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BALÁZS GÉZA 
 

 

MI A HELYZETMONDAT? 
 

 

 

 

 

1. Problémafölvetés 
 

Spontán megfigyelőként arra gondolhatunk, hogy az idézetszerűen használt, „előre 

gyártott mondatok” aránya az összes megnyilatkozásunkat számításba véve csekély. 

Hiszen viszonylag ritkának tűnik, hogy valaki valamilyen szép szólást, közmondást 

vagy szállóigét mondjon. Sőt, úgy véljük, hogy egy közmondás vagy szállóige 

felidézése erős gondolkodási (felidézési) művelettel van kapcsolatban. Inkább 

feltűnnek a sokszor használt („elcsépelt”) közhelyek, amelyeknek egy része ugyancsak 

szólás, közmondás vagy szállóige. Van olyan vélemény, hogy az „előre gyártott 

mondatok” a mindennapi közlésünkben túlsúlyban vannak, meghaladják az összes 

megnyilatkozás 50%-át (pl. Kiefer 1999: 38). Úgy tűnik, hogy memóriánk nagyszámú 

előre gyártott szót, valamint mondatot és kifejezést tartalmaz, amelyek bizonyos 

helyzetekhez (szituációkhoz) kötődnek. Dolgozatom a szituációhoz kötött 

mondatokkal, az ún. helyzetmondatokkal foglalkozik, és a következő kérdésekre keresi 

a választ: Mi a helyzetmondat sajátossága, miben különül el a többi proverbiumtól 

(állandósult szókapcsolattól)? 

A vizsgálatot a Magyar szólástár elektronikus korpusza alapján végeztem el.
1
 

 

2. Mi a helyzetmondat specifikuma? 
 

Fillmore (idézi Kiefer 1999: 37) szerint „a természetes nyelv jelentős része 

formulaszerű, automatikus, begyakorolt, és nem propozicionális, kreatív vagy szabadon 

előállított”. Később már figyelmeztet a helyzetmondat kétarcúságára: „Minden nyelv 

bővelkedik olyan beszédformákban, amelyeknek rendkívül specifikus kontextuális és 

tematikus értelmezése van. Némelyikük, természetesen, idióma, és mint ilyen, komplex 

idioszinkretikus lexikai egységként kezelendő… De sok közülük nem idióma; 

jelentésük teljes mértékben megjósolható az alkotó elemek jelentéséből. Olyan 

kifejezésekről van szó, amelyeknek gyakori használata csak akkor érthető meg, ha 

megértjük azt a társadalmi kontextust, amelyben előfordulnak, megismétlődnek (idézi: 

Kiefer 1999: 40). 

                                                           
1
 A 2003-ban készült Magyar szólástár (Bárdosi 2003) egyik szerkesztője voltam. A szótár 

főszerkesztője Bárdosi Vilmos, valamint a Tinta Könyvkiadó igazgatója, Kiss Gábor bocsátotta 

rendelkezésemre a szótár Word programban is használható elektronikus változatát, amelynek 

segítségével egyszerű szó- és szókapcsolat-kereséssel vizsgálódhattam.  
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Kiefer (1999: 38) szerint a helyzetmondat = rendszeresen ismétlődő 

beszédhelyzetekhez kötődő sztereotip megnyilatkozás, illetve: Kiefer (1999: 42) 

(keretszemantikai megközelítésben) a helyzetmondat = olyan sztereotip 

megnyilatkozás, amely többé kevésbé automatikusan kapcsolódik egy forgatókönyv 

aleseményéhez. Ez azonban feltételezi, hogy a helyzetmondat teljes megnyilatkozás 

legyen. 

Nincs megnyugtató meghatározás a helyzetmondatról, mert a helyzetmondat lehet a) 

idióma specifikus kontextuális és tematikus értelmezéssel, valamint b) nem idióma, 

amelynek jelentése megjósolható az alkotó tagok jelentéséből; mindössze a gyakori 

használat, az ismétlődő társadalmi kontextus a közös bennük. 

Természetesen a magyar frazeológiai irodalom is foglalkozott már a 

helyzetmondattal. O. Nagy Gábor (1976: 16) szólás- és közmondástárában a 

helyzetmondatoknak a konvencionális kifejezések terminus feleltethető meg, amely 

lehet közmondás, szójárás: „pusztán a megszokás tartja őket életben; bizonyos 

helyzetekben, bizonyos alkalmakkor anélkül mondja őket az ember, hogy különösebb 

jelentőséget tulajdonítana a velük kifejezett megállapításnak.” Majd így folytatja: „Egy 

részük olyan véleményt, ítéletet foglal magában, amelynek annyira nyilvánvaló az 

igazsága, hogy a kijelentés már-már semmit sem mond, semmi figyelemreméltót nem 

tartalmaz.” A leírásnak ez a része leginkább a közhelyekre emlékeztet. De a 

folytatásban már inkább a helyzetmondat jellemzője világlik ki: „Nem is azért 

használják az ilyen közmondásokat, hogy közöljenek velük valamit, hanem csak azért, 

mert bizonyos alkalmakkor illik vagy szoktak valamit mondani. Ilyenek például ezek: 

Úgy még sohasem volt, hogy sehogy se lett volna; Telik az idő, múlik az esztendő; Ami 

késik, nem múlik; Van annak, aki meg nem issza…”. 

Ujváry Zoltán (2001: 6–7) szólásgyűjteményében kiemeli, hogy a folklórműfajok 

többsége megfelelő alkalmakhoz (társas összejövetelek, mulatság, lakodalom, 

közösségi munkák pihenőidői stb.) kapcsolódik. Szólás és közmondás tehát nem él 

önállóan. Csak szövegkörnyezetben, a helyzettől, szituációtól el nem választhatóan 

fordul elő. „A mondó, a használó a proverbiumot mindig egy konkrét esethez 

kapcsolja. Nagy tévedésben lennénk, ha azt gondolnánk, hogy a beszélő tudatos 

proverbiumhasználó. Beszélgetéskor, indulatmegnyilvánuláskor a szólások vagy a 

közmondások nem ’hívásra’, hanem a szókincs részeként jönnek elő, éppen úgy, mint 

a ’közönségesnek’ tekintett szavak.”. 

Hernádi Miklós (1985: 11) közhely meghatározásában is megragadhatók a 

helyzetmondatok jellemzői: „közhely minden megállapítás vagy megnyilvánulás, 

amelyet bárki más helyettem közreadhatna”. A közhelyekhez fűzött magyarázat pedig: 

„A társadalom egyedeinek gondolkodásbeli közössége teszi, hogy nagy számúak azok 

a megállapítások a mindennapi érintkezésben, amelyek – bármilyen konkrét 

szituációban hangzanak is el – teljességgel közkeletűek, nélkülözik az egyéni lelemény 

pecsétjét, nem tartalmaznak jóformán semmi információt a konkrét helyzetre 

vonatkozóan…”. Valamint konkrét utalás a helyzetre: „Nem egyszeri szituációkban 

hangzanak el a közhelyek, hanem tipikusnak vélt szituációkban.”. Példák: Tudni kell 
mindent időben abbahagyni [A cigarettát csak máról holnapra lehet abbahagyni] 

(Hernádi 1985: 33), Ajándék volt a sorstól [az a néhány év, amelyet leélt] (Hernádi 

1985: 34), Mint az állatok! [nincs szituációmegjelölés] (Hernádi 1985: 40). 
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Bańczerowski Janusz (2000: 132–143) a metainformációs struktúrák között tárgyal 

olyan metainformációs jelölőket, amelyek fatikus, udvariassági, illetve általában 

beszédszituációra, beszédaktus-szituációra vonatkozó szerepben állnak. Példák: Mi 
újság?, Hogy állnak a dolgaid?, Te szent ég!, zárójelben megjegyzem, őszintén szólva, 

hogy is mondjam, Enni, azt szeret stb. Az ide tartozó jelenségek egy része valóban 

helyzetmondat, és szerencsés lenne „beszédirányítónak”, esetleg 

„cselekvésirányítónak” nevezni, hiszen valójában irányítják, segítik értelmezni a 

beszédet: nem is tudom (valójában mentegetőzés), ide figyelj, magyarán mondva stb. 

Bárdosi Vilmos (2003: VIII) így határozza meg a (pragmatikus) helyzetmondatot 

(konvencionális szójárást): a szólás egyik típusa, amely beszédhelyzethez, szituációhoz 

kötött; „akkor szokták mondani, ha…” típusú, ún. pragmatikus helyzetmondatok, 

konvencionális szójárások. 

Az első, helyzetmondatokat következetesen bemutató szótár a Magyar szólástár 

(Bárdosi 2003). Mutatvány a Magyar szólástár elektronikus változatának a 

helyzetmondatokra (HM.) vonatkozó korpuszából:
2
 

 

Mi járatban vagy [van]? hm. {érdeklődés, tudakozódás kifejezése: mi a célja a 

jövetelednek v. jövetelének, milyen ügyben jársz v. jár itt?}
3
 

Arra megy ki a játék, hogy … hm., biz. {helyzetelemzés összefoglalásaként: az a 

végső cél, a legfőbb célkitűzés, hogy …} 

Engem hagyj(atok) ki a játékból! hm., biz. {óvatosságból történő elutasítás 

kifejezése: nem szeretnék részt venni vmely ravasz terv v. gyanús, kockázatos dolog 

végrehajtásában} 

 

A helyzetmondatok szemantikai elemzését Kiefer (1999) végezte el. Legfontosabb 

megállapításai:
4
 

A helyzetmondatok szemantikailag általában átlátszóak (transzparensek), ha nem 

ismerjük a részleteket, akkor is tudjuk, hogy milyen szituációra vonatkoznak: Ez a 

könyv eladó. Itt írja alá. Meghívhatom vacsorázni? 
Szintaktikailag produktívak: Ez a könyv eladó? Itt kell majd aláírnia… 

Ha valami gátolja a szintaktikai és morfológiai szabályok érvényesülését, akkor 

idiomatikus jellege erősödött fel (pl. köszönésformák, általános bölcsességek, 

közhelyek): Kezét csókolom! Hol jár itt, ahol a madár se jár? 

Szituatív jelentésük forgatókönyvek és keretek segítségével határozható meg: pl. 

{segítés forgatókönyv, a segítségnyújtás elhárítása} Csak hagyj! Megcsinálom magam. 

Ne fáradjon. 

                                                           
2
 A mutatvány nem tartalmazza az utalásokat, pl.: 

Jó az öreg a háznál. => ÖREG 

Jó egészséget! => EGÉSZSÉG 

Jó, hogy szól(sz)! => SZÓL 

Jó hülyének lenni? => HÜLYE 
3
 A kapcsos zárójel a helyezetet/szituációt jelöli {helyzetmondat}. 

4
 A példák egy része Kiefertől származik.  



12 

 

A helyzetmondatok szavakhoz hasonló tulajdonsága a homonímia. Szállj le róla! a) 

eszközről vagy b) emberről). Béla kirakta a családját… a) Béla elzavarta a családját 

(otthonról), b) Béla kitette a családjának a fotóját (a munkahelyén). 

Kötöttségüknek fokozatai vannak: bizonyos helyzetmondatok bizonyos 

szituációkhoz köthetők, mások többhöz is. Egy konkrét szituációhoz kötődik: Kérem, 
tartsa a vonalat! Üdvözöljük a fedélzeten. Angyal szállt el felettünk. Több szituációhoz 

köthetők: Mindenki a fedélzetre! a) konkrét értelemben: hajón b) átvitt értelemben: 

{munkakezdés}. Adj egy kis kakaót neki! (konkrét értelemben nem helyzetmondat), a) 

{biztatás autóval gyorsabban hajtásra} b) {biztatás zene fölhangosítására}. Pardon! a) 

{figyelemfelhívás}, b) {elnézés kérése}. 

 

A helyzetmondatok gyakran elliptikusak: Kovács lakás.{telefon felvételekor}. Egy 

pillanat. {megállítás}. Rév, öt perc! {kalauz szóban jelzi a következő megállót}.
5
 

A helyzetmondatok szituatív jelentését a keret és a forgatókönyv határozza meg. 

A szemantikai elemzés fontos szempontokat határoz meg, de soha nem lehet elég 

pontos, mert nincsen két tökéletesen azonos helyzet, a helyzetmondatokat pedig mégis 

bátran, milliószor alkalmazzuk a helyzetekre. A keretszemantikai elemzést talán 

érdemes lenne összekapcsolni a nyelvtani elemzéssel, és ki lehetne dolgozni olyan 

tipológiát, amelyben a nyelvtani forma, a jelentés és használat egyaránt szerepet 

kaphatna. 

Mit állapíthattunk meg eddig a helyzetmondatról! 

A helyzetmondatokról egyértelműen megállapítottuk: 

– gyakori használat, rendszeresen ismétlődő helyzetekhez (konkrét szituáció) 

kötődnek, attól nem választhatók el (Fillmore, Kiefer, Ujváry, Hernádi) 

– indexikus jellegűek (Fillmore) 

– beszédszituációs, beszédaktus jelölő metainformációk (Bańczerowski) 

– beszédirányító, cselekvésirányító (Balázs) 

– illik vagy szokták mondani (O. Nagy) 

– teljes megnyilatkozás (Kiefer) 

– vélemény, ítélet, teljesen nyilvánvaló igazság (O. Nagy) 

– a társadalom egyedeinek gondolkodásbeli közösségéből adódik (Hernádi) 

– általánosság (közhely), a konkrét helyzetre nem tartalmaz információt (Hernádi) 

– használata nem tudatos (Ujváry) 

– a szókincs része (Ujváry). 

A helyzetmondatok kétarcúságáról megállapítottuk: 

– idiómák vagy nem idiómák (Fillmore) 

– jelentés a szituációból – jelentésük a tagokból megjósolható (Fillmore) 

– többé-kevésbé automatikusan kapcsolódnak egy forgatókönyv aleseményéhez 

(Kiefer) 

– az előre gyártott mondatok a mindennapi társalgásban elmossák a határt a szó és a 

mondat között; pragmatikai egység (teljes megnyilatkozás) (Kiefer) – pragmatikai 

szó (gyakran viselkednek úgy, mint a szavak). 

 

                                                           
5
 A példa forrása: Csáth Géza. 
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A Magyar szólástárban található szólások 17%-a tekinthető helyzetmondatnak (Bárdosi 

2003: XI): 

 

Szólás  Helyzetmondat Közmondás Összesen 

9452 (78%) 2098 (17%) 542 (5%) 12.092 (100%) 

 

Ahhoz, hogy a gyakorlatban egyértelműen megállapíthassuk, hogy mi tekinthető 

helyzetmondatnak, három kritériumot emelek ki: 

(a) „akkor szokták mondani, ha…”; illik vagy szokták mondani 

(b) rendszeresen ismétlődő beszédhelyzet 

(c) sztereotip megnyilatkozás. 

 

Ennek alapján nem tekinthető helyzetmondatnak: 

Az asztalon van egy szép zöld bankárlámpa. (nincs „illik/szokták” – aligha 

rendszeresen ismétlődő beszédhelyzet – nem sztereotip). 

Ma elég szép idő ígérkezik. (nincs illik/szokták – bár rendszeresen ismétlődik – nem 

sztereotip). 

A gyermek neve János lett. (nincs illik/szokták – bár rendszeresen ismétlődik – nem 

sztereotip). 

 

Ezzel szemben helyzetmondat: 

Mi van abban, hogy(ha) … [ha …]? hm. {egyetértés kifejezése: nincs abban semmi 

kivetnivaló, különös, ha …} (Akkor mondják, ha… – rendszeresen ismétlődik – szte-

reotip) 

(Na) annak [ennek] annyi! hm., biz. a) {lemondó kifejezés dologról, eseményről, 

tárgyról szólva: vége van, nem sikerült, tönkrement}; b) {lemondó kifejezés 

személyről szólva: anyagilag v. fizikailag tönkrement, halálos beteg} (Akkor mondják, 

ha… – rendszeresen ismétlődik – sztereotip) 

Adja (majd) még alább [lejjebb v. olcsóbban] is. hm. {megnyugtatás kifejezése: a 

körülmények megváltozásával nem lesz vki mindig ilyen gőgös, fölényes, követelődző, 

igényes} (Akkor mondják, ha… – rendszeresen ismétlődik – 

sztereotip/alakváltozatokkal) 

Majd adok én neki! hm. {büntetéssel való fenyegetés kifejezése} (Akkor mondják, 

ha… – rendszeresen ismétlődik – sztereotip) 

Még nem látni az alagút végét. hm. {reménytelenség kifejezése: a helyzet nem javul, 

egyelőre nem valószínű, hogy a megpróbáltatásoknak vége lesz} (Akkor mondják, 

ha… – rendszeresen ismétlődik – sztereotip) 

„Ez a hét is jól kezdődik”, mondta a cigány, mikor akasztani vitték. hm. tréf. 

{mondják keserű gúnnyal, amikor vmi nagyon rosszul kezdődik} (Akkor mondják, 

ha… – rendszeresen ismétlődik – sztereotip/„idézetszerű”) 

Áldás, békesség! hm., nép. {főleg reformátusok körében használatos köszönés} 

(Akkor mondják, ha… – rendszeresen ismétlődik – sztereotip) 

Alakul, mint púpos gyerek a prés alatt. hm. {adott folyamattal, változással 

kapcsolatos elégedettség kifejezése: jól halad} (Akkor mondják, ha… – rendszeresen 

ismétlődik – sztereotip) 
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Ha állon váglak, otthon anyád személyi igazolvánnyal sem enged be. hm., szleng, 

tréf. {fizikai erő fitogtatásának kifejezése: a felismerhetetlenségig elverlek} (Akkor 

mondják, ha… – rendszeresen ismétlődik/adott szociokulturális közegben – sztereotip). 

 

A helyzetmondatok nyelvtani arculata többféle: 

(a) egyszerű mondat (közmondás, szállóige): Még nem látni az alagút végét. 

(b) Összetett mondat csonka módhatározói hasonlító mellékmondattal (szóláshason  

lat): Alakul, mint púpos gyerek a prés alatt. 
(c ) Mondatbevezető: Mi van abban, hogy(ha)/ha…? 

(d) Mondatjellegű, hiányos: Na, annak annyi!, Majd adok én neki! 
 

A helyzetmondatok szituációhoz való kötöttsége is többszintű (az általánosból a 

konkrét felé haladva): 

(a1) általános: Mi van abban, hogyha…: beszélgetés, egyetértés szituációja, 

(a2) általános: Na, annak annyi!: lemondó kifejezés dolog, esemény, tárgy/személy 

(b1) konkrét: Alakul, mint púpos gyerek a prés alatt: egy bizonyos munkafolyamat  

   pozitív előrehaladása 

(b2) konkrét: Áldás, békesség!: (református, evangélikus) köszöntés találkozáskor,  

            elbúcsúzáskor. 

 

3. Összefoglalás és kitekintés 
 

A tanulmány a helyzetmondatok meghatározásában három fő szempontot ad: (a) 

„akkor szokták mondani, ha…”; illik vagy szokták mondani, (b) rendszeresen 

ismétlődő beszédhelyzet, (c) sztereotip megnyilatkozás. 

A helyzetmondatok további kutatásában fontos lehet a tipológia megalkotása, 

amelynek lehetőségei a következők: (a) tipikus beszédhelyzetek, (b) 

kulcsszavak/fogalmak, valamint a (c) gondolkodási formák szerinti csoportosítás. 

A helyzetmondatoknak a nyelvben játszott szerepe a gyorsítás, az egyszerűsítés, 

ezért fontosságuk nem nélkülözhető. 
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BALÁZS-PIRI PÉTER 
 

 

A SPANYOL FRAZÉMÁK SZÖVEGKÖZPONTÚ VIZSGÁLATA  

A NYELVTANÁR SZEMÉVEL 
 

 

 

 

Az alábbi jelenségek, amelyekkel egy saját készítésű spanyol frazeológiai korpusz 

feldolgozása során kezdtem foglalkozni
1
, a frazémák szövegbeli viselkedésével 

kapcsolatosak, s figyelmem egyszerre irányul a szokványosnak tekinthető 

tendenciákra, s a „formabontónak” tekintett, ad hoc képződményekre. Megkísérelem 

példákon keresztül vázolni a frazeologizmusok manipulációjának pár jellemző fajtáját, 

s hogy milyen mozgatórugók valószínűsíthetők a formai, használatbeli anomáliák 

mögött. 

Általában adottnak vesszük, hogy a frazeológiai egységek legfontosabb ismérve egy 

bizonyos fokú szerkezeti és jelentésbeli rögzítettség, másfelől az is közismert, hogy 

tényleges nyelvi adatok fényében a frazémák nagyfokú jelentésbeli, formai 

változékonysága, sokszor eltorzítása tapasztalható. Ha a polgárjogot nyert variánsok 

kérdését ettől elválasztva kezeljük
2
, az alkalmi képződmények létezésére sokféle 

magyarázatot szokás adni: figyelmetlenség, a műveltség vagy az anyanyelvi nevelés 

hiányossága, tehát valamilyen nyelvi-kommunikációs fogyatékosság, de olyanokkal is 

találkozunk, mint a beszélői kreativitás, a humoros hatáskeltés szándéka
3
. 

Hogyan lehet közös nevezőre hozni a rögzítettséget és a formai-szemantikai 

rugalmasságot, illetve ez utóbbi megítéléseit, tehát a „nyelvhasználói kreativitás” és a 

„selejtes megnyilatkozás” címkéket? A kérdés elméletileg is érdekes, de a 

nyelvtanárok, szótárszerkesztők számára különösen fontos gyakorlati vetülete van, 

tehát érdemes leszűrni néhány alkalmazható elvet a szakirodalom
4
 és a saját 

                                                           
1
 A gyűjtemény részben gyakorlati (nyelvoktatási, lexikográfiai), részben pedig elméleti célból 

készül, hogy alapjául szolgáljon a iberoromán frazeológiával foglalkozó, készülő doktori 

értekezésemnek. 
2
 Nehéz határt húzni a kreatív manipuláció és a variáns között, hiszen ha az előbbiek rögzülnek, 

ahogy gyakran megtörténik, máris az utóbbival van dolgunk. A diasztratikus és diatopikus 

változatok kérdését egyelőre félreteszem: tekintve a spanyol nyelvterület nagyságát, külön 

vizsgálatot igényel. 
3
 Elsősorban a sajtónyelvi és különösen a reklámcélú torzításokra irányul figyelem, amelyekkel 

figyelemfelkeltő, vagy humoros hatást lehet elérni, illetve az irodalmi/költői szándékú 

szövegekre. A szakirodalom egy része akkor is manipulációról beszél, ha bármilyen, nem 

dokumentált változatról van szó (l. Corpas, Hundt, vö. Zuluaga). 
4
 Itt csak néhány, az iberoromán frazeológiát érintő, a saját céljaimmal kapcsolatos munkára 

utalok (Corpas 1996; Briz Gómez 1998; Penadés Martínez 1999; Morvay 1980; Zuluaga 1980; 

Ruiz Gurillo 1997).  



17 

 

tapasztalataim alapján, főként a spanyol mint idegen nyelv oktatásának szemszögéből. 

A jelenségek zöme bizonyára egyetemes, így a magyarban is fellelhető (vö. Forgács 

2007), de akadhatnak köztük spanyol jellegzetességek. 

Pár szó a gyűjtésemről: elsősorban televízió- és rádióműsorok, másodsorban 

lejegyzett beszélgetések alapján évek óta készül, de támaszkodik az internetre is. Főleg 

tehát a beszélt nyelv (legyen az formális, vagy informális), illetve a többé-kevésbé 

spontán megnyilatkozások frazeológiai adatainak rögzítését helyezte előtérbe, és 

természetesen nemcsak a „deviáns” használatra terjed ki. Hasznos forrásnak bizonyult 

továbbá a Manuel Seco és munkatársai készítette frazeológiai szótár (a továbbiakban 

DFDEA). 

 

1.1. Frazémák mint szövegszervező elemek és a szövegpragmatika 
 

Fölösleges bizonygatni a frazémák pragmatikai fontosságát, a spanyolban is vizsgálták 

egyes fajtáikat, de a terület az Ibér-félsziget újlatin nyelveire még közel sincs alaposan 

feldolgozva. Így ezúttal be kell érnünk néhány, a mai európai spanyolban tapasztalható 

diskurzusbeli
5
 jelenség vázlatos bemutatásával. Helyenként a szemléletesség kedvéért 

hasonlónak vélt magyar példákat is feltüntettem. A spanyol szövegeket hely hiányában 

nem fordítottam le, de megadtam a dőlttel szedett kifejezések (hozzávetőleges) magyar 

megfelelőjét. 

A frazémák nagy része megfelelő beágyazottságot igényel, ellenkező esetben talán 

nem érjük el a kívánt kommunikációs hatást. A következőkben egyfelől azt szeretnénk 

szemléltetni, hogyan hat a környező szövegre a frazéma, másfelől hogyan hat a 

szövegbe illesztés magára a frazémára. A frazeologizmusok hatása meglehetősen nagy 

szövegegységre terjedhet ki, akár metaforikusságuk, fogalmi szerkezetük révén, akár 

mert funkcionálisan közel állnak a konnektorokhoz, diskurzusjelölőkhöz. A 

közmondásokat, helyzetmondatokat pl. többé-kevésbé összetett társalgási helyzetek 

hívják elő: Menos da una piedra kb. ’(ez is) jobb, mint a semmi / jobb, mint egy 

hátbavágás’; Un día es un día kb. ’Egyszer élünk’). Diskurzusjelölő szerepűek viszont 

a következők: Una de dos: [o (bien) ... (o bien)] ... ’választhatsz / két eset van: vagy ... 

vagy ...’; ... y pare usted / para de contar ’és ezzel kész / nincs is több / tovább’; y no 
para ahí la cosa ’és ez még nem minden’ vayamos por partes kb. ’menjünk csak szép 

sorjában’; ... y santas pascuas; ... y punto redondo; ... y se acabó; ’és slussz; kész, 

passz; végeztem’, ahol is az első egy választási lehetőséget kínál föl, a második mindig 

egy felsorolást zár le, a harmadik egy elbeszélés fokozását készíti elő, a negyedik egy 

érv- vagy kérdéssorra adandó válasz bevezetése lehet, az utolsó három pedig 

szövegzáró szerepet tölt be. 

Más szólások egy mesét vagy anekdotát idéznek föl, miáltal hivatkozási keretet 

adnak a szövegnek. Számunkra a folklorisztikus vonatkozásoknál fontosabb, hogy a 

kifejezés háttere segít felfedni a várható szövegbeli viselkedését. Az „el cuento de la 

                                                           
5
 A szöveg és diskurzus szavakat a lehető legtágabb értelemben használom, így egyaránt 

vonatkozhatnak a beszélt és írott nyelvhasználatra. 
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lechera” szólás például egy olyan mesére épül, ahol a főszereplő (tejesasszony) mind 

nagyravágyóbb ábrándokat dédelget, s mikor a kiindulópont megsemmisül, az egész 

képzeletszülte világ hirtelen összeomlik. Kell, hogy a beszélők agyában létezzen ez a 

séma, akár a pontos elemek és fokozatok ismerete nélkül is. Az alábbi példa egy nem 

szokványos használatot mutat be, a beszélő az egész hivatkozási rendszert az 

ellentétébe fordítja át, mert itt a szörnyűségeket fokozza a beszélgetőtárs: „Para ya, que 

esto parece el cuento de la lechera, pero en desgracias” (ATR). Az ilyen 

háttérszövegek korán beépülnek a beszélők nyelvi tudatába, hasonlóan a kulturális 

megnyilvánulások (állatviadalok, kártyajátékok, ünnepek stb.) motiválta 

kifejezésekhez. A mögöttes kontextus, vagy az etimológia fontos adalék a nyelvtanuló 

számára az intertextualitás miatt, így egy szótárnak/tankönyvnek is figyelmet kell rá 

fordítania. 

Megemlíteném még a mondatsémaként viselkedő frazémákat, ahol eleve „üres 

helyeket” találunk, amelyeket aktualizáláskor bizonyos elemekkel kell kitölteni. A 

szótárak sok ilyen sémát nem tüntetnek föl, vagy nem részletezik, milyen elemeket és 

hogyan lehet velük összekapcsolni, pedig a nyelvtanuló számára különösen nehéz ezek 

helyes alkalmazása, mivel némelyiknek igen bonyolult a szerkezete. Lássunk példákat: 

visto/a un/una főnév, vistos todos / todas ’Ha egy ...-t láttál, mindet láttad’, Vista una 
película de indios, vistas todas (In); Donde haya / esté(n) un / una + főnév, que se 

quite(n) .... ’egy .... mellett elbújhat / labdába sem rúghat a ...’, Donde haya una buena 

zarzuela, que se quite cualquier ópera, incluidas las italianas. (ATR) 

 

1.2. Az idézés 
 

A frazémák reprodukálása sokszor idézetként történik, főként a szervetlenül illeszkedő, 

merev kifejezéseknél (pl. közmondások). A spanyol anyagban is sűrűn előfordulnak 

prezentatív elemek, mint a magyar ahogy mondani szokás és társai. Fontos metanyelvi 

szerepük felhívni a figyelmet arra, hogy nem eredeti szövegről, hanem állandósult, 

többnyire idiomatikus szerkezetről van szó, s ezzel részben elhárítják a beszélő 

felelősségét a kijelentéssel kapcsolatban, de egyfajta tekintélyre való hivatkozásként is 

működnek. Érdemes az idegennyelv-oktatásban is figyelmet fordítani rájuk, hiszen 

segíthet felismerni, hogy állandósult kifejezésről van szó. A kísérőformulák (általában 

szintén rögzült kifejezések) adhatnak más információt is, főleg stílusminősítést, vagy 

utalhatnak a földrajzi elterjedésre. Az ilyen megjegyzések a frazeológusnak, 

szótárírónak is értékes adalékok lehetnek: 

 

(1) a) Ponme otra [copa], que dicen que no hay dos sin tres (ATR) ’mert azt mondják’ 

/  

  kb. ’három a magyar igazság’ 

 b) „ahogy régebben mondani szokták, ez a 10.000 forintos kérdés” (180 perc, MR1  

  Kossuth R., 2008. július 10.) 

 c) Como dicen en mi pueblo, tanto cariño mata al niño (ATR) ’ahogy a falumban  

  mondják’ / ’nem szabad túlszeretni a gyereket’ 
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Van a spanyolban olyan speciális bevezető formula, amely arra utal, hogy a 

kifejezés kompozicionális jelentésben is alkalmazható a helyzetre. A (2) mondatot egy 

festő mondja, a jelentés szó szerint: ’nem festek semmit’: 

 

(2) Aquí no pinto nada, nunca mejor dicho (OC) ’semmi keresnivalója ott; kint van  

 a képből’ (MSZ) 

 

1.3. „Szervesen” integrálódó frazémák 
 

A tanulmánynak ebben a pontjában olyan példákat találunk, ahol szervesebben 

illeszkednek a frazémák, a szöveg alkotója, vagy a párbeszéd résztvevői kiragadják egy 

központi elemüket. A c) párbeszédben már a beszélgetés meghatározó tényezőjévé 

válik a frazéma, illetve annak fő eleme: 

 

(3) a) „Kedves hallgatóim, a végén csattan az ostor, és az ostor most Janics Natasa és  

  Kovács Katalin kezében volt. ” (MR1 Kossuth R., 2008. augusztus 23.) 

 b) A: Estoy harta de sacarte las castañas del fuego... 

        B: Vamos a ver, vamos a ver, Olga, por favor, atiéndeme. O sea, te recuerdo que las  

castañas también son de tu hijo, y que a tu hijo le mantengo yo... (OC) ’kikapar ja a 

gesztenyét (vkinek)’ 

c) A: Es el chófer de un pez gordo del ministerio de Educación. 

 B: Pez gordo lo dirá él. 

 A: Pues tiene que ser pez gordo porque viene a dar una sarta de conferencias la  

  semana que viene a la Facultad. 

 B: ¿Y a mí, qué me importa? Que sea todo lo gordo que quiera el pez, a mí, como si  

  fuese un pez espada, pero lo que es el Mundi, pues es un recadero, un simple  

  chófer. (ATR) ’nagykutya’ 

 

A szövegbe történő beillesztésük során gyakran a frazémák szerkezeti integritása is 

sérülhet. Olyan nyelvhasználói igény állhat emögött, hogy minél inkább simuljanak 

bele a szövegbe. Bár így el kellene vesznie a frazeológiai jellegüknek, a jelek szerint 

valahogy mégis átmentődik, akkor is, ha a kanonikus alak nem hangzik el. A 

szintaktikai és szemantikai lehetőségek kiaknázása igen változatos formákat ölthet. A 

egyik legismertebb jelenség a rövidítés vagy csonkítás, amely főleg közmondásokkal 

történik (Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe > Tanto va el cántaro a 

la fuente... ’addig jár a korsó a kútra, (amíg össze nem törik)’. Többnyire már 

lexikalizálódott alakok ezek, mint a (4): 

 

(4) A: Todavía sigue sorprendiéndome tu falta de escrúpulos. 

 B: Le dijo la sartén al cazo. (H) teljes alakja: Dijo la sartén al cazo: “Quita de ahí,  

  que me tiznas” ’Bagoly mondja (verébnek, hogy nagyfejű)’ 
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A (5) a) alpontban viszont egy helyzetmondatból (¡Para ti la perra gorda! kb. ’(Jól 

van,) legyen neked igazad!’) válik ki a központi elem, amely önállóan csak ’kis 

pénzmennyiség’, ’lyukas garas’ értelemben létezik, itt mégis jól érthető a szándékolt 

jelentés (valaki elesik egy jó üzlettől, csak azért, hogy ne kelljen tévedését beismernie), 

ezt az értelmezést a quedarse con ’megtart’, és az orgullo ’büszkeség’ elemek is 

támogatják. Az b)-ben szereplő rövidített alak viszont már önállóan is szerepel a 

DFDEA szótárban: 

 

(5) a) ¿De verdad prefiere quedarse con la perra gorda del orgullo antes que montar una  

  fiesta por todo lo alto? (ATR) 

 b) El comisario se enterará de todos los trapos sucios de su familia (ATR) < sacar  

  los trapos sucios al aire ’kiteregeti a szennyest’ 

 

A frazémák lehetőségeinek másfajta kiaknázása a szintaktikai eszközökkel történő 

kiegészítés, mintha csak egy szabad szókapcsolatról lenne szó (pl. jelző, alárendelt 

tagmondat hozzáadása). Olykor csupán az egyik tag kap valamilyen módosító elemet, 

de előfordul, hogy az egész kifejezés már-már a felismerhetetlenségig megváltozik: 

 

(6) a) „[a forint erősödése] az utolsó csepp a pohárban, amely már tele van gazdasági 

problémákkal” (MR1 Kossuth R., Közéleti ütköző, 2008. június 26.) 

 b) ese collar nos va a costar todos los ojos que tenemos en la cara y algunos más  

  (ATR) < costar un ojo de la cara ’egy vagyonba kerül’, ’inge-gatyája rámegy  

  vkinek vmire’ 

 c) Te deseo mucha suerte y que comiences con el mejor pie posible (In) < 

comenzar  

  con buen pie ’szerencsés kézzel nyúl hozzá vmihez’ 

A (7)-esben a frazéma elemeinek mozgatását látjuk (topikalizáció és fokalizáció): 

 

(7) a) A: No quiero meter cizaña. 

  B: La cizaña la ha empezado a meter ella. (VL) ’konkolyt hint’ 

 b) (...) no vea usted lo a pecho que se lo tomaron (Delibes, Las guerras de nuestros  

  antepasados, Barcelona, Destino, 1975: 84) < tomar [algo] a pecho ’szívét-lelkét  

  beleadja (munkába, feladatba)’ 

 

1.4. Lexikai szubsztitúció 
 

Az aktualizálás módja lehet a kifejezés egy vagy több elemének kicserélése, miáltal  

a szerkezet átlátszósága és motiváltsága növekedhet, míg a megmaradt elemek 

továbbra is felidézik az eredeti alakot. A b)-ben a kulcsszó egy tulajdonnévre 

cserélődik. A c)-ben egy köznév (pija, kb. ’újgazdag’) kerül a kulcsszó helyére. 

 

(8) a) [a bíróság] „úgy oldja meg a kérdést, hogy a kecske is, a káposzta is jól jár.” (180  

  perc, MR1 Kossuth R., 2008. július 9.) 
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 b) No es para tanto: Urquiza ladra, pero no muerde. (BP) < Perro que ladra, no  

  muerde ‘Amelyik kutya ugat, az nem harap’ 

 c) ¿Qué te he dicho yo? Que la pija tira al monte (PV) < La cabra tira al monte 

’kutyából nem lesz szalonna’ 

 

A (9) példákban a beszélők egy-egy közmondást használnak fel úgy, mintha ún. 

frazeosémáról lenne szó, a magyar példában már alig ismerhető föl az eredeti alak. A 

b)-ben a beszélő a ’jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok’ megfelelőjét használja 

fel keretnek ahhoz, hogy közölje, két zenemű közül az elsőként említettet kellene 

előadni, mivel a másikat még nem tanulta be a zenekar. 

 

(9) a) Mutasd meg, hol laksz, mondhatnám, variálva egy kicsit a régi mondást, (...)  

  (MR1 Kossuth R., 2008. október 5.) 

b) Ya, ya, pero con su permiso, más vale „Soldadito español” en mano que „Valen-cia” 

volando. (BP) < más vale pájaro en mano que cien(to) volando 

 

1.5. Átvitt és konkrét értelmezés 
 

A szemantikai lehetőségek közül a kompozicionális jelentésben való használatot, vagy 

az arra történő utalást emelhetjük ki, nem számít, hogy a szó szerinti értelmezés esetleg 

abszurd. A felfedezhető kommunikációs szándékok változatosak: a játékosságon kívül 

szolgálhatja egy új beszédtéma bevezetésének előkészítését (a), de a beszélgetőtárs 

együttműködésének hiányát (kitérő válasz) is jelezheti (c): 

 

(10) a) A: Buen día. 

