) van olyan helyzet, amikor a nők jobbak d) a férfiak mindig jobbak 

7. A nők a rendőri munkára  

 a) fizikailag alkalmatlanok c) mentálisan igen, de fizikailag nem 

alkalmasak 

b) mentálisan alkalmatlanok d) a férfiakhoz hasonlóan alkalmasak 

8. A közös munkavégzés során a nőknek kell alkalmazkodni férfitársaikhoz. 

 a) nagyon egyetért c) nem ért egyet 

b) egyetért d) egyáltalán nem ért egyet 

9. Egy női rendőrfőnöknek ugyanolyan tekintélye lehet, mint egy férfi felettesnek. 

 a) nagyon egyetért c) nem ért egyet 

b) egyetért d) egyáltalán nem ért egyet 

10. A rendőrnők munkájának szakmai megítélése az utóbbi 5 évben pozitív változáson ment át. 
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 a) nagyon egyetért c) nem ért egyet 

b) egyetért d) egyáltalán nem ért egyet 

11. A gyerekes anyák nem alkalmasak a rendőri munkára 

 a) nagyon egyetért c) nem ért egyet 

b) egyetért d) egyáltalán nem ért egyet 

12. A kolléganőimet ugyanazok a jogok és kötelességek illetik meg, mint a férfi rendőröket. 

 a) nagyon egyetért c) nem ért egyet 

b) egyetért d) egyáltalán nem ért egyet 

13. Nőként nehezebb a szakmai karrierépítés. 

 a) nagyon egyetért c) nem ért egyet 

b) egyetért d) egyáltalán nem ért egyet 

14. Kolléganőim hatékonyabb munkát végeznek gyerekekkel és nőkkel, mint a férfiak.  

 a) nagyon egyetért c) nem ért egyet 

b) egyetért d) egyáltalán nem ért egyet 

15. Ha megbízom a társamban, nem számít, hogy nő. 

 a) nagyon egyetért c) nem ért egyet 

b) egyetért d) egyáltalán nem ért egyet 

16. 

 

Teljesen elfogadható, ha egy kolleganőm a férfiakhoz hasonló trágár szavakat 

használ. 

 a) nagyon egyetért c) nem ért egyet 

b) egyetért d) egyáltalán nem ért egyet 

17. A magyar rendőrtisztek 15,5%-a nő. 

 a) nagyon sok c) éppen megfelelő 

b) sok d) kevés 

18. Visszatetsző, ha egy férfi rendőr a rendőrnőkről szóló vicceken nevet. 

 a) nagyon egyetért c) nem ért egyet 

b) egyetért d) egyáltalán nem ért egyet 

19. El tudja viselni, ha egy kolléganője sikeresebb Önnél? 

 a) természetesnek tartom, ha jobb munkát 

végez 

c) elviselem 
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b) örülök a sikerének d) bosszant 

20. Szakmai vitákban idegesít, ha kolléganőim közbeszólnak, vagy javaslatot tesznek. 

 a) természetesnek tartom, ha hozzászólnak c) idegesít, mert nem a lényegről beszélnek 

b) ha jól érvelnek, nem számít, hogy nők d) nagyon idegesít 

21. Egy szolgálatban lévő kolléganő is őrizze meg nőiességét, kedves báját és jó kedélyét. 

 a) nagyon egyetért c) nem ért egyet 

b) egyetért d) egyáltalán nem ért egyet 

22. Idegesít, ha kolléganőm nem tud uralkodni érzelmein, és elsírja magát egy kritikus 

helyzetben. 

 a) mindig megértem c) idegesít 

b) elfogadom d) akadályoz a hatékony munkában 

23. A kolléganők empatikus viselkedése, jobb kommunikációs készsége, gyorsabb 

verbális és nem-verbális reagálása jobban segíti a rendőri munkát, mint a férfiak 

verbális agressziója. 

 a) nagyon egyetért c) nem ért egyet 

b) egyetért d) egyáltalán nem ért egyet 

24. A következő tulajdonságok közül melyik, milyen mértékben teszi hatékonnyá a 

rendőri munkát? Kérem, karikázza be a megfelelő számot! 

25. céltudatosság 1 2 3 4 

26. fizikai erő 1 2 3 4 

27. intelligencia 1 2 3 4 

28. kompromisszumkészség 1 2 3 4 

29. empátia 1 2 3 4 

30. gyorsaság 1 2 3 4 

31. veszélyvállalás 1 2 3 4 

32. bátorság 1 2 3 4 

33. lojalitás 1 2 3 4 

34. érzelmek 1 2 3 4 

35. megbízhatóság 1 2 3 4 

36. fizikai agresszió 1 2 3 4 

37. nyelvi agresszió 1 2 3 4 
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38. határozott fellépés 1 2 3 4 

39. problémamegoldás 1 2 3 4 

40. kommunikációs készség 1 2 3 4 

41. precizitás 1 2 3 4 

42. szabálykövetés 1 2 3 4 

43. engedelmesség 1 2 3 4 

 

 

Köszönöm segítségüket. 

 

Tolnai Lászlóné 

zsuzsatolnai@gmail.com 

Rendőrtiszti Főiskola 

Idegennyelvi Intézet 

 

 

2. számú melléklet 

 

A rendőrnők megbecsülésére, illetve verbális és nem-verbális kommunikációs 

sajátosságaira vonatkozó korrelációs összefüggések 

 

Az adatközlő 

 

 Gyenge szignifikáció Erős szignifikáció 

A. Neme: 2, 22 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 

21, 22, 23 

B. Kora: 2, 6, 11, 15, 16, 17 2, 4, 21, 22 

C. Születési helye: D, F, 6 F, 2, 15 

D. Legmagasabb iskolai 

végzettsége: 

A, 4, 5, 17, 19 B, E./1., E./2., H, F, 2, 4, 11, 13, 22 

E./1. Apja eredeti 

foglalkozása: 

6 E./2, D, 21 

E./2. Anyja eredeti 

foglalkozása: 

11 E./1., D 

F. Szolgálati helye: D, C, 1, 2, 4, 6, 11 H, 2, 21, 22 

G. Szolgálati ideje: 37, 38, 4, 6 8, 26, 27, 39, 40 
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H. Volt-e közeli 

rokonságában rendőr? 

42 B, F, D, 14, 31, F 

 
 

1. Büszke-e arra, hogy rendőrnőként dolgozik?/Büszke lenne-e, ha a felesége 

rendőrtisztként dolgozna? 

F, H, 11, 15, 17, 20, 22 A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 39 

2. Javasolná-e a lányának, hogy ő is a rendőrtiszti hivatást válassza? 

 A, B, D, F,10,11,15,17,18, 21, 42 D, F, 1, 2, 5, B, H, 3, 4, 10, 15, 22 

3. A rendőri munka a nők számára nagyon veszélyes. 

 20, 22, 26 A, 1, 2, 5, 6, 8, 15 

4. Szívesen dolgozna-e egy csapatban kolléganőjével? 

 D, F, G, F, 21, 42 B, D, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 

20, 26 

5. A rendőri munkát a nők is ugyanolyan jól el tudják látni, mint a férfiak. 

 B, D, 12, 14, 21, 23, 31, 37 A, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 

20, 22, 23, 26, 36 

6. A női rendőrök ugyanolyan alkalmasak a rendőri munkára. 

 C, D, E./1, F, G, 2,16, 36 A, B, 1, 3, 4, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 21 

7. A nők a rendőri munkára  

 15 B, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 22 

8. A közös munkavégzés során a nőknek kell alkalmazkodni férfitársaikhoz. 

 F, G, 13, 22 G, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23 

9. Egy női rendőrfőnöknek ugyanolyan tekintélye lehet, mint egy férfi felettesnek. 

 11, 31, 15 7 

10. A rendőrnők munkájának szakmai megítélése az utóbbi 5 évben pozitív változáson 

ment át. 

 16, 33, 43 1, 2, 4, 7 

11. A gyermekes anyák nem alkalmasak a rendőri munkára. 
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 B, E./2., F, 1 ,2, 3, 9, 16, 21 D, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 

23, 42 

12. A kolléganőimet ugyanazok a jogok és kötelességek illetik meg, mint a férfi 

rendőröket. 

 5, 14, 17, 19 4, 7, 11, 13, 15, 20, 21 

13. Nőként nehezebb a szakmai karrierépítés. 

 20, 26, 37 D, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 

31 

14. Kolléganőim hatékonyabb munkát végeznek gyerekekkel és nőkkel, mint a férfiak.  

 5, 12, 16, 18, 19, 20 H, 1, 13, 17 

15. Ha megbízom a társamban, nem számít, hogy nő. 

 B, D, 2, 7, 9, 16, 18 C, F, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15 ,17, 19, 

20, 21, 22 

16. Teljesen elfogadható, ha egy kolléganőm a férfiakhoz hasonló trágár szavakat 

használ. 

 B, 6, 10, 14, 15, 22, 31, 36 11, 19, 21, 22 

17. A magyar rendőrtisztek 15,5%-a nő. 

 A, B, D, 1, 2, 12 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 22, 26 

18. Visszatetsző, ha egy férfi rendőr a rendőrnőkről szóló vicceken nevet. 

 2, 14, 15, 19 11, 28 

19. El tudja viselni, ha egy kolléganője sikeresebb Önnél? 

 D, 12, 14, 18, 30 A, 5, 13, 15, 16, 20, 21, 28, 38, 39, 41 

20. Szakmai vitákban idegesít, ha kolléganőim közbeszólnak, vagy javaslatot tesznek.  

 1, 3, 13, 14 D, F, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 19, 21, 27 

21. Egy szolgálatban lévő kolléganő is őrizze meg nőiességét, kedves báját és jó kedélyét. 

 2, 4, 5 B, E./1., F, 6, 11, 12, 15, 16, 20, 27, 42, 22 

22. Idegesít, ha kolléganőm nem tud uralkodni érzelmein, és elsírja magát egy kritikus 

helyzetben. 

 B, 1, 8, 16 A, B, D, F, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 42 
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23. A kolléganők empatikus viselkedése, jobb kommunikációs készsége, gyorsabb 

verbális és nem-verbális reagálása jobban segíti a rendőri munkát, mint a férfiak 

verbális agressziója. 

 F, 3 5, 8, 11, 13 

24. 

 

A következő tulajdonságok közül melyik, milyen mértékben teszi hatékonnyá a 

rendőri munkát? Kérem, karikázza be a megfelelő számot! 