  B: Buen día, por decir algo... (ATR) kb. ’jó napot, bár jónak annyira nem jó... /  

       jónak nem mondhatnám…’ 

 b) Tú vas allí [= i.e. a África] a trabajar como un negro. ¡Mira, nunca mejor dicho!  

  (JD) ’úgy dolgozik, mint egy rabszolga’ (szó szerint ’néger’) 

 c) A: Te doy un duro si me dices lo que estás pensando. 

  B: ¿Un duro? ¿Y eso en euros cuánto es? 

  A: Venga, en serio. ¿En qué pensabas? (VL) Vö. angol ’A penny for your  

        thoughts’ 

 

1.6. Frazémakeveredés 
 

Ebben a pontban a kontaminációra hozok példákat, vagyis két (ritkábban több) szólás 

vegyülésére. Magyarázatai lehetnek a motivációjukat vesztett, elhomályosult metaforák; 

az egymáshoz kognitívan közel álló szólások összekeverése, és persze gyakran a 

játékosság, a komikus szándék is. Jellemző módon a DFDEA több ilyet már fölvett az 

anyagába. 

 

(11) a) A: A todos les llega su san Quintín. 
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  B: San Martín... (PV) < A cada cerdo le llega su san Martín ’jön még kutyára  

           dér’× armar la de san Quintín ’botrányt csap, kiveri a balhét’ 

 b) Y yo, cuando le oigo decir eso, casi se me cae el mundo al suelo (TVE) <  

  caérsele el mundo encima × irse [algo] al suelo ’egy világ omlik össze benne’ 

 

2.1. A frazéma-manipuláció mint pragmatikai jelenség 
 

E vázlatos felsorolásban nem térhettem ki sok mindenre, ami a korpusz alapján 

felmerült, pl. a jelentés vagy a stílusértékek változékonysága, az eufemizmus, az irónia, 

a spontán wellerizmusok, az új keletű szólások, más nyelvek hatásai stb.
6
 A gyűjtött 

anyag arról tanúskodik, hogy a puszta reprodukáláson túl a „norma” felrúgása 

korántsem szokatlan. Úgy vélem, a jelenségek igen sokszor kommunikatív 

szükségletekkel magyarázhatók, s nem csupán a humoros szándékra vezethetők vissza. 

Ha a manipulált változatok mögött felfedezhető a kifejezés kanonikus alakja, többnyire 

elérik kommunikációs céljukat, és az eredeti alakhoz képest valamilyen többlethez is 

jutnak. Való igaz, az anomáliák nagy része kiragadott formában joggal tűnhet 

szabályszegésnek, hiszen csak az adott környezetben értelmezhető – egy formalista 

felfogás egyszerűen performancia-hibákat látna bennük, amelyek többé-kevésbé 

akceptálhatók lehetnek a kommunikációban. Ám ha a nyelvi kompetenciának 

tulajdonítunk egy, a használatra vonatkozó, pragmatikai részt, akkor a kérdés úgy szól: 

mi és hogyan szabja meg a nyelvhasználat során bizonyos állandósult kifejezések 

lehetséges módosulásait? Az itt látott eljárások nem tűnnek önkényesnek, tehát 

érdemes kísérletet tenni arra, hogy rendszerezzük a különböző termékeny mintákat, 

szintaktikai és konceptuális sémákat, mert noha igen nagy a pragmatikai jelentőségük, 

nem kapnak elég figyelmet a legtöbb spanyol frazeológiai szótárban, nyelvkönyvben. 

Rendszerezett választ részint a kognitív nyelvészet, részint egyfajta „frazeopragmatika” 

vagy „szövegfrazeológia” adhat. A frazéma kanonikus alakját úgy is tekinthetjük, mint 

valamiféle absztrakciót, amely bizonyos számú kötelező elemmel, jeggyel rendelkezik, 

és amely különböző nyelvi szituációk és közlési szándékok által meghatározott módon 

eltérő alakokban aktualizálódhat a diskurzusban. 

 

2.2. Egy kontrasztív spanyol-magyar frazématár felé 
 

Hogyan mutathat túl önmagán egy korlátozott terjedelmű frazémagyűjtemény, hogyan 

adhat a felhasználónak kulcsot ahhoz, hogy felismerjen akár egy manipulált kifejezést 

is? Szerencsére nem hiányoznak a támpontok és minták a hazai és külföldi 

gyakorlatban.
7
 Csak felsorolásképpen néhány szempontot említek, amelyeket 

                                                           
6
 Azt is figyelembe kell venni, hogy a nyelvtanulóknál létrejöhetnek torzult alakok az anyanyelv 

befolyása, helytelen tankönyv-, illetve szótárhasználat, vagy nemritkán az e kézikönyvekben 

közölt valamilyen hibás, elégtelen vagy félreérthető információ hatására is. 
7
 Főként az iberoromán nyelvekre vonatkozókat tanulmányoztam, de az angol és a magyar 

szótárszerkesztés is adott hasznos ötleteket. Ami a spanyol könyvkiadást illeti, M. Seco és 

szerkesztőtársai munkája olyan eszközzel szolgál, amilyen korábban nem létezett: reprezentatív, 
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feltétlenül érvényesítenék a munkám során: a kommunikációs és szövegépítési 

szerepek és megszorítások részletes jelzése és hiteles példaszövegekkel való 

szemléltetése; a kulturálisan motivált kifejezések háttér-információinak feltüntetése; 

ahol a használat szempontjából lényeges, etimológiai jegyzetek (vö. Bárdosi 1995); 

hasznos ötlet a fordítás mellett az eredeti nyelven is közölni egy körülírást (erre vö. pl. 

Bárdosi 1995; Nagy 2003); többféle mutató (pl. kulcsfogalom, kulcsszó, funkció stb.); 

gyakoriság, stílusérték. Az adatok tükrében mérlegelni kell, mely jelenségek kerüljenek 

egy ilyen műbe és milyen formában (természetesen nem az okkazionális alakokra 

gondolunk). Mivel egy ilyen szótár, a terjedelme és a mutatók bonyolultsága folytán, 

már-már kezelhetetlen lenne, önként kínálkozik az elektronikus formátum, amely a 

fenti kritériumokon túl lehetővé tenné a személyre szabott kereséseket is. A megoldás 

másik kedvező hozadéka, hogy egy hipertext-jellegű munka áthidalná az olyan 

sarkalatos szerkesztési nehézségeket, mint a kulcsszó, a kereszthivatkozások, a 

kulcsfogalmi beosztás stb. 

A gyűjtőmunka során szem előtt kell tartanom a nyelvi adatok esetlegességét is, ám 

bízom benne, hogy óvatosan kezelve több hasznosítható adattal árnyalja majd a 

spanyol frazémák tulajdonságait és kommunikatív lehetőségeit. 
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A korpuszból származó példákban használt rövidítések: 

                                                                                                                                                    
írott szövegkorpusz alapján gyűjtötték össze az elmúlt fél évszázad spanyol frazémáit, a 

használatot valódi példákkal szemléltetik, ezáltal sokkal inkább tekinthető forrásnak, mint más 

szótárak. 
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ATR = Amar en tiempos revueltos OC = A las once en casa 

BP = La banda de Pérez PV = Paco y Veva 

In = Internetes forrás TVE = Televisión Española 

JD = Jacinto Durante, representante VL = La verdad de Laura 
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BATÁR LEVENTE 
 
 

NYELVI AGRESSZIÓ – EGY FELMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 
 

 

 

 

 

E kutatás egy készülő disszertáció részét képezi. A felmérés eredményeit először 

korosztályok szerint elemeztük, ennek eredményeit már közzétettük a Modern Iskola 

2008/2-es számában. 

 

A kutatás jelenlegi céljai 
 

Több kérdésre kerestük a választ: 

1. Milyen megnyilvánulási, nyelvi viselkedésbeli különbségek adódnak abból, hogy 

más-más személyek (barát, idegen, tekintélyes felnőtt) vesznek részt ugyanabban 

a szituációban? 

2. A fizikai agresszió vagy a verbális agresszió elszenvedésekor jelenik meg 

nagyobb fokú agresszió a reakciókban? 

 

A kérdőív és az adatközlők 
 

Részben azért választottuk a kérdőíves módszert, mert az önkéntesen szolgáltatott 

adatok alapján megállapíthatjuk, hogy az emberek hogyan gondolkoznak és éreznek, 

vagy mit szándékoznak tenni. Részben azért, mert egy jól megtervezett felmérés 

lehetőséget nyújt arra, hogy az emberek fejével gondolkozhassunk és viselkedésüket 

„valós helyzetekben” vizsgáljuk (Griffin 2001: 16). 

A megkérdezettek összesen tizenkét (gyorsan olvasható, gyorsan megválaszolható) 

kérdésre válaszoltak, l. melléklet. Az első hatban túlnyomó részben fizikai agressziót 

írtunk le, amit a válaszadókkal szemben követtek el. A megkérdezetteknek kellett 

beírni, hogy azokban a helyzetekben hogyan nyilvánulnának meg. A következő hat 

szituációban nyelvi agresszió érte a fiatalokat, ezek diskurzuskiegészítősök voltak. A 

kérdések nyitottak voltak, a válaszolóknak saját szavaikkal kellett felelniük. 

Adatközlőknek 13-14 és 16-17 éves diákokat választottunk, összesen nyolcvanat. A 

kérdőív nem reprezentatív, a választás véletlenszerű volt, két tényezőre azonban 

figyeltünk: 1) mindkét korosztályból ugyanannyi legyen a válaszadók száma, 2) 

egyensúlyban legyen a férfi-nő arány. 

 

A kutatás, a kérdőívek feldolgozása 
 



26 

 

A kérdőíveket egy az iskolások számára ismeretlen személy osztotta ki, azt a 

válaszolók maguk töltötték ki, névtelenül, tanár vagy más iskolai dolgozó nem volt a 

helyszínen. 

A nyert adatokat kódoltuk: A - agresszív, S - semleges, beismerő, belátó, U - 

udvarias, NNy - nem nyilvánul meg, nem válaszol, M - hallhatóan nem nyilvánul meg, 

csak magában, Cs - verbalitás helyett a cselekvés valamilyen formáját választja. 

Kérdőjellel (?) jelöltük azokat a válaszokat, amelyekre valamely oknál fogva nem 

válaszoltak a megkérdezettek, vagy ha a szituációkat nem tudták értelmezni. Három 

csoportban (A, U és Cs) bevezettük a kisfokú (K) és a nagyfokú (N) kategóriákat, hogy 

még árnyaltabb képet kapjunk. 

 

Eredmények nemek szerint 
 

A feldolgozás során kapott eredményeket táblázatokba foglaltuk, a válaszok 

darabszámait és a százalékos arányokat is megadtuk. 

 

1. táblázat. A válaszok megoszlása a két nem esetében 

 

 Lányok Fiúk 

AK 370 (25,69%) 
544 (37,77%) 

222 (15,42%) 
522 (36,25%) 

AN 174 (12,08%) 300 (20,83%) 

S 380 (26,39%) 370 (25,69%) 

UK 116 (8,06%) 

 158 (10,97%) 

120 (8,33%) 

 148 (10,27%) 

 
UN 42 (2,91%) 28 (1,94%) 

NNY 276 (19,17%) 276 (19,17%) 

M – – 

CsK 12 (0,84%) 
18 (1,26%) 

6 (0,42%) 
30 (2, 09%) 

CsN  6 (0,42%) 24 (1,67%) 

? 64 (4,44%) 94 (6,53%) 

 

Bár összességében az agresszív megnyilatkozások száma nemenként szinte 

megegyezik, a kisfokú és a nagyfokú agresszió száma nagymértékben eltér egymástól: 

a lányoknál a kisfokú több mint duplája a nagyfokúnak, a fiúknál a nagyfokú 5%-kal 

meghaladja a másikat. A többi fő kategóriában (S, UK, UN, NNY, M) a különbség 

minimális vagy semmi. 

A továbbiakban a végső eredmények levonásáig nemenként külön kezeljük a vála-

szokat. 
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A 2. táblázatból leolvashatjuk, hogy enyhe fokú agressziót ismeretlennel szemben 

csaknem ugyanannyiszor alkalmaznak, mint baráttal szemben. A nagyfokú agresszió 

száma is csökken, sőt jóval nagyobb mértékben. Tanárral szemben mindkét 

agressziófajta ritkább, a nagyfokú szinte elenyésző (0,84%). A tanárokkal szemben a 

válaszok 4,87%-a bántó, ismeretlennel szemben 14,72%-a, barátokkal szemben 

16,95%-a. A semleges megjegyzések száma a barátok esetében a legmagasabb 

(10,55%), az ismeretlenekkel szemben a legalacsonyabb (6,38%). Tanárokkal szemben 

alkalmazzák leggyakrabban a nagyfokú udvariasságot, idegenekkel szemben a 

kisfokút. 

A lányok 38 esetben baráttal szemben, 66 esetben idegennel szemben, 172 esetben 

tanárral szemben nem verbalizálják gondolataikat. Ahogy nő a társadalmi távolság, úgy 

nő a meg nem szólalások száma. 

Az agresszív cselekedet is a tanárokat érinti a legkevésbé, az ismeretleneket a 

legtöbbször, ám a különbségek minimálisak. 

 

2. táblázat. A megnyilatkozások száma az egyes résztvevőket figyelembe véve – lányok 

 

 barát idegen tanár 

AK 150 (10,42%) 144 (10%) 58 (4,03%) 

AN 94 (6,53%) 68 (4,72%) 12 (0,84%) 

S 152 (10,55%) 92 (6,38%) 136 (9,44%) 

UK 16 (1,12%) 54 (3,75%) 46 (3,19%) 

UN 24 (1,68%) 10 (0,69%) 26 (1,8%) 

NNY 38 (2,64%) 66 (4,58%) 172 (11,94%) 

M – – – 

CsK 4 (0,28%) 6 (0,42%) 2 (0,14%) 

CsN 2 (0,14%) 4 (0,28%) – 

? 18 (1,25%) 18 (1,25%) 28 (1,94%) 

 

A lentebb található 3. táblázatból megtudhatjuk a fiúk reakcióit, amelyek 

bizonyos tendenciát mutatnak. Ahogy (a résztvevő személyét figyelembe véve) 

csökken az agresszió és a semleges reakciók száma, úgy növekszik az udvariasság 

és a nem nyilatkozások mértéke. Így tehát a tanárt éri a legkisebb agresszió ( 

összesen 78 alkalommal), a legkevesebb semleges megjegyzés (92 alkalommal), de 

a legtöbb udvariasság (84 alkalommal), és vele szemben maradnak legtöbbször 
(178 alkalommal) szótlanok a sértettek. Egy adat nem illik a tendenciákba: a 

nagyon udvarias megjegyzések száma megegyezik azokban a szituációkban, ahol a 

barát és az idegen vesz részt. Baráttal szemben hangzik el a legtöbb agresszió (240 
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alkalommal), a legkevesebb udvarias megjegyzés (18 alkalommal), és a legtöbb 

fizikai agresszió is őt éri. Ám a barátokkal szemben a legritkább (28 alkalommal), 

hogy nem fogalmazzák meg gondolataikat. 

Megállapítható: a társadalmi távolság és az agresszió mértéke fordított arányban van 

egymással, ahogy az előbbi nő, úgy csökken az utóbbi. 

 

3. táblázat. A megnyilatkozások száma az egyes résztvevőket figyelembe véve – fiúk 

 

 a b c 

AK 92 (6,39%) 82 (5,69%) 48 (3,33%) 

AN 148 (10,28%) 122 (8,47%) 30 (2,08%) 

S 156 (10,83%) 122 (8,47%) 92 (6,39%) 

UK 16 (1,12%) 44 (3,05%) 60 (4,16%) 

UN 2 (0,14%) 2 (0,14%) 24 (1,68%) 

NNY 28 (1,94%) 70 (4,86%) 178 (12,36%) 

M – – – 

CsK 2 (0,14%) 2 (0,14%) 2 (0,14%) 

CsN 12 (0,84%) 10 (0,69%) 2 (0,14%) 

? 24 (1,68%) 26 (1,8%) 44 (3,05%) 

 

Lássuk, milyen eredményeket kapunk, ha kettéválasztjuk az első hat és a második 

hat szituáció válaszait. 

 

4. táblázat. A megnyilatkozások száma az agresszió fajtáját figyelembe véve – lányok 

 

 szituációk 1a-6c-ig szituációk 7a-12c-ig 

AK 102 (14,16%) 
200 (27,77%) 

268 (37,22%) 
344 (47,78%) 

AN 98 (13,61%) 76 (10,56%) 

S 198 (27,5%) 182 (25,28%) 

UK 58 (8,05%) 
94 (13,05%) 

58 (8,06%) 
64 (8,89%) 

UN 36 (5%) 6 (0,83%) 

NNY 188 (26,11%) 88 (12,22%) 

M – – 
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CsK 12 (1,67%) – 

CsN 4 (0,56%) 2 (0,28%) 

? 24 (3,34%) 40 (5,55%) 

 

A kérdőív második felében a lányoknál jelentősen több a kisfokú, enyhén kevesebb 

a nagyfokú agresszió mértéke, és csökken a semleges megjegyzések, az udvariasság és 

a meg nem nyilatkozások száma. A cselekvéses reakciók is csökkennek, tehát nyelvi 

agresszióra két kivétellel verbális válasz érkezett. 

 

5. táblázat. A megnyilatkozások száma az agresszió fajtáját figyelembe véve – fiúk 

 

 szituációk 1a-6c-ig szituációk 7a-12c-ig 

AK 76 (10,56%) 
216 (30%) 

146 (20,28%) 
306 (42,5%) 

AN 140 (19,44%) 160 (22,22%) 

S 162 (22,5%) 208 (28,89%) 

UK 56 (7,77%) 
78 (10,83%) 

64 (8,89%) 
70 (9,72%) 

UN 22 (3,06%) 6 (0,83%) 

NNY 184 (25,56%) 92 (12,78%) 

M – – 

CsK 4 (0,56%) 2 (0,28%) 

CsN 14 (1,94%) 10 (1,39%) 

? 62 (8,61%) 32 (4,44%) 

 

A lányokéhoz hasonló, mégsem teljesen megegyező tendenciák figyelhetők meg a 

fiúk esetében. A 7-12. szituációkban mind a nagy, mind a kisfokú agresszió mértéke 

nő, a CSK, CSN, S, UN és NNy kategóriákban csökkenés tapasztalható. Másképp 

alakul a kisfokú udvariasságok (UK) száma, amely növekszik. 

A CSK, CSN és NNY számának mérséklése azt mutatja, hogy a nyelvi agressziót az 

esetek jelentős részében egyértelműen nyelvi reakció követi. 

 

Eredmények – összes válasz 
 

Az elemzést fejezzük be a tizenévesek összes válaszainak megtekintésével, tehát 

összegezve kezeljük a lányok és a fiúk által adott válaszokat. 

 

6. táblázat. Az összes válasz megoszlása 
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 tizenévesek 

AK 616 (21,39%) 
1070 (37,15%) 

AN 454 (15.76%) 

S 763 (26,49%) 

UK 215 (7,47%) 
288 (10%) 

UN 73 (2,53%) 

NNY 526 (18,27%) 

M 8 (0,28%) 

CsK 32 (1,11%) 
62 (2,15%) 

CsN  30 (1,04%) 

? 163 (5,66%) 

 

Az adott válaszok több mint egyharmada (37,15%) agresszív volt. Második legtöbb 

válasz semleges érkezett (26,49%), ezeket követi a nem nyilatkozások száma (18,27%). 

Éppen 10% az udvarias megjegyzések száma, amely kimondottan alacsonynak 

mondható, ez az agresszív megjegyzések töredéke. 

Azt, hogy nehezebben viselik el a tizenévesek a nyelvi agressziót, mint a fizikait, 

bizonyítja, hogy előbbieknél jóval több az agresszív reakció. 

 

Melléklet: Kérdőív részlet 

 

10. a. Az iskolai osztályzatokról beszélgettek. Egy osztálytársad megjegyzi: „Te csak 

ennyire vagy képes?” Mondasz valamit ebben a helyzetben? Ha igen, akkor mit? 

………………………………………………………………………………………… 

b. Az iskolai osztályzatokról beszélgettek. Egyik osztálytársad apja megjegyzi: „Te csak 

ennyire vagy képes?” Mondasz valamit ebben a helyzetben? Ha igen, akkor mit? 

………………………………………………………………………………………… 

c. Az iskoláról beszélgettek. Osztályfőnököd megjegyzi: „Te csak ennyire vagy képes?” 

Mondasz valamit ebben a helyzetben? Ha igen, akkor mit? 

………………………………………………………………………………………… 
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BEKE ANDRÁS 
 

 

A VELÁRIS MAGÁNHANGZÓK STABILITÁSA A SPONTÁN 

BESZÉDBEN 
 

 

 

 

Bevezetés 
 

A hazai és a nemzetközi szakirodalom szerint az első két formáns rendszerint elégséges 

akusztikai jegy a magánhangzó meghatározására, mivel az első formáns értéke jól 

korrelál a nyelv függőleges mozgásával, a másodiké pedig a nyelv vízszintes 

mozgásával.  

A formánsok a vokális csatornában létrejött artikulációs konfiguráció akusztikai 

következményei. A neutrális magánhangzó képzésekor a vokális csatornára a semleges 

konfiguráció a jellemző, amelynek megfelelően az ajkak nem kerekítettek, a nyelv 

állására pedig a centrális helyzet jellemző (Gósy 2006). A csőelmélet szerint az 

idealizált vokális csatorna semleges konfigurációjára jellemző formánsértékek a 

következőképpen számíthatók ki: fi = c/λi, ahol c a hullám terjedési sebessége: c=vλ. Az 

elmélet szerint a c=340 m/s. Az L a vokális csatorna hossza (amely 17 cm), a λ a 

hullámhossz. Az első három formáns a következőképpen számítható ki: F1 = 

340/(4x0,17) = 340/0,68 = 500 Hz; F2 = 340/(4/3x0,17) = 3x340/(4x0,17) = 1500 Hz; 

F3 = 340/(4/5x0,17) = 5x340/(4x0,17) = 2500 Hz (Roederer 1995). Ezek az értékek 

tekinthetők elméletileg az idealizált célkonfigurációhoz tartozó formánsértékeknek. Az 

artikuláció során a beszédben kettős cél húzódik meg a H&H (hypo and hyper speech) 

elmélet szerint (Lindblom 1990). A beszélő egyrészt törekszik a minél érthetőbb 

akusztikai kivitelezésre, amely néha a hiperartikulált beszédhez vezet. Másrészt 

megpróbálja minimalizálni a beszédképzésre fordított energiát, amely a magánhangzók 

redukciójához vezethet (célalulmúlás: target undershoot) (Mády 2008). A 

magánhangzók különféle mennyiségben és funkcióban neutralizálódhatnak. Az így 

létrejövő semleges magánhangzó a spontán beszédben gyakran egy másik 

magánhangzó helyett áll (a franciában 7,8%-ban, az angolban 22,9%-ban, a németben 

30%-ban, ahol a svának fonológiai szerepe is van). A magyar nyelvben is előfordulhat 

a svá helyettesítő funkcióban, ami azt jelenti, hogy egy másik magánhangzó helyett 

fordul elő nem nyelvspecifikus jelenségként (Gósy 2006). A nemzetközi és a hazai 

szakirodalomban egyaránt a magánhangzó időtartamának és a második formánsnak a 

leírásával határozzák meg a svá akusztikai szerkezetét (vö. pl: Gósy 2006, Patterson et 

al. 2003, Slifka 2005). 

Megállapították, hogy a svá F2-értéke számos körülménytől függ. Elsősorban attól, 
hogy milyen funkcióban fordul elő a beszédben, hangsúlyos vagy hangsúlytalan 
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szótagon valósul-e meg (Patterson et al. 2003), a fonetikai pozíciótól (Flemming et al. 

2007), a hangkörnyezettől, illetve attól is, hogy milyen a beszéd típusa stb. 

A svá lehetséges artikulációs konfigurációinak száma igen nagy, ezért a spektrális 

jegyek is széles skálán mozognak. A semleges magánhangzó automatikus felismerése 

ezért nehéz feladat. A svá pontos meghatározása a helyettesítő funkcióban 

elengedhetetlen a gépi beszédfelismerő rendszerekben. Az automatikus felismerőnek el 

kell tudnia választani a svárealizációt az alaprealizációtól (vö. Sarah Borys és Mark 

Hasegawa-Johnson 2005), majd meg kell határoznia, hogy a svá mely fonéma 

megvalósulásaként jött létre. 

A jelen kutatás célja, hogy meghatározza a) a magyar spontán beszédben milyen 

mértékben redukálódnak a veláris magánhangzók neutrális magánhangzóvá, b) milyen 

mértékben válik el a magánhangzó alaprealizációja a svárealizációtól, c) függ-e a svá 

realizációja attól, hogy milyen magánhangzót helyettesít, illetve hogy mely szótagon 

realizálódik. 

 

Anyag, módszer és kísérleti személyek 
 

A vizsgálatunkhoz a BEA hanganyagából (Gósy 2008) választottuk ki 6 beszélő 

spontán beszédét (3 férfi és 3 nő). A felvételek témája az adatközlő munkája, 

mindennapi tevékenysége volt. A hangfájlokat a Praat szoftverben felcímkéztük. A 

vizsgálatban a szókezdő C1VC2 hangkapcsolatban szereplő veláris magánhangzókat 

vizsgáltuk azokban a helyzetekben, ahol a megelőző mássalhangzó nem vagy alig 

módosítja a követő magánhangzó formánsszerkezetét (ezek: 

[ ]). A vizsgálatban 600 magánhangzót 

elemeztünk, az /  fonémák realizációit. A magánhangzók előfordulási 

gyakorisága különbözött a férfiak (F) és a nők (N) esetében (/o/ F: 145 db, N: 109 db; 

/a / F: 47 db, N: 40 db; / / F: 115 db, N: 112 db; /u/ F: 17 db, N: 15 db). A 

magánhangzó előtt álló mássalhangzók közül a /h/ és a /v/ volt a leggyakoribb. A /h/ 

esetében a hogy, a /v/ esetében pedig a vagy kötőszó okozta a nagyszámú előfordulást. 

A magánhangzók időtartamát és első két formánsát mértük meg. A formánsszerkezetet 

automatikusan nyertük ki a Praat hanganalizáló szoftverrel; a formánsértékeket az 

autokorrelációs algoritmussal számoltuk. A formánsok értékeit a magánhangzó teljes 

időtartamában adatoltuk (minden 0,003 ms-ban), beleértve az átmeneti szakaszokat is. 

Az irreguláris zöngével megvalósuló magánhangzókat kizártuk a vizsgálatból. A 

magánhangzók akusztikai paramétereiből számolt értékeket normalizáltuk, és 

meghatároztuk belőlük a legjellemzőbb értékeket a ROC-görbe (Receiver Operating 

Charateristic) segítségével. A lényegkiemelt jellemzőket vektorokként kezeltük, és 

ezekkel végeztük el a klasszifikációt. Az osztályozási eljárások közül (GMM, HMM, 

SVM) a jelen tanulmányban egy vektorkvantáláson alapuló eljárást alkalmaztunk: K-

means. Az adatok feldolgozásához a MATLAB szoftvert használtuk. 

 

Eredmények 
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A spontán beszédre egyfajta természetes rövidülés jellemző (a magyar nyelvben is), 

elsősorban a magánhangzók ejtésekor (Gósy 1997), amelynek oka a beszédben 

megvalósuló laza artikuláció, avagy a relatíve gyors hangképzés. A magánhangzó 

minősége gyakran megváltozik, és semleges magánhangzóként realizálódik. Az 

elemzett 600 magánhangzóból 168 sváként valósult meg, amely az esetek 28%-a. Az 

/o/ 22%-ban, az /O/ 32%-ban, az /u/100%-ban és az /a / 0%-ban realizálódott semleges 

magánhangzóként. Az /u/ és /a / magánhangzók csekély előfordulása miatt a 

továbbiakban csak az /O/ és az /o/ magánhangzókkal foglalkoztunk. A magánhangzó 

neutralizálódásának – mint említettük – több oka is lehet. A spontán beszédben a 

magánhangzó artikulációjára fordított energia csökken, ezzel egy időben a 

magánhangzó időtartama is csökken. Mindennek az a következménye, hogy a 

megvalósítani kívánt magánhangzó ejtése alulkonfigurált lesz, vagyis nem éri el a 

célkonfigurációt, és a nyelv a centrális pozícióhoz fog közelíteni, ez pedig az F2 

értékében jelenik meg (1. ábra) (Flemming et al. 2006). 

 

 

 

1. ábra. A svá formánsszerkezetének sematikus ábrája (Flemming et al. nyomán 2006) 

 

A svárealizáció időtartama rövidebb, mint az alaprealizációé. Az /o/ alaprealizáció 

átlagos időtartama 67 ms, a svárealizációé 52 ms (egytényezős ANOVA: F(1, 252) = 

23, 247, p = 0,000). Az /O/ hang esetén az alaprealizáció átlagos időtartama 64 ms, míg 

a svárealizációé 51 ms (F(1, 228) = 9, 744, p = 0,002). 

A magánhangzó alaprealizációját és az „abból létrejött” neutrális magánhangzót az 

F2-érték mentén választottuk szét, mivel az F1-értéke gyenge szeparációs képessége 

volt (2. ábra, jobb oldalon). A magánhangzó teljes időtartamában mért F2-értékből több 

jellemzőt számítottunk ki (min., max., átlag, átlagos eltérés, szórás, ferdeség és 

laposság). Ezekből a paraméterekből választottuk ki azt, amelynek a legjobb volt a 

szeparációs képessége. Ennek meghatározására a ROC-görbét használtuk (Both 2008, 

hivatkozva Fawcett 2006-ra). A görbe segítségével meghatározhatjuk, hogy egy 
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osztályozó rendszerben egy ismertetőjegy milyen átlagos valószínűséggel tud két 

csoportot elkülöníteni a választott küszöbérték megadásától függetlenül. A ROC a 

síkban egy folytonos görbét ad, ahol a görbe alatti terület (AUC: Area Under Curve) 

fontos mérőszáma a görbének. Az F2 értékéből számolt jellemzők közül az átlag 

bizonyult a legjobb csoportosító jegynek (2. ábra, bal oldalon). Általánosan 

elmondható, hogy a magasabb AUC-érték jobb szeparációs tulajdonságot jelent. A 

csoportosítás során az eloszlásgörbén látható a két jól elkülönült csoport (2. ábra, jobb 

oldalon). 

 

 

 

A svá és az alaprealizáció F2-értékeiben szignifikáns különbség mutatkozik Az /o/ 

esetében a svá átlagértéke 1480 Hz, az alaprealizáció átlagértéke 1095 Hz (F(1, 259) = 

574, p < 0,001). Az /O/ esetében a svá átlagértéke 1580 Hz, az alaprealizációé 1184 Hz 

(F(1, 228) = 519, p < 0,001). Az elemzések során kiderül az is, hogy az F2-értékben az 

alaprealizációt és a svát lehet elkülöníteni, míg az F1 értékben a két különböző 

magánhangzóból létrejött svát (jelen esetben az /o/ és /O/-ból létrejött svá 

magánhangzókat) (3. ábra, jobb oldalon). A fonéma alaprealizációjának és svá 

realizációjának viszonyát euklideszi távolsággal számoltuk ki (3. ábra, bal oldalon). 

Az ábrán látható, hogy a svárealizáció egyre magasabb értéket vesz fel, és a hozzá 

legközelebb álló, nyelvállásfokban magasabb magánhangzóhoz lesz a legközelebbi 

(euklideszi értelemben). A magánhangzó azokon a szótagon redukálódott 

leggyakrabban, amelyek hangsúlytalanok (pl. hogy, vagy, csak). Az összes 

hangsúlytalan szótag 43%-a semleges magánhangzót tartalmaz, míg a hangsúlyosaknak 

csak a 20%-a. A hangsúlytalan /o/ 32%-a, a hangsúlyos 16%-a svá. Az/O/-nál ezek 

az arányok 71% és 25%. Az adatokból jól látszik, hogy a svá előfordulása magasabb a 

hangsúlytalan szótagokon. 

A kísérlet során megvizsgáltuk azt is, hogy milyen mértékben lehet automatikusan 

felismertetni a svá magánhangzót. A K-means algoritmus az /o/ esetében a svák 59%-át 

ismerte fel, míg az alaprealizációk 74%-át. Az /O/ esetében a svák 60%-át, az alap-
realizációk 80%-át azonosította helyesen. 
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3. ábra. A fonéma alaprealizációjának és svárealizációjának F1/F2 értékei (jobb oldal)  

és a köztük lévő euklideszi távolság az F1/F2 értékek mentén (bal oldal) 

 

Összefoglalás 
 

A spontán beszédben a veláris magánhangzók 28%-a realizálódik sváként. Az [ə] a 

hangsúlytalan szótagban realizálódik a leggyakrabban. Objektív paraméterekkel 

(frekvenciaanalízis és statisztikai eljárásokkal) elkülönítettük a veláris 

magánhangzóktól az [ə]-t. A svá pontos detektálásának fontos szerepe lehet az 

automatikus beszédfelismerés minőségének javításában. 
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BODA I. KÁROLY – PORKOLÁB JUDIT 
 

 

A NYELV ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ EGYES FUNKCIÓINAK 

VIZSGÁLATA FÜST MILÁN VERSEINEK KONKORDANCIÁI ALAPJÁN 
 

 

 
 

A nyelv és a (nyelvi) kommunikáció különböző funkcióira számos modell létezik. 

Kiindulópontunk Karl Bühler és Karl Popper megközelítése, ezáltal különböző 

alapfunkciókhoz jutunk el; ezek az expresszív (kifejező, emotív vagy affektív), a konatív 

(felhívó, kiváltó vagy kommunikatív), az informatív (leíró, ábrázoló vagy közlő), 

valamint a kritikai (vagy értékelő) funkció, és ezekhez társítjuk Roman Jakobson 

modellje alapján a referenciális, poétikai, fatikus és metanyelvi funkciókat. Az így kapott 

alap- és kiegészítő funkciók meghatározása és csoportosítása után a modell értelmezési 

lehetőségeit kibővítjük néhány további nyelvi-kommunikációs modell alapján. A 

kommunikáció kiegészítő funkcióinak részletes áttekintése során figyelembe vesszük 

Jesse Delia és Barbara O’Keefe (vö. Griffin 2001), Petőfi S. János (vö. Petőfi 2004), Füst 

Milán (vö. Füst 1993), Thomas Gordon (vö. Gordon 1993), Philip Kotler (vö. Kotler 

1991), valamint egyes reklámkommunikációs modellek (vö. Brochand – Lendrevie 2004, 

Ries – Trout 1995) vonatkozó megállapításait, majd az így kapott tudáskeretet 

megkíséreljük tartalommal feltölteni az általunk kifejlesztett interaktív konkordancia-

szótár felhasználásával, amely Füst Milán válogatott verseinek konkordanciáit 

tartalmazza (Boda – Porkoláb 2008). 

 

1. Az alkalmazott kommunikációs modell körvonalazása 
 

A kommunikáció alapmodellje a klasszikus Shannon-Weaver modell. Ezt egészítsük ki egy 

kognitív szűrővel, amely a legfontosabb kommunikációs gátakat (pontosabban az ezeknek 

megfelelő kognitív funkciókat) jelöli: a szelektív figyelmet, a szelektív torzítást és a 

szelektív emlékezetet (Kotler 1991: 498). Így a következő sematikus modellt kapjuk (1. 

ábra): 
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A különböző kommunikációs modelleknek zavarba ejtő változatosságával 

találkozhatunk a vonatkozó szakirodalomban. Az alábbiakban körvonalazott modell 

funkcióit illetően nem új (az alap- és kiegészítő funkciók az ismertebb kommunikációs 

modellekben megtalálhatóak), azonban néhány ponton szeretnénk módosítani, ill. 

kiegészíteni az általunk alapul vett kommunikációs modellek elképzeléseit: 

 

• a metanyelvi funkciót összekapcsoltuk azokkal a tudástartalmakkal, amelyekkel a 

kommunikációs folyamat résztvevőinek rendelkeznie kell egymásról a sikeres 

kommunikáció érdekében; 

• a poétikai funkció felfogása viszonyt kialakító funkcióként tudomásunk szerint új 

elképzelés; ehhez kapcsolódik a szinkronizáció és szimbólumhasználat felfogása a 

poétikai funkció alapvető elemeiként; 

• az informatív vagy tájékoztató funkcióról, amely a kommunikáció egyik 

alapfunkciója, leválasztottuk a referenciális funkciót, és ezt a továbbiakban önálló 

(kiegészítő) kommunikációs funkcióként szerepeltetjük; 

• Karl Popper elképzelését a nyelv kritikai funkciójáról (vö. Popper 1998) önálló 

kommunikációs funkcióként szerepeltettük (ennek jelölésére szolgál az 1. ábrában 

a kognitív szűrő (vö. Boda – Benediktsson 2006). 

 

Először röviden tekintsük át az általunk használt modell alapfunkcióit (1. táblázat): 

 

1. táblázat. A főbb kommunikációs funkciók 

 

Sorsz

ám 
Funkció Modell 

I. A kommunikáció kiegészítő funkciói 

I.1 referenciális funkció Jakobson 
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Sorsz

ám 
Funkció Modell 

I.2 fatikus vagy kapcsolatfenntartó funkció Jakobson 

I.3 

metanyelvi, magyarázó  

vagy értelmező funkció 

személyes konstrukciók 

Jakobson; Delia 

I.4 poétikai, esztétikai vagy művészi funkció Jakobson 

II. A kommunikáció alapfunkciói 

II.1 

expresszív, kifejező, emotív  

vagy affektív funkció 

expresszív tervező gondolkodásmód 

Bühler; Popper; Jakobson; 

Rosengren; O’Keefe 

II.2 

konatív, kontroll, felhívó  

vagy kommunikatív funkció 

konvencionális tervező gondolkodásmód 

Bühler; Popper; Jakobson; 

Rosengren; O’Keefe 

II.3 
informatív, tájékoztató, leíró, közlő  

vagy ábrázoló funkció 

Bühler; Popper; Jakobson  

(vö. referenciális funkció); 

Rosengren 

II.4 
kritikai vagy értékelő funkció 

retorikai tervező gondolkodásmód 
Popper; O’Keefe 

 

A funkciókat illetően meg szeretnénk jegyezni, hogy a modell tovább finomítható. 

Az egyik lehetőség a Petőfi S. János által kidolgozott szemiotikai szövegtan komplex 

szövegmodelljének felhasználása (pl. Petőfi 2004), amely a verbális szövegek mellett a 

multimediális szövegek sajátosságait is figyelembe veszi. E szerint a megközelítés 

szerint szükségesnek látszik egy rekonstrukciós funkció elhelyezése is a dekódoló 

funkció „vevőoldalán”, amely a verbálisan dekódolt üzenet gondolati képpé alakítását 

(az ún. relátum-imágó vagy ReIm funkciót) jelöli (l. a 2. ábrát). 

 

2. ábra. A kommunikáció kibővített modellje 
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Az alábbiakban Füst Milán költészetéből vett példákon keresztül szeretnénk 

szemléltetni az általunk körvonalazott kommunikációs modell kiegészítő funkcióit. A 

példák, reményeink szerint, azt is bizonyítják, hogy a költészet kommunikációelméleti 

megközelítésmódja jelentős mértékben hozzásegíthet bennünket egy kiválasztott költő, 

esetünkben a nagy magányos, a „Lesütöttszemű Ember”, Füst Milán költészetének jobb 

megértéséhez. 

 

2. A kommunikáció kiegészítő funkciói: a kommunikációt lehetővé tevő 

(előkészítő és megalapozó) rétegek 
 

2.1. Referenciális réteg vagy funkció 
 

A funkció célja az adó és vevő által közösen használt kontextus meghatározása, ill. 

kialakítása. A kontextus olyan értelmezési keret (paradigma), amely lehetővé teszi a 

használt verbális és nemverbális nyelvi elemek (referenciális és kontextuális) 

jelentésének értelmezését. A különböző kommunikációs funkciók csak ebben a 

közösen kialakított kontextusban képesek működni, ilyen értelemben a referenciális 

funkció minden további funkció alapfeltétele. 

 

Példák a funkció megvalósítására: 

▪ versek esetén főként a vers címe (esetleg mottója vagy első néhány sora); 

▪ a reklámkommunikáció során egy adott szituáció felvázolása vagy megjelenítése 

(például egy reklámfilm első néhány kockája). 

 
A kontextus megértéséhez egyes esetekben többszörös referenciális áttétel 

szükséges. Füst Milán „Ha csontjaimat meg kelletik adni” c. versében a cím felépíti a 

befogadóban az Arany János-i versszöveg és a Füst Milán-i gondolatok közös 
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kontextusát. E nélkül nem jöhet létre az értelmezési paradigma. A címnek hasonló 

kommunikációs funkciója jelenik meg Füst Milán „Az egyik agg levele Zsuzsannához” 

c. versében, amelyben egy bibliai szöveg kontextusa épül be Füst Milán versébe. 

 

2.2. Fatikus réteg vagy funkció 
 

A funkció célja az adó és vevő közötti kommunikációs csatornák kezelése: a 

kommunikatív kapcsolat felépítése, megszakítása, folytatása és bontása (ún. 

kommunikációs primitívek alkalmazása). 

 

Példák a funkció megvalósítására: 

▪ a legnyilvánvalóbbak a megszólítások, köszönések, búcsúzások; de ide tartoznak a 

közhelyszerű, „szokásos”, sztereotip kérdések is (amelyekre hasonlóan sztereotip 

válaszokat várunk, ezért ezeknek a kérdéseknek elsődlegesen kapcsolatépítő 

funkciója van); 

▪ a reklámkommunikáció során a figyelemfelkeltés különböző eszközei. 

 

Füst Milán költészetében jelentős szerepet kapnak a kérdő mondatok (vö. Porkoláb – 

Boda 2001). A kérdő mondatok fatikus funkciója jelenik meg például a következő 

idézetben: „Áldott fiúk, hol ténferegtek, huncutok?” (Emlékezetül). 

 

2.3. Metanyelvi réteg vagy funkció 
 

A funkció célja közös nyelv (kód, regiszter, stílus stb.) kialakítása vagy elfogadása az 

adó és a vevő között. Ennek alapfeltétele, hogy a kommunikációs folyamat résztvevői 

ismerjék egymást, vagyis rendelkezzenek megfelelő tudástartalmakkal egymásról. 

Konkrétan ahhoz, hogy az adó és a vevő értsék egymást, és/vagy értelmezni tudják 

egymás különböző megnyilatkozásait, elengedhetetlen, hogy behatóan ismerjék 

egymásnak azokat az 

▪ attitűdjeit (világképét, személyiségét, tapasztalatait, hiedelmeit, meggyőződéseit, 

értékeit, kulturális hovatartozását, érzelmi/indulati reakcióit, jellegzetes 

viselkedésmintáit, szokásait stb.), valamint 

▪ kifejezésformáit (nyelvi- és háttértudását, életművét, stílusát, szimbólumrendszerét 

stb.), amelyek a kommunikáció szempontjából lényegesek. A konstruktivista 

szemléletű kommunikációelmélet terminológiáját használva azt mondhatjuk, hogy 

a hatékony metanyelvi kommunikáció feltétele a beszélők magas szintű kognitív 

komplexitása – az összetett, differenciált kommunikációs megnyilatkozások, 

személyre szabott jelzések, finom árnyalatok („nüanszok”) megfelelő 

dekódolásának képessége. Metaforikusan úgy is fogalmazhatunk, hogy a 

metanyelvi funkció adja meg a kulcsot egy nehezen kódolható szöveg, és 

különösen egy lírai szöveg megértéséhez, értelmezéséhez. 
 

Példák a funkció megvalósítására: 
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▪ a versek hipertextuális értelmezésének alapgondolata az, hogy egy vers az 

értelmezéséhez felhasználható szövegekkel (pl. a költő más költeményeivel, 

kortárs művekkel, az irodalmi „kánon” egyes elemeivel stb.) együtt koherens 

hiperszöveget alkot; 

▪ a reklámkommunikáció során a vevőre történő fókuszálás különböző eszközei, 

amelyek lehetővé teszik a személyre szabott kommunikációt. 

 

A Füst Milán-i költészet befogadása a költő ismerete nélkül szinte lehetetlen. 

Kiindulópontok lehetnek a Füst Milánról írt tanulmányok és verselemzések (egyébként 

érdemes megjegyezni, hogy kommunikációelméleti megközelítésben éppen ez az 

irodalomtörténet egyik legfontosabb funkciója). Például figyeljük meg, hogy a költő 

alábbi rövid bemutatása mennyi metanyelvinek tekinthető tudástartalmat közöl: 

 

„Nemcsak a magyar költészet egén volt magános csillag Füst Milán (1888–1967), 

századunk világirodalmának más költői közül sem lehet senkihez hasonlítani. Bár egész 

műve egyetlen grandiózus panasz az emberi létre nehezedő végzet ellen, a tragikus 

alapállás nem sötétítette el látásmódját. Annak tudatában, hogy mily múlandóak, a világ 

minden lényét és létezőjét szívére ölelte, és verseiben a részleteket is szinte érzéki 

gyönyörűséggel mintázta meg. Erőteljes költői énjét álarcok sokasága mögé rejtette, 

amelyek az európai kulturális örökség széles skáláját képviselik.” (Tóthfalusi István 

1990: 108) 

 

Legalább ilyen fontos a költő jellegzetes nyelvhasználatának ismerete. Füst Milán 

néhány verséből kiemeltük a természeti környezettel, a szereplőkkel és a szereplők 

állapotával kapcsolatos kifejezéseket (2. táblázat; az ellentéteket ↔ jellel jelöltük). 

 

Érdemes felfigyelni a rendkívüli nyelvi és tartalmi változatosságra, amely például a 

Levél az ifjúságról-ban már-már a mesék fantasztikus világát idézi – mintha Füst Milán 

lelke mélyén végig vágyott volna a gyerekkor elveszett, vagy épp sose volt 

mesevilágára (amely egyébként magyarázza „grandiózus panaszait” az öregséggel 

szemben és halálképét, vö. Porkoláb – Boda 1995). 

 

2.4. Poétikai réteg vagy funkció 
 

A funkció célja viszony kialakítása az adó és vevő között. Viszonyról beszélünk, ha az 

adó és vevő közötti kommunikációs kapcsolat elég szoros ahhoz, hogy lehetővé tegye a 

közvetlen, intenzív és több csatornán (elsődleges és másodlagos, verbális és 

nemverbális stb. csatornák) egyidejűleg megvalósuló kommunikációt. A közvetlen 

kommunikáció lényege a kritikai funkciót lehetővé tevő kognitív szűrő teljes vagy 

részleges kiiktatása, és ezáltal a kommunikációs tartalmak közvetlen befogadásának 

lehetővé tétele. A viszony kialakításának két alapvető eleme a szinkronizáció és a 

szimbólumhasználat (vö. „látomás” és „indulat”, Füst 1993). 
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2. táblázat. Jellegzetes kifejezések Füst Milán néhány verséből 

 

természeti 

környezet 

[A szőlőműves] ragyogó csillagok; csendes, tiszta éjjel; fénylő, gyors felhők; 

sötétkék ég; dús domboldal; súlyos szőlőfürtök; nehéz szagú borpincék; száz 

kis fehér ház a domboldalon; [Őszi sötétség I. Nyilas-hava] rohanó tengerzöld 

felhők; ködös éjjel/éjszaka és hajnalidő; gyors felhőket aranyozó szűz, hajnali 

fény; távoli temetők nedves sírjai közt zúgó szél; távoli erdők bugyogva 

patakzó, bővizű, hűs csurgója; kormos domb; gőzölgő szakadék; tar bokrok; 

gonosz, kegyetlen város; [Levél az ifjúságról] furcsa éjszaka, határtalan éj; 

nehéz eső utáni csönd; órjás, félelmes hold; holdözön; messzi kastélyok; rév, 

gátak, szakadó vizek; vad folyam/folyó; dobszótól, trombitától zengő-zúgó lég; 

a folyón túl tündöklő tündéri fény, egynéhány sárga lámpa. 

szereplők 

(emberi, 

isteni és más 

lények) 

[A szőlőműves] szótlan, aludni térő ↔ vidáman heverésző és derűs kedvvel 

borozgató szőlőműves; [Őszi sötétség I. Nyilas-hava] bús lelkű, ballagó, őszi 

bánattal teli vándor; jószívű, idegen szellem; zöldszemű, búvó vadmacskák és 

veres ordasok; [Levél az ifjúságról] kiáltozó, síró, éneklő és nevető emberek; 

mulató ifjak, akiknek a bor a fejükbe szállt; az éj felvert kábultjai; kedves, régi, 

szelíd és bölcs polgármester; nemes és büszke fő, gyermekarcu, ősz, hódprémes 

agg; kontyos révész; kastélyok ébredő cselédsége; megrémült kukták; gyertyás 

katonák; ordító őr; négy vad-erős ló, tajtékos állatok; álmos madarak. 

a szereplők 

(főként a lírai 

én) állapotai 

és cselek-

vései 

[Zsoltár] bántják; üszkösbottal szurkálják szörnyű módon; jeges vízbe rántják; 

ragadós mézfürdőbe lökik; piszokban él; gyakorta mossa kezeit; meghúzódik 

egy sarokba; mások lehelletét útálja; ebszájjal elmarna mindenkit magától; 

[Őszi sötétség I. Nyilas-hava] magányos, didergő, holtan fekvő ↔ boldog lélek; 

bús arcát (felderíti) a tengerzöld szőlőfürt; zöld, hideg almákat eszik; 

boldogságában sír; boldogan alszik; gyenge és alázatos; arról álmodik, hogy 

elhagyja a várost és Perzsiába megy; [Levél az ifjúságról] felkavart ↔ pihenő, 

boros lélek; a szíveket át- meg átfutó vad izgalom; helyüket nem lelő és 

párjaikat kereső, magányos szívek; nagy futkosás és zűrzavar. 

 

A szinkronizáció fő formái az adott művészeti ágak kötött ábrázolási vagy 

kifejezési formái, keretei és sémái (például a dallamok vagy melódiák, az ismerős 

színek, formák és alakzatok, vagy a költői nyelv zenei-ritmikai elemeinek segítségével 

kialakított versformák). A szimbólumhasználat egyik leghatékonyabb formája az 

archetípusok vagy ősminták aktivizálása: 

 

„Az archetípussal való minden kapcsolat, legyen az megélt vagy pusztán szóbeli, 

«megérint», vagyis hat, mert erősebb hangot vált ki bennünk, mint a magunké. Aki az 

ősképekkel beszél, ezer hangon szól, megragad és ural, s amit megnevez, egyúttal 

felemeli az egyszeri és múlandó világból az örökkön létező szférájába, a személyes 

sorsot az emberiség sorsává magasztalja, s ezzel bennünk is eloldja azokat a segítő 

erőket, amelyek mindig lehetővé tették az emberiség számára, hogy a csapásokból 

megmeneküljön, és a leghosszabb éjszakából is felébredjen.” (Jung 2003: 79) 
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Példák a funkció megvalósítására: 

▪ lényegében ez a funkció teszi lehetővé a műélvezetet; 

▪ a szimbólumhasználat hatékonyságát mutatják a reklámkommunikáció során 

alkalmazott pozicionálás különböző eszközei is. A pozicionálásnak talán a 

leghatékonyabb formája az, amikor a reklámozott termék vagy szolgáltatás 

legfontosabbnak tartott (egyedi, más termékektől megkülönböztető) 

tulajdonságaihoz egy (kulcs)szót vagy szlogent kapcsolnak hozzá, amely egyfajta 

„horogként” képes behatolni a potenciális vásárló koponyájába, ott rögzülni, és a 

továbbiakban ún. „holdudvarhatást” kifejteni, amely minden olyan esetben, 

amikor az adott kulcsszó előfordul, automatikusan „behozza” a hozzákötött 

terméket vagy szolgáltatást (vö. Ries – Trout 1995). 

 

Füst Milán verseiben a szimbólumhasználat gyakran váratlan asszociációkkal társul. 

Például a Szűz archetípusa keveredik a testiséggel (Őszi sötétség. I. Nyilas hava), a 

Holdasszony archetípusa a kancával (Levél az ifjúságról), az Angyal archetípusa 

nevetségessé válik, a Nap és Hold olyan lesz, mint a kiskutyák, a Csillagok pedig 

kurrognak, mint a pulykák… (A jelenés). Ez egyébként azért érdekes, mert a 

váratlanság kizökkenti a befogadót a műélvezetből (metanyelvi szintre emeli), és 

ezáltal csökkenti az előhívott archetipikus tartalmak érzelmi hatását. Ez valószínűleg 

összhangban van Füst Milán befelé forduló, introvertált emberi-költői attitűdjével – 

elzárkózott a közeli kapcsolatoktól („Mért kell hát érintkeznem”), és sosem nyílt meg 

igazán az emberek előtt, még költőként sem. 
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BÓDI ZOLTÁN 
 

 

WEBES ÉS WEBKETTES ALKALMAZÁSOK NYELVÉSZETI 

KERETBEN 
 

 

 

 

1. A web és a web 2.0 
 

A world wide web az információs társadalom alapköve, ahol a legfontosabb társadalmi 

szervező erő az információ áramlása (Pintér 2007). Minden ezt elősegítő közeg és 

jelenség – így a nyelvhasználat is – információs társadalmi keretben tárgyalandó. Az 

információáramlás legfőbb eszköze a nyelv, és környezete az információ 

kommunikálását elősegítő technológia: az infokommunikációs technológia. A nyelv 

alapvető szervező ereje a globális kommunikáció korszakának, az információs 

társadalomnak. Ebből következik, hogy a nyelv, a nyelvek is alkalmazkodnak az 

információs társadalomban a globális jelenségekhez. A nyelvi globalizáció az 

információs társadalom jelensége (Bódi 2004a). 

A behálózottság, a hálózatok eredeti célja a kapcsolatok kiépítése, fenntartása és a 

tudás közössé tétele volt. A world wide web kezdetén csak dokumentumok 

kapcsolódása volt megfigyelhető, ma már az emberek vagyis a felhasználók 

kapcsolódása is megfigyelhető. Ez a web 2.0 korszaka (Bőgel 2006). A web 2.0 

jelenségre számos definíció született, a meghatározások közös eleme, hogy a web 

megújulásaként értékelhető web 2.0 világa új, változatos technológiákat teremt, és 

megnyílik a felhasználói tömegek előtt a mélyebb technológiai előismereteket nem 

feltételező tömeges tartalom-előállítás lehetősége. Vagyis ebben a korszakban és 

kommunikációs környezetben a szöveges, nyelvi és nem nyelvi tartalom egyre 

változatosabb, és egyre változékonyabb (Bőgel 2006; Krauth, Kömlődi 2008). Még 

intenzívebbé válik a közösségi párbeszéd, így még intenzívebbek lesznek a globális 

nyelvi jelenségek is. 

Az információ válik a legfontosabb szervezőerővé: aki hozzáfér, aki többet 

birtokol, és többet oszt meg, az érvényesül (Pintér 2008). Evolucionális kényszer 

tehát a tudás megszerzése és megosztása. A webkettes információs társadalom 

egyik alapvető működési elvévé válik, hogy csak akkor szerezhetünk sok tudást, ha 

azt meg is osztjuk; ezért sikeresek az újfajta információforrások: a fájlmegosztók, a 

wikik, a közösségi oldalak, a blogok, a nyílt forráskódú és szabad szoftverek,  

illetve az ezek köré épülő globális közösségek, amelyek megteremtik a maguk 

globális nyelvét, nyelvi divatjait is. 

Ez az új információmegosztó világ a régi világ szabályaival, szokásaival ellentétes, 
ezért a külső törvények megnehezítik működését: harc folyik a régi világ tudásbirtokló 

erői és az új világ tudásmegosztó erői között (Miskolczy 2008). A globális jelenségek 
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egyre inkább az új világ malmára hajtják a vizet, egyre sikeresebbek az új média (azaz 

a webes, webkettes) vállalkozások, az elektronikus kereskedelem, és ehhez a 

globalizáció, a globális nyelvi kultúra kialakítása szükséges. 

 

2. CMC – hálózati kommunikáció 
 

Az internet használata értelemszerűen kötődik a számítógéphez, így a világhálón zajló 

nyelvi kommunikációt meg lehet közelíteni a számítógépes kommunikáció, azaz a CMC 

(computer mediated communication) tudományos nézőpontjából (Herring 1996). A gépi 

közvetítésű kommunikáció jellegzetessége, hogy minden félnek alkalmazkodnia kell a 

technológiai környezet adottságaihoz, a partnerek a fizikai valóságban nincsenek egymás 

társaságában, és eszköz (esetünkben a számítógép és az internet) segítségével állnak 

kapcsolatban. Valójában az internet és a world wide web viszont a valós idejű, interaktív, 

multimédiás lehetőségeivel képes megközelíteni a közvetlen emberi kommunikáció 

lehetőségeit az egy térben való jelenlét élménye nélkül (Bódi 2005). A hálózati 

technológia segítségével az azonnali üzenetküldő szolgáltatásokkal, az internetes 

videotelefonnal már láthatjuk, hallhatjuk is egymást, ami már megközelíti a jelenlét 

élményét és kommunikációs környezetét. 

 

1. táblázat. A webes kommunikáció interaktivitása és nyilvánossága 

 

 teljesen nyilvános korlátozottan nyilvános személyes 

azonnali 

interaktivitású 

diskurzusok 

cset (szolgáltatástól 

függően) 

cset (szolgáltatástól 

függően) 

instant messenger (azonnali 

üzenetküldő szolgáltatások,  

pl. MSN Messenger, Skype, 

ICQ stb.) 

privi (a csetszobák privát 

üzenetei) 

késleltetett, 

változó 

interaktivitású 

diskurzusok 

fórumok, blogok, 

közösségi szájtok, 

wiki 

fórumok, levelezőlisták, 

közösségi szájtok, 

wiki 

e-mail 

nem interaktív, 

egyirányú 

diskurzusok 

portálok 

(szolgáltatástól 

függően), twitter 

intrahálózatok, twitter 

(beállítástól függően)  

twitter (beállítástól függően) 

 

A webes kommunikációs műfajokat meg lehet közelíteni a közvetlen emberi 

kommunikáció irányából is, mert a személyes kommunikáció törvényszerűségeivel jól 

leírható például a cset, az instant messengerek (azonnali üzenetküldő alkalmazások, pl. 

ICQ, Skype, Microsoft Messenger), illetve az ezekhez igen közeli privi, ami a 
csetszobákban igénybe vehető privát társalgás alkalmazása (Balaskó 2005; Bódi 2005). 
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A retorika tudományos paradigmája szerint is leírható a webes kommunikáció, mert 

ezeknek a műfajoknak java része a nyilvánosság különböző színterein zajlik. A webla-

pok, a blogok, a fórumok, a wikik publikusan, a felhasználók különböző mértékű 

együttműködése útján biztosítják az információáramlást, amelyben a hatásosság, a 

hatékonyság, az érvelés, a műfaji szabályoknak való megfelelés nagyon komoly 

feladatokat ró a résztvevőkre. 

Másrészt a webes kommunikációs jelenségeket csoportnyelvi, társadalomtudományi 

kiindulópontból is célszerű tanulmányozni. A world wide web jelenségei az 

információs társadalom közegében zajlanak, a társadalmi kontextus tanulmányozásával 

nyernek értelmet ezek a folyamatok. Pusztán nyelvészeti vagy más elszigetelt 

tudományos nézőpontból tanulmányozva torz képet kapunk a webes, webkettes 

jelenségek nyelvhasználatáról. 

Jó lehetőséget nyújt a társadalomtudományi szempontrendszer olyan hagyományos 

nyelvészeti irányok tanulmányozására is, mint a csoportnyelviség, a normatívák, hiszen 

a fórumokon, a csetszobákban, a blogközösségekben, a levelezőlistákon a nyelvi 

csoportszerveződés legtisztább formáival szembesülhetünk. Ráadásul a 

kommunikációs partner vagy azonosítható vagy nem. Márpedig ha ez a helyzet, akkor 

a nyilvános kommunikációt szabályozó orientációs minták, normák is viszonylagossá, 

relatívvá válnak. 

Mi érvényesül, mi orientál ebben a helyzetben, ha nem a nyilvánosság? Az 

önszabályozás, vagyis az alulról felépülő szabályok. A nyelvtudomány jól ismeri az 

alulról építkező szabályrendszereket, normatívákat, a helyi változatok beszűrődését az 

általános, közösségi normatívákba. Erre igen karakteres magyar példa a Magyar 

Tartalomszolgáltatók Egyesülete, és az általuk létrehozott Szakmai Kódex és Etikai 

Kódex. De nagyon jól megfigyelhetjük a helyi résztvevők együttműködése útján 

létrejövő szabályozások erejét az egyes csetszobák, blogközösségek, fórum 

témacsoportok, levelezőlisták nyelvi, kommunikációs mintáinak a működése során 

(Bódi 2004a). Ezekben a közösségekben a csoport tagjainak a döntése, 

közmegegyezése alapján alakulnak ki az orientációs minták. 

A személyes műfajokban viszont a személyközi kommunikáció szabályai, 

általánosan elfogadott normatívái, orientációs mintái sokkal erősebben érvényesülnek, 

hiszen ilyen esetekben a diskurzus partnerei egymás számára többé-kevésbé 

azonosíthatóak, a műfaji szabályokat pedig csak kis mértékben befolyásolja a web 

technológiai közege (Bódi 2004b). 

 

3. Tudás és kommunikáció a web 2.0 felületén 
 

Az összeadódó tudás és kultúra korszakát hozza el a web 2.0, ahol a korábbi webes 

trendekhez képest érezhetően nagyobb szerepet kap a felhasználó aktivitása (Pintér 

2008).  

A web kettő egyik kulcsfogalma a kollaboráció, vagyis az, hogy a felhasználók 
aktivitása, együttműködése következtében jön létre a webes tartalom, és nem a mások 

által előállított, készen kapott tartalmat fogadják be és interpretálják (Bőgel 2006). Ez 
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médiaelméleti szempontból is igen érdekes, hisz a web 2.0 alkalmazásokban a tartalmat 

nem egyszerűen elfogyasztják a felhasználók, mint a hagyományos tömegmédiában, 

hanem aktivitásuk következtében önmaguknak állítják elő (Deuze 2003). Azzal, hogy 

részt vesznek a tartalom befogadásában, és interpretálják is azt, új tartalmat állítanak 

elő a befogadók. A blogos közösségek kommunikációra, együttműködésre 

kényszerülnek, be kell tartaniuk a kommunikációs, együttműködési maximákat, 

alkalmazkodniuk kell egymáshoz, különben meghal, szétesik a közösség (Grice 1988). 

Az egyén teljes tartalom-előállítási szabadságát tapasztalhatjuk a webkettes 

alkalmazásokban. A blogok, a wikik felületei elhozzák a bűvös „kitöltendő fehér 

foltot”, amelyet bármelyik felhasználó, bármilyen nyelvi tartalommal kitölthet. 

Ráadásul a webes publikáció technikai-technológiai korlátai is minimálissá válnak, 

hiszen nem kell webprogramozási, HTML-használati ismeretekkel rendelkezni ahhoz, 

hogy valaki egy blogot létrehozzon. Az egyre kifinomultabb technológiai eszközöket 

egyre könnyebb használni (Pintér 2008; Krauth, Kömlődi 2008). Az egyén 

kommunikációs szabadságának csak a természetes pszichikai korlátok szabnak határt, 

vagyis a személyiség adottságaitól, a biológiai, a fiziológiai, a kognitív körülményektől 

nem ment föl minket a web 2.0 szabad és minden eddiginél demokratikusabb 

kommunikációs közege. 

A webkettes alkalmazások célja minél több ember összekötése, és az általuk 

létrehozott információk megosztása, míg a hagyományos web célja minél több gép, és 

minél több webes dokumentum összekötése volt (Krauth, Kömlődi 2006). A különbség 

érezhető: a web változásával megtapasztalhatjuk az egyének és a csoportok 

önszerveződésének, a saját döntésen alapuló szabályszerűségek, az alulról jövő 

orientációs minták előretörését, és a felülről jövő szabályozás relativizálódását. 

 

4. A webkettes nyelv 
 

Ez a fenti elemzés is jól bizonyítja, hogy a webes és webkettes terület nyelvészeti 

szempontú vizsgálata milyen széleskörű kitekintést igényel. 

A blogok és a közösségi szájtok interaktív világában figyelhető meg leginkább, hogy 

az ott előforduló nyelv egyszerű, hatékony kommunikációt követ, nem minden esetben 

érvényesül az árnyaltság, az elmélyült fogalmazás, a kidolgozott stílus, a felülről jövő, 

presztízs értékű nyelvi minta, hanem a korlátok nélküli, saját belső közösségi 

normákon alapuló, áttekinthető szerkesztésmód válik jellemzővé. A webkettes 

alkalmazások tematikája és kivitelezése nem annyira technologizált, mint a gyors 

interakciójú, hagyományos webes műfajokban (pl. cset). A grice-i mennyiség, 

minőség, relevancia és modor maximái igen jól tanulmányozhatók a legaktívabb 

webkettes párbeszédekben: a blog posztok és kommentek diskurzusaiban, a közösségi 

szájtok fórumjain és adatlapjain, illetve a wikik kollaboratív szövegeiben. 

 

5. A web tanulmányozásának nyelvészeti kerete 
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Mindezeket figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a webes, webkettes alkalmazások 

nyelvhasználatának a tanulmányozásához speciális, multidiszciplináris, nyitott 

tudományközi és módszertani környezetet kell alkalmazni. A kommunikációtan, a 

szemiotika, a nyelvészet, az alkalmazott nyelvészet, illetve a szociológia, az 

információs társadalom és az informatika szempontrendszerének figyelemben 

tartásával kell közelíteni a webes nyelvi jelenségek korrekt leírásához. Ezt a 

megközelítési módot összegzően internetnyelvészetnek nevezhetjük. Az 

internetnyelvészetet el kell különíteni a nyelvtudomány többi, technológiai, 

informatikai kapcsolatrendszerű ágától, a nyelvtechnológiától, a fordítástechnológiától 

és a számítógépes nyelvészettől, mert ezek az irányzatok egészen más feladatköröket 

jelöltek ki célul. Az internetnyelvészet szociolingvisztikai alapú alkalmazott 

nyelvtudományi terület. 
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BODNÁR ILDIKÓ 
 

 

A KOMMUNIKÁCIÓ ZAVARAIRA UTALÓ NÉPI MEGFIGYELÉSEK 

TÜKRÖZŐDÉSE A MAGYAR NYELVBEN ÉS A SZÓ LEXÉMA HELYE A 

KOGNITÍV MODELLBEN 
 

 

 

1. A verbális kommunikáció fontosságáról 
 

Kommunikál! Ez olvasható egy középiskolai tankönyv címlapján. Kommunikáljunk! 

Ezt kiáltják ránk a mobiltelefonos cégek óriásplakátjai a házfalakról. 

Kommunikáljatok! Ezt sugallják a hozzászólásra biztató televíziós műsorok. A 

kommunikáció – hagyományosabban mondva: az emberek közötti társalgás – az 

emberiség nagy vívmánya: az ember: kommunikáló lény. A verbális kommunikáció 

fontosságára utal az is, hogy az erre való biztatás több szólásunkban is hangot kap: 

szóra kell szoktatni a gyereket, szóból ért az ember, s belefoglaltuk közmondásba is: 

Néma gyereknek anyja se érti szavát. 

 

2. Szólások a kommunikációról 
 

A Watzlawick-Beavin-Jackson szerzőhármas híres cikke óta tudjuk, hogy egyszerűen 

nem lehet nem kommunikálni (Watzlawick-Beavin-Jackson 1978). A szándékos nem-

kommunikálás is kommunikálás. A látszólagos kommunikáció-hiány gyakran súlyos 

zavarokra utal. Szólásaink között viszonylag sok foglalkozik a kommunikációval, s 

nyelvünk az olyan szólásokban sem szűkölködik, amelyek – évszázados 

megfigyeléseket rögzítve – különféle szintű kommunikációs zavarokhoz kapcsolódnak 

A két malomban őrölnek, a mintha nem is egy nyelven beszélnének, az elengedi a füle 

mellett valakinek a szavait, a szavába vág és társai eltérő dolgokra utalnak ugyan, de 

valamennyi említett szólásban közös, hogy a kommunikációban mutatkozó kisebb-

nagyobb zavarok kifejezői. 

Az itt következőkben a népi szólásokban tükröződő megfigyeléseket veszem először 

közelebbről is szemügyre. Tudva, hogy számos szólás utal a kommunikáció kapcsán 

pozitív tartalmakra, pl. szép szónak nem szegik szárnya, megadja a beszéd sava-borsát, 
avagy a beszélő lényegre tapintó, talpraesett válaszára: fején találja a szöget szólásban 

stb; ez alkalommal nem ezekkel foglalkozom. Sokkal inkább a süket fülekre találnak a 

szavai, a kicsúszik a száján, a másról beszél Bodóné, az olyan, mint akinek a szavát 
vették, a nyelve hegyén van és még számos további, a kommunikáció problémáiról 

valló frazeologizmust vizsgálok meg. (A tanulmány példáinak nagy részét O. Nagy 

Gábor, ill. Kiss Gábor szótáraiból merítettem (O. Nagy 1975; Kiss 1998).) 
 

3. A szólások csoportosítása a jakobsoni kommunikációs modell alapján 
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Jakobson hat tényezős kommunikációs modelljének kiinduló pontján a feladó áll; ez a 

népi megfigyeléseket tükröző szólásokban és kifejezésekben szinte 100%-osan a 

szóbeli kommunikáció szituációjában megjelenő beszélő, a vele ellentétes oldalon 

pedig – címzettként – a hallgató helyezkedik el. Kettejük között találjuk a 

kommunikáció célját képező, hosszabb-rövidebb szöveget, az üzenetet. A szólásokban 

legtöbbször a fent említett három tényező jelenik meg; míg a modell további részeit 

képező tényezők, azaz a használt nyelv vagy kód, a kapcsolattartás csatornája, amely a 

kapcsolat zavarairól is számot tud adni, továbbá az a valóságdarab, amelyre az üzenet 

vonatkozik, ritkábban kerül megemlítésre (Jakobson 1972: 234–239). A következőkben 

e közismert modell nyomán csoportosítom a szólásokat. 

 

3.1. Szólások a beszélőre vonatkozóan 
 

A szólások nagyobb része a beszélőre vonatkozik, az általam a témakörben fellelt és 

elemzett 70 szólásnak közel a fele ilyen jellegű. Ezek a szólások egyes esetekben a 

beszélő hallgatag voltát, szűkszavúságát, nehézkes megszólalását, sőt egyenesen 

hosszabb-rövidebb elnémulását, akart-akaratlan némaságát, más esetekben viszont 

éppen túlzott beszédességét, tartalmatlan fecsegését emelik ki. Ez utóbbi szólások már 

az üzenetet is érintik. Az első esetben a kifejező funkció sérül, míg a tartalmatlan 

közlések, az üres fecsegés esetében a tájékoztató funkció sem érvényesülhet 

kellőképpen. 

 

3.1.1. A beszélő nehezen bírható szóra 

 

Az idetartozó szólások „hőse” lehet természetétől fogva szűkszavú, szófukar ember, 

de az is előfordulhat, hogy különféle külső / belső tényezők akadályozzák a 

megszólalását. Az ebbe a körbe tartozó 22 szólás és két közmondás mögött szinte 

mindig más-más valóságdarab és hangulati összetevő húzódik meg, bár az eltérések 

néha csak árnyalatnyiak. 

A keresi / nem találja a (megfelelő) szavakat fordulat még nem tartalmaz képi 

elemet, s a beszélő megszólalási nehézségeire semleges módon utal. Már képi elem is 

megjelenik a nehezen forog a nyelve mondásban, amely azonban a kommunikációs 

probléma megnevezésén túl a beszélőről is negatív képet fest, hiszen a fenti beszédmód 

okozójaként leginkább a túlzott mennyiségű alkoholfogyasztást tudjuk elképzelni. 

Természetesen más megítélés alá esik, ha egy ilyen állapotnak valamilyen betegség 

vagy a nagyfokú fáradtság az okozója. Az ittasság állapotára utalhat még többek között 

az aprózza a szót frazeologizmus is. 

A hasonlítás elemét is tartalmazó szólás: olyan, mint akinek a szavát vették a 

szótlanság jelzésén túl a szomorú lelkiállapotot is asszociálja, sőt feltételezzük, hogy a 

szótlanságban megnyilvánuló lehangolódott állapotba lelki problémák miatt került a 
beszélő. A verbális kommunikáció hiánya mellett az ilyen embert – ezt korábbi 
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élettapasztalatainkból tudjuk – jellegzetes mimika, a szemek szomorúsága, levertségre 

utaló testtartás is jellemzi. 

Egészen másként szótlan azonban az az illető, akinek szótlanságát a valami szúrja / 
bántja a csőrét mondás fejezi ki: bosszankodás vagy sértődöttség is leolvasható az 

arcáról. A meg van kötve a nyelve szólás arra utal, hogy valamiről tilos beszélnie 

valakinek, tehát külső erő beavatkozását feltételezi. A hallgatás itt is többféle nem-

verbális jellemzővel járhat együtt. 

Különféle okai lehetnek annak is, ha valaki drágán adja / méri a szavait, ill. 

úgymond harapófogóval kell kihúzni belőle a szót. Ha a fenti jelenséget bárkivel 

kapcsolatban ráadásul az úgy kell kiimádkozni belőle minden szót szólás kíséretében 

nevezi meg valaki, az már róla, a beszélőről is elárul valamit: nem nézi jó szemmel az 

említett szófukarságot, türelmetlen, sőt ideges lesz miatta. 

Igen kifejező az ínyéhez ragadt / nőtt a nyelve, melynek jelentése: egy hang sem jön 

ki a száján, avagy a befagyott a szája szólás is; az utóbbi, O. Nagy Gábor szótára 

szerint régiesnek és rosszallónak minősített szólást olyan emberre használták, aki 

éppen akkor nem beszélt, amikor a megszólalása fontos lett volna (O. Nagy 1976: 606). 

Ha viszont a Magyar szókincstárban a hallgatag melléknév szinonimájaként 

megtalálható elvitte a cica a nyelvét kedveskedő-évődő szólást halljuk, azonnal egy 

kisgyermekre gondolunk (Kiss 1998: 333). Kiss Gábor a hallgat és hallgatag szavakra 

30-nál több frazeologizmust ad meg, köztük számos a tréfás kategóriába kerülhet: fél, 

hogy megfázik a nyelve; kettőre se felel egyet; azt se mondta, fapapucs stb. Ezekben a 

kommunikációs zavar jelenléte nem tükröződik. 

 

3.1.2. A beszélőt a túlzott beszédesség, a hiábavaló fecsegés jellemzi 

 

A beszédességre az előbbinél valamivel kevesebb példát találtam: kb. 10 szólásunk 

utal erre a kommunikációban ugyancsak zavaró jelenségre. Ilyenek pl. a be nem áll 

a szája, folyton jártatja a kereplőjét, feleslegesen szaporítja a szót, de 

szalonképtelenebbek is vannak e szólások között: jár a szája mint a kacsa segge, 
fossa a szót. A túlzott beszédességre utaló olyan szólások, mint: nagy feneket kerít 

valaminek, hosszú lére ereszt valamit, sok beszédnek sok az alja, ill. üres fecsegés 
az egész, az egész csak szócséplés és hasonlók a beszélő negatív megítélése mellett 

az általuk közvetített üzenet csekély értékére is utalnak, hiszen alig van haszna 

mindannak, amit az illető elmond. 