25. céltudatosság   

26. fizikai erő 3, 13 B, G, 4, 5, 17 

27. intelligencia B B, G, 19, 20, 21 

28. kompromisszumkészség  18,19 

29. empátia   

30. gyorsaság 19  

31. veszélyvállalás B, 5, 9, 13 D, H, 16 

32. bátorság   

33. lojalitás C, 10  

34. érzelmek D  

35. megbízhatóság   

36. fizikai agresszió A, 6, 16 B, D, 5 

37. nyelvi agresszió G, 5 D, 13 

38. határozott fellépés G 19 

39. problémamegoldás B, D G, 1, 19 

40. kommunikációs készség A, D D, G 

41. precizitás   C, 19 

42. szabálykövetés, fegyelem H, 2, 4 A, B, 11, 21, 22 

43. engedelmesség 10 D 
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TÓTH ORSOLYA 
 

 

METAFORÁK AZ OLASZ ÉTELNEVEKBEN 
 

 

 

 

 

Történelmünk során többször érte idegen hatás étkezési kultúránkat. Az ómagyar 

korszakból adatolható már az olasz eredetű rizs, mandula; középmagyar korszakbeliek 

a torta, spárga és mazsola szavaink. Napjainkban azonban még erősebben érvényesül 

az olasz hatás az étkezésünkben. Mindenki számára feltűnő az efféle szavak beáradása 

a magyarba, mint például spagetti, lasagna, mozzarella, tiramisu, kapucsínó stb. Olyan 

olasz eredetű ételnevekről lesz az alábbiakban szó, amelyek mára már a magyarban is 

elterjedtek. Elsősorban metaforikus névadással keletkezett ételnevek kerülnek terítékre, 

de kitérek egyéb, érdekes eredetű ételnevek jelentésére is. 

A legismertebb olasz ételek a tészták, így nem csoda, hogy a különböző tésztanevek 

nagy számban kerültek át a magyarba. 

Az egyik legnépszerűbb közülük a makaróni. A ’vékony, hengeres csőtészta’ az 

olasz maccheroni származéka, valószínűleg az észak-itáliai macaroni formából (TESz. 

824). Az olasz szó eredete viták tárgya; talán a görög makaria ’boldogság’ főnévből 

való, amelynek a középkori görögben ’árpakása’ jelentése is volt. Talán az olasz 

maccare ’pépesít’ a forrása, a latin macerare ’puhít, lágyít’ folytatója. Makaróni-

költeménynek hívják az úgynevezett vegyes nyelvű költeményt is, amelyben több 

nyelv szavai jelennek meg egymás mellett (kezdetben olasz és latin). Ennek a műfajnak 

az első darabja a XV. században élt olasz Tiffi degli Odesi: Carmen macaronicum, tkp. 

’vegyes költemény’ című műve volt (ETSz. 508). A maccheronico származék talán 

azért vonódott át az ilyen típusú költeményre, mert a makaróni régen egy tésztából, 

húsból és több zöldféléből álló vegyestál neve is volt. 

Hasonlóképpen ismert tészta a vékony, hosszú, hengeres szálú spagetti. Eredetét 

tekintve a spago ’madzag’ szó kicsinyített, spagetto formájának többes számú alakja 

’madzagocskák’ jelentésben (ETSz. 747, TESz. 584), vagyis az alaki hasonlóság 

dominált a névadásban. A spago szó egyébként a magyarban is megtalálható spárga 

alakjában. A latin asparagus ’fiatal hajtás, spárga’ szóra vezethető vissza. A spárga 

növény és elnevezése a saláta és az articsóka szavakkal egyidőben terjedt el nálunk 

(ETSz. 747). Ezekre a későbbiekben még visszatérek. 

Talán a legismertebb olasz étel a pizza. Egyes feltételezések szerint a pizzicare 

’csipkedni’ igéből jött létre elvonással. Jelentése tulajdonképpen ’csíp, csipet’, ami a 

pizza feltétjére utal: egy csipetnyi ebből, egy csipetnyi abból (ETSz. 647). Mások a 

keleti pite/pita tésztaféleség nevéből származtatják. 
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Egyszerű az írása és az ejtése a penne tésztának. A szó egyes számban (penna) 

’toll’-at jelent, amely korábban nálunk is használt szó volt, mára azonban már elavult. 

 

„Nem írom pennával, 

Fekete téntával” 

 Zrínyi Miklós: Az idő és hírnév 

 

A ferdén vágott csőtésztát ezért hazánkban tolltésztának vagy tollhegytésztának is 

nevezik, szintén alaki hasonlóság alapján. 

A ravioli négyszögletes, vagy háromszög alakú, fodros szélű, apró tésztabatyu, 

amelyet hússal, sajttal, vagy zöldséggel töltenek meg. A raviolo többes száma, 

melynek jelentése ’borsóhéj’. Nevét ez a tésztaféle is az alakja után kapta (Idegenszó-

tár 778). Egyes feltételezések szerint az elnevezés a korábbi rapioli szó származéka, az 

pedig a rapa ’répa’ szóból ered. Feltehetőleg azért, mert eleinte répával töltötték. 

A tortellini a raviolihoz hasonló ’hajlított, töltött tésztabatyu’, melyet általában 

hússal töltenek meg, de ismert töltelék nélküli formája is. A tortellini a tortello ’csavart 

sütemény, tészta’ kicsinyítő képzős formájának többes számú alakja a torta nyomán 

(Idegenszó-tár 913). Az üres tortellini, az Inganna Preti – vagy más néven 

„papbecsapós tészta” – eredete igen érdekes. Olaszországban a templomi segítők 

között vannak az úgynevezett perpetuák, vagyis háziasszonyok, akik a papok élelméről 

gondoskodnak. A háborúk alatt azonban nem volt mivel megtölteniük a tésztát, ezért 

egyszerűen csak összehajtották, és töltelék nélkül tálalták az ételt. 

A magyar szélesmetélt olasz megfelelője a tagliatelle [ejtsd: táljátelle] ’olasz széles-

metélt’. A tagliare ’vágni’ igéből származik, tkp. metéltcsíkokra vágott tészta 

(Idegenszó-tár 890). Magyarul szalagtésztának is hívják az alakja után. 

Érdekes az eredete a ’sajttal, paradicsommal ízesített rakott húsos tészta’, a lasagna 

(vagy többes számban lasagne) nevének. Ez ugyanis a görög lasanon szóból ered, 

melynek jelentése ’éjjeli edény’. Később átvették a rómaiak lasanum alakban, és 

’főzőedény, fazék’ értelemben használták. Majd az olaszok már csak arra az edényre 

használták a szót, amelyben a lasagnát készítették. A lasagne szó ma már csupán az 

ételre utal (Idegenszó-tár 545). 

Kevésbé ismert a nagy átmérőjű, hengeres csőtészta, a canelloni. Nevének eredetére 

több feltételezés is van. Egyes elképzelések szerint a piemonti Canelli városról 

nevezték el, de Canelli a neve egy aromás muskotályos pezsgőnek is, ami e tájékról 

származik. Más vélekedés szerint neve a canna ’cső’, esetleg ’pipaszár, tollszár, 

nádszál’ szóból származik; ennek kicsinyítő képzős alakja a canello, ill. a canellone 

’csövecske’ jelentésben (Idegenszó-tár 137). Ez esetben is az alaki hasonlóság volt a 

meghatározó. 

A pizza egyik, kevésbé ismert változata a calzone [ejtsd: kálcóne], melynek jelentése 

’zokni’. Az elnevezés arra utal, hogy a több oldalról zárt tészta különböző 

alapanyagokkal megtölthető, mint egy zokni. 

A pizza egy másik fajtája a focaccia [ejtsd: fokáccsá], amely szintén pizzakenyérből 

készül fokhagymás olívaolajjal. A focaccia jelentése eredetileg ’formában sült édes 
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tészta’, a késő latin focacea ’sült tészta’ nyomán. Ennek forrása pedig a focus ’tűz’ 

jelentésű szó. Valójában a mi pogácsa szavunk is innen ered szerb-horvát, szlovén 

közvetítéssel a pogača ’kerek kenyér, sütemény, lepény’ formából (TESz. 235). 

Itt említem meg a spagettik két legismertebb mártását (ezek természetesen más 

tésztákra is használhatók), a bolognai és a carbonara szószt. Az előbbinek elég 

egyértelmű az eredete, Bologna városáról nevezték el, elsőként ugyanis itt készítették a 

paradicsomos, darált húsos mártást. A carbonara szósz nevének már érdekesebb a 

magyarázata. A sajtból, tojásból, szalonnából, borsból készült mártás jelentése 

’szénégető’. A legenda szerint onnan kapta a nevét, hogy először szénégető munkások 

készítették. A monda szerint ez az étel azért volt népszerű a bányászok körében, mert a 

kevés hozzávaló egyszerűen szállítható, illetve a tojás munkába menet elcsenhető egy-

egy tyúkólból. A bőséges borshasználat a bányászok ruhájáról elkerülhetetlenül 

lepotyogó szénpor modern kori hasonlata. 

Gyakran találkozunk az étlapokon a frutti di mare, magyarul ’tenger gyümölcsei’ 

kifejezéssel is, amely a legtöbb tésztán szolgálhat feltétként. Ez apró tengeri állatokat: 

rákokat, kagylókat, kisebb halakat stb. tartalmaz. 

A tésztákon kívül már más olasz ételek is terjedőben vannak. 

Az olasz bruschetta [ejtsd: bruszkettá] ’fokhagymával, paradicsomsalátával ízesített 

pirított kenyér’ a bruscare olasz igéből származik, kicsinyítő képzős alak. Jelentése 

’pirít, pörköl’, tehát a név az elkészítés módjára utal. 

A nagyobb közértekben a magyar zsömle, kifli mellett már olasz ciabatta is kapható. 

Ez egy három oldalról zárt, négyszög alakú péksütemény. Jelentése ’papucs’; neve a 

formájára utal, valamint arra, hogy a belsejét meg lehet tölteni. Az elnevezés a fent 

említett calzone tésztáéhoz hasonló. 

A sokféle olasz sajt közül a két, hazánkban legismertebb típus a mozzarella és a 

parmezán. A mozzarella lágy, olasz sajt, a mozzare ’levág’ ige származéka a latin 

mutilare ’megcsonkít, kisebbít’ igéből. Az elnevezés a készítés módjára utal, ahogy az 

egyes darabokat feldarabolják (Idegenszó-tár 628). 

A parmezán ezzel szemben aromás, kissé csípős, fűszerezésre használt sajt. Az észak-

olasz nyelvjárási parmesan átvétele; forrása az irodalmi olasz Parmigiano, azaz ’Parma 

városából való’, tehát a név a tejtermékeiről híres város nevére utal (Idegenszó-tár 633). 

Az édességek között is találunk néhány olasz eredetűt. Immár ismert desszertnek 

számít az olasz tiramisu, a mascarpone krémből, feketekávéból, kakaóból és 

babapiskótából készült sütemény. A tira mi su kifejezésből származik, ami magyarul 

annyit jelent: ’dobj fel, húzz fel’. Az elnevezés a desszert két koffeintartalmú 

összetevőjére, a kávéra és a kakaóra utal (Idegenszó-tár 903). 

A már jövevényszóként számon tartott piskóta szavunk is az olaszból származik. 

Nemzetközi szó az olasz biscotto ’kétszersült’ nyomán, amelynek elemei a latin bis 

’kétszer’, illetve a coctum ’sült’ szóra, a coquere, coctum származékára vezethetők vissza. 

A magyar szó a német Biskotte bajor–osztrák nyelvjárási piskot változatából való (ETSz. 

644, TESz. 210). 
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A magyar torta az azonos alakú olasz torta átvétele. Forrása a szintén azonos latin 

szó ’fonott kalács’ jelentéssel. Valószínűleg a torquere, tortum ’csavar’ igenévi 

származéka (ETSz. 855, TESz. 949). 

Köztudott, hogy a botanika nyelve a latin. Ennek köszönhetően számos, általunk is 

használt növény (zöldség, gyümölcs, fűszernövény) nevét az olaszból kölcsönözzük. 

Így például az articsókát, amely egy toboz alakú, világoszöld és lila színű mediterrán 

főzeléknövény. Az olasz articioco révén elterjedt nemzetközi szó, melynek forrása az 

arab al-arsuf. Az arab ardī ’föld’ és a šauki ’tüskés’ összetételre vezethető vissza. A 

szó népetimológiával jött létre a magyarban a csóka alapján (ETSz. 37). 

A magyar karfiol az olasz cavolfiore hangátvetéses származéka (calfior→karfiol). 

Az olasz cavolfiore cavole ’kel, káposzta’ és fiore ’virág’ elemei latin eredetűek. 

Jelentése tehát ’kelvirág’. Hozzánk bajor–osztrák közvetítéssel került át a Karfiol 

alakból (ETSz. 382, TESz. 380). 

A magyar saláta az olasz insalata megfelelője. Az in ’be-’ előtag és a salata ’sózott’ 

utótag összetétele, mely pedig a sale ’só’ szó továbbképzett formája. A név ez esetben 

is az elkészítés módjára utal, jelentése ’besózott’ (ETSz. 717, TESz. 479). 

A gyümölcsök nevei közül olasz eredetű például a narancs, amely a kereskedelem 

révén került át a magyarba. Az észak-olasz nyelvjárási narancia, naranza formákból 

eredeztethető (ETSz. 562). Az irodalmi olasz arancia szőkezdő n-jének eltűnésére több 

magyarázat van. Valószínűleg előbb létrejött egy elhasonulásos larancia alak, majd ezt 

határozott névelős formának érezhették, és ezért elhagyták az l-t. 
A velencei olasz nyelvjárású fighe ’fügék’ többes számú alakból származik a füge 

szavunk, valamint a fityisz ’fügét mutat’ is innen ered (ETSz. 236). 

Érdekes a mazsola nevének az eredete. Az olasz Malvasia helynév származéka a v 

kiesésével, majd a malása, malazsa, malozsa alakban bekövetkezett hangátvetéssel. Az 

olasz szó, amely elsősorban egy édes borfajta neveként ismert, a malvasiai szőlő 

kifejezésből nyerte ’mazsola’ értelmét. Malvasia a szőlőtermeléséről híres dél-

peloponnészoszi görög Monemvaszia város olasz megnevezése (TESz. 868, ETSz. 

522, FNESz. 155). 
A mandula az olasz mandorla tájnyelvi ’mandola, mandula’ alakjainak átvétele; 

forrásuk a kései latin amandola, a latin amygdala változata. Ez utóbbi a görög eredetű 

amündalé ’mandulafa’ megfelelője (ETSz. 512, TESz. 836). 

Olasz eredetű néhány fűszernövény neve is. A bazsalikomot a növények királya 

néven is emlegetik. Az olasz basilico forrása a latin basilicum, ez a görög baszilikom 

’királyi’ átírása. A magyar szó a latin szabályos fejleménye; a latin intervokális sz hang 

régi átvételeinkben általában zs lett (pl. petrezselyem, muzsika). A nyelvjárási bazsalik 

rövidített forma úgy jött létre, hogy a nyelvérzék az -om végződést tévesen egyes szám 

első személyű birtokos személyjelnek fogta fel (TESz. 262, ETSz. 61). 

Az oregánó, más néven ’szurokfű, vadmajoranna’ az olasz konyha egyik 

legkedveltebb fűszernövénye, de gyógynövényként is régóta használják. Az olasz 

oregano a latin origanumból származik, amely a görög origanon folytatása az orosz 

’hegy’ és a ganosz ’szépség, dísz’ összetevők szerint (Idegenszó-tár 667). 
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A számos étel mellett néhány olasz eredetű ital is elterjedt hazánkban. A kávézási 

szokásaikról híres olaszoktól került át nyelvünkbe a jól ismert kapucsínó. Nevének eredete 

meglepő. A ’csuklya, kapucni’ jelentésű capuccio szóból ered, ez pedig vagy a késői latin 

caputium ’fejrevaló, csuklya’ átvétele a latin caput ’fej’ szóból, vagy pedig (és ez a 

valószínűbb) az olasz cappa ’csuklyás köpeny’ származéka az azonos latin szóból. A szó a 

kapucinusok viseletének a tartozékára, illetve színére utal (TESz. 368, ETSz. 379, 

Idegenszó-tár 466). 

Láthatjuk, hogy az elnevezések többféleképpen keletkezhetnek. Leggyakoribb a 

metaforikus névadás, amikor alaki hasonlóság alapján neveznek el egy-egy ételt. Így 

kapta a nevét a spagetti, a ciabatta, a calzone vagy akár a penne. De metaforikus a 

kapucsínó vagy a frutti di mare kifejezés is. Továbbá elnevezhetnek ételt az elkészítés 

módjáról is, például pizza, bresaola, bruschetta, mozzarella, gelato; helyről: mazsola, 

parmezán stb. 

Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a kedvelt olasz ételek elterjedésével 

nemcsak konyhánk, hanem szókincsünk is gazdagodott. Ennek a folyamatnak azonban 

még közel sincs vége; várhatóan újabb és újabb olasz szavak kerülnek nyelvünkbe. 
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VARGA ÉVA KATALIN 
 

 

VIVA LATINITAS? LATIN JÖVEVÉNYSZAVAINK ÚJABB JELENTÉSEI 
 

 

 

 

 

A viva latinitas, az élő latinság a latint tanuló diákok számára a gimnáziumi latinórák 

egyik meghatározó élményét, az olvasmány szavainak a magyarban és a tanult 

élőnyelvekben való továbbéléseinek felfedezését jelenti. A középiskolai latin 

olvasmányokban nem találkozunk a magyarban latin jövevényszavaknak tekintett, ám 

végső soron görög eredetű angyal, apostol, alamizsna szavak előzményeivel. A 

latinórák rendkívül hasznos gyakorlata nem egyezik a nyelvtudomány egyik 

alaptételével: „egy nyelvnek idegenből átvett szavai mindig olyan eredetűeknek 

számítandók, amely nyelvből a kérdéses nyelv közvetlenül kapta őket” (Bárczi, 

Benkő, Berrár 1967: 264). A fenti elvet azonban csak egyjelentésű szavak esetében 

követhetjük maradéktalanul. Többjelentésű szavak esetében azt kellene feltételeznünk, 

hogy a későbbi jelentések mind az első jelentésből keletkeztek. A magyar nyelv 

nagyszótárának A betűs kötetét lapozgatva szép számmal találunk olyan, az etimológiai 

szótárak által latin jövevényszavakként regisztrált szavakat, amelyeknek első jelentése 

idővel kiszorult a használatból, majd később, rendszerint a 20. század folyamán más, 

olyan új jelentésben bukkannak fel, amelyek nem magyarázhatóak a szó magyar 

nyelven belüli önálló jelentésfejlődésével. Ezek az újabb szójelentések gyakran több 

európai nyelvben is fellelhetők. Bárczi Géza szerint a 20. században közkeletűvé vált 

latin szavak jelentős részükben, mint például az infláció, defláció, reakció, opció, 

szociális „nem igazi latin szavak, hanem idegen élőnyelvekből vannak átvéve” 

(Bárczi 1951: 74). Számolnunk kell azzal, hogy a korábban átvett szóalak idegen minta 

hatására kapott új jelentést, így az egyes szójelentések különböző eredetűek lehetnek. 

Ilyenkor a szó jelentésszerkezetében ugrásszerű jelentésváltozást tapasztalhatunk, mely 

a calque-ok egyik típusának, a tükörjelentések kialakulására jellemző. Krysin orosz 

nyelvész a jelenséget másodlagos átvételnek nevezi (Krysin 2004). 

Dolgozatomban latin jövevényszavaknak tartott többjelentésű szavak újabb 

jelentéseit vizsgálom. Bemutatom az újabb szójelentések kialakulásának körülményeit 

és az átvétel forrását, elsősorban az etimológiai szótárak alapján. Az egyes 

szójelentéseket korpuszalapú szemantikai elemzéssel határozom meg, ehhez 

felhasználom a nagyszótár szócikkeit, a nyelvtörténeti szótár adatait, a Magyar történeti 

szövegtárat, valamint a nagyszótári korpuszt kiegészítő CD-ket. Az idegen nyelvi 

jelentéspárhuzamokat egynyelvű értelmező szótárak és interneten gyűjtött példaanyag 

segítségével mutatom be. 
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Aréna szavunk latin eredetű, a magyarba többszörös átvétellel került (TESz.). A lat. 

(h)arena ’homok’ alapjelentéséből > ’homokos, fövenyes hely’ > ’homokkal 

meghordott küzdőtér az amphitheatrumban’ > ’színhely’ (Finály) jelentésfejlődést 

mutat. A magyarban az aréna először a középkori tudományos latinból átvéve 

betegségnévként adatolható (TESz. 1550). Jelentése azonban nem ’homok’, hanem 

’húgykő’: „Veséjekben, holyagjokban szenvedik az arenanak, vagy apró kővecskeknek 

faidalmat” (NySz.: 1682. Haller J.). A korra jellemző sajátos magyarázó szerkezet 

(Papp 1995: 490) mint mikrokontextus igazolja a jelentést. A ’kőbetegség’ jelentés a 

19. század elejére kiveszett (Nszt. 1801), az orvosi szaknyelvben latin neve a ’kő, 

kavics’ jelentésű calculus (OrvosiLex. calculus). Az aréna eredeti ’homok’ jelentése a 

homok (ÉrtSz.), veseföveny, vesehomok (ÉrtSz.; ÉKsz.) szavakban tükörjelentésként él 

tovább. A ’húgykő’ jelentéssel párhuzamosan a nagyszótár 1791-től külön szócikkben 

homonimaként adatolja ’a római amfiteátrum, kül. annak küzdőtere’ (Nszt.) jelentést. 