Az üres szalmát csépel szólás a fecsegésen kívül a hiábavaló munkára is utalhat. 

Rokon szólásokat találunk a pletykás melléknév frazeologizmussal megadott 

szinonimái között: minden csekélységet más orrára köt; posta a szája; azt is tudja, 

melyik oldalán fekszik a király (Kiss 1998: 705), ám ezekben nem érzékelni a 

kommunikációs zavarra való utalás megjelenését. 

 

3.1.3. A beszélő véletlen elszólásai zavaró tényezők a kommunikáció során 
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Sokféle következménnyel járó kommunikációs problémát, bár nem kifejezetten 

kommunikációs zavart jelenthet, ha a beszélő, úgymond, véletlenül elszólja magát, 

amire az alábbi szólások utalnak: eljár a szája, kikotyog egy titkot, elkottyant valamit, 
elszólja magát, kicsúszik a száján. A régiségben használatos volt még a rakoncátlan a 

nyelve kifejezés is. Az ide tartozó szólások száma nem nagy: alig 5-6 darab. 

Némiképpen összegezve is az eddigieket elmondható, hogy a fenti három csoportba 

tartozó, összesen mintegy 30-35 szólásnak ugyan csak kis része tartalmazza a beszélni, 

szólni, ill. hallgatni igéket, viszont sokszor élnek a szó főnévvel (14). Ritkábban 

megjelenik bennük a nyelv (10), a száj (7), ill. ez utóbbi rokon értelműjeként az ebben a 

használatában a szleng elemek közé tartozó csőr, továbbá a kereplő vagy a lepényleső 
főnév is. Ritkábban – a beszéd csekély hírértékére utaló szólások között – olyanok is 

vannak, amelyek egészen más körből merítik szóanyagukat: nagy feneket kerít 

valaminek, hosszú lére ereszt valamit. 

 

3.2. Szólások a hallgató miatt meghiúsuló kommunikációra vonatkozóan 
 

A fentinél sokkal kisebb a hallgatóra vonatkozó szólások és képes kifejezések száma. 

Jellemző módon itt a szólások jó részében a fül szó fog megjelenni: elengedi / elereszti a 
füle mellett, ki se nyitja a fülét, a füle botját sem mozgatja / mozdítja / billenti valamire. 

De hiányozhat is ez a szó, mint a rá se ránt / rá se hederít / rá se bagózik arra, amit 
mondanak neki, mintha csak a falnak beszélnének szólások mutatják. A fenti 

szólásokban bemutatott állapot a hallgatóról negatív képet fest; neki az elhangzó szavak 

csak falra hányt borsót jelentenek, azaz hiába mondanak neki bármit is, nincs foganatja 

a tanácsoknak. Ha a hallgató nem veszi figyelembe a hozzá intézett szavakat, kéréseket 

és felszólításokat, az az apellatív-konatív, azaz a felhívó-megszólító funkció sérülését 

jelenti. 

Külön kategóriát jelenthetnek azok a frazeologizmusok, amelyek a hallgató által 

produkált véletlen vagy szándékos félreértésre vonatkoznak: amit tövén kellene fogni, a 
hegyén fogja és társai. Ezeket azonban valószínűleg helyesebb a kóddal kapcsolatos 

kommunikációs zavarok között idézni. 

 

3.3. Szólások az üzenettel kapcsolatos kommunikációs zavarokra vonatkozóan 
 

Ennek a tényezőnek, vagyis az üzenetnek a jakobsoni modellben a poétikai funkció 

felel meg. Az itt idézett szólások, úgy érzem, hogy – bár nem poétikai alkotások – a 

nyelvre való koncentrálás kritériumának megfelelő esetek. Jakobson maga is kijelenti, 

hogy a poétikai funkció „nem korlátozódhat a költészet területére” (Jakobson 1972: 

240). 

A felsorakoztatott szólásokat is több csoportba oszthatjuk. A frazeológiai egység 

utalhat az üzenet csekély értékére (üres szalmát csépel – Sok benne a szó, de kevés a só 

stb.): ezekkel a szólásokkal már találkoztunk a bőbeszédűség kapcsán, amikor jeleztük, 
hogy a mennyiség és a minőség gyakran nincsenek összhangban. 
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A szólásokat és közmondásokat – az őket kísérő háttér-információkban való 

gazdagságuk, konnotatív erejük (amiről egyébként korábban már esett szó), a 

közmondásokat pedig a bennük alkalmazott párhuzam, alliteráció és rímek miatt – 

valóban rokoníthatjuk a költői szövegekkel. 

 

3.4. Szólások a kóddal kapcsolatos kommunikációs zavarokra vonatkozóan 
 

Az alkalmazott kód (nyelv) is lehet a kommunikatív zavar tárgya. Van, hogy valaki 

szándékosan az érthetetlenségig furcsán: rébuszokban beszél. A szólás utalhat a 

kölcsönös megértés másféle hiányaira is: mintha nem is egy nyelven beszélnének. Főleg 

írott szövegre, de akár hosszadalmas szóbeli magyarázatokra is vonatkozhat a nekem ez 

kínai / kínaiul van szólás. 

Az üzenet érthetetlen voltára is céloz a szólás: ez kész abrakadabra. Hasonlóan, a 

kód problematikájával kapcsolatos a Nem lehet elmenni / eligazodni azon, amit mond 

szólás. Zavart szenved a kommunikáció akkor is, ha a felek akarva vagy akaratlanul, de 

félreértik egymás szavait. Az akaratlan félreértésről szól a két malomban őrölnek 

szólás, míg az egyik félnek a mondottakat szándékosan félreértő magatartására a 

másról beszél Bodóné kezdetű szólásunk utal. 

 

 

3.5. Szólások a csatornával kapcsolatos kommunikációs zavarokra vonatkozóan 
 

Különös módon, a kommunikáció csatornájára vonatkozó szólást csupán egyet 

találtam, s az is az írásbeli kommunikáció csatornájára utal. A csatorna az írásos 

szövegek esetén akkor nem működik megfelelően, ha az írás valamilyen okból 

olvashatatlanná válik. Ezért utalhat a csatorna problémájára, vagyis a kapcsolattartás 

sérült voltára az ez az írás kész macskakaparás tréfás szólás. 

 

3.6. A kontextussal (valósággal) kapcsolatos kommunikációs zavarok 
 

A valóságra vonatkoznak a kommunikáció zavarai a szólásokban abban az esetben, ha 

a nyelvi kifejezés a beszélő igazmondását kérdőjelezi meg. Talán nem véletlenül van 

annyi szólásmondás a hazug beszéddel kapcsolatosan. Az üzenet hitelessége, s a 

valóságra vonatkozó tájékoztató funkció kerül veszélybe, ha a beszélő, úgymond, egy 

szájból fúj hideget-meleget. Főként a Magyar szókincstár sorakoztat fel számos, a 

hazugságra vonatkozó szólást mind a hazudik ige, mind a hazudós melléknév, mind 

pedig a hazug, hazugság címszavakat illetően. A megjelenő szólások száma a négy 

szócikkben összesen 70 (Kiss 1998: 348–349). Az itt található frazeologizmusok között 

igen sok a népi ihletésű: messzire vetette a sulykot, kihazudja a borjút az anyjából, 

toldja a ködmönt stb., de az újabb korokban, sőt a szlengben is megjelennek a valóság 

elferdítésének kifejeződései: ez csak mese habbal, már akkor is hazudik, ha kérdez. 
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BESZÉDSTÍLUSOKBAN 
 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

A magyar nyelv egyik jellegzetes szabálya a zöngésségi hasonulás, amely két, a 

zöngésség tekintetében különböző obstruens mássalhangzó egymásra hatása révén jön 

létre, és a fonológiai koartikulációs jelenségek közé tartozik (Siptár – Törkenczy 2000; 

Gósy 2004). A zöngésségi hasonulás posztlexikális; szón belül és szóhatáron át is 

érvényesül. Regresszív folyamat, azaz a második mássalhangzó zöngéssége vagy 

zöngétlensége hat vissza az előtte álló mássalhangzóra. Kategorikus, vagyis egy teljes 

képzési jegyet érint; ugyanakkor a beszédben gyakran eltérő realizációi is 

megfigyelhetők (Jansen – Toft 2002; Gow – Im 2004). Kötelező szabály, amely az 

anyanyelv-elsajátítás korai szakaszaiban már érvényesül (Gósy 1998). 

A magyar nyelvre vonatkozóan a legtöbb eddigi kutatásban olvasott mondatokban 

vizsgálták a jelenséget; a spontán beszédben korábban csak Gósy Mária elemezte a 

zöngésségi hasonulást. Gósy (1998) elsősorban a beszédtervezés szempontjából 

vizsgálta a jelenséget, a szünettartás és a zöngésedés/zöngétlenedés közötti 

összefüggéseket tárta fel. 

A jelen tanulmányunkban három különböző beszédstílusban vizsgáljuk a zöngésségi 

hasonulás megjelenését: felolvasásban, félspontán és spontán beszédben. A magyar 

nyelvű felolvasásra és spontán beszédre vonatkozó korábbi szakirodalom alapján a 

hipotéziseink a következők: 1. a beszélők közötti különbségek nagyobbak lesznek, 

mint a beszédstílusok közötti különbségek; 2. az artikulációs tempó befolyásolja a 

zöngésségi hasonulás megvalósulását (vö. Vago 1980); 3. a zöngétlenítés nagyobb 

arányban fordul elő szabályosan, mint a zöngésítés. 

 

2. Anyag, módszer, kísérleti személyek 
 

A vizsgálathoz 10 (5 nő, 5 férfi; 22–64 éves) magyar anyanyelvű felnőtt hangfelvételét 

választottuk ki a BEA-ból (Magyar spontánbeszéd-adatbázis, vö. Gósy 2008). 

Mindegyik kísérleti személy hanganyagából 3-féle beszédtípust elemeztünk: (i) 

olvasott beszéd, (ii) félspontán beszéd, (iii) spontán beszéd. A hanganyagokból 

kiválasztottuk azokat a két obstruensből álló fonémakapcsolatokat, amelyek tagjai a 

zöngésség szempontjából eltérnek. 

A felolvasás során a kísérleti személyeknek 14 különálló mondatot és egy 13 

mondatból álló szöveget kellett meghangosítaniuk, ebben 48 olyan hangkapcsolat 



59 

 

szerepelt, ahol zöngésségi hasonulást vártunk. A felolvasók azonban többször ejtettek 

olvasási hibát, illetve tartottak a vizsgálandó hangkapcsolatokban szünetet, így ebben a 

beszédtípusban beszélőnként 37–44 vizsgálható C1C2 kapcsolat realizálódott. 

A félspontán beszédprodukcióban két szöveg (egy tudományos ismeretterjesztő és 

egy történelmi anekdota) hallás alapú visszamondása került rögzítésre. Ezeknek a 

hanganyagoknak a hossza 1,5–4 perc közötti volt. A különböző beszélőknél 10–34 

darab elemzendő C1C2 kapcsolatot adatoltunk. 

A zöngésségi hasonulás spontán beszédbeli realizációit interjúkból kivágott 2,5–14 

perces beszédrészletekben vizsgáltuk. A kísérleti személyek különböző témákról 

(általában a munkájukról, hobbijukról) beszéltek; ezekben a felvételekben a 

beszédprodukciótól függően 32–127 elemzendő C1C2 kapcsolat szerepelt. 

Az akusztikai elemzés során nem vizsgáltuk azokat a mássalhangzó-kapcsolatokat, 

amelyekben a hangok között szünetet tartott a beszélő. Ugyanakkor nemcsak a szó 

belseji, hanem a szóhatáron álló C1C2 kapcsolatokat is elemeztük. Így összesen 1190 

mássalhangzó-kapcsolatot vizsgáltunk (1. táblázat). Zöngésítést az esetek 70,6%-ában, 

zöngétlenítést 29,4%-ukban vártunk. 

 

1. táblázat. A C1C2 kapcsolatok megoszlása a különböző beszédtípusokban 

 

Beszédtípus A C1C2 kapcsolatok száma A C1C2 kapcsolatok aránya (%) 

Felolvasás 397 33,5 

Félspontán 216 18,1 

Spontán 577 48,4 

 

Az akusztikai elemzést a Praat 5.0 jelfeldolgozó szoftverrel végeztük. Vizsgáltuk a 

zöngésség meglétét és a zöngés/zöngétlen rész időtartamát a hangon belül (ezt %-os 

arányban adatoltuk, a mássalhangzó teljes időtartamát tekintve 100%-nak). Zöngésnek 

tekintettük a hangot, ha az időtartamának legalább 80%-ában tartalmazott zöngét. 

Zöngétlennek tekintettük a hangot, ha az időtartamának kevesebb, mint 20%-ában 

tartalmazott zöngét. A 20–80% közötti értékek esetén a hangot félzöngésnek 

tekintettük. 

Megmértük a beszélők artikulációs tempóját hang/s-ban. Megvizsgáltuk, hogy a 

zöngésségi hasonulás szabályszerű megvalósulása függ-e a beszédstílustól, az 

artikulációs tempótól vagy más egyéni beszédjellemzőktől. 

A statisztikai elemzést (leíró statisztika és egytényezős ANOVA) az SPSS 16.0 ver-

ziójával készítettük. 

 

3. Eredmények 
 

A mássalhangzó-kapcsolatokat két fő kategóriába soroltuk: 1. a szabály szerint 

megvalósult a hasonulás; 2. rendhagyó módon realizálódott a mássalhangzó-kapcsolat. 
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Szabályosnak tekintettük azokat az eseteket, amelyekben a C1 (az időtartamának 

legalább 80%-ában) hasonult a C2 zöngésségéhez vagy zöngétlenségéhez. A szabályos 

realizációk aránya a korpuszban 88,5% volt, a rendhagyóké 11,5%. A szabályos 

zöngésítések és zöngétlenítések arányában nem találtunk szignifikáns különbséget: a 

zöngésítések 85,8%-a, a zöngétlenítések 89,3%-a valósult meg szabály szerint. 

A mássalhangzó-kapcsolatok realizációit hét altípusba soroltuk. A nyelvi szabálynak 

megfelelő realizációk között (1. csoport) három altípust különíthettünk el: a) a 

zöngésségi hasonulás szabályosan megvalósult (az esetek 85,7%-a); b) C1 szabályosan 

hasonult, de C2 törlődött (1,2%-ban); c) C1 hasonult C2-höz, de a C2 képzési helye vagy 

módja módosult (1,6%-ban). A rendhagyó realizációknak (2. csoport) négy altípusát 

figyelhettük meg: d) a hasonulás teljesen elmaradt (3,1%); e) előreható (progresszív) 

hasonulás történt (1,3%); f) C1 félzöngés hangként realizálódott (előfordult, hogy a C2 

is félzöngéssé vált; az esetek 4,5%-a); g) C1 törlődött, azaz nem deríthető ki, hogy 

megvalósult-e a hasonulás (2,6%). Az egyes altípusokra példák olvashatók a 2. 

táblázatban. 

 

2. táblázat. Példák az egyes realizációtípusokra 

 

Kategória 
Fonológiai 

forma 

Elvárt 

fonetikai forma 

Megvalósult 

fonetikai forma 

a) Szabályos hasonulás bizto bizto bizto 

b) C1 hoh hoch hoc 

c) C3 zt st sts 

d) Nincs hasonulás mgtrtni mgtrtni mgtrtni 

e) Progresszív hasonulás kepze kebze kepse 

f) Félzöngés uho ucho uho 

g) C2  kitit c kitit  kitit 

 

 

3. táblázat. A szabályos realizációk aránya beszédtípusonként 

 

Beszédtípus Átlag (%) Átlagos eltérés (%) Terjedelem (%) 

Felolvasás 90,47 4,57 85,00–100,00 

Félspontán 85,76 7,08 76,70–100,00 

Spontán 87,78 6,86 75,00–96,00 
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A beszédstílusok csak kismértékben befolyásolták a zöngésségi hasonulás 

megvalósulását (az eredmény nem szignifikáns, ezt azonban a csoportonkénti kis 

adatszám is magyarázhatja). Megfigyelhető, hogy az elemzett C1C2 kapcsolatok 

legalább 85%-át minden adatközlő szabályosan ejtette az olvasott szövegben; míg a 

spontán beszédben adatoltuk a legnagyobb arányban (75%) a rendhagyó realizációkat, 

és ebben a beszédtípusban egyik adatközlő sem valósította meg 100%-ban szabályosan 

a zöngésségi hasonulásos helyeket (3. táblázat). 

 

 

 

1. ábra. Az altípusok megoszlása az egyes beszédstílusokban 

 

 

 

 

2. ábra. A szabályos zöngésségi hasonulások aránya beszélőnként és beszédstílusonként 

(f = ’férfi’, n = ’nő’, a számok az életkort jelzik) 

 
A C1C2 kapcsolatok realizációinak megoszlása az egyes beszédstílusokban igen eltérő 

volt (1. ábra). A zöngésségi hasonulás elmaradása az egyes beszédstílusokban nagyjából 
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egyforma arányban jelent meg, míg a nyelvi szabálynak megfelelő típusból a C2 törlődése 

és a C2 képzési helyének vagy módjának a módosulása leginkább a spontán beszédre volt 

jellemző. Ezt a jelenséget a spontán beszédstílus informális sajátosságainak 

tulajdoníthatjuk. 

Az egyes beszélők között jelentősek az eltérések, ugyanakkor ezek nem 

tendenciaszerűek, sem a nem, sem az életkor nem befolyásolta a zöngésségi hasonulás 

megvalósulását (2. ábra). 

 

 

 

3. ábra. Az artikulációs tempó (terjedelem és medián) és a realizációtípusok közötti összefüggés 

 

Az artikulációs tempó tekintetében csak a b) altípus különbözött a többi kategóriától; 

a C2 törlődését a gyorsabb artikulációs tempó okozhatta. Eredményeinket a statisztikai 

adatok is alátámasztják: bár az egytényezős ANOVA szerint nincs szignifikáns 

különbség az egyes csoportok között [F (6, 570) = 1,993, p = 0,065)], a Tukey post hoc 

teszt szerint a b) altípus szignifikánsan különbözik az a) és d) altípusoktól (p = 0,037 és 

p = 0,033). A 3. ábrán az is megfigyelhető, hogy a szélsőségesen gyors és 

szélsőségesen lassú tempóértékek esetén is a szabályos zöngésségi hasonulás a 

legvalószínűbb; ugyanakkor hasonlóan szóródnak a tempóértékek a hasonulás teljes 

elmaradása esetén is. Mindez azt jelenti, hogy a tempó nem befolyásolja jelentősen a 

zöngésségi hasonulás megvalósulási formáját. 

 

4. Következtetések 
 

A jelen kutatás célja annak meghatározása volt, hogy a zöngésségi hasonulás hogyan 

valósul meg különböző beszédstílusokban. A magyar félspontán és spontán beszédre 

vonatkozóan hasonló tanulmányok korábban még nem születtek, így az e stílusokban 
adatolt, közel 800 előfordulás elemzése a későbbi kutatások számára is kiindulásul 

szolgálhat. 
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Habár a beszédstílusok közötti különbség statisztikai értelemben nem volt 

szignifikáns, a legtöbb rendhagyó realizációt a spontán beszédben adatoltuk. A jelenség 

a beszédtervezési folyamatok eltéréseivel magyarázható: a hasonulás elmaradása a 

spontán beszéd tervezése közben fellépő bizonytalanságnak lehet a következménye. 

A beszélők közötti variancia jelentős, különösen a félzöngés realizációk gyakorisága 

tűnik egyénspecifikus sajátosságnak. Bizonyos esetekben ez akár a beszélő személy 

azonosításának egyik eszköze is lehet. További vizsgálatot igényel, hogy például a 

formális-informális stílusok/regiszterek különbségeinek szociolingvisztikai 

meghatározása szempontjából miképpen hasznosíthatók az eredmények. 

Az eredményeink szerint a magyarban a zöngésségi hasonulás 75–100%-ban 

megvalósul. Mivel a hipotézisünkkel ellentétben az eddigi adatok alapján az 

artikulációs tempó nem befolyásolja a zöngésségi hasonulás megvalósulásait, további 

kutatások szükségesek a rendhagyó realizációk okainak feltárására. A magyarázatok 

nyilvánvalóan túlmutatnak a nyelv fonetikai-fonológiai domíniumán, elsősorban a 

pszicholingvisztika területére. 
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BOÓCZ-BARNA KATALIN 
 

 

MEGAKADÁSJELENSÉGEK A NÉMETÓRÁN FOLYÓ 

KOMMUNIKÁCIÓBAN 

A „nyelvi hiba” értelmezése 
 
 

1. Előzmények 
 

Elöljáróban néhány szó az eddigi vizsgálataimról, melyek a jelen előadás alapjául 

szolgálnak. Oktatói és kutatási tevékenységem hangsúlyos területe a német mint idegen 

nyelv elsajátítása, az utóbbi öt-tíz évben a német mint második idegen nyelv 

elsajátításának folyamata, a tanórai nyelvhasználat, a tanár és tanuló nyelvi magatartása 

és ennek hatása a tanórai kommunikációra. Vizsgáltam a nyelvváltás, majd az első 

idegen nyelvi transzfer tanórai beszélgetésekre gyakorolt hatását, azaz milyen 

mértékben befolyásolja a kommunikációs szándék megvalósulását a nyelvváltás és a 

nyelvváltás kezelése spontán megnyilatkozásokban és szabad, önálló diskurzus során. 

Osztályoztam a nyelvváltások kommunikációra gyakorolt hatását (Boócz-Barna 2003–

2007). 

 

2. A jelen vizsgálat tárgya 
 

A tanórai kommunikáció kutatása során szerzett felismeréseim vezettek el a megaka-

dásjelenséghez, amelyet az idegennyelv-órai kommunikáció során többnyire nem 

megfelelően kezelnek, és ez gátló hatást fejt ki a tanórai kommunikációba történő 

későbbi bekapcsolódásra, valamint a nyelvelsajátítás folyamatának egészére. 

Előadásomban a német mint második idegen nyelvi órán folyó diskurzusok 

megakadásjelenségeinek okaira és kezelésére vonatkozó vizsgálatom néhány 

felismerését mutatom be. Célom, a nyelvórai beszédrészletek alapján, a nyelvórai 

megakadásjelenségek optimális, a nyelvelsajátítást ösztönző kezelési módozatainak 

leírása, és hogy hozzájáruljak a nyelvi hiba korszerű, a nyelvelsajátítást ösztönző 

értelmezéséhez. Vizsgálataimat a következő kérdések mentén végzem: a) Milyen 

megakadásjelenségek lépnek fel a némettanulók tanórai szabad beszédében (interakció 

és monológ)? b) Hogyan reagálnak a megakadásra az interakcióban részt vevők? c) 

Mire vezethető vissza az elsietett, korai tanári beavatkozás – „segítség”? d) Milyen 

hatást fejt ki a tanár kivárása, illetve beavatkozása a kommunikációra? 

A transzkripciót a Henrici-féle (1995) partitúra-eljárás, az elemzést az idegennyelv-

elsajátítás specifikus diskurzus-elemzése (Henrici 1995) alapján végzem. A jelenségek 

leírásához Gósy (2005) és Olbertz-Siitonen (2007) terminológiáját alkalmaztam. A 
vizsgált órarészletek videóra rögzített középiskolai németórák diskurzusai, a tanulók 

megközelítőleg A2-es nyelvi szinten állnak. 
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Valódi beszélgetésekről van szó, mégpedig Nissen (1986) szerinti értelemben: a 

tanórai beszélgetés valódinak tekinthető, ha a tanuló önmagát adja, kész arra, hogy 

érzelmi rizikót vállaljon, illetve odafigyel másokra, felkarolja, továbbfejleszti, vagy 

éppen korrigálja őket és saját magát is (Nissen 1986). Lényeges kiemelni még, hogy az 

idegennyelv-órán folyó kommunikáció alapvető eltéréseket mutat a hétköznapi 

kommunikációval szemben, melyek elsősorban a nyelv kettős funkciójából adódnak, a 

nyelv ugyanis a nyelvórán a tanulás tárgya és egyúttal az órai kommunikáció eszköze 

is. Döntő tényező ugyanakkor a résztvevők specifikus szerepe, illetve 

szerepértelmezése és az ezzel összefüggő elvárások is (Portmann-Tselikas 2001, 

Aguado 2006, Boócz-Barna 2007). 

A megakadásjelenség fontos szerepet játszik a kommunikációban, és ebből 

következően lényeges szerepe van az idegennyelv-órai beszédprodukcióban is. A 

megakadásjelenségek teszik hallhatóvá és láthatóvá, hogyan koordinálja a beszélő a 

diskurzust, jelzik, hogy a beszélő a megakadás ellenére nem kívánja feladni szerepét, 

de lehetővé teszik, hogy a kommunikációs partnertől kapott visszajelzést azonnal 

„kezelje” (Olbertz-Siitonen 2007). Müllerova és Nekvapil (1990) a hezitáló szünet 

további funkcióit is megnevezi, nevezetesen a tartalmi szempontból lényeges szavak 

kiemelését és a figyelem biztosítását, az ún. kontaktus-szünetet. Lényeges funkció a 

beszélő személyes érintettségének jelzése, ez esetben a gondolat előre szárnyal, a 

beszéd még kevésbé tudja követni a gondolatot, mint a beszélő számára semlegesebb 

beszélgetésben. Az elszólásokban, szótévesztésekben, újrakezdésekben felfedezhető, 

hogyan alakul, változik a gondolkodási folyamat. Sokszor a beszélő egy fontos 

információ megnevezése vagy korrekció előtt is hezitál. 

Ezekből következően, és mivel a tanulás célja a kommunikatív kompetencia 

elsajátítása az adott idegen nyelven, a nyelvtanulóknak lehetőséget kell kapniuk arra, 

hogy különféle kommunikatív szerepben megnyilvánulhassanak, és a fenti 

jelenségekkel saját maguk is szembesüljenek. 

 

3. Megakadásjelenségek a német mint idegen nyelv órán.  

Néhány jellemző példa 
 

Az eddigi vizsgálatban 11 óra 17 diskurzusának tanulói megakadásjelenségeit 

dolgoztam fel. A következők fordultak elő: a) néma hezitáló szünet: 15; b) hezitálás 

után válasz: 12; c) néma hezitáló szünet + töltelékszó (pl. partikula) után válasz: 5; és 

ezek kombinációi d) – i)-ig: 7 beszédrészletben. 

A hezitáló szünet a) – c) típusai azokra a tanár és diákok közötti diskurzusokra 

jellemzők, ahol előzetesen a tanulók nem kapnak felkészülési, gondolkodási időt, tehát 

spontán megnyilvánulások, különösen kényes kérdések, tabu témák esetében. Ekkor 

hosszabb szünet vagy a kommunikáció megszűnése is felléphet, mint pl. a „Beszélgetés 

a szerelemről” órarészletben, amikor a tanár újabb és újabb kérdésekkel próbál 

„segíteni”, amivel végképp blokkolja a megszólalást. Máskor a tanuló elkezdi a választ, 
hezitál (= tartalmi válogatás), de a tanár nem vár ki, hanem befejezi saját maga a 
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választ, majd újabb kérdést tesz fel, mint a „A beszélgetés idegen nyelvről” részletben. 

A tanuló itt a bizonytalanságát kifejező anyanyelvi kérdés után ad igazi választ. 

A hezitáló szünet e formái másrészt tanulói monológokban is megjelennek. A 

szerepeket a tanulók előzetesen kiválasztották, majd átgondolhatták, mit akarnak 

mondani, de az előadásmód szabad volt. Az itt fellépő szünetek feltehetően tartalmi 

válogatás miatt következnek be, elsősorban itt is kényes téma megnevezése előtt. 

Barbara: Also ich habe ich habe einen Sohn. Er ist sehr jung, 17 Jahre alt und er hat 

Probleme in der Schule und őőő mit seinen Freunden (… …) und őőő ich glaube, dass 

er verschiedene Tabletten nimmt und őőő verschiedene Drogen nutzt. 

A tanár azonban ezúttal nem vág közbe, kivárja a monológ végét, majd pozitív 

visszajelzést ad a tartalomra vonatkozóan. Pl. „Stress abbauen“ – Szerepjáték az 

orvosnál – bemutatja a problémát, hogy segítséget kaphasson. 

 

A rögzített beszédrészletek további megakadás-kombinációkat is tartalmaznak, 

melyeket érdemes egyenként felvázolni. 

d) típusú kombináció: néma hezitáló szünet + bizonytalanság kifejezése + hezitáló 

szünet 

1. részlet: „Eigenschaften” – Beszélgetés a tanulók által választott fotón szereplő 

személyről: 

L: Warum…hm…findest…du ihn komisch, Szilvia? 

S: …Vielleicht …(köhögés) wegen … seiner Hässlichkeit 

L: Hässlichkeit? 

S: Ja auch. 

 

A tanuló gondolkodik a válaszon, valódi, megalapozott választ akar adni. Ez meg is 

valósulhat, mert a megakadás kezelése ösztönző: a tanár kivárja a választ, nem szól 

közbe. 

e) típusú kombináció: néma hezitáló szünet + folytatás + hezitáló szünet + 

újraindítás + hezitáló szünet (hiba észlelése) + ismétlés korrekcióval + nyújtás + 

anyanyelvi segítségkérés 

2. részlet: „Berufe – Traumberuf ” A tanuló mesél a szülei foglalkozásáról: 

S3: Meine Mutter ist Lehrerin …und…hmmm meine Vater …mein Vater arbeitet fü:r 

közlekedés . 

L.: für die Verkehrsbetriebe. 

S3: Ja, ja. 

 

A megakadások tolerálása, a tanár kiváró, türelmes magatartása lehetővé teszi, hogy a 

tanuló beszéd közben átgondolja, mit akar mondani, és rájöjjön, hol van szüksége 

segítségre. 

Az f) típus: néma hezitáló szünet + folytatás (zárás: emelkedő intonációval) + szünet 

3. részlet: „Feierabend” Tanár-diák beszélgetés a szabadidőről: 

S1: Ich gehe ins Theater, . weil dieser Stück / … 

L: dieses Stück . akartad mondani Katikám igaz? … dieses Musicalstück . ja’ 

S1: … weil dieses sehr interessant ist. 
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S1 első megszólalásánál az emelkedő intonáció és a szünet tartalmi válogatást jelez. A 

tanár a szünetet kihasználva belejavít. A nyelvórán a szünetet a tanár sokszor értelmezi 

segélykérésnek, vagy pedig, mint itt is, nyelvi korrekcióra használja fel (=ki). Más 

vizsgált órarészlet is ezt mutatja (pl. „A család bemutatása”). A tanár a tartalomról 

átvált a formára vagy valójában nem is a közlésre koncentrált. Lényeges, vajon miért 

teszi ezt, mivel a genus-hiba nem zavarja a kommunikációt. Ez a tanári reakció 

többségében a tradicionális, mind a mai napig létező nyelvtanközpontú felfogást jelzi. 

A g) típus: néma hezitáló szünet + töltelékszó + ismétlés + folytatás 

4. részlet: „Berufe – Traumberuf ” Kontextus: A tanulók arról beszélnek, mik a 

jövőbeli terveik. 

S1: Ich möchte reich sein. (Mosolyogva. A többiek is nevetnek.) 

L: Das habe ich mir schon irgendwie gedacht. 

S1: Und zum Beispiel (…) őőő, zum Beispiel Direktor einer Bank. (A többiek nevetnek.) 

L: Mit einem Wort? 

S1: Bankdirektor 

L: Bankdirektor. Sehr gut! 

 

A megakadásjelenségek és a kiváró tanári magatartás – mint a 4. példában – 

eredményes tartalmi válogatáshoz vezet. 

A h) típus: néma hezitáló szünet + töltelékszó + kezdés + hezitálás + töltelékszó 

+ folytatás tévesztéssel + hezitálás + töltelékszó + folytatás korrekcióval + 

hezitálás + töltelékszó + befejezés mássalhangzó cserével 

5. részlet: „Freundschaft” – bevezető beszélgetés az előző órán olvasott szövegről: 

L: Wir müssen jetzt noch ganz schnell zu Hannes zurückkehren. Was wissen wir noch 

über Hannes? 

S: Ööö…die Klassenkameraden…ööö…haben eine..ööö…keine Ahnung…ööö…vom ihn. 

L: Von ihm. Sehr schön! Haben keine Ahnung von ihm. Was bedeutet das? Sie haben 

keine Ahnung von ihm? Können wir das anders sagen? 

 

A szaggatott tanulói megnyilvánulás jellemző az új téma feldolgozásának első 

fázisaiban. Ha a tanulónak van ideje és lehetősége, hogy töprengjen mondandóján és új 

összefüggéseket ismerjen fel, a kommunikáció eredményes. A tanárnak a tartalomra 

adott pozitív megerősítése, miközben a korrigált nyelvi formát használja, ösztönzi a 

tanulónak a további kommunikációs helyzetekbe való bekapcsolódását. (A tanulói 

közlést záró metatézis itt nem kompetencia-hiba, ezt a tanuló egyéb órai megszólalásai 

kizárják.) 

A i) típus: töltelékszó néma hezitáló szünet + töltelékszó + folytatás + téves 

szótalálás + újraindítás változtatással 

7. részlet: „Stress abbauen“ – Szerepjáték – az orvosnál bemutatja a problémát, 

hogy segítséget kaphasson. Tanulói monológ: 

S4: Also ich kann mich an die Gewohnheiten von meinem Großvater gar nicht 

gewöhnen. Er will immer etwas putzen und immer Ordnung machen. Wenn ich zum 

Beispiel őőő khm meine Schuhe nicht őőő őőő in den Schrank őőő (… …) halte also er 
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wird immer sehr böse und er will immer Fenster putzen, Geschirr spülen und 

staubsaugen. 

 

A részlet második részében a többszöri hezitálás, a példa keresése és a téves 

szótalálás tartalmi válogatásra utal, melyen túljutva a tanuló megvalósítja 

kommunikációs szándékát. Ezt nagyban elősegíti az is, hogy a grammatikai hiba sem 

őt, sem pedig a többi résztvevőt nem zavarja, és nem készteti beavatkozásra. 

 

4. A megakadás jelző funkciója – pozitív hibafelfogás 
 

A megakadás, mint azt órarészletek is mutatják, jelzi: a) a tanuló valódi válaszon 

gondolkodik (tartalmi válogatás), b) a beszédtervezés mely szintjén áll (nem kész 

közlés), c) az érzelmi viszonyulást a témához (kényes kérdés, tabu téma), d) a 

kreativitást (új felismerés). Az adott kommunikációt és magát a nyelvelsajátítást is 

befolyásolja a megakadás értelmezése, hibának tekintik-e, vagy pedig a kommunikáció 

természetes komponenseként bánnak vele. 

Az idegennyelv-órai kommunikáció komplex folyamatát sok tanítási és tanulási 

tradíció befolyásolja. Ilyen a hagyományos hibafelfogás is, mely megakadályozhatja, 

hogy az önálló beszédprodukció megakadásainak fontos jelző funkciója érvényre 

jusson. Holott a hiba idegennyelv-didaktikai szempontból értelmezésem szerint nem 

viszonyítható kizárólagosan a célnyelv normáihoz, mert ebben az esetben figyelmen 

kívül maradnak mind a beszélt nyelvi kommunikáció, mind pedig az idegennyelv-

elsajátítás folyamatának specifikus jellemzői. Éppen ellenkezőleg, a nyelvtanulót arra 

kell ösztönözni, hogy fedezze fel az új nyelvet, kísérletezzen vele, feltételezéseket 

állítson, illetve módosítsa ezeket. A hibát tehát az adott tanulási és kommunikációs 

szituáció, valamint a tanulók nyelvi szintjének figyelembevételével kell értelmezni, e 

szerint kell döntést hozni arról, hogy a hibát javítani, reflektálni vagy éppen tolerálni 

kell-e. A hibának ez a differenciált megközelítése kreatív tanulói és tanári 

kommunikációt eredményez a célnyelven, mely nagymértékben kihat a tanulói köztes 

nyelv fejlődésére (Boócz-Barna 2007). 

Reflektálva vizsgálatom célját, nevezetesen a nyelvórai megakadásjelenségek 

optimális, a nyelvelsajátítást ösztönző kezelési módozatainak leírását, az eddigi 

elemzések a következő felismerésekhez vezettek: 

A megakadásjelenség tanulmányozása és tudatosítása a nyelvelsajátítás és 

nyelvtanulás elengedhetetlen feltétele, a megakadás ugyanis nem hiba, hanem fontos 

és ez idáig kihasználatlan kommunikációs eszköz. A megakadás egyfelől lehetőséget 

nyújt a nyelvtanulónak saját maga, a témához való viszonyulása és felkészültsége 

megismerésére. A magakadásokban továbbá pszichés folyamatok is tükröződhetnek, 

melyek pozitív vagy negatív irányban befolyásol(hat)ják a beszélgető partnert. 

Másfelől, a tudatosan alkalmazott megakadásnak stratégiai-retorikai funkciója is lehet. 

Idegen nyelvi kommunikációban lényeges szempont természetesen a 
megakadásjelenség kompenzáló funkciója is, a nyelvhasználó ily módon próbálja 

áthidalni az idegen nyelvi hiányosságait. 
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5. Zárszó 
 

A beszédtervezés és beszédprodukció optimális fejlesztéséhez szükség lenne tehát a 

tanulói összefüggő szabad beszéd – monológ és interakció – közös, rendszeres 

tanórai elemzésére és reflektálására, mely során a nyelvtanulók és a tanár 

visszajelzést kapnak a nyelvtanulók fejlődéséről az egyes kompetencia-területekre 

vonatkozóan, amely alapján lehetővé válik a stratégiai funkciók felismerése és 

gyakorlásuk megtervezése (pl. a tartalmi válogatás idejére). 