1834-ben az aréna ’(szabadtéri) színház(i épület); színkör’ (Nszt.) jelentésben tűnt fel, 

és a Magyarországon kezdetben német nyelvű színjátszás révén honosodott meg 

(TESz., Színháztört. II. 200–202). A jelentés a németben is a 19. században terjedt el 

(EtSz.), így feltételezhetően a szójelentés a magyarban német hatásra jött létre. Az 

átvétel körülményei hasonlóak a cirkusz szóéhoz, melynek őse a ’versenytér’ jelentésű 

lat. circus (Finály), a klasszikus latinban a rómaiak másik kedvelt látványosságának, a 

fogathajtó versenyeknek a színtere. A magyar ’szórakoztató intézmény’ jelentés 

kialakulása és elterjedése valószínűleg német hatás eredménye (TESz.). Az eredetileg 

’(színpadon) szerepel’ (Nszt. 1845) jelentésű arénázik ige (kissé durva, biz) 

’(hangosan) veszekszik, jelenetet rendez, ill. kiabál, ordítozik’ (ÉKsz.; Nszt.) 

jelentésének kialakulása is a cirkuszozik/cirkuszol igével mutat párhuzamot, ahogy az 

aréna (biz) ’hangoskodás, veszekedés, rendzavarás’ (ÉKsz
2
.) jelentése is a cirkusz 

’lármás, botrányos jelenet’ (ÉKsz.) jelentésével. A mai sajtónyelvben gyakori az aréna 

’sportpálya, stadion’ jelentésben (ÉKsz
2
.; Nszt.), valamint nagy, rendszerint kör alakú, 

sok néző befogadására alkalmas létesítmények nevében: Papp László Budapest 

Sportaréna. Ide kapcsolható az (irod) ’a politikai v. társadalmi élet küzdelmeinek 

színtere’ (ÉKsz.) metaforikus jelentés. 

 

Az adminisztrátor latin jövevényszó (TESz.), mely a latin ad + ministrare (< minister 

’szolga’) ’segít’; ’kezel’ jelentésű igéből képzett nomen agentis. Az 1566/1876-os „az 

dézmák administratori és beszolgáltatói” (EWUng., MNy. 69: 491) sajátos magyarázó 

szerkezettel is erősített adat jelentése feltehetően a mára kiveszett ’beszolgáltató’ 

(SzT.) jelentéshez tartozik. A ’vmely birtok, vagyon stb. megbízott gondnoka, kezelője, 

igazgatója’ jelentés a nagyszótárban 1783-tól adatolt, ma egyházi szóhasználatban él 

’egyházmegye v. egyházközség ideiglenesen megbízott vezetője’ jelentésben (Nszt.). A 

’hivatali, irodai ügyek intézésével, irányításával foglalkozó személy; ügyintéző, 

ügykezelő’ jelentés kialakulásában közrejátszhatott az or. администратор hatása is 

(EWUng.). E mostanában kevésbé elismert munkakör mellett feltűnt az 

álláshirdetésekben egy másik adminisztrátor is, a ’számítógép-hálózat gépeit 

üzemeltető, felügyelő személy; rendszergazda’ (Nszt.). E jelentés nem tekinthető latin 
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eredetűnek, nem is a magyarban keletkezett, hiszen megtalálható az európai 

nyelvekben is, például fr. administrateur (système), or. (cистемный) 

администратор: az ang. system administrator, sysadmin hatására, jelentéstapadással 

jött létre. A rendszeradminisztrátor a magyarban is adatolható: „A 

rendszeradminisztrátor riasztást kaphat bármely gépen történt eseményről, ugyanakkor 

meg tudja változtatni az egyes munkaállomások beállításait” (Byte 1998. január). Az 

adminisztrátor a magyarban már létező latin jövevényszóként angol mintát másolva 

vette fel az angol szó jelentését. 

 

Asszisztens szavunk latin eredetű szócsalád tagja (TESz.), a lat. ad + sistere (assistare) 
’odalép, odaáll; megáll; ott áll, jelen van’; ’segít, támogat’ jelentésű ige folyamatos 

melléknévi igenevének
1
 főnevesülése. Az asszisztens 1768/1903-as „Baló Józsefet is 

oda tevék assistensnek” (EWUng,, MNy. 69: 494) adatában ’segítőtárs’ (EWUng.) 

helyett a pontos jelentés inkább ’ülnök, táblabíró’ (TESz., Bartal assistens), az assessor 

(< ad + sedere) ’ülnök, táblabíró’ jelentésű szóval való keveredés eredményeként. A 

nagyszótár elsőként 1819-ből adatolja (rég, Isk) ’(egyetemi) tanársegéd’ jelentésben, 

amely német hatást mutat (TESz.). A jelentés a korabeli egyetemi orvosi klinikákon 

alakulhatott ki, ezt az orvossegéd ’orvosi tanulmányokat végzett ifju, ki valamely 

nyilvános gyógyintézetben vagy orvosi tanodában a főorvos vagy tanító mellett 

segédkép működik (assistens)’ (CzF.), valamint a tanársegéd ’tanszéken a 

legalacsonyabb beosztású tanár; klinikán a professzor mellé ilyen minőségben 

beosztott szakorvos’ (ÉKsz.) értelmezése is igazolhatja. Valószínűleg az asszisztál 

(Orvos) ’műtétet v. más beavatkozást végző orvosnak szakszerűen segédkezik’ jelentés 

erősíthette a ’<rendelőben v. más egészségügyi intézményben:> az orvosnak segítő 

szakképzett egészségügyi dolgozó’ jelentés kialakulását, amely összetételek 

utótagjaként és jelzős szerkezetekben egyaránt gyakori egészségügyi szakdolgozók 

foglalkozásának megnevezésére, például a Magyar Hírlap CD-n 

gyógyszerészasszisztens, laborasszisztens, műtőasszisztens, röntgenasszisztens, intenzív 

szakasszisztens. A (rég, Isk) ’(egyetemi) tanársegéd’ jelentésből vezethető le a 

nagyszótárban 1847-től folyamatosan adatolt ’(közvetlen) munkatárs’ jelentés is. E 

jelentéskörbe tartozik az álláshirdetésekben egyre gyakoribb, ’titkárnő’-vel 

egyenértékű, ’vezető állású ember személyi ügyeit intéző személy’ (Nszt.) jelentése, 

mely valószínűleg az ang. personal assistant mintájára képzett személyi asszisztens 

tükörkifejezésből vonódott el: „Eddigi munkakör: tolmács, hostess, személyi 
asszisztens” (MH. 1998. máj. 18. melléklet). A PDA-t, a mobiltelefonként is szolgáló, 

érintőképernyős, szöveges és videó dokumentumok olvasására alkalmas tenyérnyi 

számítógépet személyi asszisztens-nek is nevezik, mely az ang. Personal Digital 

Assistant részleges fordításából képzett tükörkifejezés. A partjelző elnevezést a 

sportnyelvben az asszisztens váltotta fel (ÉKsz
2
.) a FIFA (= Fédération Internationale 

de Football Association) szabályainak 1996-ban történt változása után, az ang. 

assistant referee (Wikipedia assistant referee) részleges tükörfordításaként. Az 

összetételi -asszisztens utótag ’segéd-’ jelentésének kialakulása mögött szintén angol 

hatást tapinthatunk ki. Először valószínűleg a filmes szakmában jelentek meg a 
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különböző „asszisztensek”: „a stáb felsorolt öt tagjának vannak segítői (rendező-

asszisztens, segédoperatőr, felvételvezető, világosítók, vágóasszisztens), más hang- és 

képtechnikai szakemberek” (MTSz. 1979. Vágó Gy.). Ma már szinte minden, felsőfokú 

képesítést rendszerint nem igénylő ’segéd-’ jelentésű foglalkozás megnevezésére 

megtaláljuk az asszisztens utótagot, a Magyar Hírlap hasábjain például a 

brókerasszisztens, jogászasszisztens, könyvtáros asszisztens, marketingasszisztens, 

menedzserasszisztens, mérnökasszisztens, producerasszisztens, reklámasszisztens 

szavakat is. Az Országos Képzési Jegyzékben is szereplő új foglalkozásnév a 

pedagógiai asszisztens (ÉKsz.
2
) és a szociális asszisztens a fr. assistant pédagogique, 

illetve az assistant (de service) social szókapcsolatok mintájára alkotott 

tükörkifejezésként, ’felsőfokú szakképesítést nem igénylő, rendsz. segítő feladatokat 

ellátó szakember’ jelentésben. Újabban technikai eszközök elnevezésének utótagjaként 

is ismertté vált, ’emberi tevékenységet segítő, rásegítő <berendezés>’ (ISz.) jelentésben, 

így például a fékasszisztens összetételben. Ennek előzménye az ang. BAS (= Brake 

Assist System) (Wikipedia Brake assist): „Az eredmények alapján fejlesztették ki a 

fékasszisztenst, amely a veszélyhelyzeti fékezés állapotát érzékelve átveszi a vezetőtől a 

fékerő adagolásának feladatát” (MH. 1999. júl. 8. melléklet). 

Az IdSz. szerint latin eredetű az animátor is, a lat. animare (< anima ’lélek’) ’életre 

kelt; vmilyen érzéssel tölt el, lelkesít vkit’ jelentésű igéből képzett nomen agentis. A 

szócsalád kétségtelenül latin eredetű, az animátor-nak ’teremtő, életet adó’ (Finály) 

jelentése a magyarban nem volt. Bár a magyarban a ’vminek a kezdeményezője, 

mozgatója’ jelentés első adata a nagyszótárban 1994-ből való, az animál igének 

’buzdít, lelkesít, bátorít’ jelentése már 1819-ben használatos volt (Nszt.). A nagyszótár 

1994-ből adatolja először a (Film) ’rajz-, ill. bábfilmek készítésében tevékenyen részt 

vevő személy, rajzoló, rendező’ (Nszt.) jelentést is. Az átvétel forrásának 

meghatározásához figyelembe kell vennünk nyelven kívüli tényezőket is, például, hogy 

mikor, hol, melyik nyelvben és milyen tevékenységkörben bukkan fel az új jelentés. Az 

animateur a franciában a 20. század elején először ’filmrendező’ (1921), majd 

’rajzfilmkészítő’ (1929) jelentésben található meg (Rey animer). A művelődéstörténeti 

adatokat figyelembe véve, a jelentés francia talajon jöhetett létre (Wikipedia animator), 

majd elterjedt az európai nyelvekben: ang. animator, ném. Animator, or. аниматор. 

Bár alakilag beilleszkedett a magyar nyelv latin eredetű jövevényszavai közé, a fenti 

érvek alapján mégsem latin eredetű, hanem a modern nyelvekből átlatinosított, 

úgynevezett ál-latin szavak (Bárczi, Benkő, Berrár 1967: 559) csoportjába tartozik. A 

franciában létrejött egy másik modern jelentés is, a ’programok szervezését, ill. 

lebonyolítását végző személy’ (Nszt.), amely a programszervező új megnevezésévé is 

vált: „Nőknek tornát, tánctanulást; férfiaknak labdajátékokat; gyerekeknek különféle 

kézműves programokat tartanak az animátorok” (MH. 2001. aug. 22. melléklet). E 

jelentés francia eredetének bizonyítéka lehet az is, hogy a németben 

’Trickfilmzeichner’ jelentésben az Animator(in) és az Animateur(in) alakokat egyaránt 

megtaláljuk, míg ’programszervező’ jelentésben csak a franciás alak használatos 

(Wahrig). 
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Végül vizsgáljunk meg egy végső soron latin eredetű, a lat. albus ’fehér’ melléknévből 

keletkezett többszörös átvételt, az alba főnevet. Az egyházi élet szókincsébe ’általában 

fehér ruha’, illetve ’fehér, földig érő miseing’ jelentésben került be, a lat. alba vestis 
’fehér öltözet’ szókapcsolatból jött létre jelentéstapadással (EtSz.). Jelentése a 

ministránsok által is viselt fehér öltözékre is kiterjed (Wikipedia ministráns). Az EtSz. 

másodikként említi a ma már nem használatos ’fehér papiros’ (EtSz.), ’aláírt v. 

lepecsételt (kitöltetlen) elismervény, nyilatkozat’ (Nszt.) jelentést. Első adata 1656-ból, 

Szirmai Péter végrendeletéből való: „Albákat kiket Charta biancáknak hívnak” 

(EtSz.). A latin nyelv eleven hatásáról tanúskodik, hogy az alba latin jövevényszóként 

részleges tükörfordítása lett a (rég) ol. Charta bianca szókapcsolatnak, amint ezt 

szinonimái, a fehérlap, fehérlevél (PallasLex. fehérlap), kötelező fejér levél, fejér 

kötelezvény (Bartal), valamint a biankó (ÉKsz.) is mutatják. A szókapcsolat eredeti 

értelmét az ol. dare/lasciare carta bianca és a fr. donner/laisser carte blanche ’szabad 

kezet ad vkinek’ kifejezések őrzik. Az elnevezés alapja a fehér melléknév 

fogalomkörébe tartozó ’tiszta (üres)’ jelentésmozzanat: „kitöltöm a fehér albát, s 

megküldöm a másolatot” (Mikszáth CD 1872). E szemantikai jegy érvényesül a 

latinosított alakú, német eredetű blanketta (< ném. Blankett < blank) szavunkban 

(TESz.). A ném. blank előzménye ugyanaz a *blanka, amelyből az olasz és francia 

fehér színnév származik (Kluge). A nagyszótárban szerepel az alba-nak harmadik, 

(Irodt) ’<provanszál eredetű, középkori lírai műfajként:> hajnali dal’ (Nszt.) jelentése 

is. A provanszál alba a fr. aube-hoz hasonlóan a lat. alba dies szókapcsolat hatására 

jött létre (Rey aube), jelentésfejlődése párhuzamba állítható a magyar hajnal ’hajnali 

jeladás, ének’ jelentésének kialakulásával (TESz. hajnal). Mivel a ’hajnali dal’ 

jelentésnek nincs közös jelentésmozzanata az alba előző két jelentésével, indokolt lett 

volna e harmadik jelentésnek külön szócikkben való szótárazása (Krysin 2004), mint az 

aréna esetében. Hasonlóképpen, ha a (Hajó) ’nagyvitorlarúd lefeszítő kötele’ (Sailing) 

jelentést regisztrálnánk, egy harmadik alba szócikkben tehetnénk meg. 

 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy latin jövevényszavaink nem minden esetben 

a latinból származnak, eredetüket jelentésenként kell vizsgálnunk. Elemzésünk során ki 

kell lépnünk a latin etimon és a magyar jelentésszerkezet alapján felvázolható 

szemantikai keretből, figyelembe kell vennünk a modern nyelvekben élő 

szójelentéseket és nyelven kívüli tényezőket is. A másodlagos átvételek létrejöttében a 

tükörjelenségeknek meghatározó szerepük van. A latin forrásnyelv és az átadó nyelv 

megkülönböztetése pontosabb képet ad a szó jelentéstörténetéről. Az elemzés egy új, 

az idegen szavak eredetét pontosabban bemutató szótár nyersanyagául szolgálhat. 
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Jegyzetek 

 
1
  Az asszisztens egyetlen ’segítő’ jelentésű melléknévi adata az alábbi párhuzamos Kazinczy-

szöveghelyek alapján valószínűleg a lat. assistere folyamatos melléknévi igeneve: „az assistens 

pap megtévedve, valamit le nem vett [Martinovicsról]” (TESz. 1811–1820. Kazinczy); „[a papi 

méltóságtól való megfosztás szertartásakor] assistáló papok megtévedve, levették 

[Martinovicsról azt a papi öltözetet is], a’ mit még nem kelle” (Nszt. 1828. Kazinczy). 
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CONSTANTINOVITS MILÁN – VLADÁR ZSUZSA 
 

 

MIÉRT NINCS EGYSÉGES KÜLKERESKEDELMI TERMINOLÓGIA 
 

 

 

 

 

1. A külkereskedelmi szaknyelv általában 
 

Hazánk 2004. május 1-én az Európai Unió tagja lett, ezzel az Unión belüli országokkal 

folytatott kereskedelme hivatalosan megszűnt külkereskedelem lenni. Tévedés azonban 

azt gondolni, hogy ezzel a külkereskedelem fogalma és terminológiájának jelentősége 

csökkent volna. Két okból sem: egyrészt a közösségen belüli kereskedelmi ügyletek 

továbbra is külkereskedelmi technikákkal bonyolódnak (Constantinovits 2002), 

másrészt hazánk – nyitott gazdaság lévén – egyre inkább részese a 

világkereskedelemnek is (USA, Japán stb.). A globalizálódás folytán egyre 

lényegesebbé válik a kereskedelmi ügyletek zökkenőmentes lebonyolítása, a 

félreérthetőség kizárása. Ez logikusan az ügyletek technikai kivitelezésének 

szabványosítását, és ezzel párhuzamosan egységes terminológia kialakítását feltételezi. 

A külkereskedelmi technika speciális ismeretek rendszere, hozzá tartozó speciálisan 

szervezett szakszókinccsel (terminológia). Mivel a terminológia nem elsősorban a 

lexikai egység, hanem a szakterület fogalomkészlete felől ragadható meg, a 

terminuskészlet elsősorban a diszciplína szerveződését tükrözi (Sager, 1990, 

Bańczerowski 2004). Lényege szerint a terminus jelentése definícióval adott, mindenki 

számára azonos és egy jelentésű, nemzetközileg elfogadott. Az egységes terminológia 

kialakítása általában felülről, szabályozó testületek által történik. A terminológia 

alapproblémája, hogy egyszerre két, egymással ellentétes kívánalomnak kell 

megfelelnie: a fentiek értelmében rögzítettnek kell lennie, ugyanakkor változnia is kell: 

rugalmasan követnie kell a fogalomkészlet bővülését, változását. Ez a fogalmak 

újradefiniálásával, új terminusok bevezetésével lehetséges, ennek a feladatnak az 

elvégzése is (jó esetben) a testületekre hárul. A külkereskedelemben, ahol az 

egyértelműség hiányának súlyos pénzügyi kockázata van, még inkább egységes 

terminológia várható, annál is inkább, mert a definiált, világszerte használt 

terminológiát és vele együtt a külkereskedelmi szokványokat egy nemzetek feletti 

testület, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara koordinálja. Ajánlásai nem kötelező 

erejűek, de a bankok világszerte ezt használják. 

A valóság azonban gyakran terminológiai kettősséget mutat. A külkereskedelmi 

terminológiában előfordulnak szinonimák (pl. akkreditív – okmányos meghitelezés), 

többjelentésű szakszavak (FOB), „hamis barátok” (USA bank guaranty / a. bank 
guarantee vs. n. Bankgarantie / m. bankgarancia) egyaránt. Mi lehet ennek az oka? A 
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megoldás a terminológia kialakulásának és használatának kulturális eltéréseiben rejlik. 

Szociolingvisztikai szempontból a külkereskedelemben részt vevők 

diskurzusközösséget alkotnak (Swales 1990: 24), amely speciális lexikával is 

rendelkezik. A külkereskedelemben részt vevők azonban távolról sem tekinthetők 

egységes szakmai közösségnek. Sokkal inkább történetileg külön kialakult, eltérő 

szakmai kultúrájú közösségek összességének (Kurtán 2003: 31). A terminológia 

eltéréseinek egy része tehát diakrón eredetű, az állapotot a történet magyarázza. Ilyen a 

„hamis barátok” vagy a többféle jelentés kérdése. A különbségek fennmaradásának 

pedig az lehet az egyik oka, hogy ezeknek a szakmai közösségeknek az identitását, 

fennmaradását a rájuk jellemző terminológia biztosítja. Véleményünk szerint a szakmai 

nyelvhasználat eltéréseinek fennmaradását is az indokolja, hogy az információközlésen 

és a tudás szervezésén túl van még egy, eddig nem kellően vizsgált funkciója: a lokális 

szakmai közösség identitásának jelzése. Másrészt viszont a közösségeknek meg kell 

felelniük a más szakmai kultúrájú közösségekkel való kommunikáció 

követelményeinek is, tehát kialakul egy sajátos diglosszia: külön, részben eltérő 

terminológia szolgál a közösségen belüli, és a közösségen kívüli kommunikáció 

céljaira. Ez a diglosszia műfajokkal, beszédhelyzetekkel és a szóbeliséggel is 

összefüggést mutat. 

Dolgozatunkban a kereskedelmi szaknyelv néhány terminushasználati kérdésével 

foglalkozunk. Az első részben röviden áttekintjük a terminológia alakulásának 

legfontosabb tényezőit, a terminológiai kettősségek és bizonytalanságok eredetét, 

megvizsgáljuk a mai helyzetet és a terminológiai kettősségek lehetséges jövőbeli 

helyzetét. A második részben az elmondottakat egy konkrét terminus, az akkreditív 

példájával szemléltetjük. A harmadik részben röviden bemutatjuk az akkreditíves 

ügylet nyelvi leírásában használt metaforarendszert, amellett érvelve, hogy a nyelvi 

megfogalmazások egy emberi kapcsolatrendszer leképezésének tekinthetők. A 

kereskedelmi szaknyelv terminológiai kérdéseit nyelvészeti szempontból ritkán 

tárgyalják, a megközelítések többnyire gazdasági és jogi oldalról történnek, a 

kereskedelmi ügylet hatékonyságát és a jogviták elkerülését tartva szem előtt. 

 

1.1. A gazdasági–kereskedelmi szaknyelv kialakulása 
 

A kereskedelmi szaknyelv kialakulása a kereskedelmi tevékenységhez kötött. A 

kereskedelem kezdetben országon belüli belkereskedelmet jelentett, majd ebből 

fejlődött ki az országok közti külkereskedelem, először természetesen a szomszédos 

országok között. Maguk a fogalmak is fokozatosan alakultak ki, a kereskedelem és a 

fizetési rendszer helyi szokásainak függvényében. A kereskedelem bővülése több 

ország között az addigi külön-külön formálódott szokások és megnevezések 

összehangolását kívánta meg. Ez az összehangolás egy-egy kereskedelmi–gazdasági 

érdekszférán belül ment végbe. Az adott szférában legerősebb gazdasági hatalom 

szokásaihoz alkalmazkodtak a többiek, ennek a nyelve lett a közvetítő, illetve az 
általánosan használt nyelv, ezen alakult ki a szaknyelv, amelyet az érdekszféra 
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országainak nyelvei átvettek. A szakkifejezések, mint a szaknyelvek nagy részében, 

köznyelvi szavakból szilárdultak meg. 