Ennek előfeltétele a rendszeres valódi diskurzus, melynek megvalósítása a 

nyelvórai interakciók átalakítását teszi szükségessé, mivel a jelenleg realizált 

interakciós formák és eszközök többnyire korlátozzák a fenti célok elérését. Mely 

vonatkozásban kell változtatni? 

A) Az esetek többségében a tanár kezdeményezi és koordinálja az interakciót. Ebből 

adódóan a tanulók kevéssé sajátítják el az interakciós stratégiák és technikák nagy 

részét és nyelvi eszközeit, pl. kezdeményezés, a szó átvétele, a lépések megtervezése. 

Kevéssé vannak kitéve gyors, váratlan helyzeteknek, spontán megnyilvánulásnak, 

nem nagyon ismerik a diskurzusban való részvétel megtartásának technikáit stb. B) 

A tanár – szerepéből adódóan – mindig meg akarja érteni a tanuló közlését. 

Következésképpen a tanuló nem kényszerül stratégiák alkalmazására annak érdekében, 

hogy megértsék őt, pl. magyarázatkérés és -adás, a kommunikáció hatásának és 

sikerességének az ellenőrzése, félreértések tisztázása, korrekció. Ebből adódhat 

olykor az is, hogy a tanár félreérti a tanulói megakadást és a szünetet általában. C) A 

tanári „segítség” = külső beavatkozás sok esetben azonnali. Ez félreértés esetén azt is 

jelentheti, hogy a tanulónak nem nyílik lehetősége arra, hogy magyarázatot kérjen a 

kommunikációs szándékra vagy a nyelvi megfogalmazásra vonatkozóan. A tanuló nem 

próbálhatja ki, nem mutathatja meg nyelvi kreativitását sem. Megakadás esetén nem 

kap elég időt tartalmi válogatásra, és következésképpen sokszor elsikkad a valódi 

tartalom, a tanuló közlendője. D) A nyelvórai diskurzus általában a tanár 

visszajelzésével zárul. Nincs szükség arra, hogy a beszélgetés befejező szakaszában a 

tanuló összegezze érveit, következtetéseket vonjon le vagy minősítse 

megnyilvánulását. E) A nyelvórai kommunikáció (szimulált vagy valódi diskurzus) 

általában nem fullad kudarcba. A tanár tradicionális szerepfelfogásból következően fel- 

és sokszor „megoldja” a fellépő problémákat, ellentéteket. 

Az önálló beszédprodukció fázisában tehát sokkal több, diákok közötti interakció 

szükséges, hogy a nyelvtanulók megfelelő szituáció- és szerepismerettel 

rendelkezzenek, kipróbálhassák tudásukat, nyelvi és szociális kompetenciájukat és 

nyelvi kreativitásukat. Ez az idegennyelv-didaktikai felfogás ösztönzi a hipotézis-

alkotást, „kísérletezést” a nyelvvel, a felfedező tanulás megvalósulását, melynek során 

felértékelődnek és valóban hasznosulnak a nyelvi-kommunikatív próbálkozások. 

A jelen vizsgálati szakaszban további megakadásjelenségek rögzítését, majd 
osztályozását és elemzését tervezem, amennyire lehetséges, és elsősorban a diákok 

közötti diskurzusra koncentrálok. 
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BORBÁS GABRIELLA DÓRA 
 

 

A BIBLIA MINT KOMMUNIKÁCIÓS TANKÖNYV 
 

 

 

 

 

1. A Bibliában a nyelvhasználatra vonatkozóan két fő tiltást találunk: a III. és a IX. 

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, 5Móz 5:11). „Ne tégy 

a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot” (2Móz 20:16, 5Móz 5:20). A III. 

parancsolat az Isten nevének más denotátumokra való felesleges alkalmazásától és 

hamis, felesleges esküvéstől, esküdözéstől is óv. A IX. parancsolat pedig elsősorban a 

hazugságoktól, rágalmazásoktól, félrevezetésektől, csúsztatásoktól és a 

pletykálkodástól véd meg minket. Ha jól meggondoljuk, a X. is nyelvi parancs. A IX. a 

beszédre, a X. a belső beszédre vonatkozik. A X. a gondolati bűnnel foglalkozik, és az 

ember nyelvvel gondolkodik: „Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te 

felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és 

semmit, ami a te felebarátodé” (2Móz 20:17, 5Móz 5:21). 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 a 

részletezése a tízparancsolat), azok maguktól fogják tenni, illetve nem tenni ezt a 

tízféle cselekedettípust a bennük lévő szeretet szerint. 

2. A műben további több tucat praktikus tanácsot találunk a beszédünk milyenségére 

vonatkozóan. Hely hiányában most csak néhányat tudok idézni ízelítőül: 

„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 teremttettek: Ugyanabból a 

szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!” (Jak 3:2, 5–6, 

8–10) 
„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 
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kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a Törvényhozó, aki 

hatalmas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod [bírálod] a 

másikat?” (Jak 4:11–12) 

„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 tanubizonyságok, káromlások.” (Mt 

15:11, 16–19) 

„Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve 

orvosság.” (Péld 12:17) 

„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) 

„A bölcseknek nyugodt beszédét inkább meghallgatják, mint a bolondok közt 

uralkodónak kiáltását.” (Préd 9:19) 

„Láttál-é beszédeiben hirtelenkedő embert? A bolond felől több reménység van, 

hogynem afelől!” (Péld 29:20) 

„Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében mondott beszéd, oh 

mely igen jó!” (Péld 15:23) 

„A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; aki pedig megtartóztatja ajkait, az 

értelmes.” (Péld 10:19) 

„Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot.” 

(Péld 25:15) 

„Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd 

pedig támaszt haragot.” (Péld 15:1) 

„A te falatodat, amelyet megettél, kihányod; és a te ékes beszédidet csak hiába 

vesztegeted. A bolondnak hallására ne szólj; mert megútálja a te beszédidnek 

bölcsességét!” (Péld 23:8–9) 

„Ne mondd ezt: mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? mert nem 

bölcsességből származik az ilyen kérdés.” (Préd 7:10) 

3. Az eredményes kommunikációval foglalkozó könyvek szinte mind azzal 

foglalkoznak, hogy hogyan győzzünk meg valakit valamiről, aki nem akarja, hogy 

meggyőzzük, hogyan érjük el, hogy valaki azt tegye, amit mi akarunk. Az eredményes 

kommunikáció ezen módszerei csak addig hatékonyak, amíg a hallgató rá nem jön, 

hogy becsapták, befolyásolták. 

Elkezdtem vizsgálni a jézusi párbeszédeket. Nagyon meglepődtem. Szinte mindent 

épp ellenkezőleg csinál, mint ahogyan megszoktuk, ahogy bevett gyakorlatunk. Jézus 

módszere más: senkit ne győzzünk meg! Hatékonyabb a szabad akarat, annak 

biztosítása, hogy ki mit akar elfogadni és tenni, csak azt fogadja el és tegye. 

Bemutatom három párbeszéd rövid elemzését. Részletesebb vizsgálódással még több 

szépséget találhatunk bennük! 
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4. Lássuk először a Nikodémus-párbeszédet! 

„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. Ami testtől 

született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám 

néked: Szükség néktek újonnan születnetek. … És amiképpen felemelte Mózes a 

kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen 

Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy 

az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, 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.” (Ján 3:1–7, 14–17) 

28 húsvétján vagyunk, Jeruzsálemben. 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 

plusz hagyomány legalizmusáról van itt szó. Súlyos hibájuk volt az önteltség, az 

önigazultság. Josephus Flaviusnál részletes leírásokkal találkozunk a mozgalomról, 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 Jézushoz, 

egy tanulatlan (ti. nem tanult rabbiiskolában) ácshoz, titokban. Érdekelte Jézus személye, 

hiszen ekkor Jézus már megtisztította a templomot, már tett csodákat, már túl volt 

szolgálata elején. 

Nikodémus személyes meggyőződése miatt nevezi mégis rabbinak a tanulatlan 

Jézust. Tapasztaljuk, hogy Jézus mintha egész másra válaszolna, mintha nem 

csatlakozna Nikodémus kezdő mondatához. Valójában azonban igazi gondolataira, a 

valódi, Nikodémust izgató kérdésre válaszol. Hiszen a zsidók úgy gondolkodtak 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 igen gúnyosan 

válaszolt: ’Jézus, most azt mondod nekem, hogy anyámnak kell megint megszülnie 

engem?’ 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 számára lényegi, döntő elképzelés új 

megvilágításba került a gondolkodásában, és a régi elképzelése küzd az újjal, ami 

azonban nagyon más, egyelőre a számára befogadhatalanul nagyon más elképzelés 

önnön életéről. Jézus éppen ezért mintha meg sem hallotta volna a gúnyt, és a 
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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.) 

Mi mit csináltunk volna? Lehetséges, hogy leszidtuk volna Nikodémust, hogy miért 

titokban, lopakodva jön hozzánk. Visszaszúrtunk volna, amikor ironizál, amikor 

egyértelműen butaságot mond, és ezzel minket, az általuk mondottakat tartja 

butaságnak. Valójában azonban sohasem 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 Jézus nem szeretettel reagál, nem jöhetett volna létre 

egymás gondolatainak megértése, és a cél sem: Nikodémus közeledése Jézus 

gondolataihoz. 

5. Jézus kihallgatásai i. sz. 31. niszán 13-án pénteken zajlottak (azon kronológia 

szerint, amelyik szerint i. e. 5 késő őszén született). Több helyszínen kihallgatták Jézust: 

Annás (még csütörtök éjjel), (majd péntek hajnal és reggel) Kajafás, a szanhedrin, 

Pilátus, Heródes, majd újra Pilátus előtt. Ezekből a párbeszédekből nézzünk meg 

néhányat! A legfeltűnőbb, hogy Jézus általában csöndben van, nem válaszol semmit. Egy 

– bibliai kronológia szerint – 700 évvel korábbi messiási prófécia meg is jövendölte ezt: 

„Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely 

mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt; és száját nem 

nyitotta meg!” (Ésa 53:7) 

„Amazok pedig megfogván Jézust, vivék Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol az írástudók 

és a vének egybegyűltek vala. Péter pedig követi vala Őt távolról egész a főpap 

pitvaráig; és bemenvén, ott ül vala a szolgákkal, hogy lássa a végét. A főpapok pedig és 

a vének és az egész tanács hamis bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy 

megölhessék őt; És nem találának. És noha sok hamis tanú jött vala elő, mégsem 

találának. Utoljára pedig előjövén két hamis tanú, Monda: Ez azt mondta: Leronthatom 

az Isten templomát, és három nap alatt felépíthetem azt. És fölkelvén a főpap, monda 

néki: Semmit sem felelsz-é? Micsoda tanúbizonyságot tesznek ezek ellened? Jézus 

pedig hallgat vala. És felelvén a főpap, monda néki: Az élő Istenre kényszerítelek 

téged, hogy mondd meg nékünk, ha Te vagy-é a Krisztus, az Istennek Fia? Monda 

néki Jézus: Te mondád. Sőt mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok az 

embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljőni az égnek felhőiben. Ekkor a 

főpap megszaggatá a maga ruháit, és monda: Káromlást szólott. Mi szükségünk van 

még bizonyságokra? Ímé most hallottátok az ő káromlását. Mit gondoltok? Azok pedig 

felelvén mondának: Méltó a halálra.” (Mt 26:57–66) 

„Mikor pedig reggel lőn, tanácsot tartának mind a főpapok és a nép vénei Jézus 

ellen, hogy Őt megöljék. És megkötözvén Őt, elvivék, és átadák Őt Ponczius 

Pilátusnak, a helytartónak. … Jézus pedig ott álla a helytartó előtt; és kérdezé Őt a 

helytartó, mondván: Te vagy-é a zsidók királya? Jézus pedig monda néki: Te 

mondod. És mikor vádolák Őt a főpapok és a vének, semmit sem felele. Akkor 

monda néki Pilátus: Nem hallod-é, mily sok bizonyságot tesznek ellened? És nem 
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felele néki egyetlen szóra sem, úgy hogy a helytartó igen elcsodálkozék. … Mert jól 

tudja vala, hogy irigységből adák Őt kézbe. Amint pedig ő az ítélőszékben ül vala, 

külde őhozzá a felesége, ezt üzenvén: Ne avatkozzál amaz igaz ember dolgába; mert 

sokat szenvedtem ma álmomban Őmiatta.” (Mt 27:1–2, 11–14, 18–19) 

„[Pilátus] Mondván: Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk! [Jézus] Monda 

pedig nékik: Ha mondom néktek, nem hiszitek: De ha kérdezlek is, nem feleltek 

nékem, sem el nem bocsátotok.” (Luk 22:67–68) 

„Monda pedig Pilátus a főpapoknak és a sokaságnak: Semmi bűnt nem találok ez 

emberben. De azok erősködének, mondván: A népet felzendíti, tanítván az egész 

Júdeában, elkezdve Galileától mind idáig. Pilátus pedig Galileát hallván, megkérdé, 

vajjon galileai ember-é ő? És mikor megtudta, hogy Ő a Héródes hatósága alá tartozik, 

Héródeshez küldé Őt, mivelhogy az is Jeruzsálemben vala azokban a napokban. 

Héródes pedig Jézust látván igen megörüle: mert sok időtől fogva kívánta Őt látni, 

mivelhogy sokat hallott Őfelőle, és reménylé, hogy majd valami csodát lát, melyet Ő 

tesz. Kérdezé pedig Őt sok beszéddel; de Ő semmit nem felele néki.” (Luk 23:4–9) 

Sokat tanulhatunk a csend kommunikációs szerepéről. Mindig érdemes 

megvizsgálnunk, van-e egyáltalán lehetőségünk az üzenetünk átadására! Vajon a 

hallgatónk olyan állapotban van, hogy érdekli, amit mondanánk? Vajon indulatmentes, 

türelmes, ránk figyelni tudó, velünk együttgondolkodásra képes? Jézus jól látta 

ezekben a párbeszédekben, hogy nincsenek ideális kommunikációs feltételek a 

megértetésre, ahogy ezt meg is fogalmazta: „Ha mondom néktek, nem hiszitek: De ha 

kérdezlek is, nem feleltek nékem, sem el nem bocsátotok.” Sem megértési szándék, 

sem a szabadon bocsátás szándéka nem volt meg a hallgatóságában. Jézus azért nem 

válaszolt, mert semmi célja nem lehetett a mondatainak a hallgatóság hozzáállása 

miatt. Ha Jézus magyarázkodott volna, védte volna magát, ha bármit számon kért 

volna, csak növelte volna az amúgy is dühös faggatózók indulatát. 

Heródest sem Jézus mondanivalója érdekelte, hanem csodát szeretett volna látni, 

Heródes sem volt nyitott Jézus mondandójára, hanem előzetes elvárásai voltak. 

Érdemes megtapasztalnunk, hogy ha előzetes elvárásunk van egy kommunikációban, 

akkor nem adjuk meg a másik számára a szabad akaratot, hogy azt és úgy mondhassa, 

ahogy szeretné, és többnyire ilyenkor sem működik tökéletesen a kommunikáció. 

Csalódást szül, ha nem azt adjuk, amit a másik vár, ha nem pontosan úgy alakul az 

adott kommunikáció, ahogy elterveztük. A csalódás is az érzelmi indulat egy fajtája. 

Megakadályozza, hogy valóban nyitottak legyünk a másik üzenetére. 

6. A samáriai asszonnyal való beszélgetés i. sz. 29 elején zajlott. Jézus ennek a nőnek 

– még a tanítványokat is megelőzve – fedte fel legelőször, hogy ki is Ő. Ebben az a 

különlegesen érdekes, hogy a zsidók számára a samaritánusok kerülendő nép volt, az is 

érdekes, hogy a nőket nem kezelték egyenrangú félként vallási kérdésekben, és a 

párbeszédből az is kiderül, hogy ez a nő nem túl erkölcsös életet élt. Jézus mégis őt 

választotta. 

Kik a samaritánusok? A samaritánusoknak külön vallási kultusza volt, csak a Tórát 

(Mózes öt könyvét) fogadták el, és saját templomuk volt a Garizim hegyén. A Garizim 
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az a hegy, amelyen a zsidó honfoglaláskor elhangzottak a mózesi törvény áldásai. 

Samária lakosai a babiloni fogság alatt és után keveredtek pogány népekkel. 

„Elhagyá Júdeát és elméne ismét Galileába. Samárián kell vala pedig általmennie. 

Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, 

amelyet Jákób adott vala az ő fiának, Józsefnek. Ott vala pedig a Jákób forrása. Jézus 

azért, az utazástól elfáradva, azonmód leüle a forráshoz. Mintegy hat óra vala. Jöve egy 

samáriabeli asszony vizet meríteni; monda néki Jézus: Adj innom! Az ő tanítványai 

ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Monda azért néki a samáriai 

asszony: Hogy kérhetsz inni zsidó létedre éntőlem, aki samáriai asszony vagyok?! 

Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felele Jézus és monda néki: Ha 

ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked: Adj innom!; te kérted 

volna őt, és adott volna néked élő vizet. Monda néki az asszony: Uram, nincs mivel 

merítened, és a kút mély: hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy-é te 

a mi atyánknál, Jákóbnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is 

és jószága is? Felele Jézus és monda néki: Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét 

megszomjúhozik: Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké 

meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek 

kútfeje lesz ő benne. Monda néki az asszony: Uram, add nékem azt a vizet, hogy 

meg ne szomjúhozzam, és ne jőjjek ide meríteni! Monda néki Jézus: Menj el, hívd a 

férjedet, és jőjj ide! Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól 

mondád, hogy: Nincs férjem; Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán 

mondtad. Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink 

ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a 

hely, ahol imádkozni kell. Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az 

óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti 

Azt imádjátok, amit nem ismertek; mi Azt imádjuk, amit ismerünk: mert az idvesség a 

zsidók közül támadt. De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók 

Lélekben és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő 

imádóiul. Az Isten Lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy Lélekben és igazságban 

imádják. Monda néki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (aki Krisztusnak 

mondatik); mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Monda néki Jézus: Én 

vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjövének az ő tanítványai; és 

csodálkozának, hogy asszonnyal beszélt; mindazáltal egyik sem mondá: Mit keresel? 

vagy: Mit beszélsz vele? Ott hagyá azért az asszony a vedrét, és elméne a városba, és 

monda az embereknek: Jertek, lássatok egy embert, aki megmonda nékem 

mindent, amit cselekedtem. Nem ez-é a Krisztus? Kimenének azért a városból, és 

hozzá menének. … Abból a városból pedig sokan hivének Benne a Samaritánusok 

közül annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett vala.” (Ján 4:3–30, 39a) 

Mivel zsidó nem szólíthatott meg samaritánust, és mivel a samaritánus nő ismerte a 

zsidók velük szembeni felsőbbrendűségi érzését, Jézus a nő bizalmának elnyeréséhez azt 

választja, hogy kér tőle valamit. Ezáltal éppen nem a felsőbbségét, hanem az elesettségét 

domborítja ki. Az asszony meglepődik, de fogékonnyá válik arra, amit Jézus a 

későbbiekben el szeretne neki mondani. Az egész párbeszéden végighúzódik, hogy 
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Jézus segíti a nőt abban, hogy érdeklődővé váljon. Mindig a fő szál irányában tartja a 

beszélgetést. Jézus nem kéri számon a nőt erkölcstelen életvitele miatt, hanem a férjéről 

szóló kérdéssel csak a hitelessége szempontjából foglalkozik. Folyamatosan mélyíti a 

mondanivalóját úgy, hogy mindig ott tart gondolkodásban, ahol a samaritánus nő. 

Mindig figyel arra, hogy mi az, amit már megértett, és miben kell megerősítenie őt. 

Jézus nagyon figyel a hallgatójára. És azt is nagyon jó tudja, hogy csak azt lehet 

meggyőzni, aki már majdnem teljesen meg van győződve önmagától, még pontosabban: 

csak segíteni lehet valakit abban, hogy önmagát győzze meg, mert akkor alakul ki 

valódi, szerves, tartós meggyőződés. 

Ha megfigyeljük, ezt a samaritánus nő is alkalmazza a párbeszéd végén. Mikor 

visszamegy a faluba, nem azt mondja, hogy „megtaláltam a Messiást”, hanem ezt 

mondja: „Jertek, lássatok egy embert, aki megmonda nékem mindent, amit 

cselekedtem. Nem ez-é a Krisztus?” Meghagyja a lehetőséget, hogy mindenki maga 

döntsön, és úgy fogalmaz, hogy érdeklődővé tegyen mindenkit Jézus személye iránt. 

7. Kommunikációink során a fő célunk mindig a hallgatóság figyelése kell legyen. 

Mi az, amit már megértettek, mi az, amit nem, mivel értenek egyet, mivel nem. A 

sikeres kommunikáció kulcsa az énközpontúság, és az üzenetközpontúság helyett a 

hallgatóközpontú kommunikáció. A másik lényegi összetevő az, hogy a kommunikáció 

csak teljesen indulatmentes közegben működik, ha a beszélő és a hallgató is 

indulatmentes. Ha érzelmi túlfeszítettségben van bármelyik fél, akkor nem érdemes 

elkezdeni a kommunikációt, vagy abba kell hagyni, elnapolni más alkalomra. 

Mindhárom fenti párbeszéd ezt példázza. És azt is, hogy segítenünk kell a 

hallgatóságot abban, hogy érdeklődőkké váljanak, illetve észre kell vennünk, ha nem 

akarnak arról a témáról, éppen akkor, éppen velünk beszélgetni. A Nikodémussal és a 

samaritánus nővel folytatott párbeszéd arra is példa, hogy egy kommunikációs 

helyzetben csak egy kommunikációs célunk lehet, egyszerre mindössze egy üzenet 

adható át hatékonyan. Nem lehet mellékes szálakat generálnunk, mert sérül a főszál 

megértése, és sokszor éppen a mellékes szálak generálnak indulatot, mert azok 

megfogalmazását egyrészt nem is gondoljuk át annyira, másrészt sokszor éppen a 

mellékszálak tartalmaznak minősítéseket, számonkéréseket, kioktatásokat. 

Amennyiben megjelenik az indulat, minden esetben távolodik a hallgató a közlőtől, és 

többnyire énvédelembe kezd, ami újabb indulatokat generál. Számomra az eredményes 

kommunikáció a másik és önmagam békességének a növeléséről, megtartásáról szól, 

mert a hatékony üzenetátadás közege: az indulatmentesség. 

 

(A bibliai idézetek a Károlyi Gáspár általi fordításból származnak.) 

 

 

 



78 

 

CS. JÓNÁS ERZSÉBET 
 

 

A MŰFORDÍTÁS MINT KOMMUNIKÁCIÓ KOGNITÍV 

MEGKÖZELÍTÉSBEN 
 

 

 

 

A kogníció – mint a megismerés folyamata – az emberi tudatban tükröződő 

környezetet, s az erről kapott információk tudati leképeződését jelenti (vö. Kubrjakova 

2004: 9, Popova, Szternin 2007: 10). A kognitív nyelvészet olyan mentális 

folyamatokat vizsgál, amelyek a megértés, a gondolkodás és a megismerés tudati 

folyamatát kísérik, s ezek mentális reprezentációit befolyásolják. A kognitív nyelvészet 

mint napjaink önálló nyelvészeti ága a megismerés-tudományból nőtt ki. A 20. század 

utolsó két évtizede jelentette a kiteljesedését, de gyökereiben – különösen az 

információ feldolgozásának mentális reprezentációjaként a nyelvi megformálást 

tekintve – már a 19. században Humboldt nyelvészeti okfejtéseiben megtalálható volt 

(vö. Potyebnya Humboldt-kutatásairól: in: Popova, Szternin 2007: 8). 

A műfordító feladata nemcsak az eredeti szöveg lexikális szemantikai tömörségének 

a megőrzése, hanem a stíluseszközök átadása is. Ha akár csak részlegesen is sikerül a 

képi világot újrateremtenie, ez a fordítás értékét jelentősen növeli (vö. Fjodorov 2002: 

374–387). 

A műfordítás állandó, dinamikus, kultúrák közötti kommunikáció, amelyet a 

következő szempontok szerint lehet elemezni: 

• A kommunikáció folyamata és modellálása 

• A fordítás mint a kommunikációs folyamat eredménye 

• Az ekvivalencia-szintek: a dinamikus ekvivalencia 

• A szövegbefogadás folyamata 

• A műfordítás egyedi kulturális effektusai 

• A műfordítás multidiszciplináris kapcsolódásai 

1. Gyenge pozíció 

2. Erős pozíció 

• A műfordító személyisége, az olvasó befogadási horizontja 

 

Ugyanerre a következtetésre jut Szabó Zoltán, a nemrég elhunyt jeles erdélyi 

stíluskutató nyelvészünk. Az oknyomozó fordításkutatás két esztétikai jelként 

értelmezett szöveg. A forrásnyelvi és a célnyelvi korpusz összevetését a következő – 

Szabó Zoltán által ajánlott – pillérekre helyezhetjük: (1) szépirodalmi szövegek vagy 

más szövegműfajok elemzése, (2) intertextuális kapcsolataik vizsgálata, (3) a 

szépírói stílus, a stílusfejlődés tendenciái, (4) a szövegkoherencia rendező elve, 
nyelvi eszközei, (5) a változások indítékai, (6) a szöveg stílustörténeti, kontrasztív 

tipológiai feltárása (Szabó 1998: 17). 
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A kommunikatív aspektus és a szövegszemantika szintjein a műfordítás-elemzésben 

jól hasznosítható a kognitív nyelvészeti megközelítés. A megismerési folyamatokra 

alapozva tárul fel az idegen nyelvű szövegértelmezés során a világ nyelvi képe. 

A világ nyelvi képe egy adott kultúra képviselői tudásának a valóságról nyelvi 

formákban rögzített összessége, amely egy adott korszak és szociális viszonyrendszer 

függvényében nyelvi szinten jön létre. A világ nyelvben rögzült tagolása, a jelenségek 

és tárgyak nyelvi leírása a világról szerzett információink egyik rendszerbeli alappillére 

(Popova, Szternin 2007: 54). 

Ugyanakkor látnunk kell, hogy ez a korlátozott és ráadásul „naiv” világkép nem 

egyenlő teljességében azzal a képpel, amely a nemzet vagy az egyén tudatában fogalmi 

szinten megjelenik, minthogy a nyelv messze nem mindent nevez meg és kategorizál, 

ami az emberi tudatban jelen van, jóllehet Gadamer filozófiája szerint a világból annyi 

a miénk, amennyit meg tudunk nevezni belőle (vö. Gadamer 1994). De mégis vannak 

olyan fogalmak, érzések, benyomások, amelyekre „nem találunk szavakat”. 

A világ nyelvi képe alapján tehát nem ítélhető meg teljes hitelességgel a 

világvalóság, a beszélő aktuális fogalomalkotásának tere (концептосфера). A nyelvi 

világkép csak közvetett információkat ad az adott kultúrában résztvevők 

gondolkozásáról, s így csak alapvető vonásokban írható le az a kognitív kép is, amelyet 

a valóságról alkotnak. 

A világ kognitív képe és a nyelvi világkép viszonya az elsődleges és másodlagos, 

következményes szerveződés, entitás viszonya. A kognitív, vagyis megismerési 

világképünk az elsődleges, a nyelvi világkép ennek verbális leképeződése. Az 

elsődleges tudati tartalomhoz a nyelv a megnevező, de másodlagos eszköz. És amit az 

átlagember nem tud megnevezni, azt a művészi világképben találja meg. 

A világ művészi képe szintén másodlagos entitás, hasonló a nyelvihez. Ez a világkép 

a befogadó tudatában a mű értelmezése során alakul ki. A műfordító is ezt éli át az 

idegen mű befogadása során. A művészi világkép nyelvi eszközökkel épül fel, s azt a 

világképet jelenti, amely az író, a költő individuális tudati világképét adja vissza. A 

fordító befogadói horizontján ugyanakkor a saját maga és kora művészi világképe is 

működésbe lép, amennyiben a fordító is alkotó individuum. Ezzel magyarázható a 

koronként törvényszerűen létrejövő, újabb fordítások megszületésének motivációja. 

A fordító számára a tudatában levő mentális lexikon a kiindulási alap, s ennek 

megfelelőit keresi idegen nyelven is. A megismerés-tudomány, a kognitív nyelvészet 

nézőpontjait alapul véve, a szótáraknak ezért nem csupán lexikális egységekre kellene 

épülniük, hanem úgynevezett keret-alapú pragmatikai információkat kellene 

közvetíteniük. A keret-szemantikai kutatások ezért a használatba, a kulturális háttér-

összefüggésekbe ágyazottan szemlélik a nyelvi megnyilatkozásokat, kifejezéseket. A 

jövő szótárai minden bizonnyal nem grammatizáló-lexikális megközelítésűek, hanem 

keret-alapúak lesznek, alaposabban és precízebben jelenítik majd meg a világra 

vonatkozó tudást, az úgynevezett fogalmi, enciklopédikus alapú ismereteket (vö. Andor 

2005: 13–42). Ugyanakkor tény, hogy minden lexikális egység jelentése flexibilis, 

bármely asszociált ismeret, amely hozzá kapcsolódik, az azt körülvevő elemeket 

képezi. 
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Langacker, a kognitív nyelvészet egyik vezető személyisége úgy beszél a lexikális 

egységről, mint az enciklopédikus tudás elérésének egy strukturált, részben 

meghatározott módjáról. „Egy lexikális egység referensének bizonyos aspektusai 

bizonyos kognitív tartományok jellemző jegyeinek középpontjában találhatók, míg 

mások inkább a periférián helyezkednek el” (Andor 2005: 22). A lexikális egységek 

rendelkeznek konvencionális jelentéssel, mégis a kontextus határozza meg az egyedi 

értelmezés valószínű módját. 

Példaként vizsgáljuk meg egy orosz klasszikus, Alekszandr Szergejevics Puskin 

versét, s annak magyar változatát Galgóczy Árpád, napjaink kiváló fordítójának 

tolmácsolásában: 

Телега жизни 

 

Хоть тяжело подчас в ней бремя Но в полдень нет уж той отваги; 

Телега на ходу легка; Порастрясло нас; нам страшней 

Ямщик лихой, седое время,  И косогоры и овраги; 

Везёт, не слезет с облучка. Кричим: полегче, дуралей! 

 

С утра садимся мы в телегу; Катит по-прежнему телега; 

Мы рады голову сломать Под вечер мы привыкли к ней 

И, презирая лень и негу, И, дремля, едем до ночлега – 

Кричим: пошёл! А время гонит лошадей. 

 

(А. С. Пушкин, 1823) 

 

180 év múltán Galgóczy Árpád magyar változata így hangzik: 

 

Az élet fogatán 

 

Bár olykor púposra rakják, De délre hűlni kezd а vérünk, 

Kocsink még könnyedén szalad; Ijeszt a horhos és a domb, 

Az ősz Idő hajt, és a bakját A lelkünk is kiszállt belőlünk, 

Nem adja semmi szín alatt. S kiáltunk: Lassabban, bolond! 

 

Reggel beszállunk nagy vitézül, Kocsink az útját egyre járja; 

Nincs kényelemvágy, lustaság, Már megszoktuk zaját, porát, 

És mint ki nyaktörésre készül, Már alszunk estebédre várva, 

Kiáltunk: Hajts!…, S az ősz Idő száguld tovább. 

 

(Galgóczy 2004: 61) 

 

A vers középpontjában az élet utazásként való értelmezése, fogalmi 
konceptualizációja (концепт) áll. Az ÉLET – UTAZÁS fogalmi metafora kibontása 

Puskinnál egy egész napos, kocsin megtett utazás részleteinek metaforikus leírásával 

történik. A kocsis maga a megállíthatatlan Idő, aki az élet múlását jelzi. Az ember a 



81 

 

reggel fürgén nekiinduló utas, aki dél felé már óvatosabb, este pedig már lelassulva, 

félálomban várja az utazás végét, a halált. 

Tekintsük át Puskin verse és Galgóczy fordítása nyomán a fogalmi metaforák 

metaforikus kifejezéseit (a szakirodalmi hagyományoknak megfelelően a fogalmi 

metaforákat csupa nagybetű jelzi):  

 

Az ÉLET – UTAZÁS konceptualizáció 

A. Sz. Puskinnál 

Az ÉLET – UTAZÁS konceptualizáció 

Galgóczy Árpád magyar fordításában 

AZ ÉLET – UTAZÁS 

AZ ÉLET – EGY TELJES NAP  

A FIATALSÁG – A REGGEL 

[С утра садимся мы в телегу / Reggel felülünk 

a szekérre.] 

A FIATALSÁG – KÖNNYŰ FOGAT 

[Телега на ходу легка / A kocsi könnyedén 

szalad.] 

AZ ÉLET – UTAZÁS 

AZ ÉLET – EGY TELJES NAP 

A FIATALSÁG – A REGGEL, A FIATAL 

EMBER – VITÉZ 

[Reggel beszállunk nagy vitézül.] 

A FIATALSÁG – KÖNNYŰ FOGAT 

[Kocsink még könnyedén szalad.] 

A FIATALSÁG – BÁTORSÁG, MERÉSZSÉG 

[Мы рады голову сломать / Mi nem bánjuk, ha 

betörik is a fejünk.] 

A FIATALSÁG AKTIVITÁS, ENERGIA 

[И, презирая лень и негу / Megvetjük a 

lustaságot, semmittevést.] 

A KÖZÉPKORÚSÁG – DÉL, 

A KÖZÉPKORÚSÁG – A MERÉSZSÉG 

ELVESZTÉSE 

[Но в полдень нет уж той отваги. / De délben 

már nincs meg a merészség] 

A KÖZÉPKORÚSÁG ÖSSZERÁZÓDÁS A 

NEHÉZ ÚTON 

[Порастрясло нас / Összerázódtunk] 

A KÖZÉPKORÚSÁG – FÉLELMEKKEL 

KÜZD 

[Нам страшней / И косогоры и овраги./ 

Félelmetes nekünk a meredek és a szakadék] 

AZ ÖREGSÉG – ESTE, AZ ÖREGSÉG – 

MEGSZOKÁS 

[Катит по-прежнему телега; / Под вечер мы 

привыкли к ней. / Fut a szekér, mint korábban, / 

már hozzászoktunk.] 

AZ ÖREGSÉG – ÁLMOSSÁG AZ ALVÁS 

ELŐTT, 

A HALÁL – ÁLOM, A TEMETŐ – ÉJSZAKAI 

SZÁLLÁS 

[И, дремля, едем до ночлега / És szunyókálva 

haladunk a szállás felé.] 

A FIATALSÁG – BÁTORSÁG, MERÉSZSÉG 

[És mint ki nyaktörésre készül] 

 

A FIATALSÁG AKTIVITÁS, ENERGIA 

[Nincs kényelemvágy, lustaság] 

 

A KÖZÉPKORÚSÁG – DÉL 

A KÖZÉPKORÚSÁG – A VÉR TÜZÉNEK 

ELVESZTÉSE 

[De délre hűlni kezd а vérünk.] 

 

A KÖZÉPKORÚSÁG – A LÉLEK 

ELVESZTÉSE A NEHÉZ ÚTON 

[A lelkünk is kiszállt belőlünk.] 

A KÖZÉPKORÚSÁG – FÉLELMEKKEL 

KÜZD 

[Ijeszt a horhos és a domb.] 

 

AZ ÖREGSÉG – ESTE, AZ ÖREGSÉG – 

MEGSZOKÁS 

[Kocsink az útját egyre járja; / Már megszoktuk 

zaját, porát.] 

 

AZ ÖREGSÉG – BÓBISKOLÁS ESTEBÉD 

ELŐTT, 

A HALÁL – ESTEBÉD 

 

[Már alszunk estebédre várva.] 
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A magyar fordítás egészében visszaadja a fogalmi metaforák képi világát, de ki is 

egészül újabbakkal: a vitézség, a vér tüze, a halál megidézése, az azzal folytatott 
küzdelem, az estebéd várása. Az ÉLET – UTAZÁS, ÉLET – KÜZDELEM 

konceptualizációja összekapcsolásának számos változatát ismerjük a magyar 

irodalomban, Madáchtól kezdve (A cél megszünte a dicső csatáknak. A cél halál, az 

élet küzdelem, az ember célja a küzdés maga) Petőfin át (Egy gondolat bánt engemet, 

Ágyban, párnák közt halni meg) Adyig idéződnek fel ezek a fogalmi beágyazottságok. 

Ady Endre ugyanezt a fogalmi metaforát bontja ki a Kocsi-út az éjszakában című 

versében elemeire bontva, megemelve az expresszív és emotív hatást: 

 

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában 

 

Milyen csonka ma a Hold, 

Az éj milyen sivatag, néma, 

Milyen szomorú vagyok én ma, 

Milyen csonka ma a Hold. 

 

Minden Egész eltörött, 

Minden láng csak részekben lobban, 

Minden szerelem darabokban, 

Minden Egész eltörött. 

 

Fut velem egy rossz szekér, 

Utána mintha jajszó szállna, 

Félig mély csönd és félig lárma, 

Fut velem egy rossz szekér. 

 

(1909) 

 

Adynál a konceptualizáció két új fogalmi metaforával egészül ki: AZ EGÉSZ – JÓ, 

A TÖREDEZETT – ROSSZ. 

Galgóczy nem tudott elszakadni a magyar nemzeti kulturális konceptualizációtól. 

Magyar Puskin-fordítása a kulturológiai beágyazottságában közvetített műalkotás, 

ugyanakkor Puskin mélabús önfeladó értelmezése az élet alkonyáról nem fér össze a 

magyar gondolkodással. 