Európában történetileg két nagy gazdasági befolyási övezet alakult ki: Kelet- és 

Közép-Európában a német nyelvű, a kontinens többi részén pedig az angol nyelvű. 

Ennek lenyomata a német, illetve az angol szakkifejezések elterjedése az adott 

övezetben. Leggyakrabban az angol, illetve német kifejezéseket csupán az adott 

nemzeti nyelv alakjához igazították, ami azért is egyszerű volt, mert ezek a szavak az 

európai nyelvek többségében amúgy is a szókincs részét képezték. 

Az övezeten belül sem beszélhetünk teljes egységesülésről, hiszen a kifejezések 

szokásokat jelöltek csupán, a közölni szándékozott tartalom a mindenkori konkrét 

helyzettől függően változott, és igen ingadozó volt. Az övezetek között pedig nem 

csupán nyelvi eltérés volt. A kereskedelmi szakkifejezések jelentését nagymértékben 

befolyásolta az a jogrend is, amelynek keretében alkalmazták őket. Európában ilyen 

szempontból a kontinentális és angolszász jogrend állt szemben egymással, és ez a 

kereskedelmi kifejezésekben is tükröződött. A társadalomtudományos terminológiák 

vizsgálatának és összehangolásának egyébként éppen ez a legnagyobb nehézsége, hogy 

kulturális különbségeket tükröznek, és nem rendelhető egységes nómenklatúra a 

fogalmakhoz, ellentétben a mindenki számára egyformán adott valóságot tükröző 

természettudományokkal (Kurtán 2003: 159). Saussure híres megállapítása arról, hogy 

a nyelvi elemek jelentését a nyelvi rendszerben elfoglalt helyük is meghatározza, és ez 

a nyelvi értékbeli különbség eltérő nyelvek szavainak összevetésével válik 

nyilvánvalóvá, nemcsak a köznyelv szavaira érvényes, hanem a szaknyelvre is. 

Különösen megtévesztő lehet olyan szakszavak esetében, amikor a két nyelvben a 

terminusok egyébként egymásnak alakilag pontos megfelelői, jelentésük azonban eltér 

a nyelvi érték különbözősége miatt. Lássunk erre egy példát! Az angol kereskedelmi 

szaknyelven a bank guaranty és a bank surety kifejezések egymással felcserélhető 

szinonimák, mindkettő jelenthet bankgaranciát és bankkezességet is (itt és az előadás 

további részében is eltekintünk a kifejezésekkel jelölt fogalmak szakmai pontosságú 

értelmezésétől, hiszen elsősorban nyelvészeti szempontból vizsgáljuk a kifejezéseket). 

A német szaknyelvben és a német hatásra alakult magyarban viszont jelentésmegoszlás 

van: Bankgarantie, azaz bankgarancia külön alakkal és jelentéssel egyfelől, 

Bankbürgschaft, azaz bankkezesség másfelől. 

A kereskedelem tengerentúlivá bővülése újabb nehézségeket vetett fel. Kialakultak a 

paritásra (az áru fuvarozásával kapcsolatos költségeknek és kárveszélyeknek az 

eladóról a vevőre történő átszállására) vonatkozó kifejezések, és alakilag rendszert is 

alkottak: mindegyik a fuvarköltség és a kockázatátszállás helyét megjelölő angol 

szavak kezdőbetűiből összeállt betűszó volt. Jelentésük azonban kikötőnként, illetve 

tőzsdénként más volt (Bánrévy 2003: 171). Ráadásul ezek a szakszavak, éppen azért, 

mivel nem voltak pontosan definiálva, a közszavakhoz hasonló jelentésváltozásokon 

mentek keresztül, állandóan metaforizálódtak. Különösen jellemző volt a szakszavak 

jelentésváltozása Amerikában, ahol a hatalmas ország belső kereskedelme a nagy 

távolságok miatt szinte külkereskedelemként viselkedett, a szakkifejezéseket pedig 

külön, az európaitól eltérő jelentésben kezdték használni. Így például egy olyan 
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kifejezés (FOB), amely Európában kizárólag vízi és belvízi fuvarozásra alkalmazott 

paritást jelentett, Amerikában vízi, közúti, vasúti és légi szállításra is vonatkozott. A 

metaforizálódás alapja a B betűvel rövidített board ’hajófedélzet’ szónak ’teherautó 

szállítófelülete’, ’vasúti raklap’, ’repülőgép raktere’ jelentésben való használata. 

(Egyébként a board szónak a kamionnal, vasúttal, repülőgéppel kapcsolatos használata 

közszóként is csak Amerikában fordul elő, l. Országh 1987). 

Összefoglalva tehát, a kereskedelmi szaknyelv kialakulásának első szakaszában a 

standardizálás előtt a kereskedelmi szokásokat jelölő szakkifejezések értelmezésében a 

következő nehézségek voltak: 

– a különböző nyelvű terminológiák léte, 

– a definiálás hiányából adódóan eltérő értelmezések ugyanannál a szakszónál, 

– a különböző nyelvű szaknyelvekben a szakszavak nyelvi értékeinek eltérése, 

– a szakszavak jelentésváltozatainak kialakulása. 

 

1.2. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara standardizáló szerepe 
 

A világkereskedelem kiszélesedése, a globalizációs folyamatok elindulása a múlt 

század derekán egyre sürgetőbbé tette ezeknek a bizonytalanságoknak a felszámolását, 

a kereskedelem egyértelművé, egységessé és biztonságossá tételét. Ennek a feladatnak 

a megoldására vállalkozott a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (angol nevének 

rövidítésével: ICC). A kamara áttekintette a fogalmakat, és a fogalmi rendezés mellett 

terminológiai rendezést is végrehajtott. A Kamara összegyűjtötte, definiálta és 

terminussal látta el a meglévő leggyakoribb kereskedelmi szokásokat, amelyeket 

ezután szokványoknak neveztek, angolul: Uniform Customs and Practice. Először 

1936-ban jelent meg ez a szokványgyűjtemény, amely tartalmazta a nemzetközi 

kereskedelmi feltételeket (angol rövidítésével: INCOTERMS). Alkalmazása nem 

kötelező, de ajánlott és előnyös, ezért mára a nemzetközi kereskedelemben a 

legelterjedtebb, jelenleg az INCOTERMS 2000 szokvány paritásai használatosak. Az 

ICC saját megfogalmazása szerint „is the voice of world business championing the 

global economy” és „Incoterms are standard international trade definitions used every 

day in countless thousands of contracts” (www.iccwbo.org). 

A Kamara eljárásában a következőket tartotta szem előtt: a fogalmi rendezés során a 

legszélesebb körben használt jelentést vette alapul. A fogalmak csoportosítása, 

beosztása alcsoportokba explicitté vált. A terminológia kialakításában is egységes 

elveket követett. Ezek a következők voltak: ha lehetséges volt, megtartotta a meglévőt 

(például a paritásoknál), tekintettel a kialakult gyakorlatra. Ha ez elvi szempontból nem 

volt lehetséges, illetve akkor, ha új terminust vezetett be, a legfontosabbnak tartott 

jelentésmozzanatot tette meg névadó motívummá. Így például a fizetési szokványoknál 

az akkreditív nevét megváltoztatta documentary creditre. Több, egy csoportba tartozó 

fogalom megnevezésekor a csoport többségére érvényes tulajdonságból indult ki, 

ennek a neve lett a csoportba tartozó fogalmak közös neve, még akkor is, ha a csoport 
valamely tagjára éppen e névadó tulajdonság nem volt érvényes. Ez ama elv, amelyet 

Priscianus grammatikájában úgy ír le, hogy a megnevezésnek a szóban forgó osztály 



451 

 

többségére érvényes és jellemző tulajdonságból kell kiindulni (denominatio a maiore). 

Az akkreditíveknél például a lényegi, névadó tulajdonság a hitelezés, így annak az 

akkreditívfajtának is credit, meghitelezés a neve, ahol nincs valójában hitelügylet (pl. 

sight payment credit), viszont egyéb tulajdonságai miatt ez a fajta is az akkreditívekhez 

tartozik. Alapelv az egyszerűségre törekvés is, vagyis a megnevezésben mindig az 

általános eset volt a jelöletlen, és az ettől eltérőt kell jelölni. A documentary credit 

szokvány esetében például a jelöletlenség, az alapforma a ’visszavonhatóság’ 

jelentésmozzanatot tartalmazta. 

A globalizáció és az angol nyelv térhódításának tudható be az is, hogy az 

INCOTERMS egyetlen hivatalos nyelve az angol, definíciói, terminusai angolok, 

jogvita esetén az angol szöveg a döntő. A terminusokat azután hivatalos fordításban 

megadták a tagországok nyelvén is, ezek vagy az angol szavaknak a nemzeti nyelvhez 

igazított formái vagy tükörfordítások. A szokványokat időről időre a változó 

helyzethez igazítják, ilyenkor a szükséges terminusokat újradefiniálják, esetleg kisebb 

terminológiai módosításra is sor kerül. Ilyen terminológiai módosítás például a fizetési 

szokványok közül a documentary creditnél az, hogy az UCP 500-as szokvány szerint a 

külön megjelölés hiánya a visszavonhatatlanságot implikálja, szemben a korábbi 

definícióval. 

Az ICC tevékenysége ellenére, illetve és részben éppen emiatt a terminológiában 

sajátos kettősség alakult ki: egymás mellett létezett a formális, definiált változat és az 

informális régi. Előfordult, hogy angolul is két terminus létezett (ha a Kamara új 

terminust alkotott), a többi nyelvben pedig a régi, megszokott megnevezés (pontos 

definíció nélkül) és az új, angolból fordítva és definiálva. 

Ezenkívül Amerika kitartott a metaforikus jelentésben használt terminusok mellett, 

sőt 1941-ben létrehozott egy rivális szokványgyűjteményt (Revised American Foreign 

Trade Definitions), ahol az említett metaforikus jelentéseket definiálta. Így 

Amerikában ugyanahhoz a terminushoz kétféle kodifikációban kétféle jelentés 

tartozott, ami jelentős zavarokat szült (Bánrévy 2003: 131). 

 

1.3. A mai helyzet 
 

A kereskedelem egységesülése azonban kikényszerítette a szokványok egységesülését is, és 

a nemzetek feletti ICC győzelmét hozta: a világ kereskedelmi ügyleteinek nagy többségét 

ma már az ICC szokványok alapján bonyolítják le. Az amerikai szokványgyűjtemény, noha 

neve szerint külkereskedelmi, ma már csak az Amerikán belüli ügyleteknél használatos, 

erre a különbségre a nagy amerikai tankönyvek fel is hívják a figyelmet (Czinkota 1999: 

579), nemzetközi viszonylatban az amerikaiak sem használják (Hinkelman 2002). 