Elemzésünk a fordítás során mozgósított interkulturális kapcsolatrendszerre hívja fel 

a figyelmet. Egy rövid vers fordításából is feltárulhatnak azok a többszintű konnotációk 

és civilizációs tudnivalók, amelyek egy teljes kulturális háttér szemiotikai jelei. Ezért a 

versfordítások vizsgálatában is célszerű a multikulturális kontrasztív pragmatika keretei 

között és módszereinek segítségével eljárni. A szintaxis, a szemantika és a pragmatika 

szemiotikai dimenzióinak háromszögében a kontrasztív és a kommunikatív 

szemléletmód nem zárja ki egymást, hanem csupán más-más dimenziókat hangsúlyoz. 
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A fordítás kognitív nyelvészeti megközelítéséhez a konceptualizáció fogalmát 

vezettük be. A kognitív nyelvészet terminusával konceptualizáció alatt a világ 

dolgainak, jelenségeinek, folyamatainak fogalmi feldolgozását értjük, amely valamely 

egyetlen tárgyias nézőpontból történik. E megértési folyamatban van egy közös 

előismereti pozíció az egymást értő beszélők részére, ez a referenciapont, ezáltal mégis 

csak létezik egy elvont fogalmi modell is az adott dologról, entitásról, amelyet a 

kognitív nyelvészet idealizált kognitív modellnek (ICM) hív, s a fogalom legfontosabb 

összetevőit tartalmazza. 

A kognitív nyelvészet megközelítésében az ÉLET – UTAZÁS egy olyan fogalmat 

helyez a középpontba, amely hátterek (scenes), keretek (frames), forgatókönyvek 

(scripts) hálóiban működik, vagyis az orosz és a magyar kulturális megismerés-

tevékenység struktúráiban egyedileg reprezentálódik, jelenik meg valós használati 

mivoltában. Nálunk elsősorban Adyt idézi a fogalmi metafora, amelynek sajátja az 

emotív elemekkel, az érzelmi asszociációkkal megemelt metaforikus kifejezésmód. Az 

oroszban többek között Puskin metafora-alkotása a prototípus. A szakirodalom 

terminusaival élve, a keretek és tartományok (dominium) nem választhatók el az aktív 

zónáktól, amelyek a diskurzusban a fogalmat egy megnyilatkozás során egy adott 

relációs kifejezéshez és vele kapcsolatos nevekhez kötik. Ezt mutattuk be a fordítás 

elemzése során. Egy egész diskurzus-kontextust kell megnéznünk, hogy 

meghatározhassuk egy fogalom aktív zónáját: Miből merített Galgóczy mentális 

lexikona, mi biztosítja azt a koherenciát, amely egy szinonima-készletből épp azokat 

rendeli Puskin fordulataihoz magyarul, amelyeket a műfordító tapasztalatai, ismeretei 

alapján hozzátársít, konnotál? Látható, hogy az időbeli lefolyás miatt a dinamikusság is 

jellemzi azokat a fogalmi tartományokat, amelyeknek nyelvi reprezentációját a 

fordításban egy-egy lexikai egység hordozza. A referenciapont a magyarul beszélők 

számára az ÉLET – UTAZÁS fogalomkörben sok esetben Ady költészete, Puskin 

melankolikus tűnődésével szemben a küzdelemnek, a harcnak élethosszig tartó képe. 

Galgóczy, a kiváló fordító sem tudja ezt a magyar fogalomalkotást a tudat mélyéről 

kitörölni. 

Igazolva látjuk Sz. Ju. Sztyepanov erre vonatkozó megállapítását: „a 

konceptualizáció – a kultúra sűrítménye az emberi tudatban; az, aminek képében a 

kultúra az ember mentális világának részévé lesz. S ugyanakkor a konceptualizáció az, 

aminek a segítségével a hétköznapi ember – bár nem hoz létre „magas kultúrát” – 

önmaga is a kultúra részévé válik. Sőt alkalmanként kihatással is van arra. A 

konceptualizáció – az ember mentális világának alapvető kulturális egysége” 

(Sztyepanov 1997: 40–41). Ezt bizonyítják a műfordítások fordításstilisztikai és 

kognitív nyelvészeti ősszevetései is. 
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DÉR CSILLA ILONA 
 

 

TÖBBSZAVAS DISKURZUSJELÖLŐK A MAGYAR NYELVBEN 
 

 

 

 

 

1. A többszavas diskurzusjelölők problematikája 
 

Annak ellenére, hogy a diskurzusjelölőkről szóló szakirodalom jókora része az 

egyszavas egységek mellett számol a többszavas diskurzusjelölők (pl. másként szólva; 

jobban mondva; úgy értem, hogy…) létezésének tényével (pl. Cuenca 2003: 1073; 

Dömötör 2008), esetleg hoz is rájuk példát, igen kevés a kimondottan ezekre az 

egységekre alaposabban koncentráló elemző munka (kivétel pl. Siepmann 2005). Dirk 

Siepmann szerint a többszavas diskurzusjelölők (multi-word discourse markers; routine 

formulae; complex markers; second-level discourse markers – az utóbbi Siepmann 

saját terminusa) olyan „közepes gyakoriságú, két vagy több nyomtatott szóból álló 

rögzült kifejezések vagy kollokációk, amelyek egyetlen egységként viselkednek.” 

(Siepmann 2005: 52, kiemelés D. Cs. I.) Az előbbi definíció az elméletben jól 

használható, de a gyakorlatban nem mindig: a többszavas egységek sokszor nehezen 

választhatók el egyes két vagy több önálló diskurzusjelölőt tartalmazó előfordulásoktól. 

Ez utóbbiak ugyanis szintén több szóból állnak, de az alkotó tagok közti viszony eltérő 

jellegű: az igazi többszavas diskurzusjelölők általában saját szintaktikai szerkezettel 

rendelkeznek (de lehetnek elliptált tagjaik), még akkor is, ha már nagy fokban 

idiomatizálódtak; a kapcsolódott egyszavasok pedig nem. Az elválasztás nehézségét 

fokozza, hogy mind a szintaktikai kapcsolódást, mind az ellipszist nehéz megállapítani 

egyes konkrét esetekben. A következő példában kérdéses, hogy ellipszissel van-e 

dolgunk: „Akkor most azt kérdezném, hogy mi volt akkor, amikor… illetve nem [= ? 

illetve nem ezt kérdezem, hanem azt, hogy], általánosságban, hogy amikor valaki 

végez, tehát szerez PhD-fokozatot biológiából, és mondjuk itt, Magyarországon, tegyük 

föl, hogy Magyarországon szeretne dolgozni, akkor egyáltalán mik mik vannak előtte, 
milyen lehetőségeket lát.” Az alábbi társalgásrészletben nem dönthető el könnyen, 

hogy két egyszavas diskurzusjelölő jelenik-e meg egymás mellett vagy többszavas 

diskurzusjelölőt látunk: „próbáljuk valamihez kötni, tehát mondjuk van saját 
csoportja, vagy vagy saját témán saját pénze”. Ami az előbbi mellett szól, az az, hogy 

bármelyik elhagyásával nem kapunk agrammatikus mondatot, míg ilyen tagelhagyást 

az igazi többszavas diskurzusjelölőknél nem vihetünk végbe (hacsak nem úgy, hogy 

egy másik több- vagy egyszavas diskurzusjelölői alakulatot kapunk, pl. ilyen 

változatoknál lehetséges ez: pontosabban ~ pontosabban szólva ~ pontosabban szólva 
azt mondhatnánk, hogy… A tehát mondjuk-ot tartalmazó példában az eredetileg 

főmondatként létező mondjuk jól szemlélteti az átmeneti pontot az egy- és többszavas 
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diskurzusjelölői kategória között: ha kitesszük egyes bővítményeit, pl. mondjuk azt, 

hogy…, akkor már többszavas diskurzusjelölő, ha nem, akkor forma szerint egyetlen 

elemből áll, tehát egyszavas, de ez az utóbbi besorolás vitatható. 

Felmerülhet bennünk, hogy a kollokálódást is használhatnánk kritériumként a több 

egyszavas és a többszavas diskurzusjelölők elkülönítésében, de az előbbiek is képesek 

kollokálódni, például: de egyébként, és így, most így, tehát így (l. Dér–Markó 2007). 

Egy további lehetőség az alkotó tagok egymástól való elszakíthatósága lehetne. Ezzel 

a szemponttal viszont az a gond, hogy sok olyan többszavas diskurzusjelölő létezik, 

amelyik eleve „megszakított” egységként létezik, egy vagy több részük tehát 

aktuálisan „töltendő ki”, például: by… we mean; hasonlítsuk össze …-t …-vel; 
egyrészről…, másrészről…; az egy dolog, hogy…, az pedig egy másik, hogy… stb. 

(mindezt vö. Siepmann 2005: 82 kk.). 

További nyitott kérdés, hogy a többszavas diskurzusjelölők azonos funkciójú, de 

formai szempontból egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő változatait (pl. 

például, hogy egy példát is mondjak, egy példával élve, hogy egy példával éljünk stb.) 

miként kezeljük elméleti szempontból, tehát hogy az egyes variációkat mindig 

különálló diskurzusjelölőnek vegyük-e vagy pedig számoljunk a variálódás 

lehetőségével (s ha igen, azt meddig engedjük meg; a kérdéshez l. Siepmann 2005: 45–

51). 

Az eddigieket áttekintve azt mondhatjuk, hogy a több egyszavas és a többszavas 

diskurzusjelölők elkülönítésére teljesen biztos fogódzónk nincs, de több kritérium 

együttes használatával már viszonylag jól meg lehet állapítani, hogy melyik egység 

melyik kategóriába tartozik (a saját szintaktikai szerkezet szempontja rendszerint 

működik, kivéve az egyfelől – másfelől típust). Itt is számolnunk kell azonban az 

olyan átmeneti esetek létével, amelyek esetében nem feltétlenül tudunk egyik vagy 

másik oldal javára dönteni. 
 

2. Újrafogalmazó diskurzusjelölők 
 

Az újrafogalmazó diskurzusjelölők az újrafogalmazás (reformulation, repair, self-

repair, reinterpretation) funkcióját fejezik ki (de erre más nyelvi elemek is képesek). 

„Az újrafogalmazás olyan diskurzusfunkció, amelynek során a beszélő újra-kidolgoz 

egy gondolatot a célból, hogy pontosabb legyen és hogy »elősegítse az eredeti 

gondolatnak a hallgató által történő megértését«” – idézi Blakemore-t (1993: 107) 

Cuenca (2003: 1071). Az utóbbi szerint az újrafogalmazás esetében ekvivalencia-

műveletről van szó (ugyanezt tükrözik a parafrázisra épülő definíciók is), vagyis 

tartalomazonosságot kíván meg. Siepmann (2005) szerint azonban az újrafogalmazók 

és folytatók (reformulators and resumers) nem feltétlenül azonos tartalmat adnak 

vissza, inkább kiegészítő információt, így növelve a hallgató szövegértésének fokát. 

Del Saz – Fraser (2003) szerint pedig az újrafogalmazást javításként (repair) érdemes 

elgondolni, ami lehet önmagunk kezdeményezte (self-initiated repair), de mások által 
kezdeményezett javítás (other-initiated repair) is. A motiváció azonos: a beszélő azon 

kísérlete, hogy a diskurzus megelőző, problematikusnak bizonyult részét a jobb 
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kommunikáció érdekében tisztázza. Fraserék is elkerülik az ekvivalencia alapján 

történő újrafogalmazás-meghatározást, szerintük ugyanis három ok miatt sem jó azt 

használni: nehezen tartható fenn elhatároló szempontként; a példák elemzésében 

sokszor nem állapítható meg egyértelműen, hogy parafrázisról van-e szó; nincs 

elméleti vagy leíró jelentősége, előnye, a legtöbb újrafogalmazó ugyanis átszeli ezt a 

két kategóriát. Az előbbiekhez csatlakozva, vagyis az újrafogalmazást tágan értve 

vizsgáltam meg magyar anyagon az újrafogalmazás megjelenését. 

 

3. Esettanulmány 
 

A magyar többszavas diskurzusjelölők leírását megkezdendő, az újrafogalmazást 

kifejező jelölőket választottam ki vizsgálat céljára. Az újrafogalmazás komplex 

funkció, a funkcionális leíráshoz Del Saz – Fraser (2003: 5–9) alábbi taxonómiáját 

vettem alapul: 

• Kitágítás/kibővítés (expansion): „több információt biztosít”, a forrásszegmens 

részletesebb, hosszabb, teljesebb alternatív változata jelenik meg. Altípusai: a. 

kidolgozás (elaboration): pl. Mosd le a kocsit. Más szavakkal [in other words], 

permetezz rá szappanos vizet, majd öblítsd le, ezután alaposan szárítsd meg egy 
frottírtörölközővel. b. meghatározás (definition): Egy amőbát – vagyis [that is] 

egy egysejtű állatot – láttunk a mikroszkópban. c. azonosítás (identification): 

Dan, akit fekete tarajos sünként ismerünk [known as], valóban nagyon kedves 

fickó. d. illusztráció (illustration): Számos okot tudok rá, hogy elmenjek. Például 

[for instance] ott lesz Mary Lou. 

• Szűkítés (compression): a forrásszegmenshez képest egy rövidebb verzió jelenik 

meg, vagy a második szegmens egy sor elemet összegez egyetlen kifejezésbe 

tömörítve, pl. Johnnak olyan munkája van, amely megköveteli tőle, hogy 
túlórázzon, alulfizetik és maszkot kell hordania. Egyszerűen fogalmazva [to put it 

simply]: a munkája rettenetes.  

• Módosítás (modification): „megváltoztatja a megelőző szegmens értékét, hogy 

jobban alkalmazkodjon ahhoz, amit a beszélő ért a tények vagy a szituáció 

észlelése alatt”: a. leszűkítés (narrowing, narrowing down): Levágta a haját. Azaz 

[that is] levágta a haja nagy részét és csak a széleken hagyott egy keveset. b. 

javítás (correcting): Kedvelem őt. Illetve [or rather]/Ha jól meggondolom [on 

second thought], azt mondanám, valójában utálom. 

• Újraértékelés (reassessment): egy, a beszélő által a megelőző szegmensben 

szándékolt implikáció újrafogalmazása, ami egy jó vagy rossz forgatókönyvet 

(scenario) ír le, például: Alkoholt vitt a buliba. És ami még rosszabb [still worse], 

fiatalkorúaknak adott belőle. Implikáció: ’alkoholt vinni egy partira rossz dolog’. 

 

Az általam vizsgált anyag egy 126 perces társalgásfelvétel volt hat adatközlővel (3 

nő és 3 férfi), mind 34–40 év közötti PhD-fokozatos biológusok, kivéve az 
interjúkészítőt, aki a témából a disszertációját író szociológusnő volt. Az 

alapfeltevésem az volt, hogy mivel az angol újrafogalmazók nagy számban 
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tartalmaznak többszavas diskurzusjelölőket (vö. Del Saz 2003; Del Saz–Fraser 2003), a 

magyar változatok esetében is ez lesz a helyzet. Az anyag ideálisnak tűnt az 

újrafogalmazás vizsgálatára a beszédhelyzet és a téma miatt is, ugyanis mindkettő 

valószínűsítette, hogy újrafogalmazás sokszor meg fog jelenni a beszélgetés során: a 

szociológus kérdező fél egyszerre öt biológussal készített mélyinterjút, akik részletesen 

válaszoltak a szakmai pályájukra vonatkozó kérdésekre, időnként vitatkoztak is 

egymással, az interjúkészítő pedig sokszor belekérdezett az egyes résztémákba, bővebb 

kifejtést kérve. 

Az eredményeket nézve az az elvárás teljesült, hogy az anyagban nagy számban 

szerepelnek majd újrafogalmazást kifejező diskurzusjelölők (149 darab), az azonban 

kevésbé, hogy ezek között jócskán lesznek többszavasok, hiszen, mint az alábbi 

táblázatból látható, mindössze 15 többszavas jelölő, továbbá 5 többszavas-egyszavas 

kombináció jelent meg a vizsgált funkcióban. 

 

1. táblázat. A vizsgált anyagban szereplő újrafogalmazó diskurzusjelölők 

 

Újrafogalmazó diskurzusjelölő 

(ÚDJ) 

ÚDJ-típus 

(db) 

ÚDJ-előfordulás 

(db) 

egyszavas (pl. szóval) 11 122 

többszavas (pl. már úgy értem, hogy) 13 15 

több egyszavas (pl. hát// például) 3 6 

többszavas- egyszavas kombináció 

(jobban mondva//hát)  

5 6 

Összesen 32 149 

 

 

A többszavas ÚDJ-k között egyedül a tehát hogy fordult elő a legtöbbször (3 adat), 

az összes többi csak egyszer, az anyagban szereplő ÚDJ-típusok tehát: ezek közé 
tartozik az, hogy; hogy akkor; illetve nem; mondjuk azt, hogy; már úgy értem, hogy; 

mit tom én; most legyen az; na szóval; szóval hogy; szűkítsük le …-rA; tegyük föl, 
hogy; tehát hogy; tehát hogy is mondjam csak. A többszavas-egyszavas kombinációk a 

következők voltak: jobban mondva//hát; mit tom én//szóval; például//én nem tom; 

szóval//mondjuk így; tehát//mit tudom én. Az előbbieket összehasonlítva az egyszavas 

ÚDJ-kel, láthatjuk, hogy az utóbbiak esetében három diskurzusjelölő jelent meg 

kiemelkedő mennyiségben: a tehát (80 előfordulás), a szóval (15) és a vagy (11). 

Az elemzett anyagban jól látszott, hogy az ÚDJ-k (akárhány szóból álljanak is) 

különböző szintaktikai felépítésű és eltérő hosszúságú részeket is köthetnek, például: 

„<nem mérlegelik>, tehát <az abszolút nincs belevonva a képbe>, hogy mondjuk ez egy 
egyetemről érkezett” (a záró mellékmondat mindkét szegmenst folytatja). 
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Ami az ÚDJ-funkciókat illeti, az összes ilyen diskurzusjelölő esetében a kibővítés-

kidolgozás (61 előfordulás) és a szűkítés (52) volt a leggyakoribb, a jóval kisebb 

mennyiséget képviselő többszavas ÚDJ-knél pedig az alábbi megoszlást láthatjuk: 

• kibővítés-kidolgozás (5 adat), pl. „kellenek további álláshelyek, már úgy értem, 

hogy kutatói álláshelyek”; 

• kibővítés-illusztráció (5), pl. „kevés a hely, ahova az ember mehetne… mittomén 

négy-öt hely van Magyarországon, ahol normális kutatás van”; 

• szűkítés (4), pl. „És a disszertációtok témája az nagyban, ahogy a Laci mondja, 
kapcsolódott az már az egyetemi szakdolgozati tevékenységhez vagy közepesen 

vagy…szóval hogy mennyire?” 

• módosítás-javítás (1), pl. „Akkor most azt kérdezném, hogy mi volt akkor, 

amikor… illetve nem, általánosságban, hogy amikor valaki végez, tehát szerez 

PhD-fokozatot biológiából, és mondjuk itt, Magyarországon, tegyük föl, hogy 

Magyarországon szeretne dolgozni, akkor egyáltalán mik mik vannak előtte, 

milyen lehetőségeket lát”. 

 

A vizsgálat során az is kiderült, hogy az esetek jókora részében (76 példa, ez 

csaknem azonos az egyszavas ÚDJ-k leggyakoribbjának, a tehát-nak az előfordulási 

arányával) nem volt sem egy-, sem többszavas vagy kombinált ÚDJ, de újrafogalmazás 

igen, vagyis e funkció jelöletlen kifejeződése rendkívül gyakori, például: „szóval 

szerintem konvergál a nullához az esélye annak, hogy valaki külsőst vegyenek föl. [Ø] 

Szinte esélytelen.” Ezen belül a kibővítés-kidolgozás funkciója tűnt fel itt is a 

leggyakrabban (54 adat). Látható tehát, hogy mindegyik esetben – akár jelöletlen, akár 

jelölt volt az – a kidolgozás altípusa jelent meg a leggyakrabban, feltételezhetjük tehát, 

hogy ez az újrafogalmazás-típus az, amivel a nyelvhasználók általában is a leginkább 

élnek. 
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DOBOS CSILLA 
 

 

A KOMMUNIKÁCIÓ SZEMANTIKAI ASPEKTUSAI A SZAKEMBEREK 

ÉS A LAIKUSOK KÖZÖTTI DISKURZUSBAN 
 

 

 

 

Bevezetés 
 

A szakemberek és a laikusok közötti diskurzus az intézményi kommunikáció egyik 

speciális, rendkívül sokszínű típusa, amely napjainkban nemcsak a szaknyelvkutatás, 

hanem a kommunikációelmélet, a diskurzuselemzés és a pragmatika számára is 

népszerű kutatási területnek számít. Ennek az oka többek között abban rejlik, hogy a 

mindenkori beszélgetőpartnerek általában csak egyetlen, esetleg néhány meghatározott 

területen számítanak szakértőnek, a társadalmi kommunikáció számos egyéb színterén 

a laikus szerepkörében kell helytállniuk. Adott esetben az orvos vagy a bíró is 

laikusként vesz részt egy pénzügyi szakemberrel, például egy befektetési tanácsadóval 

folytatott interakcióban. 

A laikusok helyzetéből, illetve az intézmény által meghatározott szerepéből adódóan 

a kommunikációban több szinten merülhetnek fel problémák, amelyek különböző 

mértékben akadályozzák az interakció sikeres kibontakozását és lefolyását. Ezért 

lényeges, hogy a kommunikációban részt vevő laikusok megértsék és helyesen 

értelmezzék a szakemberek által közölt információkat, hiszen a tárgyalótermi 

diskurzusban ettől is függhet a védekezés sikeressége vagy a kár megtérülése, a 

klinikai diskurzusban pedig a beteg gyógyulása, illetve a terápia eredményessége. 

Fontos tehát annak vizsgálata, hogy a szakszavak jelentéstartalma milyen mértékben 

teszi lehetővé egy adott szakmai entitásra vonatkozó információnak az egyszerűbb, 

köznyelvi megfogalmazását és ezáltal a megértést a szakmai tudással nem rendelkező 

laikusok számára. A megértés biztosításának egyik lehetséges módja a nyelven belüli 

fordítás, amely elsősorban magyarázó parafrázis segítségével történik. A szaknyelvről 

a köznyelvre történő „átfordítás” akkor sikeres, ha a szakszavak szemantikai 

szerkezetét alkotó elemekben kódolt tartalom nem sérül, és az információ változatlan 

formában jut el a „célnyelvi” befogadóhoz, a laikushoz. 

 

1. A szakemberek és a laikusok közötti jogi párbeszéd 
 

1.1. A jogi kommunikáció típusai 
 

A jogi eljárás folyamatában létrejövő interakció megvalósulhat az azonos, illetve a 

különböző szakterületet képviselő szakemberek között. Előbbire példa a bíró, a védő és 

az ügyész kommunikációja, utóbbira pedig a bírónak vagy az ügyésznek az orvos-
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szakértővel folytatott párbeszéde. Tipikusnak mondható továbbá az azonos 

szakterületet képviselő, de különböző pozícióval, és ezzel összefüggésben általában 

eltérő szintű szakmai ismerettel rendelkezők interakciója (pl. a bírónak az írnokkal 

folytatott párbeszéde), és végül, de nem utolsósorban a szakember és laikus közötti 

kommunikáció. Erre példa a jog képviselőinek az interakciója a vádlottal, a sértettel, a 

tanúkkal, illetve a jogi eljárás folyamatába bevont egyéb laikus személyekkel. 

Miután a jogi szakemberek egyrészt a laikusok megnyilatkozásaira épülő különféle 

rendőrségi és ügyészségi iratokból, másrészt a vádlott és a tanúk vallomásából ismerik 

meg a jogeset alapját képező történéseket, a szakemberek és laikusok közötti 

kommunikáció döntő szerepet kap a tárgyalótermi diskurzusban. 

 

1.2. A jogi kommunikációt jellemző aszimmetria 
 

A szakemberek és laikusok között folyó diskurzus egyik alapvető ismérve az 

aszimmetria, amelynek mértéke az adott intézmény jellegétől függ, és egyaránt 

vonatkozik a beszélgetőpartnerek kommunikációban való részvételének a feltételeire, a 

szerepelosztásra és az ebből következő nyelvi cselekvési lehetőségekre. Például a 

tárgyalótermi diskurzusban, melynek menetét jogszabályok írják elő, a beszélőváltás 

kizárólag külső választással történik, az önválasztás nem jellemző, sőt bizonyos 

esetekben tilos. Ezzel szemben az egészségügy területén a tájékozott beleegyezés elve 

egy olyan kommunikációs folyamatot feltételez, amelyben a beszélőváltás a beteg 

önválasztásával is történhet, hiszen a betegnek joga van kérdéseket feltenni az 

egészségi állapotáról, a beavatkozás természetéről, valamint az alternatív 

beavatkozásokról, azok kockázatairól és előnyeiről. 

A példák alapján látható, hogy a szakember-laikus párbeszédet jellemző aszimmetria 

elsődlegesen nyelven kívüli okokra vezethető vissza. Érdemes megemlíteni azt a tényt, 

hogy ezen okok egy része törvényekben is manifesztálódik: a tárgyalótermi diskurzus 

esetén a büntetőeljárásról szóló törvény előírásaiban, a klinikai interakció esetén pedig 

a tájékozott, illetve érvényes beleegyezés gyakorlásának a jogában. 

 

2. A jogi diskurzust meghatározó nyelven kívüli tényezők 
 

A jogi kommunikációban részt vevő beszélgetőpartnerek nyelvi cselekvési lehetőségeit 

alapvetően határozza meg az interakció intézményi jellege, intézményhez való 

kötöttsége. A kommunikációkutatás gyakorlatában evidenciának számít, hogy a 

kommunikáció önmagában nem vizsgálható, csakis a színtér, a kontextus, a szituáció, a 

környezet, a háttér figyelembevételével (Horányi 2007: 11). Fokozottan igaz ez a 

megállapítás a jog intézményéhez kötődő kommunikációra, ahol a jog nemcsak az 

interakció keretét (pl. helyét és idejét), hanem annak formáját és tartalmát is 

meghatározza. Például a büntetőeljárásról szóló törvény a tárgyalótermi kommunikáció 

minden cselekményét pontosan előírja: a tárgyalás megkezdésétől annak berekesztéséig. 
Törvény szabályozza, hogy a bizonyítási eljárás során kik, milyen minőségben és 

milyen sorrendben tehetik meg észrevételeiket. Szintén törvény írja elő a 
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megnyilatkozások formáját: a vádlott rövid, összefüggő monológban adhatja elő a 

váddal kapcsolatos álláspontját [Be. 288.§ (3)], míg a bíró és az ügyész kérdéseket 

intézhet a vádlotthoz [Be. 290.§. (1)], vagyis a beszélgetés dialógus formájában 

folytatódik. Meghatározásra kerül a feltehető kérdések típusa is, így például a 

gyanúsítottnak nem szabad olyan kérdést feltenni, amely a választ, illetőleg nem 

bizonyított tény állítását magában foglalja vagy a törvénnyel össze nem egyeztethető 

ígéretet tartalmaz. [Be. 180.§ (1)]. Ugyancsak tilos a rákérdezés, amelyre a 

nyilatkozónak elegendő igennel vagy nemmel válaszolni [Be. 180.§ (2)]. Jogszabály 

definiálja azt is, hogy az egyes megnyilatkozások szóban vagy írásban történnek-e. Így 

például az ügydöntő határozat rendelkező részét a kihirdetés előtt le kell írni, ezt a bíró 

állva olvassa fel, és a jelenlevők állva hallgatják meg, majd ezt követően a bíró szóban 

mondja el az indoklás lényegét. [Be. 321.§ (1) (2) (3)]. A jogszabály ezenkívül a 

tárgyalótermi megnyilatkozások illokúciós erejének jellegét is előírja, melynek 

értelmében az ügyész vádbeszédet, a védő védőbeszédet tart [Be. 314.§ (1)], a sértett 

felszólalással él, míg a vádlott a vádra vonatkozó, védekezését is magában foglaló 

vallomást tesz [Be. 290.§ (1)]. 

A tárgyalótermi kommunikációt meghatározó második legfontosabb tényező azzal 

kapcsolatos, hogy az ott elhangzó megnyilatkozásoknak joghatása, jogkövetkezménye 

van (egy-egy megnyilatkozás esetén a jogkövetkezmény akár pénzbírság vagy elzárás 

is lehet). A hétköznapi élet diskurzusaiban elhangzó megnyilatkozások nem járnak 

ilyen jellegű következménnyel, s a legritkább esetben van joghatásuk, illetve 

jogkövetkezményük. 

A verbális interakció általában egy olyan, együttműködésre épülő céltudatos és 

racionális folyamat, amelynek célja a hatékony információcsere (vö. Grice 1997: 216–

221). A tárgyalótermi diskurzusban részt vevő beszélgetőpartnereknek azonban 

eltérőek a ténykonstitúcióban, a döntéshozatalban és a jogi következmény 

meghatározásában játszott szerepük és ebből adódóan az érdekeik is. Ezért a bírósági 

tárgyalásokon az eljárásba bevont laikus személyeknek nem célja a teljes körű 

információcsere, sokkal inkább az, hogy számukra előnyös döntés (ítélet) szülessen. 

Így – megsértve a társalgási maximákat – elhallgatják a számukra hátrányos 

információt és csak a számukra előnyös dolgokról számolnak be, vagy egyáltalán nem 

közölnek információt az adott esetről. 

A jogi diskurzust meghatározó nyelven kívüli tényezők között utolsóként említjük a 

beszédpartnerek eltérő tudását, amely egyaránt vonatkozik az általános és a szakmai 

ismeretekre. A szakemberek a jogrendre és a jogi eljárásra vonatkozó szakmai 

tudásukon kívül rendelkeznek a sikeres kommunikációhoz elengedhetetlenül szükséges 

kommunikatív kompetenciákkal is (vö.: Canale, Swain 1980), vagyis a laikusokkal 

ellentétben – szakmai, grammatikai és szociolingvisztikai kompetenciájuk részeként – 

ismerik azoknak a szavaknak a jelentését és használatát, amelyek a törvénykönyvekben 

és a bírósági tárgyalások mindennapi gyakorlatában előfordulnak. A laikusok általában 

nincsenek tisztában a jogrend működésével és ebből adódóan a jogi fogalmak 

jelentésével sem. Ez a szemantikai deficit a laikusok eltérő absztrakciós szintű 
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szóhasználatában, a szavak jelentésének téves vagy hiányos ismeretében, illetve a 

szójelentés ismeretének teljes hiányában nyilvánul meg. 

 

3. A jogi szakszavak jelentése és a laikusok szóhasználata 
 

A szakemberek és a laikusok eltérő szóhasználata főleg azon szavak esetében 

mutatkozik meg, amelyeket a jog speciális, szűkebb jelentésben használ (pl. dolog, 
jószág, test, gyermek, rokon, személy, birtok, tulajdon, vagyon, késedelem, panasz, 

bizonyítás stb.). Ezek a szavak a köznyelvitől eltérő absztrakciós szintű fogalmakat 

jelölnek, jelentésük konkrét tárgyismereten, pontos fogalmi meghatározáson alapszik. 

Így például jogi értelemben gyermek az a személy, aki 18. életévét nem töltötte be, 

családot az egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók 

alkotnak, közeli hozzátartozóknak minősülnek a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az 

örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és 

nevelőszülő, valamint a testvér. A jog tehát szűkíti és konkretizálja az egyes fogalmak 

jelentéstartalmát, a laikusok pedig általában azt a jelentést tulajdonítják ezeknek a 

szavaknak, amelyet a köznyelvi nyelvhasználatból ismernek és a mindennapi 

kommunikációban használnak. Hasonló jelenséggel találkozunk a pálinka szó 

értelmezésekor is. A laikusok számára a kisüsti pálinka egyszerűen jó minőségű 

pálinkát jelent, holott az EU-jogban és a közigazgatási jogban csak az a törköly- és 

gyümölcspálinka minősül kisüstinek, amelyet legfeljebb 1000 liter űrtartalmú, 

rézfelületet is tartalmazó lepárló berendezésben, legalább kétszeri szakaszos lepárlással 

állítottak elő (Bíró 2006: 381). 

Problémát azonban nemcsak a jogi terminológia okozhat, hanem az olyan egyszerű, 

vagy egyszerűnek tűnő köznyelvi szavak is, mint például kisebb, nagyobb, jelentős, 

különös, többszörös, komoly, súlyos stb. A laikus nem tud választ adni azokra a 

kérdésekre, vajon a félelem mikor számít komolynak, a testi sértés súlyosnak, vagy az 

okozott kár kisebbnek, nagyobbnak, jelentősnek, különösen nagynak, illetve különösen 
jelentősnek. A jogszabályok értelmező rendelkezéseiben megtaláljuk a jogi 

szaknyelvben használatos köznyelvi szavak definícióit (pl. kisebb a kár, ha tízezer 

forintot meghalad, de kétszázezer forintot nem halad meg, többszörös visszaeső az, akit 

a szándékos bűncselekmény elkövetését megelőzően visszaesőként végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítéltek, és az utolsó büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatóságának 

megszűnésétől a szabadságvesztéssel fenyegetett újabb bűncselekménye elkövetéséig 

három év nem telt el), ezeket azonban a laikusok nem ismerik. Itt szeretnénk 

megjegyezni, hogy előfordulnak olyan esetek is, amikor a jogászok számára sem 

egyértelműen értelmezhető egy-egy szó jelentéstartalma. Ilyen például a nemrég nagy 

vitát kiváltott jogos önvédelem kifejezés, valamint ezzel összefüggésben a menthető 

felindulás, és a védelem szükséges mértéke stb. (vö. HVG 2008. szept. 27.). 

A laikusok értelmezésében összemosódik az olyan, a hétköznapi kommunikációban 

is gyakran előforduló fogalmak jelentése is, mint például bűntett és vétség, kitiltás és 
kiutasítás, rongálás és garázdaság, rágalmazás és becsületsértés stb. A jogi 
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szaknyelvben az említett terminusok jelentései jól elhatároltak, nincsenek közöttük 

átmenetek vagy átfedések. 

Végül meg kell említenünk azoknak a köznyelvben nem használatos speciális jogi 

terminusoknak a sorát, ahol a laikusok esetében a szójelentés ismeretének teljes hiánya 

tapasztalható: vélelem, szolgalom, visszterhes, tevékeny megbánás, tilos önhatalom, 
tárgyi hatály, súlyosítási tilalom, rosszhiszemű pervitel stb. 

A szavak szemantikai szerkezetének téves vagy hiányos ismerete az eljárás 

folyamán komoly nehézségeket okoz a szakemberek és a laikusok számára egyaránt. 

Anekdotikusnak tűnő, de megtörtént esetek mutatják az interakcióban jelentkező 

problémák nagyságát. A szó jelentéstartalmának téves ismerete miatt fordulhatott elő, 

hogy amikor az ügyvéd fellebbezni akart, a vádlott azt kérte, hogy inkább lejjebbezzen. 

Egy másik vádlott azért esett kétségbe, mert a körülötte elhangzó beszédekből, illetve 

az ítéletből csak annyit értett, hogy „Próbaidőre felfüggesztjük.” Az is megtörtént, 

hogy amikor a bíróság az egyik ügyféltől a keresetlevelet kérte, az illető közölte, hogy 

senkivel nem levelezett a keresetéről. (Chikán 1988: 48) A példák azt mutatják, hogy a 

jogi fogalmak hivatalos szaknyelvi jelentése és a laikusok által nekik tulajdonított 

jelentéstartalmak között eltérések figyelhetők meg: a kereset a laikusnak a fizetést, a 

jogásznak a követelés peresített formáját jelenti. A keresetlevél a laikusnak a fizetéséről 

szóló levelezést, a jogásznak a per megindítását szolgáló kérelmet jelenti. 

 

4. A nyelven belüli átfordítás szerepe a tárgyalótermi interakcióban 
 

Az élet minden olyan területén, ahol szakemberek és laikusok lépnek interakcióba, 

felmerül a szakszerűség és közérthetőség kérdése. A jogalkotásban és a 

jogalkalmazásban is mindkét elv alapvető követelmény. A jog természetéből és 

funkcióiból adódóan, a jogi szaknyelvben a szakszerűség primátusa érvényesül, ami 

azonban nem zárja ki, sőt bizonyos szempontból egyenesen feltételezi a 

közérthetőséget. Hasonló gondolatokat fogalmaz meg az alábbi, ma is aktuális idézet 

(Chikán 1988: 48), amelyet Reichard Zsigmond (1863–1916) bíró, jogi író több mint 

száz éve, 1901-ben vetett papírra: 

 

„Gyakran halljuk, hogy a törvényt úgy kell fogalmazni, hogy az avatatlan is könnyen 

megérthesse. Ez a kívánság nem helyes és nem igazságos. A törvények nyelve egy külön 

tudományszak műnyelve, és ebből következik, hogy a törvények helyes megértéséhez 

éppen úgy szükséges a szakismeret, mint valamely természettani vagy mennyiségtani 

munka megértéséhez. Amint egy bonyolultabb természettudományi kérdésről nem lehet 

úgy írni, hogy a fejtegetést a nem tudós is megértse, éppúgy hiábavaló azt remélni, hogy 

az összes jogi szakismeret eredményét felölelő törvénykönyv úgy legyen megfogalmazva, 

hogy az is könnyen megérthesse, aki az alapul szolgáló szakismeretnek híjával van. – 

Azonkívül a törvény fogalmazásának a dolog természeténél fogva különösen szabatosnak, 

rövidnek, tömörnek kell lennie, márpedig ezek a tulajdonságok a stílust nehézkessé és 

olyanná teszik, amelynek megértése bizonyos fáradsággal jár. Meg kell tehát elégednünk 

azzal, ha a törvény fogalmazása tiszta és félre nem érthető, és csak másodsorban lehet 
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kívánnunk, hogy a törvény nyelve lehetőleg olyan legyen, amelyet a nem szakértő is 

könnyen megérthet.” 

 

A két elv között feszülő ellentmondás feloldása nem könnyű feladat. A 

szakembernek munkájához szüksége van a jól kimunkált terminológiára, hiszen csak 

ennek segítségével tudja feladatát elvégezni: a valóság történéseit úgy kell 

„lefordítania” a jog nyelvére, hogy a célnyelvi szöveg a jogszabályok terminológiáját 

tartalmazza. Csak az így létrehozott nyelvi reprezentáció állítható párhuzamba a 

törvénykönyv szövegével, és csak így dönthető el, hogy az adott történés beletartozik-e 

a bűncselekmények sorába. Másrészt a szakembernek úgy kell fogalmaznia, hogy a 

laikus is követni tudja, miről van szó, hiszen részéről jogosan felmerülő igény az, hogy 

sorsáról olyan nyelven döntsenek, amelyet ő is megért. Ezért a bírósági 

nyelvhasználatban gyakran szükség van a jogi terminusok köznyelvre történő 

fordítására. Ahogyan azt a bevezetőben már említettük, a nyelven belüli átfordítási 

folyamat egyik tipikus formája a magyarázó parafrázis. Például a bizonyítási indítványt 
előterjeszt kifejezést a bíró a következő módon „fordította le” a laikus számára: 

Gondolok itt arra, hogy tanúmeghallgatás, egyéb okirat beszerzése. Bírósági 

tárgyalásokon készült hangfelvételek tanúsága szerint a laikusok számára le kell 

fordítani mindazokat a kevésbé ismert vagy érthetetlen jogi kifejezéseket, amelyek a 

köznyelvben nem használatosak. 

 

Befejezés 
 

A szakemberek és a laikusok kommunikációjában felmerülő akadályok két alapvető 

okra vezethetők vissza: 

1. Nyelvi okok, amelyek a laikusok kommunikatív kompetenciájának a 

hiányosságaiból eredeztethetők. 

2. Szakmai ismeretek hiánya. A laikusok alapvetően nincsenek tisztában a bíróságok 

felépítésével és működésével, ebből adódóan a jogi fogalmak jelentésével sem. 

 

A jogi fogalmak hivatalos jelentései és a laikusok által nekik tulajdonított 

jelentéstartalmak között eltérések figyelhetők meg, ami a bírósági interakcióban a 

sikeres kommunikáció gátjává válhat. 
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DŐRYNÉ ZÁBRÁDI ORSOLYA 
 

 

KÜLÖNBÖZŐ NYELVEK NAZÁLIS MÁSSALHANGZÓINAK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
 

 

 

 

1. A nazalitás 
 

Nazális beszédhangok a világ majdnem minden nyelvében előfordulnak. Az azonban 

már nyelvenként különböző lehet, hogy a nazalizáció mennyire tölt be karakterisztikus 

szerepet az adott nyelvben. Fontos tényező például a beszédhangok (magán- és 

mássalhangzók) egyik fonémikus megkülönböztető jegye, amely a nazalizáció 

meglétén, illetve hiányán alapul. Másik fontos tényező a nazalizáció időtartama, vagyis 

az, hogy egy nazális fonémát vizsgálva mikor kezdődik és hol ér véget a nazalizáció. 

De lássuk először is, mit jelent a nazalizáció! 

Nazális hangokat úgy képzünk, hogy a lágy szájpadlást olyan mértékben 

süllyesztjük le, hogy a száj- és az orrüreg összekapcsolódjon, és nazális rezonancia 

jöjjön létre (Tronnier 1998). 

A nazalitás fonémikus megkülönböztető jegy az egyes nyelvekben. A nazális 

rezonancia, illetve annak hiánya vagy lecsökkenése ugyanolyan képzési mód és 

artikulációs hely mellett különböző jelentésekhez vezet, vagyis 

jelentésmegkülönböztető szerepe van: nő ~ tő; mama ~ papa. 

A fonetikai szakirodalomban (Ladefoged 1981; Maddieson 1984) különbséget 

tesznek nazális és nazalizált beszédhang között. Egyfajta definíció szerint nazális az a 

hang, amelynek képzésekor a veláris kapu nyitva van, a szájüreg többi része viszont le 

van zárva. Míg nazalizáltnak azt a hangot nevezzük, amelynek képzésekor a veláris 

kapu ugyanúgy nyitva van, ám egy szájüregi folyosó is nyitva áll. Ez utóbbi, vagyis a 

nazalizált hang asszimiláció útján jön létre. 

 

2. Nazális hangok a nyelvekben 
 

2.1. Nazális és nazalizált mássalhangzók 
 

Nazális mássalhangzók a világ majdnem minden nyelvében előfordulnak. Többségük a 

szájüreg teljes lezárásával képződik, s így az összes levegő az orrüregen át távozik. A 

nazális mássalhangzók képzési helye általában a zárhangok képzési helyeinek a 

részhalmaza. A világ nyelveinek leggyakoribb képzési helyű nazális mássalhangzója a 

dentális-alveoláris. 

A szájüreg blokkolásával képzett nazális mássalhangzók többnyire zöngések a világ 

nyelveiben. Néhány nyelvben azonban létezik zöngés/zöngétlen szembenállás az orrhan-
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gok terén is. Ilyen nyelv például a burmai. Az viszont bizonyos, hogy zöngétlen nazális 

egyetlen nyelvben sem fordul elő anélkül, hogy ne létezzen a zöngés párja is. Más 

nyelvekben (például a hindiben) a fonémikus szembenállás a zöngés és a hehezetes 

(breathy) zöngés nazális között áll fenn. A kwakwala nyelvben zöngés/laringalizált 

kontrasztot találunk, a klamathban pedig hármas szembenállást: zöngés/zöngétlen/la-

ringalizált. 

A nazális hangok mellett léteznek részleges nazálisok, illetve részlegesen nazalizált 

hangok is, ezek tárgyalására azonban a dolgozat nem tér ki. 

 

2.2. Egyéb (funkcionális) nazálisok 
 

Létezik néhány olyan nyelv is, amelynek fonológiai rendszerében a nazálisok az 

artikuláció helye szerint nem állíthatók szembe más fonémákkal (Tronnier 1998). Az 

ilyenfajta nazálisoknak morfológiai vagy fonológiai funkciójuk van, és sok esetben 

asszimilálódnak a szomszédos hangokhoz, vagy megváltoztatják annak a hangnak a 

minőségét, amellyel kapcsolatba – amely mellé – kerülnek. 

A yeletnye nyelv – amelyet Pápua Új-Guineában beszélnek – például lebegő 

(floating) nazálisokat tartalmaz. Ennek a hangnak morfológiai funkciója van, a főnevek 

egyes szám 2. személyű birtokos személyragját fejezi ki. Ha a főnév nazálissal 

kezdődik, akkor a lebegő nazális prefixumként funkcionál, és geminátát képez a 

szókezdő pozícióban lévő nazálissal. Abban az esetben pedig, amikor a főnév egy 

szókezdő zárhanggal indul, a lebegő nazális ezt a hangot is nazálissá alakítja. 

A japán a másik nyelv, amelyben funkcionális nazálist találunk. Ennek – vagyis az 

ún. mora nazálisnak – nem morfológiai, hanem fonológiai, metrikus szerepe van. 

Szótagvégi pozícióban fordul elő, és minősége hasonul az őt követő 

mássalhangzóéhoz. 

 

3. A vizsgált nyelvek 
 

Az általam vizsgált nyelvek a szlávok, vagyis a délszláv: bolgár, macedón, szerb-horvát, 

szlovén; a nyugati szláv: cseh, szlovák, lengyel; a keleti szláv: orosz, ukrán (Comrie 1993). 

Ezek mindegyike egy közös ősnyelvből (proto-szláv) származik, és a beszélők közül 

sokan könnyedén meg is értenek némely más rokon nyelvet. A kiinduló hipotézis tehát 

az, hogy a nazális mássalhangzók rendszere sem nagyon tér el egymástól a szláv 

nyelvekben (sőt talán egyforma is). Lássuk, helyes-e ez a feltételezés! 

Elsőként mindegyik nyelvben a nazális fonémarendszert tekintjük át, majd azután 

megvizsgáljuk azokat a hangokat is, amelyek részei az adott nyelv mássalhangzó-

állományának, ám nincs fonémaértékük. Köztudottan ugyanis minden nyelv több 

hangot tartalmaz, mint fonémát. Önálló fonémának csak azok a – 

jelentésmegkülönböztető szereppel bíró – hangok tekinthetők, amelyek valamilyen 

oppozícióba állíthatók egy másik hanggal. Azaz fonémák azok a hangok, amelyek egy 
adott disztribúciós környezetben felcserélhetők más hangokkal, megváltoztatva ezzel a 
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szó jelentését. Amely hangokra ez az állítás nem igaz, azok az adott nyelvben nem 

rendelkeznek fonémaértékkel, vagyis csupán allofónjai egy másik hangnak. 

 

3.1. A bolgár nyelv 
 

A bolgár nyelv nazális fonémái az m, az m
j
, az n és az n

j
, vagyis a bilabiális és az 

alveo-dentális nazális, illetve mindkettő palatalizált változata. (A palatalizációt szinte 

minden vizsgált nyelvben másképpen jelölik, de ebben a dolgozatban törekszünk 

minden téren az egységesítésre, így a fentebbi 
j
 jelet fogjuk alkalmazni.) A bolgár 

nyelvben egyébként minden mássalhangzónak létezik palatalizált változata, nemcsak a 

nazálisoknak. Érdekesség még, hogy az alveo-dentális hangok közül a t, d, s, z, c és az l 

tényleg az alveo-dentális területen képződik, míg az r és az n (vagyis az egyik nazális) 

tisztán az alveoláris területen. Az n fonémának létezik egy veláris allofónja (ez 

természetesen nem fonéma): a ŋ, amely csak veláris hangok, vagyis k, g és x (veláris 

frikatíva) előtt jelentkezik: pl. гатанка [gátaŋka] ’rejtvény’. 

A palatalizált hangokat a legtöbb bolgár [Cj] hangkapcsolatként ejti ki, különösen az 

alveo-dentális n
j
, l

j
, r

j
 hangokat, melyek képzése még inkább az alveo-palatális terület 

felé tolódik. A palatalizált és a nem palatalizált hangok szembenállása, vagyis 

oppozíciója csak a nem elöl képzett magánhangzók előtt jelentkezik. Sőt, az eredeti 

bolgár szavakban hátul képzett magánhangzó (ă, u, o) előtt is csak morfémahatáron 

jelentkezik a szembenállás: ходя [xod
j
 +-ă] ’én megyek’ ↔ хода [xod +-ă] ’a kurzus’. 

Egyéb esetekben: szó végén, mássalhangzók előtt, illetve elöl képzett magánhangzók 

előtt nincs kontraszt, csak nem palatalizált változat fordulhat elő. 

Gemináta mássalhangzók (köztük a nazálisok is) csak morfémahatáron jelenhetnek 

meg: отдел [od-dél] ’osztály, szekció’ (a bolgárban ez összetett szó). 

 

3.2. A macedón nyelv 
 

A macedón nyelv nazális fonémái a következők: m, n és J. Az m, akárcsak a 

bolgárban, itt is bilabiális, az n hang viszont dentális, a J pedig azért nem a bolgárból 

ismert n
j
 jelet kapta, mert a macedón nyelvben a J hang nem egyszerűen az n hang 

palatalizált változata, hanem tisztán palatális hang. Az n fonémának ebben a nyelvben 

is létezik veláris allofónja, az ŋ, amely k és g előtt fordul elő: pl. банка [baŋka] 

’bank’. 

Az J hang eredeti macedón szavakban nem jelenhet meg szókezdő pozícióban, ilyen 

környezetben csak néhány jövevényszóban jelentkezik (Њутн: Newton). A palatális 

nazálisról az is elmondható, hogy a proto-szláv nyelvben a többi palatális szonoránssal 

(l
j
, r

j
) együtt keményedett vagy eltűnt a középső dialektusokban (amelybe a macedón is 

tartozott). A mai macedón nyelv később az északi dialektusokból vette át újra az J 

hangot, és meg is őrizte, bár néhány mai nyelvjárásában már kihalófélben van. 

A macedón nyelvben az m hang geminálódása néhány morfémahatáron 

megengedett, de csak abban az esetben, ha ez nem eredményez kettőnél több 
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mássalhangzót egymás mellett: осуммина [osummina] ’nyolc masc. hum.’. Az n 

hangból azonban a többi szonoránssal ellentétben nem képeznek geminátát. 

 

3.3. A szerb-horvát 
 

A szerb-horvát nyelv nazális fonémái a következők: m, n, J. Az m bilabiális, az n 

dentális, a J helyzete azonban különös. Az esetek többségében egy palatális 

nazálisról van szó, amely hangként és nem hangkapcsolatként viselkedik, ám ha 

morfémahatáron kerül egymás mellé egy n és egy j hang – ha az n rövidítés vagy 

idegen előtag része, a j pedig az őt követő tő első hangja –, akkor nem olvad eggyé a 

két hang, és nem palatális J-et ejtenek, hanem hangkapcsolatot: конјугација 

[kon+jugácija] ’igeragozás’. Szókezdő pozícióban a szerb-horvátban palatális 

nazális nem fordulhat elő, akárcsak a macedónban. 

 

3.4. A szlovén nyelv 
 

A szlovén nyelv az alábbi nazális fonémákat tartalmazza: m, n. Az m labiális, az n 

pedig dentális hang. Az utóbbi, vagyis a dentális nazális ebben a nyelvben is ŋ-ként 

realizálódik veláris hangok, azaz k, g és x előtt. 

A hagyományos szlovén helyesírás mássalhangzó-rendszere csak a fent említett két 

nazálist tartalmazza. A még ezeken kívül – eredetileg – létező palatális nazális hangot 

magánhangzók előtt nj hangkapcsolatnak ejtik, egyéb környezetben pedig n-nek. Ez is 

már az egész nyelvre vonatkozó általános történeti tendenciát mutatja, vagyis azt, hogy 

a palatális és a palatalizálható hangok korábban vagy később kikoptak a nyelvből. A 

palatális hangok palatalizáltakká váltak magánhangzók előtt, más pozíciókban pedig 

egyszerűen depalatalizálódtak. 

 

3.5. A cseh nyelv 
 

A nyugati szlávok közül az első vizsgált nyelv a cseh. Nazális fonémái az m, az n és az 

J. Az m labiális, az n alveo-dentális, az J pedig palatális. A alveo-dentális nazálisnak a 

cseh nyelvben is létezik egy allofónja, az ŋ, amely veláris mássalhangzók előtt 

realizálódik: [baŋka] ’bank’. 

A J fonémát – aminek ň az írásképe a nyelvben – (még néhány más fonémával 

egyetemben) nem tartalmazza a cseh ábécé. Ennek az az oka, hogy erre a hangra 

különleges szabályok érvényesek: 

1. ha az J /ň/ hangot /e/ követi, akkor a hangkapcsolat kiejtése nem [Je], hanem 

[nje] /nĕ/ lesz, ellentétben azzal, ha az /n/ hang után áll /e/, mert az [ne]-ként 

reprezentálódik, 

2. ha a palatális nazálist /i/ hang követi, akkor a kiejtése [ni] lesz, ellentétben azzal, 

ha az alveo-dentális nazális után áll /i/, mert akkor a hangkapcsolat [ny]-ként 

reprezentálódik, 
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3. ha a palatális nazálist /a/, /o/, /u/ követi vagy szóvégi pozícióban fordul elő, akkor 

eredeti hangértékében realizálódik. 

Végül még egy érdekesség jellemzi a nazálisokat, amelyet a labiális m idéz elő. Ha 

ez után a hang után ĕ [je] áll, akkor a feltételezett [mje] helyett [mJe] hangkapcsolat 

ejtendő: mĕsto [mJesto] ’város’. 

 

3.6. A szlovák nyelv 
 

A szlovák nyelv nazális fonémái tökéletesen megegyeznek a cseh nyelvbeliekkel: 

labiális m, alveo-dentális n és palatális J, amelynek írásmódja itt is ň. A veláris hangok 

előtt, akárcsak sok más nyelvben, szintén az n hang allofónja, vagyis a ŋ jelentkezik. 

A palatális nazális csak hátul képzett magánhangzók előtt vagy szóvégi 

pozícióban fordulhat elő, elöl képzett magánhangzók előtt n-et ejtünk helyette. 

Kivéve, ha i hang követi a palatális nazálist: ebben az esetben a kiejtése [ni] lesz, 

ellentétben azzal, ha alveo-dentális nazálist követ i, mert az a hangkapcsolat [ny]-

ként reprezentálódik. 

 

3.7. A lengyel nyelv 
 

Az utolsó nyugati szláv nyelv a lengyel. Ennek nazális fonémái a következők: m, m
j
, n, 

J. Azaz bilabiális, palatalizált bilabiális, dentális és palatális nazális. A palatális 

nazálist (amit egyébként ń-nel jelölnek) erőteljes hangsúllyal ejtik, ha nem követi 

magánhangzó, ha viszont magánhangzó áll utána, akkor a kiejtése [ni]. Ha ez a 

magánhangzó /i/, akkor az /i/ hang egyidejűleg tölt be kettős szerepet, vagyis nem 

kettőződik. 

A palatalizált bilabiális hang (amelynek írásképe mi) csak magánhangzók előtt 

fordul elő, és mindig kétjegyű mássalhangzóként ejtik: miasto [m´jasto] ’város’. 

Érdekesen viselkedik a lengyelben a veláris nazális. A /k/ és a /g/ hang előtt ebben a 

nyelvben is ŋ-ként reprezentálódik az n, kivéve, ha az adott szó némelyik 

paradigmájában előfordul betoldott magánhangzó. Pl. szminka [šm´inka] ’ajakrúzs’ (a 

plur. gen. miatt: szminek) ↔ bank [baŋk] ’bank’. 

 

3.8. Az orosz nyelv 
 

A keleti szláv nyelvek egyik nagy csoportját az orosz képezi. A következő nazális 

fonémák találhatóak meg benne: m, m
j
, n, n

j
: labiális és dentális nazális, valamint 

mindkettő palatalizált változata. Az orosz nyelvben szinte minden mássalhangzónak 

létezik palatalizált (ún. lágy) és nem palatalizált (ún. kemény) változata. Ezek 

fonémikus párjai egymásnak, hiszen magánhangzók előtt, illetve szóvégi helyzetben 

mind a palatalizált, mind pedig a nem palatalizált labiális és dentális nazális 

megtalálható. A palatalizáció csak mássalhangzók előtt van korlátozva: palatalizált 
labiális nazális nem is fordulhat elő mássalhangzó előtt, palatalizált dentális nazális 

viszont igen: гoньбa [gonjba] ’üldözés’. 
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3.9. Az ukrán nyelv 
 

Az ukrán nyelv nazális fonémái az m, az n és az n
j
 : labiális, dentális és palatalizált 

dentális nazális. Minden dentális hangnak létezik palatalizált változata, s ezek a hangok 

szinte minden pozícióban előfordulhatnak. 

 

4. Összefoglalás 
 
Összegzésképpen a szláv nyelvek fonéma-, illetve hangrendszerének áttekintése után 

elmondható, hogy a várt egyezések mellett sok különbözőség is fellelhető. A nazális 

fonémakészlet szinte egyik szláv nyelvben sem teljesen azonos, ám természetesen sok 

hasonlóság figyelhető meg. Különbség mutatkozik azonban a veláris, a palatális, illetve 

a palatalizált nazálisok előfordulásában, illetve használatának korlátozásában. 

Mindegyik szláv nyelvről elmondható, hogy a labiális, illetve a dentális-alveoláris 

nazális megtalálható benne, a palatális, illetve palatalizált hangok fonémaértéke 

azonban már jelentős különbségeket mutat. Végezetül pedig a veláris nazális egyik 

szláv nyelvben sem önálló fonéma, sőt nem is mindegyikben létezik. 
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EKLICS KATA 
 

 

UDVARIASSÁGI KIFEJEZÉSEK A NŐI ÉS FÉRFI MŰSORVEZETŐK 

KOMMUNIKÁCIÓJÁBAN 
 

 

 

 

A média térnyerésével párhuzamosan növekedik annak hatása a közéleti és a magánéleti 

kommunikációra is. A politikai és közéleti vitaműsorok kulcsszerepet játszanak az 

általuk követett konverzációs stílusok legitimálására. Az információszerzés célját szem 

előtt tartva, az interjúvezetők élhetnek irányító szerepükkel, s ha a vendég helyzetét 

figyelembe véve ezt udvariasan teszik, mindkét, sőt mindhárom (közönség) fél 

elismerését vívják ki. Az udvariasságnak az interakciókban betöltött szerepe Szili 

Katalin (2007) szerint nem határozható meg kizárólag a beszélő által alkalmazott 

stratégiaként, ezt a nyelvi viselkedésformát a társadalmi struktúrák, a kulturális identitás 

és a társadalmi elvárások egyaránt befolyásolják. Ennek megfelelően amellett kívánok 

érvelni, hogy az udvariasságra mint a vizsgált politikai műsorok nézői által alkotott 

közösségi, valamint szerkesztői elvárásoknak megfelelni kívánó konverzációs elemre 

tekintsünk, ezzel egy időben figyelembe véve azt, hogy az interjúvezető neme, kora, 

személyisége, iskolai végzettsége, kommunikációs képességei mind befolyásolják az 

udvariassági formulák használatát.  

 

Azért választottuk három televíziós csatorna videóra rögzített belpolitikai műsorának, az 

M1 Az Este, a Hír TV Rájátszás, valamint az ATV Egyenes beszéd című adásának 

elemzését, mert össze kívántuk hasonlítani a bennük megjelenő kommunikációs 

stratégiákat. Mindhárom programban láthatunk női és férfi interjúvezetőket is, a táblázatok 

külön-külön szemléltetik a női, illetve férfi vizsgálati személyek eredményeit. A 12 interjú 

alanya férfi. 

Megközelítésünk a Brown és Yule felosztása szerinti alapvető funkciók közül 

elsősorban a interakcionálisra – a személyközi viszonyokra vonatkozóra – fókuszál, e 

tekintetben az egyébként lényegesebb tranzakcionálist – információközlő és továbbító 

– zárójelbe teszi. (Brown, Yule 1983) 

 

Az udvarias interjúvezetés vizsgált verbális elemei 
 

kiegészítendő vs. eldöntendő kérdések 

közbevágások 

megszólítás 

 

Kiegészítendő kérdések 
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Műsor AZ ESTE EGYENES BESZÉD RÁJÁTSZÁS 

pártállás kormánypá

rti 

ellenzéki kormánypárti ellenzéki ellenzéki ellenzéki 

NŐI 

interjúvezető 
7 5 3 4 - 2 

FÉRFI 

interjúvezető 
10 4 17 5 5 2 

 

A kiegészítendő kérdések az udvariassági megnyilvánulások csoportjába sorolhatóak, 

hiszen a partner iránti érdeklődést sugallják. A homlokzattámogató stratégiák 

elemeiként is tekinthetünk rájuk (Goffman 1955), ugyanis az ilyen kérdések lehetővé 

teszik a partner számára, hogy saját nézeteinek adjon hangot, s számára előnyös 

fényben tüntesse fel magát. A vizsgált interjúszituációkban a férfiak gyakrabban éltek e 

kérdéstechnika alkalmazásával, mint a női beszélgetésirányítók, így arra 

következtethetünk ebből, hogy a férfi interjúvezetők udvariasabbak női társaiknál. Ez a 

megállapítás azonban csak részben lenne elfogadható, mivel nem vettük figyelembe 

sem a paralingvisztikai, sem a nem-verbális jeleket, sem azt a tényt, hogy az interjú egy 

speciális szituáció, amelynek célja nem minden esetben a partner homlokzatának 

növelése vagy óvása. Különösképpen igaz ez a politikai beszélgetésekre. 

 

Eldöntendő kérdések 
 

Műsor AZ ESTE EGYENES BESZÉD RÁJÁTSZÁS 

pártállás kormányp

árti 

ellenzéki kormánypár

ti 

ellenzéki ellenzéki ellenzéki 

NŐI 

interjúvezető 
10 10 2 3 6 6 

FÉRFI 

interjúvezető 
9 2 7 - 4 3 

 

Az eldöntendő kérdések a kiegészítendő kérdéseknél alacsonyabb fokon találhatók az 

udvariassági skálán. Interakcionális szinten azt az üzenetet hordozhatják, hogy a kérdés 

feltevője nem érdeklődik a részletek iránt, csak a tényekre koncentrál, kezében akarja 

tartani az irányítást, ezáltal hatalmi pozícióba kerül a vendégével szemben. Harris 

(1991: 80) úgy véli, a politikus interjúk kérdéseit azért teszi fel a kérdező, hogy 

egyetértést vagy ellenvetést halljon partnerétől: igen, így van, vagy nem, nem erről van 
szó. Huszár Ágnes (2007) szerint a politikus interjúk eldöntendő kérdései az információ 

pontosítása céljából tétetnek fel. 
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Ebbe a csoportba tartoznak az ugye-kérdések is, amelyek a korábbiakban felsorolt 

értelmezéseket kiegészíthetik azzal, hogy a kérdező jólinformáltságát hangsúlyozzák: a 

kérdező a partnerrel egy közösségbe tartozónak véli magát, vagy a partner megerősítő 

válaszától reméli bizonytalansága elrejtését. Az interakcióban résztvevők ugye-

kérdéseit vizsgálva Cameron és munkatársai (1989) megállapították, hogy a politikai 

interjúk férfi műsorvezetői az információszerzési szándékukat gyakran fejezték ki a 

facilitatív ugye-kérdésekkel. Női kollégáik inkább informálisabb keretek között éltek 

ezzel a kérdéstechnikával. Delleman kutatási anyagában szintén a férfiak alkalmazták 

ezt a formálisabb interjúkban. Jelen vizsgálatunk eltérő eredményeket mutat. Az ok 

nem feltétlenül a nemi különbségekben keresendő, inkább az eltérő kultúrákban. 
A számok alapján megállapítható, hogy az Egyenes beszéd női és a Rájátszás férfi 

interjúvezetője átlagos mennyiségű eldöntendő kérdéssel fordul vendégéhez. Külön 

figyelmet érdemel a másik két női beszélgetésvezető kérdésfeltevése. Az Este 

műsorvezetője a partner pártállásától függetlenül ugyanannyi eldöntendő kérdést intéz 

vendégéhez mindegyik szituációban. Hanglejtése nem mutat lényeges különbséget, 

testtartása, mosolya viszont eltérő funkcióra enged következtetni. Kormánypárti 

vendégét a pontos információközlésre szorítja, míg ellenzéki meghívottjának vélt 

hatalmától tartva, az ő megerősítő válaszát remélve alkalmazza ezt a kérdéstechnikát, 

fűszerezve a félelem kifejezésének nem-verbális eszközeivel, a két váll közé behúzott 

nyak, az egymást szorító kezek képével. 

 

A Rájátszás női műsorvezetője éppen udvariasságát hangsúlyozza ezzel a 

kérdésfeltevéssel: „Ezért vannak Önök, ugye, hogy ezt elmondják?” Az elemzés tárgyát 

képező interjúvezetési stílusok legudvariasabb példáját adja a műsorvezetőnő. 

Homlokzattámogató konverzációs stílusa a partnernek tálcán kínálja a lehetőséget 

bármilyen megnyilatkozásra, azt a nézők nagy valószínűséggel el fogják fogadni. A 

legfontosabb a közösségvállalás hangsúlyozása az ugye-kérdésekkel. A táblázatból is 

látható, hogy az ellenzéki gondolatokat sugárzó TV-csatorna jobbára ellenzéki 

vendégekkel készít beszélgetéseket. Az interjúvezető így szabad áramlást hivatott 

biztosítani a nézőket megerősítő ellenzéki vélekedéseknek. Jelen esetben a női 

műsorvezető az eldöntendő kérdések használatával s egyetértést sejtető hanglejtéssel 

teszi ezt. 

 

A másik két férfi műsorvezető, az ugyanabba a csoportba-tartozáson túl, a szigorú 

beszélgetés irányítását is jelzi eldöntendő kérdéseivel, amelyeket jóval nagyobb 

mennyiségben tesznek fel kormánypárti vendégeiknek. A baloldali nézetek 

kinyilvánításának így engednek teret. 

A kiegészítendő és az eldöntendő kérdések számát összevetve megállapítható, hogy 

a kérdés típusa nem utal egyértelműen az udvariasság fokára. 

 

Közbevágások 
 

Műsor AZ ESTE EGYENES BESZÉD RÁJÁTSZÁS 
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pártállás kormányp

árti 

ellenzéki kormánypár

ti 

ellenzéki ellenzéki ellenzéki 

NŐI 

interjúvezető 
4 12 7 14 4 2 

FÉRFI 

interjúvezető 
1 7 8 6 - 1 

 

A partner félbeszakítása a mindennapi társas érintkezések során homlokzatfenyegető 

tettnek minősülhet, a politikai interjúszituációkban azonban a műsorvezető részéről a 

tervezett beszélgetés irányításának fenntartása érdekében alkalmazott nyelvi 

eszközként értelmezzük. Amennyiben a partner megnyilvánulásainak túlzó 

akadályoztatását figyelhetjük meg, úgy mögöttes szándékokra következtethetünk. 

Kiemelkedő figyelmet érdemelnek Az Este és az Egyenes beszéd női 

műsorvezetőinek közbevágásai. Bár a táblázat nem mutatja a partner közbevágásait, 

megjegyzendő, hogy a női interjúvezetők ellenzéki partnerei szintén ennyi 

félbeszakítással éltek. A rendkívül magas szám a női-férfi élet-harc szimbólumon túl 

utalhat az ellentétes nézőpontok és érvelések ütköztetésére. A rögzített interjúkban a 

férfiak mérsékeltebb magatartást tanúsítottak a partner félbeszakítását illetően. 

Legszembetűnőbb a Rájátszás férfi beszélgetésvezetőjének a partnere iránti tisztelete. 

Ezen adatok minden műsor-koncepció ellenére a társadalmunkban mélyen rögzült 

(társadalmi) nemi szerepek meglétére mutatnak rá, vagyis a férfi természetesnek veszi 

a férfi által történő irányítást, míg a nőnek a szimbolikus vezető szerepért is meg kell 

küzdenie. 

 

Megszólítások 
 

A megszólító kifejezések alkalmazását nagymértékben meghatározzák a normatív 

szabályok (Szili 2007), s így azok a beszélőpartnerek egymás iránti tiszteletadásának 

nyelvi eszközei. A normától való eltérések azonban a megnyilatkozó mögöttes 

szándékaira, érzelemkifejezéseire engednek következtetni, vagy a partnerek hatalmi 

viszonyaira utalnak. Ha a legmagasabb címén szólítja interjúalanyát a 

beszélgetésirányító (pl. pénzügyminiszter úr), azt a vendég értelmezheti az alá- és 

fölérendeltségi viszony elfogadásaként, vagyis a kérdező ez esetben alacsonyabb 

presztízsű szerepet játszik. A megszólítás ezek alapján funkcionálhat 

homlokzattámogató tettként, megcélozva a nézők tiszteletének kiváltását a partner 

számára. Cserébe a kérdező az udvarias, figyelmes műsorvezető látszatát kelti. Jelen 

megközelítés szerint a gyakori cím-alapú megszólítás kifejezheti a kérdésfeltevő túlzó 

udvariaskodását (lásd Az Este és a Rájátszás férfi műsorvezetői példáit), továbbá a 

kérdező bizonytalanságát, tartózkodását, melyet elsősorban Az Este férfi 

műsorvezetőjénél, illetve az ellenzéki partnerrel beszélgető női műsorvezetőnél 

figyelhetünk meg. 

 



108 

 

A cím elhagyása s a neutrális (Ön) megszólítás a partner hatalmi pozícióját figyelmen 

kívül hagyja, az interjúban részt vevők egyenrangúságát implikálja. A politikai interjúk 

– különösen a vitázó beszélgetések – speciális teret biztosítanak az udvariasság nyelvi 

kifejezéseinek, a kutatás későbbi fázisában mindenképpen célszerű a verbális 

megnyilatkozásokat a nem-verbális elemekkel együtt vizsgálni. 

 

Műsor AZ ESTE EGYENES BESZÉD RÁJÁTSZÁS 

pártállás kormánypá

rti 

ellenzéki kormánypár

ti 

ellenzéki ellenzéki ellenzéki 

NŐI 

interjúve

zető 

Ön (1) elnök úr (4) 

Ön (1) 

nincs 

megszólítás 

nincs 

megszólítás 

/mondaton 

belül Ön/ 

nincs 

megszólítás 

/mondaton 

belül Ön/ 

Ön (2) 

FÉRFI 

interjúve

zető 

pénzügy-

miniszter 

úr (4) 

frakcióveze

tő úr (2) 

Ön (1) 

miniszter úr 

(1) 

Ön (1) 

képviselő 

úr (1) 

alelnök úr 

(2) 

Ön (1) 

elnök úr (2) 

Ön (1) 

 

A táblázat a nők és férfiak hatalmi pozícióhoz fűződő viszonyára enged 

következtetni. Tudjuk, hogy az interjúszituáció szimbolikus hatalommal ruházza fel az 

interjúvezetőt (ő irányítja a beszélgetés tematikáját, idejét), ez azonban legtöbbször a 

partner valóságos hatalmához képest csekélyebb. A férfi interjúvezetők erősebben 

kötődnek a partner valóságos hatalmára utaló megszólításhoz, mint női kollégáik. 

Társadalmi nemi identitásuk befolyásolhatja ezt a magatartást, a magasabb pozíció 

hangoztatásával a kérdező, még ha csak rövid időre is, de beavatott csapattaggá válhat. 

A nők ezzel szemben a beszélgetés rövid idejére megkísérlik az egyenrangú felek 

látszatát kelteni. 

 

Összegzés 
 

A tanulmány a politikus interjúk interjúvezetői által alkalmazott verbális udvariassági 

elemeket vizsgálta. A kiegészítendő és eldöntendő kérdések elemzése gender-

specifikus jegyekre mutatott rá (a női interjúvezetők gyakrabban tettek fel eldöntendő 

kérdéseket), de a két kérdéstípus nem utal egyértelműen udvarias vagy udvariatlan 

nyelvi viselkedésre (az eldöntendő kérdések is udvariasnak minősültek). A partner 

félbeszakításai nemcsak a gender-szerepek szerint tagolódtak, hanem a csatornák 

szerkesztői elvárásainak is megfelelően tették ezt (Az Este és az ATV női 

interjúvezetői gyakrabban szakították félbe ellenzéki vendégeiket férfi kollégáiknál). A 

megszólítás mint az udvariasságot kifejező nyelvi formula erős gender-

meghatározottságra utal. A vizsgált interjúk férfi beszélgetésvezetői a vendéget 

legmagasabb rangján vagy címén szólítják meg, míg kolléganőik legtöbb esetben ezt 

kerülik, s a semlegesebb Ön megszólítást választják. Ebből arra következtethetünk, 
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hogy a férfiak udvariasságukat verbális elemek alkalmazásával fejezik ki, ezzel 

szemben a nők ezen eszközzel nem élnek. A későbbiek során feltárjuk a nők által 

előnyben részesített udvarias viselkedés nem-verbális jegyeit, hiszen itt nem arról van 

szó, hogy a férfiak udvariasabbak a nőknél, hanem arról, hogy más eszközökkel fejezik 

ezt ki. Az elemzés alapján elmondható, hogy a vizsgált három csatorna politikai 

műsorai közül az ATV és a HÍR TV női és férfi interjúvezetői meggyőzően, s látszólag 

tudatosan alkalmazzák az udvariassági elemeket interjúvezetési stílusukban. Ezzel 

szemben Az Este műsorvezetőinek konverzációja – különösképpen a férfi 

műsorvezetőé – az udvariasság túlzó nyelvi viselkedési jegyeit viseli magán. 
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ERDŐSI VANDA 
 

 

KOMMUNIKÁLNI TANÍTANI – KEZDŐ SZINTEN? 

A magyar mint idegen nyelv kommunikatív oktatásának aspektusai 
 

 

 

1. Kommunikatív szemlélet a magyar mint idegen nyelv oktatásában 
 

Az idegen nyelvek tanításában a legtöbbet emlegetett irányzat a kommunikatív 

szemléletű nyelvoktatás. Ez a tény kapcsolódik ahhoz a jelenséghez, hogy a 

kommunikáció mint cél, a kommunikációs szándékok sikeres megvalósítása előtérbe 

került. 

Dolgozatom tárgya a magyart idegen nyelvként tanulók kommunikációjának azon 

alkalmazott nyelvészeti aspektusainak bemutatása, amelyek példák segítségével azt a 

kérdést igyekeznek megvilágítani, hogy mennyire befolyásolják a magyar nyelv 

sajátosságai a kommunikatív szemlélet alkalmazásának lehetőségeit, mennyiben 

valósítható meg a kommunikatív szemléletű oktatás kezdő szinten, illetve milyen 

alkalmazott nyelvészeti kutatások segítik a magyar mint idegen nyelv kommunikatív 

közvetítésének módszertani gazdagságát, kidolgozottságát. 

A felvetett példák és problémák az oktatási tapasztalathoz és egy tananyag 

készítésének munkálataihoz kötődnek – mindkettő a Pécsi Tudományegyetem 

Nyelvtudományi Tanszékén műkődő oktató-kutató csoport munkájához kapcsolódik, a 

csoport tagjai Dóla Mónika, Baumann Tímea, Erdősi Vanda és Varga Róbert, a 

megjelenés előtt álló, kommunikatív szemléletű tananyag címe pedig Tettre kész – 

Magyar nyelv kezdőknek (Dóla – Baumann – Erdősi – Varga, megjelenés előtt). 