Azonban a globalizáció mellett, sőt ellenében tovább élnek a kereskedelmi ügyletek 

lebonyolításának lokális, kultúrához kötött sajátságai: a nemzetközi kereskedelmi 

ügyletekben az ICC szokványait használják, a szerződő felek választhatnak e 

szokványok közül. A szokványok megválasztásának szempontjai (fizetési módok, 
garanciák, paritások) azonban nem egységesek világszerte, hanem kulturális régiónként 
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változnak, a kultúra értékeinek megfelelően részesítik előnyben a különböző 

szokványokat (Constantinovits 2002). 

Ugyanez a helyzet a terminológiával is: egyfelől a terminusok jelentése egységesül 

és rögzül, másfelől minden nemzeti szaknyelvben megfigyelhető, hogy a 

megnevezésben megmarad a formális és informális megnevezés kettőssége. A 

hivatalos, egységes terminológia létrejötte nem szorul magyarázatra, és nem kétséges 

fennmaradása sem. Sokkal érdekesebb kérdés, vajon miért nem szorítja ki a hivatalos, 

pontosan definiált terminus a régebbi, nem pontosan definiált régebbi megnevezést. 

Feltételezésünk szerint a régebbi terminusnak van olyan funkciója, amely a másiknak 

nincs, és ez indokolja fennmaradását. Ez a funkció valószínűleg a kulturális identitást 

jelző funkció, ami nem feltétlenül nemzeti alapú kiemelést jelent, sokkal inkább egy 

adott kultúrkörhöz tartozást, ami a kultúrkör hagyományaihoz való ragaszkodásban is 

megjelenik. A kutatások már régebben rámutattak arra, hogy a gazdasági szaknyelv 

nyelvhasználati szféránként változik. 

 

A gazdasági performancia tipológiája nyelvhasználati színterek szerint 

(Ablonczyné 2006 nyomán) 

 

Nyelvhasználati szféra Stílus Formák és termékek 

1. közgazdaságtudomány tudományos, írott  tudományos irodalom, 

szakkönyv 

2. gazdasági szövegek 

(dokumentumok) 

hivatalos, írott szerződések, utasítások, 

szabályzatok, irányelvek 

3. tényleges kommunikáció szóbeli tárgyalás, információadás 

4. média publicisztikai cikk, interjú, hirdetés 

5. laikus, hétköznapi köznyelvi, szóbeli vélemény, párbeszéd 

 

Ebből az általános sémából a külkereskedelmi technika szaknyelve esetében a 4. és az 5. 

színteret bátran elhagyhatjuk, lévén speciális ismeretekről van szó. A maradék háromnál azt 

várnánk, hogy az informális terminológia használata a 3. szférában fordul elő, hiszen a 

beszélt üzleti nyelvben, levelezésben, szóbeli nyelvhasználatban jobban érvényesülhet a 

szakmai kommunikációnak identitásjelző funkciója. A tapasztalat valóban ezt mutatja. 

Az is kézenfekvőnek tűnik, hogy a dokumentumok nyelvében egységes és formális 

terminológiát találunk, hiszen itt közvetlen pénzügyi és jogi következményekkel járna 

a bizonytalanság. 

Az igazi meglepetést a tudományos irodalom: a gazdasági szótárak, a szakkönyvek 

és a tankönyvek nyelvhasználata okozza. A formális és az informális terminológia 

keveredését látjuk itt, a legkülönfélébb változatokban. Feltevésünk szerint a kettősség 

annak a következménye, hogy ezek a munkák egyszerre közvetítik a formális, globális 

terminológiát, ugyanakkor meg kell felelniük az adott szakmai kultúrához tartozó 
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olvasók nyelvhasználatának is, már csak az érthetőség kedvéért is. A probléma ott van, 

hogy sokszor maguk a szerzők sincsenek tisztában a terminológia kettősségével, nem 

határolják el világosan, vagy saját „szakmai anyanyelvhasználatukat” közvetítik. 

 

2.1. Az akkreditív fogalma és elnevezései a standardizálás előtt 
 

Mindazt, amit a fentiekben általánosságban mondtunk el a kereskedelmi terminológiai 

bizonytalanságról, a következőkben egy konkrét terminus, az akkreditív példáján 

szemléltetjük. 

Eredetileg az utazók biztonságának érdekében létrejött pénzügyi forma, a mai utazási 

csekk megfelelője volt, az egyik ország bankjában elhelyezett pénzt az utazó a külföldi 

banknál ottani valutában vehette fel (Constantinovits & Sipos 2003: 231). Kialakulása 

Észak-Olaszországhoz köthető, a neve is eredetileg lettera di credito. A megnevezésében 

a lettera ’levél’ a két bank közti tényleges levelezésre utalt. Az angol megnevezés ennek 

alapján letter of credit, a német megnevezés Kreditbrief, magyar tükörfordításban 

hitellevél. 

Később a letter of credit azt a speciális külkereskedelmi fizetési módot jelölte, ahol a 

vevő és az eladó egy vagy több bank közbeiktatásával intézik az áruszállítás 

teljesítésének igazolását az egyik oldalról és a fizetést a másik oldalon. A banknak mint 

közvetítőnek a közbeiktatása az egyenlő biztonságot szolgálja, sem a vevő nem juthat 

áruhoz a fizetés biztosítása előtt (az akkreditív megnyitása előtt), sem az eladó pénzhez 

a szállítás igazolása előtt. Kezdetben a bank valóságos levélben értesítette az eladót a 

fizetési ígéretről. A hasonló jelentésmozzanatok (a bank által küldött levél, pénzügyi 

fedezet biztosítása, bankon keresztüli fizetés stb.) miatt alakult ki a metaforikus 

jelentés. A fizetési ígéret jelleget ma is őrzi a definícióban szereplő „documentary 

promise” kifejezés. Új jelentésmozzanat volt viszont az áru megjelenése az ügyletben, 

és az, hogy a bank nem magánszeméllyel, hanem vállalatokkal állt kapcsolatban. A 

műszó egyúttal a kereskedelmi műszavak rendszerének a tagja lett. Az angol 

kereskedelmi műszót vette át azután több európai nyelv is. 

Ugyanakkor a német érdekeltségű régióban a hasonló külkereskedelmi fizetési 

módot Akkreditivnek nevezték, ezt vette át a magyar és az orosz szaknyelv is. 

Mindezek a szavak ugyanakkor nem rendelkeztek pontosan definiált jelentéssel, a 

fizetés módja szokás volt csupán, feltételeit az aktuális ügylet döntötte el, és a fizetési 

feltételek változékonysága sok félreértés és nehézség forrása volt. 

 

2.2. Az akkreditív a mai üzleti nyelvhasználatban 
 

Az akkreditívet a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara fizetési szokványként definiálta, 

és új elnevezést vezetett be rá: documentary credit. A legfrissebb szabályozást a 2007 

Revision of Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, UCP 600 (Az 

okmányos meghitelezésekre vonatkozó egységes szabályok és szokványok) 
tartalmazza, ezt várhatóan 2007. július 1-től lehet használni. 
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Az elnevezés névadó motívuma a fizetés feltételeként előírt, a teljesítést igazoló 

okmányok sora lett. Ezt a megnevezést a magyarban okmányos meghitelezésnek 

fordították. 

Létezik tehát egy angol informális megnevezés (letter of credit) és egy angol 

formális megnevezés (documentary credit). A nemzeti nyelvekben egy informális 

megnevezés (a magyarban például akkreditív) és egy formális (a magyarban például 

okmányos meghitelezés), kérdés azonban, melyiket használják. 

Az üzleti nyelvhasználat jelenlegi állapotáról ebben a vonatkozásban közvetlen 

adataink nincsenek, nem ismert ilyen jellegű felmérés. Ennek hiányában is, úgy 

gondoltuk, hozzávetőleges áttekintést adhatnak az üzleti terminológiával foglalkozó 

szótárak, szójegyzékek. Szúrópróbaszerűen megnéztük tehát a legmegbízhatóbbnak 

tekintett és legelterjedtebb két angol nyelvű üzleti szótárat, a Collins Business English 

Dictionary-t (1990) és az Oxford Dictionary of Business-t (2003), hogy melyik címszót 

tekinti elsődlegesnek, és melyiknél utal csupán a másikra. Külön kíváncsiak voltunk 

arra, hogy az eltelt 10–15 év alatt a rohamos globalizálódás és az ICC szokványok 

kizárólagossá válása okozott-e valamilyen, a szótárakban tetten érhető nyelvhasználati 

változást. Harmadikként az amerikai gyakorlati üzleti élet bibliáját, a Hinkelman-féle 

Dictionary of International Trade legfrissebb kiadását tekintettük át, magyar 

vonatkozásban pedig a legfrissebb külkereskedelmi szakszótárat. Viszonyítási alapként 

a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara jelenleg érvényes szokványainak 7 nyelvű 

kulcsszógyűjteményét használtuk, amely a szokványok hivatalos angol megnevezésén 

kívül ezek hivatalos nemzeti nyelvű fordítását tartalmazza. A vizsgálat eredményét az 

alábbi kis táblázatban foglaltuk össze: 

 

Az akkreditív elnevezés változatai a vezető külkereskedelmi szótárakban 

 

A szótár neve letter of credit documentary credit 

ICC, 1989  önálló címszó 

= credit, documentary 

m. akkreditív (=okmányos 

meghitelezés) 

n. Akkreditiv 

(=Dokumentenakkreditiv) 

fr. lettre de crédit (=crédit 

documentaire) 

sp. carta de crédito (=crédito 

documentario) 

ol. lettera di credito (=credito 

documentario) 

or. aккредитив 

(=документированный кредит) 

önálló címszó 

m. akkreditív, okmányos meghitelezés 

n. Dokumentenakkreditiv 

fr. crédit documentaire 

ol., sp. credito/crédito documentario 

or. кредитное письмо (документ) 

Collins 1990 önálló címszó see L/C 
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Hinkelman 

2002 

önálló címszó formal terminology for L/C, see L/C 

Oxford 2003 önálló címszó see L/C, documentary 

Engelné 2000 =akkreditív, hitellevél =akkreditív, okmányos meghitelezés 

 

Az ICC kiadványa természetesen a formális angol megnevezést (documentary credit) 

hozza, a különböző alfajtákat is itt részletezi. A címszóhoz csatlakozó fordítások az angol 

szavaknak a célnyelvhez igazított alakjai. Kivéve a magyart, ahol a terminust 

elemenként, tükörfordításban adták vissza, így magyar szavakból áll, bár kissé 

nehézkesen hangzik az okmányos meghitelezés. Ugyanakkor magyarázatként szerepel az 

informális, nem hivatalos, de régebbi, elterjedtebb és bevett akkreditív is. A 

kulcsszógyűjtemény nagy erénye, hogy a hivatalos megnevezésen kívül a gyakorlatban 

használt informális megnevezést (letter of credit) is feltünteti, és az itt található idegen 

nyelvű megfelelők is mind az informális változatok az adott nyelvben. Ugyanakkor 

minden nyelvnél szerepel utalás a hivatalos formára. (Szerencsésebb lett volna a két 

változatot explicit megjelöléssel is elkülöníteni egymástól!) Míg a hivatalos, 

egységesített szóhasználat teljesen egyöntetűen az angolt követi, a régebbi, informális 

terminusok jól kitapinthatóan két nyelv, a német (magyar, orosz), illetve az angol köré 

csoportosulnak, a régebbi gazdasági-kulturális erővonalaknak megfelelően. Az ICC 

gyűjteménye tehát egyszerre tüntette fel a saját maga alkotta hivatalos megnevezést és a 

valóságban használt régebbit. Az ICC gyakorlatát követi a magyar szótár is, de a 

hivatalos megfelelőnél az informális változatot is megadja. 

Meglepetésünkre az angol nyelvű szótárak egyöntetűen a régebbi változatot (letter 

of credit) tekintik alapesetnek, és (épp fordítva, mint az ICC kiadványában) a másiknál 

(documentary credit) csak utalás szerepel. Ez volt a helyzet 15 éve is, és ez a helyzet a 

mai kiadásoknál is. Hinkelman műve ugyan megjegyzi, hogy a documentary credit a 

letter of credit formális terminusa, de a magyarázat és a fő címszó a letter of credit. 

 

Megvizsgáltuk néhány, más forráscsoportba tartozó munka szóhasználatát is. Az 

üzleti tankönyveket, szakkönyveket azért tartottuk fontosnak, mert ezek a szakmai 

tudás általános közvetítői egyfelől, másfelől pedig útmutatóként és referenciaként 

szolgálnak a mindennapi gyakorlati életben. A hosszú és bonyolult jogi szövegekkel a 

gazdaság szereplői nem közvetlenül vannak kapcsolatban, hanem a gazdasági 

szakemberek által írt könyvek közvetítésével, így ezek szóhasználata részben tükrözi, 

részben orientálja a gyakorlatot. 

A vizsgálatban két, az amerikai üzleti felsőoktatásban alapvető, sok kiadást megért 

tankönyvet néztünk meg, az egyik Cateoraé, a másik Czinkota és munkatársai műve. 

Idevettük még az előbb is szerepelt Hinkelman-féle szótárat is, ennek ugyanis 

terjedelmes gyakorlati üzleti útmutatója is van. A hazai könyvek a felsőoktatásban 

meghatározó tankönyvek, ezeknek a legfrissebb kiadásait vizsgáltuk. Érdemesnek 

tartottuk külön megvizsgálni a címek, definíciók, illetve a magyarázó szövegek 
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szóhasználatát. Régi tapasztalat ugyanis, hogy a címek sokkal formálisabb részei a 

munkának, így ezek elsősorban a pontosságra, hitelességre törekednek, és a hivatalos 

szóhasználatot követik, míg a magyarázó részek az érthetőséget tartják szem előtt, így 

szóhasználatuk sokszor közelebb áll a mindennapi élet gyakorlatához. A vizsgálat 

eredménye az alábbi táblázatból olvasható ki: 

 

Az akkreditív elnevezés változatai a vezető külkereskedelmi tankönyvekben 

 

A könyv neve Címszavak, definíciók Szövegközi szóhasználat 

Cateora 1993 letter of credit letter of credit 

Czinkota et al. 1999 letter of credit letter of credit 

Hinkelman 2002 letter of credit documentary credit letter of credit documentary credit  

Bánrévy 2003 okmányos meghitelezés  

(akkreditív) 

meghitelezés 

Constantinovits & 

Sipos 2003 

okmányos meghitelezés akkreditív 

Rekettye–Fojtik 2003 okmányos meghitelezés akkreditív 

Füleki 2003 okmányos meghitelezés,  

akkreditív 

akkreditív 

Constantinovits 2004 okmányos meghitelezés akkreditív 

 

Látható, hogy az amerikai könyvek közül a két nagy tankönyv meg sem említi a 

documentary credit terminust, holott természetesen a fogalmat részletesen tárgyalják, 

és az ICC szokványainak létéről és meghatározó szerepéről is szólnak. A gyakorlati 

szótár és kézikönyv (Hinkelman 2002) vegyesen használja mindkettőt. A szótári 

részben, mint láttuk, a letter of credit a vezető címszó, hozzá képest a másik elnevezés 

formal terminology, itt viszont azt írja, hogy „letter of credit (L/C) is the historic and 

popular term used for documentary credit” (Hinkelman 2002: 360). A magyar 

könyvekben a kiemelt helyeken mindenütt az okmányos meghitelezés terminus 

szerepel. A jogi tankönyv (Bánrévy 2003) a szövegben is ezt alkalmazza, de a 

gazdasági könyvek magyarázataiban szinte egyeduralkodó az informális terminus. 

Feltűnő, hogy több esetben a megnevezések közt nem is tesznek különbséget, nincs 

utalás a formális és informális terminológia közti különbségre, pl. „… számos 

elnevezés van használatban, Letter of Credit, L/C, akkreditív, documentary credit.” 

(Füleki 2003). Előfordul az akkreditívnek olyan szinonimája is, amely egyszerű tárgyi 

tévedésen alapul, mint a kereskedelmi hitellevél, angolul Commercial Letter of Credit 

(Rekettye & Fojtik 2003: 235). Ez utóbbi egyébként maga is informális elnevezés, az 
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akkreditív egyik fajtája, amelynek formális, definiált és a szokványban szereplő 

elnevezése: negotiation credit, azaz negociált okmányos meghitelezés. 

Összefoglalva, a szótárak és szakkönyvek vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy bár a 

globális kereskedelem érdekeinek megfelelően a fizetési módokban az ICC definiált 

szabványait használják, a megnevezésekben a hivatalos mellett, sőt helyett 

megmaradtak a korábbi gazdasági–kulturális hatást tükröző megnevezések. A változás 

fogalmi téren érhető tetten: a korábban nem egyértelműen definiált megnevezéseket 

manapság pontosan ugyanolyan értelemben használják, mint az ICC által szabályozott 

fizetési mód terminusait. Pillanatnyilag tehát szinonimákról beszélhetünk, ez viszont 

szaknyelvekben nem szokásos, nem is tűnik kívánatosnak (vö. Bańczerowski 2004). 

Létezésüket, feltevésünk szerint, a fentebb említett identitásjelző nyelvi funkció 

indokolhatja, amely a globalizáció uniformizáló hatásával szemben a helyi kulturális 

hagyományokhoz és a közérthetőséghez való ragaszkodást fejezi ki. Eme diglossziának 

a jövője azon múlik, mennyire képesek/akarnak ellenállni a globalizációnak a 

kulturálisan különböző szakmai diskurzusközösségek, a praktikum és a külső 

környezetnek való megfelelés, az egységesülés erősebbnek bizonyul-e az identitás 

őrzésénél vagy sem. 

 

3. Az akkreditíves ügylet leírásában használt metaforák 
 

Végül nagyon röviden, jelzésszerűen néhány megjegyzést teszünk az akkreditív nyelvi 

megfogalmazásáról. A kognitív metaforákkal kapcsolatos Lakoff-féle elmélet (lásd 

például Kövecses 1998) rávilágított arra, hogy a mindennapi nyelvben a kognitív 

tartalmakat kézzelfogható, tapasztalati kifejezések alkalmazásával ragadjuk meg, ezek 

segítségével strukturáljuk őket, a metafora a gondolkodás alapját képező rendszer, ahol 

két tartományt vetítünk egymásra. A meginduló kutatások azt is megmutatták, hogy a 

metaforaelmélet kiterjeszthető a szaknyelvekre is. Boda István Károly és Porkoláb 

Judit (2000) például nyelvi adatokkal igazolták, hogy a számítógépes szakkifejezések 

alapjául a közlekedési rendszer, a postai forgalom stb. szolgál. 

A fentebb felsorolt szótárakból és tankönyvekből kigyűjtve az akkreditíves ügyletre 

vonatkozó definíciókat és megfogalmazásokat, azt szűrhetjük le, hogy ebben az esetben 

sem a konkrét tapasztalatok, sem egy másik élettelen rendszer nem jönnek szóba a 

metaforikus nyelvhasználat forrástartományaként. Meglepő módon az akkreditíves 

ügylet forrástartománya egy alapvető emberi viszonylat, a barátság és a bizalom; a 

szavak etimológiailag mind a ’bizalom, biztonság, hit, ígéret, fedezet’ szemantikai 

mezőbe tartoznak. Azért különös ez az eredet, mert az akkreditív lényege és 

létrejöttének oka a két fél közti bizalom hiánya, amely közvetítőt tesz szükségessé! 

Bár van egy olyan metaforikus réteg, ahol az akkreditívet folyamatnak írják le, és 

van egy olyan, ahol a bankot postásként azonosítják, az alapvető és meghatározó 

metafora emberi viszonylat: 

 

a bank barát, amely két ismeretlen közt közvetít 
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Ezt ennek alárendelt metaforák alkotják: (Mivel a megfogalmazások ismétlődő 

elemeket tartalmaznak, ezért az alábbi példáknál csak egy-egy jellemző 

megfogalmazást emelek ki, csak utalva a többire.) 

az ügyletben egymásnak idegen emberek vesznek részt 

„two partners do not know each other”, „trust is pushed to its limit”, „needs some 

guarantee” (Czinkota 1999: 578) 

a bank megbízható barát 

„the bank provides security”, „the bank provides good protection”, „the seller is 

assured”, „banks are responsible” (Hinkelman 2002: 360), 

a bank a „bizalmi kéz” (Constantinovits & Sipos 2003: 230) stb. 

„az adásvételi ügyletbe bizalmi személyt (bankot) kapcsolnak be a felek … aki 

kötelezettséget vállal … egyben biztonságot nyújtva …” (Bánrévy 2003: 170) 

„the bank eliminates the risk” (Cateora 1993: 615) stb. 

„az akkreditív a legbiztonságosabb fizetési feltétel” 

az akkreditív a barát ígérete 

„A documentary credit is a written promise of a bank” (Hinkelman 2002: 360), 

documentary promise (UCP 500 def.) 

„a bank fizetést ígér” (Constantinovits & Sipos 2003: 232) 

 

Úgy tűnik tehát, hogy egy kereskedelmi folyamat leírására a legalkalmasabb 

metafora egy emberek közötti viszonyhelyzet, vagyis az emberi kapcsolatok alapján, és 

annak szavaival beszélünk hivatalos folyamatokról. Jelen dolgozat témakerete nem 

engedi meg, de érdemes lenne továbbgondolni, mennyire általánosítható a hivatalos 

vagy jogi folyamatok emberi relációként való nyelvi leképezése, és milyen újabb 

következtetések adódhatnak ebből. 
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