 

2. Grammatika és kommunikáció egyensúlya 
 

Alapvető kérdésként tehetjük fel, hogy mennyiben lehetséges a magyar nyelvet kezdő 

szinten kommunikatív szemlélettel tanítani. A kérdés megválaszolásához elsőként meg 

kell említeni egy komoly kritikát, amely gyakran felmerül a kommunikatív 

nyelvoktatással kapcsolatban: sok esetben a kommunikációval szemben háttérbe 

szorítja a grammatika tanítását (Bárdos 2005: 170–171), ezáltal a nyelvtanulók számára 

nem teremti meg azokat a biztos grammatikai alapokat, amelyekre biztonságosan 

felépíthetők a kommunikációs szándékok. A tanítási tapasztalatok alapján arra lehet 

következtetni, hogy hátráltatja a kommunikációs képesség kialakítását, és 

bizonytalanná teszi a nyelvtanulót, ha eszköztárából hiányoznak azok az alapvető 

nyelvtani ismeretek, azok a magabiztosan használt nyelvi formák, amelyekből 
felépíthet egy adott beszédfunkciót. Ha azonban a kommunikáció sikeressége 

szempontjából is fontossá válik a nyelvtan szerepe, nem haszontalan megvizsgálni, 
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hogy a különböző nyelvek grammatikája mennyiben befolyásolja az adott nyelv idegen 

nyelvként való kommunikatív taníthatóságát, illetve mi jellemzi ebből a szemszögből a 

magyar nyelvet? 

A kérdés megválaszolásához érdemes megnézni egy példát olyan beszédfunkciók 

megvalósítására, amelyek a nyelvtanulás során is általában az elsőként létrehozott 

beszédszándékok közé tartoznak, de anyanyelvünk használata során is rendkívül fontos 

szerepet töltenek be: bemutatkozás, önmagunk megnevezése, azonosítása, valamint 

néhány általános információ saját magunkról (Dóla – Baumann – Erdősi – Varga, 

megjelenés előtt). 

 

1. ábra. Bemutatkozás, személyes információk 

 

Klaus Müller vagyok. 

Német vagyok. 

Berlinben élek, de most Budapesten tanulok. 

Diák vagyok. 

Beszélek németül és angolul. 

Most magyarul tanulok. 

 

A nyelvtanulás során általában ezeket a beszédfunkciókat tanuljuk meg elsőként. 

Nemcsak azért lényegesek, mert – különösen célnyelvi környezetben – ezek az első 

fontos kifejezendő beszédszándékok, amelyekkel bemutatni és azonosítani tudjuk 

magunkat, hanem azért is, mert ezek az első olyan kommunikációs megnyilvánulások, 

melyek biztosítják a nyelvtanulónak az első kommunikációs sikerélményt, a 

kommunikációs szándék megvalósítását a tanult nyelven. Szerencsés tehát, ha ezeket 

mielőbb képesek kifejezni a nyelvtanulók. Alapvető kérdés, hogy az adott nyelven 

milyen eszközökből, milyen nyelvi formákból építhetők fel ezek a kommunikációs 

funkciók? 

A magyar nyelvben minimálisan a következő nyelvi formák szükségesek a fenti 

kommunikációs funkciók létrehozásához (vö. Hegedűs 2004; Szili 2005): 

– magánhangzó-harmónia 

– a létige használatával kapcsolatos szabályok 

– az igeragozás egyik típusának ismerete (a határozatlan ragozás alaptípusa, jelen idő) 

– él + -ban; -ben / -n; -on; -en; ön 

– beszél/tanul (valamilyen nyelven) + -ul; -ül 

 

A szükséges nyelvi elemek sora magáért beszél: elmondható tehát, hogy a magyar 

nyelv tipológiai sajátosságaiból adódóan (Balázsi 2006: 89–94) ilyen sok grammatikai 

elem és szabály alkalmazását kell ismerni ahhoz, hogy a fenti beszédaktusok 

létrehozhatóak lehessenek. A fenti nyelvi formák és hozzájuk kapcsolódó szabályok 

ráadásul azért is jelentősek, mert ezek a grammatikai elemek további más, 

bonyolultabb beszédaktusok megvalósításának eszközei lesznek, tehát folyamatosan 

szükségesek lesznek a kommunikációs szándékok kifejezése során. 
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A gazdag morfológiai rendszer megköveteli, hogy a nyelvi elemeket már a 

kezdetektől folyamatosan, kis lépésekben, állandó ismétléssel tanítsuk, az újonnan 

megismert formákat pedig gondosan integráljuk a már megtanult formák rendszerébe 

(Jónás 2006: 171–172). A tanítás során ezen módszertani követelmények mellett 

érdemes és szükséges a funkcionális szemlélet érvényesítése (Hegedűs 2004): a nyelvi 

formát mindig kapcsoljuk a nyelvi funkcióhoz, tegyük világossá, hogy az adott 

grammatikai elem mire jó, mire lehet használni, mit lehet vele kifejezni. Ezáltal 

nemcsak a nyelvtan tanítását kapcsolhatjuk össze a kommunikatív szemlélettel, hanem 

a külföldi nyelvtanuló számára is könnyebben elfogadhatóvá tesszük az idegen 

ajkúaknak kezdetben ijesztő, gazdag nyelvi formarendszerünket, valamint ezekre az 

alapokra építhető fel biztonságosan a kommunikációs funkciók hatékony, magabiztos 

használata, ami a kommunikatív szemléletű nyelvoktatás végső célja. Világossá 

tesszük például, hogy a Berlin főnévhez, ha a Hol? kérdésre válaszoló helyviszonyt 

akarjuk kifejezni, szükséges az inessivus megfelelő alakját hozzátenni, ebben az 

esetben a -ben toldalékot használni (nem mellékesen pedig ismerni kell azokat a 

szabályokat, amelyek értelmében meghatározható, hogy Hol? kérdésre válaszolva 

mikor kell az inessivus, és mikor a superessivusi helyviszony-ragokat használni). 

Mindez nem csak olyan egyértelmű jelentőségű funkciók magyarázatánál hasznos, 

mint például a köszönés, a bemutatkozás, vagy a bocsánatkérés. Olyan esetben válik 

igazán jelentőssé, amikor egy nyelvi forma kommunikációs szempontból nehezebben 

magyarázható funkcióját mutatjuk meg: a tárgyrag funkciója máris érthetőbb, és a 

forma bonyolult szabályrendszerének ismeretét máris indokolja, ha egy jól 

megválasztott példa bemutatja, milyen jelentősége van azon információk jelzésének, 

hogy ki cselekszik, és kire/mire irányul a cselekvés. Eszerint nem mindegy, hogy „a 

kutya eszik-e csontot”, vagy „a csont eszik-e kutyát”, ki a cselekvés elszenvedője, és 

ennek jelzésére szolgál a tárgyrag (lásd bővebben: Szili 2006: 161–174). Világossá kell 

tenni, hogy erre használjuk az adott toldalékot, ezt tudom a segítségével kifejezni, be 

kell bizonyítani a gyakran végtelenül bonyolultnak tűnő grammatikai elemek és 

szabályok szükségességét – ebben a tekintetben a funkcionális grammatika érdemei 

felbecsülhetetlenek. 

 

3. Amikor a kommunikáció előnyt élvez 
 

A fentiekben amellett érveltünk, hogy a kommunikáció nem választható el a 

grammatikától, a nyelvoktatás során nem képzelhető el a nyelv használatának tanítása a 

nyelvtan tanítása nélkül, és a birtokunkban lévő grammatikai eszközök meghatározzák 

a kommunikációs lehetőségeinket. A kommunikatív szemlélet egy nagyon lényeges 

aspektusának védelmében azonban meg kell említeni azokat a pontokat, ahol a 

grammatikai elemek behatároló szerepétől érdemes eltekinteni, a tanítás során érdemes 

annak kötöttségeitől szabadulni. Mindez egészen pontosan az autentikus, 

mindennapokban élő kommunikáció védelmében történik bizonyos olyan esetekben, 
amikor nem engedhető meg, nem érdemes és nem is szerencsés, hogy a nyelvi 

eszközök behatároltságának szorításában nyelvhasználati, pragmatikai nézőpontból 
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olyan nyelvi eszközökből építve tanítsunk beszédfunkciókat, amelyek nem helyesek, 

és/vagy nem autentikusak. 

Ennek bemutatására szolgál a következő példa: az éttermi rendelés beszédaktusai 

(Dóla – Baumann – Erdősi – Varga, megjelenés előtt). 

 

2. ábra. Az éttermi rendelés 

 

Pincér beszédaktusai: 

Jó napot/estét kívánok! 

Mit hozhatok? 

Még valamit? 

Egy pillanat! Rögtön! 

Tessék parancsolni! 

Parancsoljon! 

Az … forint lesz. 

Köszönöm! 

(Kedves) egészségére! 

Viszontlátásra! 

 

Vendég beszédaktusai: 

Jó napot/estét kívánok! 

Van …? 

Egy …-t kérek. 

Köszönöm! 

Elnézést, fizetek! 

…-ból/-ből kérek. 

Viszontlátásra! 

 

Kezdőknek szóló tananyag esetén feltűnhet, hogy a pincér megnyilatkozásaiban 

olyan nyelvi formák is jelen vannak, amelyeket a tanuló kezdő szinten még nem 

ismerhet. Fontos azonban figyelembe venni a beszédaktushoz tartozó kontextust. Ebből 

világosan kiderül, hogy a pincér megnyilatkozásait a tanulónak elsősorban megérteni, 

és nem produkálni kell. Lényeges szempont, hogy a mindennapi célnyelvi 

kommunikációban, valóságos élethelyzetben a nyelvtanuló várhatóan ezeket a 

megnyilatkozásokat fogja hallani egy éttermi rendelés során, nem pedig a nyelvi 

szerkezetét tekintve teljesen leegyszerűsített formulákat, hiszen a mindennapi célnyelvi 

kommunikáció nem lehet tekintettel a tanuló korlátozott nyelvi eszköztárára. Érdemes 

hangsúlyozni, hogy ebben az esetben a nyelvórán sem célszerű a pragmatika és az 

autentikus nyelvhasználat szabályait figyelmen kívül hagyva egyfajta redukált nyelvi 

eszközkészletből beszédszándékokat építeni és tanítani – nem szerencsés a pincér 

szájába olyan mondatot adni, amely ellen a magunk anyanyelvi nyelvhasználata is 

berzenkedne: *Mit kér? 
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Módszertani szempontból a tanuló biztonságérzetének érdekében természetesen 

elengedhetetlen, hogy az ismeretlen grammatikai elemeket tartalmazó beszédaktusok 

jelentését, az általuk kifejezett szándékot pontosan elmagyarázzuk. Még abban az 

esetben is érdemes megmutatni legalább érintőlegesen az adott funkciók 

megvalósítását szolgáló nyelvi eszközöket, ha azok konkrét megtanulása csak később 

történik majd – a tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók kíváncsisága és 

lelkesedése egy minimális magyarázatot még ebben az esetben is megkövetel, ráadásul 

megkönnyítjük az adott grammatikai forma későbbi megtanulását és megértését, hiszen 

könnyebb felfogni valamit, ha van mire visszautalni, ha nem teljesen idegen nyelvtani 

anyagról van szó. 

A fenti szempontokat figyelembe véve, a tanítás során közelebb jutunk ahhoz a 

célhoz, hogy a nyelvóra mesterséges, steril nyelvi közegét a lehetőségek szerint kissé 

közelítsük egy olyan környezethez, amelyben a valódi nyelvhasználat szabályai és 

sajátosságai érvényesülnek. 

 

4. Empirikus kutatások a kommunikatív szemlélet szolgálatában 
 

Csak az említés kedvéért érdemes legalább szóba hozni a magyar mint idegen nyelv 

kutatási területéhez kapcsolódó azon vizsgálatokat, amelyek konkrétan a 

kommunikáció valamely részterületéhez kapcsolódnak, és amelyeknek eredményei 

nemcsak a magyar anyanyelvi beszélő nyelvhasználatáról árulnak el sokat, hanem 

felhasználhatók a magyar nyelv külföldiek számára történő oktatásában. Ilyenek 

például a különböző beszédaktusok empirikus, szociopragmatikai vizsgálata, amelynek 

segítségével megállapíthatjuk, hogy milyen stratégiával fejezhető ki egy-egy funkció, 

milyen nyelvi formákból építkeznek ezek a funkciók, és milyen hasznos tanulságokkal 

szolgálnak ezek a kutatások a magyar nyelvhasználatról, észjárásról és kultúráról 

(bővebben lásd: Szili 2005; Erdősi 2006, 2008). Az eredmények ésszerűen adagolva és 

tananyag formájában feldolgozva közvetlenül felhasználhatók a tanítás során. 

 

5. Összegzés 
 

A magyar mint idegen nyelv kommunikatív szemléletű oktatása során kezdő szinten 

feltétlenül fontos a nyelvi forma és a funkció, a nyelvhasználat egyensúlyának helyes 

megállapítása, a nyelvtipológiai sajátosságoknak megfelelően. A kommunikatív 

szemléletű oktatás már kezdő szinten sem nélkülözheti a funkcionális megközelítést. 

Törekedni kell ellenben a „valódi” nyelv és a valóságos kommunikációs szituációk 

jelenlétére a nyelvórán, és mindezek eredményeként a használható nyelvtudás 

átadására, és a tanuló sikeres célnyelvi kommunikációs képességének kialakítására – 

biztos nyelvi formák alapjaira építkezve. Ezeket a célokat szolgálják a magyar mint 

idegen nyelv kutatásához kapcsolódó alkalmazott nyelvészeti vizsgálatok. 
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GECSŐ TAMÁS 
 

 

FOCUSING ON THE FOCUS IN HUNGARIAN 

(Prosody or syntax?) 
 

 

 

 

0. Introduction 
 

In linguistics, the focus determines which part of the sentence contributes the most 

important information. (As to the etymology of focus: its original meaning is ’hearth, 

fireplace’; a hearth is the floor of a fireplace, especially one that extends outwards into 

the room. The metaphorical meanings ’home’, later: ’a point upon which attention, 

activity, etc. is concentrated’ can be derived from the former – original – meaning.) 

The focus may be expressed either prosodically or syntactically or both, depending 

on the language. 

My paper will plead that focus in Hungarian is primarily a prosodic phenomenon, in 

spite of the fact that its structural position seems to be clear in the phrase structure of 

the sentence. Furthermore, my analyses will throw light on the real nature of the focus. 

 

1. One of the most remarkable features of Hungarian syntax is the ”parallelism” of the 

following types of sentences: 

 

(1) János tud úszni. ’John can swim’ 

(2) János tud úszni? ’can John swim?’ 

 

Apparently, the only difference between the two sentences is the distinct intonation: 

(1) is declarative, (2) is interrogative. The hearer cannot find any syntactic references 

in the course of the interpretation of both sentences, the compass of understanding is 

the intonation. This suggests that intonation is not a concomitant phenomenon, it is not 

a servant of syntactic structure. 

Let us examine the corresponding English examples! 

 

(3) John can swim. 

(4) Can John swim? 

(5) * John can swim? 

 

In English, interrogative (auxiliary) inversion is obligatory, that is why (5) is 

ungrammatical. In contrast to Hungarian, the English hearer can rely on syntactic 

pieces of information in the course of the interpretation. Naturally, interrogative 
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sentences do have a typical interrogative intonation but in (4) syntactic structure is 

dominant, whereas intonation plays a subordinate role. 

We can find a similar ”parallelism” between the following types of sentences: 

 

(6) János szereti Máriát. ’John loves Mary’ 

(7) JÁNOS szereti Máriát. ’it is John who loves Mary’ 

 

(6) is pronounced with a neutral intonation while (7) with a so-called focus stress. 

Sentences containing a constituent with a logical focus stress have a contrastive 

semantic content. Thus, (7) has e.g. the following meaning: 

 

(8) ’JÁNOS (és/de NEM PÉTER) szereti Máriát’; ’it is John (and/but) not Peter) who  

 loves Mary’ 

 

In Hungarian, it is the intonation (neutral vs. focus stress) that makes the difference 

between the meanings of (6) and (7); the hearer cannot rely on any syntactic pieces of 

information in the course of the interpretation. However, (9) and (10) have the same 

meaning as (7): 

 

  (9) JÁNOS az, aki szereti Máriát. ’it is John who loves Mary’ 

(10) Az, aki szereti Máriát, JÁNOS. ’the person who loves Mary is John’ 

 

(9) and (10) are cleft sentences. A cleft sentence is a sentence formed by a main 

clause and a subordinate clause, which together express a meaning that could be 

expressed by a simple sentence. Clefts typically put a particular constituent into focus. 

This focusing is accompanied by a special intonation (focus stress). Cleft sentences 

have the same contrastive semantic content as the equivalent simple sentence: 

 

(11) JÁNOS (és/de NEM PÉTER) az, aki szereti Máriát. ’it is John (and/but not Peter)  

 who loves Mary’ 

(12) Az, aki szereti Máriát, JÁNOS, (és/de NEM PÉTER). ’the person who loves Mary is  

 John (and/but not Peter’ 

 

We could call (11) and (12) the logical or the explicit form of (7). In (12), the logical 

predicate is JÁNOS (’is John’) and its subject is the rest of the sentence: Az, aki szereti 

Máriát (’the person who loves Mary’). 

In Hungarian, practically all constituents of the sentence can be put into focus. 

According to the generative point of view, the position of a focused constituent is 

directly in front of the verb; no other constituents can be inserted between the focused 

constituent and the verb. 

However, as to the position of the focused constituent, there are two exceptions – 

sentences containing two focuses or a contrastive topic: 

 

(13) JÁNOSNAK van KÉT ÁLLÁSA. ’it is John who has got two jobs’ 
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(14) √ JÁNOS szereti MÁRIÁT. ’John, he loves Mary’ 

 

A possible interpretation of (13) is the following: 

 

(15) ’JÁNOSNAK van KÉT ÁLLÁSA, √ Máriának pedig CSAK EGY’; ’it is John who  

 has got two jobs while Mary, she has got only one’ 

 

Note that the contrastive counterpart (or rather equivalent) of the focused constituent 

JÁNOSNAK is the contrastive topic √ Máriának; the following version of a possible 

interpretation is prosodically unacceptable although the focus has the same contrastive 

semantic content as the contrastive topic: * ’JÁNOSNAK van KÉT ÁLLÁSA, 
MÁRIÁNAK pedig CSAK EGY’; * ’it is John who has got two jobs while Mary only 

one’. We can explain the unacceptability of the appearance of two focuses in the 

second clause by the lack of the finite verb (van) directly after the focused constituent 

MÁRIÁNAK ’Mary’ . This suggests that a focused constituent of a sentence must 

precede a verb if there is a second focused constituent in the same clause: ’JÁNOSNAK 
van KÉT ÁLLÁSA, és/ezzel szemben MÁRIÁNAK van CSAK EGY’; ’it is John who has 

got two jobs while it is Mary who has got only one’. Sentences containing a contrastive 

topic demand the appearance of a focused constituent either in front of the verb or after 

it: √ János MÁRIÁT szereti/ √ János szereti MÁRIÁT’; ’as for John, it is Mary whom he 

loves’/’John, he loves Mary’. 
If a focused constituent follows the verb, another focused constituent (or a 

contrastive topic) has to precede it but the presence of a focused constituent in front of 

the verb does not demand the presence of a second one after the verb. Thus, (16) has a 

slightly different reading from (13): 

 

(16) JÁNOSNAK van két állása. 

 

(16) has e.g. the following meaning: ’JÁNOSNAK (és/de NEM MÁRIÁNAK) van két 

állása’; ’it is John (and/but not Mary) who has got two jobs’. 

 

Sentences containing a contrastive topic demand the presence of a focused 

constituent in the same clause. The contrastive topic must precede the focused 

constituent as in (14). A possible interpretation of (14) is the following: 

 

(17) ’√ János szereti MÁRIÁT, és/ezzel szemben √ Péter szereti ZSUZSÁT’; ’John, he  

 loves Mary and/while Peter, he loves Susan’ 

 

We can observe a certain asymmetry in the interpretation of (13) while the 

interpretation of (14) is fully symmetrical. 

 

2. The appearance of a focused constituent after the verb is of special interest from the 

point of view of the present discussion. Focus in Hungarian does not have only one 

(unique) position in the surface structure of the sentence (the notion surface is enclosed 
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in quotation marks). Focused constituents can appear in all positions of the sentence. 

There is only one constraint: the contrastive topic must precede the focused constituent. 

Let us now examine the possible focused positions of verbal prefixes. 

 

(18) √ János FELVETTE a cipőjét. ’John, he put his shoes on’ 

 

Possible interpretations of (18) are the following: 

 

(19) ’√ János FELVETTE a cipőjét, míg/ezzel szemben √ Mária NEM VETTE fel (a 

cipőjét)’; ’John, he put on his shoes while Mary, she did not put them on’ 

(20) ’√ János FELVETTE a cipőjét, míg/ezzel szemben √ Mária LEVETTE (a cipőjét)’;  

 ’John, he put his shoes on while Mary, she took them off’ 

 

Note that (18) is ambiguous. We can eliminate the potential ambiguity by putting the 

focused verbal prefix after the verb: 

 

(21) √ János vette FEL a cipőjét. ’John, he put his shoes on’ 

 

The possible interpretations of (21) exclude the type of (19) and allow only the type 

of (20), e. g.: ’√ János vette FEL, míg/ezzel szemben √ Mária vette LE a cipőjét’; 

’John, he put his shoes on while Mary, she took them off’. 

Focused verbal prefixes can be separated from the verb. This phenomenon in 

Hungarian is similar to preposition stranding in English and in non-standard French. 

In Hungarian, there are certain other constituents which can be inserted between the 

verb and the focused verbal prefix: 

 

(22a) CSAK JÁNOS vette FEL a cipőjét a medencében. ’it was only John who put his  

 shoes on in the swimming pool’ 

(22b) CSAK JÁNOS vette a cipőjét FEL a medencében. ’it was only John who put his  

 shoes on in the swimming pool’ 

(22c) CSAK JÁNOS vette a cipőjét – legnagyobb meglepetésemre – FEL a 

medencében.  

 ’it was only John who put his shoes on – to my greatest surprise – in the 

swimming pool’ 

(22d) CSAK JÁNOS vette a cipőjét a medencében – legnagyobb meglepetésemre – 

FEL.  

 ’it was only John who put his shoes on in the swimming pool – to my greatest  

 surprise’ 

 

(22a-d) would show that focus stress in Hungarian is a primary carrier of specific 

contrastive semantic contents whereas the structural position of a focused constituent 

plays a subordinate role in the course of the interpretation of the sentence. However, 

(22a-d) are different degrees of expressing polarity. The distance/separation of the 

verbal prefix from the verb is directly proportional to the increase/intensity of the 
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contrastive semantic content of the sentence. We can assign (slightly) different 

meanings to the different syntactic positions of the verbal prefix. 

In Hungarian, prosody has a primacy over syntax in cases in which two identical 

(the word identical is enclosed in quotation marks) sentences can be opposed to each 

other purely and simply on the basis of the opposition of the neutral intonation of the 

whole sentence and of the focus stress of one of the constituents of the sentence. Thus, 

(6) and (7) form this sort of opposition. Let us now compare (7) with the following 

sentence: 

 

(23) MÁRIÁT szereti János. ’it is Mary whom John loves’ 

 

(23) does not have a „counterpart” with a neutral intonation like (7), thus (24) is  

 ungrammatical: 

 

(24) * Máriát szereti János. * ’John loves Mary’ 

 

(The English equivalent is also pronounced with a neutral intonation, i.e. the constituent 
Mary does not receive a stress.) We assume that in (23) prosody (the focus stress) is only a 

concomitant phenomenon, the contrastive semantic content is expressed primarily 

syntactically. There is an internal syntactic and semantic relation between the following 

sentences: 

 

(25) János szereti Máriát. ’John loves Mary’ 

(26) János MÁRIÁT szereti. ’it is Mary who is loved by John’ 

(27) MÁRIÁT szereti János. ’it is Mary whom John loves’ 

 

It is not easy to catch the slight semantic difference in the meaning of (26) and (27) 

because the logical form of the meaning of both sentences is the same: Az, akit János 
szeret, MÁRIA/MÁRIA az, akit János szeret; ’the person who is loved by John is 

Mary/it is Mary who is loved by John’. (26) and (27) are – with an old technical term – 

the transforms of each other. The first stage of expressing a contrastive semantic 

content is moving the object of (25) Máriát ’Mary’ in front of the verb. We cannot 

highlight polarity by putting the focus stress on the object in (25): * ’János szereti 
MÁRIÁT’; * ’MARY loves John’ because in Hungarian a (first) focused constituent 

must precede the verb if it is followed by a (second) focused constituent or a 

contrastive topic must precede the verb. (25) and (26) are examples for the primacy of 

syntax over prosody in Hungarian. We can get to (27) through (26). The focused 

constituent MÁRIÁT ’Mary’ is moved to the front of the sentence. (26) and (27) are 

also different degrees of expressing the intensity of polarity: moving the focused 

constituent to the front of the sentence is directly proportional to the intensity of the 

contrastive semantic content of the sentence. This suggests that moving the focused 
constituent to the front or to the end of the sentence yields the highest degree of 

intensity of the potential contrastive semantic content of the sentence. This 
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phenomenon is once again a clear evidence of the iconicity of language. Increasing 

intensity of (contrastive) meaning by moving a constituent of the sentence to the 

outermost syntactic positions in the sentence can be explained by the Proximity 

principle: conceptual distance tends to match with linguistic distance. 

 

3. On the real nature of the focus 
 

Linguists can describe the two constitutive properties of focus more or less adequately: 

its prosody and syntax. Both of these phenomena can be observed directly. The 

(typical) focus stress can be heard just like the (typical) intonation of the contrastive 

topic. In the majority of cases focus is characterized by its syntactic position: in 

Hungarian, it must precede the finite verb directly. The different syntactic positions of 

the focus have a semantic relevance. We could see e.g. that (21) has got only one 

reading while (18) is ambiguous. 

However, there is still one open question concerning the real nature of focus. 

Namely, it is not clear how the focus stress „provides” the sentence with a contrastive 

semantic content. Let us return to the examples (6) and (7). The distinct meaning of (7) 

from the meaning of (6) is based on the phonetic/intonational opposition of the two 

sentences. We assume that a simple declarative sentence with a neutral intonation 

contains only one predication. By uttering (6), the speaker has stated that János szereti 
Máriát. ’John loves Mary’. The logical form of this statement can be described with the 

formula valaki szeret valakit ’somebody loves somebody’. Simple sentences with a 

focused constituent contain two predications. By uttering (7), the speaker has stated 

that JÁNOS szereti Máriát. ’it is John who loves Mary’. The logical form of this 

statement can be described with the formula [valaki szeret valakit ’somebody loves 

somebody’ + János az, akire ez igaz (és nem Péterre) ’the statement is true for John 
(but it is not true for Peter)’]. If the speaker would like to „avoid” the use of the focus 

(and at the same time, naturally, the use of the focus stress), he could (in fact, he 

should) utter a consecutive sentence – also with a neutral intonation: János szereti 

Máriát. Péter nem szereti Máriát. ’John loves Mary; Peter does not love Mary’. Now, 

in (7), the constituent JÁNOS (’it is John’) receives a stress, the main stress in the 

intonation of the sentence. The hearer can deduce the greater semantic importance of a 

constituent of the sentence either from a change in the intonation or from a change in 

the syntactic structure. Such changes can be observed by the hearer because they can 

be heard. The focus stress on JÁNOS (’it is John) in (7) indicates the greater semantic 

importance of this constituent in contrast to the „neutral” semantic importance of János 
(’John’) in (6). The greater semantic importance of the focused constituent JÁNOS (’it 

is John’) informs the hearer of the fact that specifically the subject János (’John’) has 

been pointed out by the speaker among the potential subjects. Pointing out a constituent 

among the potential constituents (e.g. a certain subject among the potential subjects) 

excludes the potential rivals, consequently the semantic relationship between the 
favoured representative and the excluded representatives of a particular constituent will 

obtain a contrastive nature. 
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4. Summary 
 

It is more than obvious that syntax and prosody are in close contact with one another. 

Sentences are realized in utterances, hence every utterance is „made” of a certain 

syntactic structure and of a certain intonation but the relationship between syntax and 

prosody is quite unequal. We can investigate their contribution to the meaning of the 

utterances. Various examples in Hungarian have shown that focus is primarily a 

prosodic phenomenon. In sentences like (7) the syntactic structure is merely the 

phonological carrier of the contrastive semantic information expressed by the focus 

stress. 

Focus in Hungarian is primarily a prosodic phenomenon because all focused 

constituents are characterized by the typical focus stress and there are cases in which 

the only perceptible difference between two sentences is based on the contrast of the 

neutral and of the non-neutral intonation (heavy stress, pitch). In these cases focus does 

not need the help of syntax, it is capable of expressing greater semantic 

importance/exclusion/contrastive semantic content by itself. 

Focus stress should not be confused with the „normal” stress of a constituent. To 

illustrate the problem, let us consider the following sentences: 

 

(28) Kettő meg kettő egyenlő néggyel. ’two plus two makes four’ 

(29) Kettő meg kettő egyenlő NÉGGYEL. ’two plus two makes FOUR’ 

(30) Kettő meg kettő NÉGGYEL egyenlő. ’two plus two makes FOUR’ 

(31) NÉGGYEL egyenlő kettő meg kettő. ’it is four that two plus two makes’ 

 

There is only a slight difference between the intonation of (28) and (29). Néggyel 

(’four’) receives the normal stress in (28), it is the nucleus of the sentence. In (29), 

néggyel is put into focus; the typical focus stress generates the contrastive semantic 

content of the sentence (Kettő meg kettő egyenlő NÉGGYEL, és/de nem ÖTTEL. ’two 

plus two makes four and/but not five’). The difference between the two intonations is 

not always perceptible. (Note that NÉGGYEL has been put into focus although it does 

not precede the finite verb.) If the speaker would like to avoid confusion, NÉGGYEL 

should be fronted as in (31). And again, we can create lower and higher degrees of 

contrast/contrastive semantic content by moving the focused constituent in different 

syntactic positions. (29)-(31) are scalar values of contrastive semantic content. 
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HOPPA ENIKŐ 
 

 

NYELVJÁRÁS ÉS ÍRÁSBELISÉG 
 

 

 

 

 

Bevezetés 
 

A következő sorokban a nyelvjárások és az írásbeliség kapcsolatáról lesz szó. A 

nyelvjárásokon belül a nyelveknek a szigethelyzetben lévő területi változataival 

foglalkozom. A nyelvjárás írásbelisége szempontjából két különböző állapotban lévő 

nyelvszigetet emelek ki: a moldvai csángókat és az olaszországi mokeneket. 

 

1.1. A nyelvjárás mint területi nyelvváltozat 
 

A nyelvjárások a nyelveknek területi változatai, melyek szóban élnek, korlátozott 

kommunikációra alkalmasak, s elkülönülnek a sztenderd nyelvváltozat írott és beszélt 

formájától és a többi nyelvjárástól is. Önálló rendszerük van. 

A nyelv belső tagolódása szempontjából a területi tagolódás a legrégibb tagolódási 

mód. Hatóköre jelentős, hiszen a nyelvi rendszer minden szintjére kiterjed, és minden 

szinten karakterisztikus vonásokat mutat (Benkő 1988: 214). A területi tagolódás a 

nyelvi rendszert leginkább a hangállapot és a szókincs területén érinti. A hangtani 

jelenségek sok elemben rendszerszerűen jelennek meg, s viszonylag állandók a 

nyelvterület egyes részein. A lexémák nagy számuk ellenére is egyedibbek, 

rendszerszerűen kevésbé ragadhatók meg az adott területen, s időbeli változékonyságuk 

is területi jellemző erejüket gyengíti. A morfematikai jelenségek csekélyebb számúak, 

bár erősen jellemezhetnek egyes vidékeket. A mondatot, szöveget és a stilisztikát érintő 

jelenségeket egyéni variabilitás jellemzi, ezért nehéz helyhez kötni őket. 

A nyelvjárások nem képeznek pontosan körülhatárolható területet. Legtöbbször 

széles átmeneti sávok alakulnak ki. Számuk sem határozható meg pontosan (Benkő 

1988: 223). Egymástól való különbözőségüknek történeti okai vannak: a nyelv 

differenciációs és integrációs tényezői játszanak itt szerepet. A nyelvterület középső 

részén az integrációs jellegű jelenségek vannak túlsúlyban, ezáltal az ottani 

nyelvjárások színtelenebbek, a sztenderdtől kevésbé térnek el. A peremnyelvjárások 

differenciatívabbak, mivel a középső területekről terjedő jelenségek nehezebben jutnak 

el hozzájuk, ill. az általuk kifejlesztett sajátosságokat nehezebben közvetítik a többi 

nyelvjárás felé. Idegen nyelvterületekkel érintkezve más nyelvrendszerek is hatnak 

rájuk, mely hatások regionális jellegűvé teszik őket. Ezért színesebbek, több bennük a 

régiség, a saját újítás: archaikusak és neologikusak egyszerre (Benkő 1988: 224). 
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1.2. A nyelvjárás kérdése nyelvsziget helyzetben 
 

A peremnyelvjárások jellemzői még erőteljesebben jelentkeznek a nyelvszigetek 

körében, melyeket minden oldalról egy a sajátjuktól eltérő nyelv vesz körül. Ebből 

következően nyelvük egyéb nyelvjárásaival semmilyen közvetlen kapcsolatban 

nincsenek, s nyelvüknek sztenderd változata is csak közvetett úton jut el hozzájuk. 

Közvetlen hatást a környező idegen nyelv tesz rájuk. A beszélőknek nem a nyelvjárás 

és a köznyelvi változat használata közt kell dönteniük, hanem a szigetnyelvjárás – mely 

önmagában tekinthető a kisebbségi nyelvnek – és az őket körülvevő idegen nyelv 

között. Az ún. areális (Wiesinger 2001: 93) nyelvszigetek esetében, amikor a 

nyelvszigetet több település alkotja, előfordulhat, hogy a szigeten belül is nyelvjárási 

különbségek alakulnak ki. Az esetek nagy részében nincs egy belőlük kialakult 

egységesített, normalizált változat. 

 

2.1. Az írásbeliség szerepe a nyelvek életében 
 

Az írásbeliség szerepe az élőbeszéddel szemben másodlagos. Az emberiség százezer 

években számolható történetéből kora nem több ötezer évnél. Ennek ellenére jelentősége 

kiemelkedő. Az írás rögzítette a mindenkori beszélt nyelvet, s a szóbeli 

hagyományozódás mellett a kultúrát is átörökítette. Az élő nyelv előzménye, s egyben 

kiindulópontja is az írott nyelvnek. A kétféle változat egymással kölcsönhatásban él, 

alakítják egymás fejlődését. Elsősorban a beszélt nyelvváltozat határozza meg az írottat, 

de az idő múlásával a fordított hatás szerepe egyre nő. Az írásnak társadalmi tekintélye 

van, s ez a tény a múltban gyökerezik. Az írás tudománya hosszú ideig egy szűk, művelt 

réteg kiváltsága volt, ezért ez képviselte a követendő mintakép, a helyesség eszményét. 

(Benkő 1988: 240) 

A nyelvek súlyát befolyásoló, stabilitásukat erősítő tényezők közt is fontos szerepe 

van az írásbeliségnek és annak a nyelvközösség tagjai körében való elterjedtségének. 

Ebből a szempontból az is fontos, hogy általános-e az írni-olvasni tudás. Több ezer 

nyelvből csak 225-nek van írásbelisége (Kiss 1995: 166). 

A nyelvek nyelvpolitikai szempontú osztályozásában szintén fontos szerepet játszik 

az írásbeliség. Annak hiánya, megléte és elterjedtsége az egyik vizsgálati szempont 

olyanok mellett, mint az anyanyelvi beszélők száma, a nyelvterület nagysága és a nyelv 

teljesítőképessége (Kiss 1995: 160). 

Az írásbeliség összefonódik a sztenderdizáció kérdésével, méghozzá úgy, hogy az 

előbbi feltétele az utóbbinak. A nyelvi sztenderd az egyes, önálló nyelveknek az összes 

többi használati változata fölött álló, egységes, normatív belső típusa, mely integratív 

jellegű változások útján jött létre, s kialakulása óta egy nép, illetve nemzet 

nyelvhasználatában a legfontosabb szerepet tölti be. A nyelvi sztenderd két síkon él: 

beszélt formában köznyelvként és írott változatában irodalmi nyelvként (Benkő 1988: 

243). Elterjedése diglossziás helyzetet teremt elsősorban azokban a nyelvekben, ahol a 
nyelvjárások között nagy különbségek vannak, melyek a megértést is akadályozzák. A 
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sztenderd hatására a köznyelvtől lényegesen elütő jelenségek lassan kikopnak, 

regionális nyelvi változatok alakulnak ki (Benkő 1988: 226). 

 

2.2. A nyelvjárások és az írásbeliség 
 

A nyelvjárásoknak általában nincs külön írásbeliségük, elsősorban beszélt formában 

jelennek meg nem nyilvános helyzetekben. Nyelvjárásban írott szövegek azonban 

mindig léteztek, s ma is születnek ilyenek, mint például önéletírások, levelezések, 

különféle följegyzések (Kiss 2003: 43). A nyelvjárási területeken is hivatalos keretek 

között a köznyelv használatos, írott változatban pedig az ezen alapuló irodalmi nyelv. 

 

2.3. A nyelvszigetek és az írásbeliség 
 

A nyelvsziget-helyzetben lévő közösségek nyelvjárásának írásbelisége más 

nyelvjárásokéhoz képest azért fontosabb kérdés, mert számukra saját nyelvük 

köznyelvi változata nehezen elérhető, a mindennapokban nem használható. Ezenkívül a 

hosszú ideje tartó elszigeteltség miatt nagy mértékben különbözik is egymástól a két 

nyelvváltozat. Az írott nyelv számukra a többségi nyelv írott változata. Az általuk 

beszélt nyelvjárás testesíti meg magát a kisebbségi nyelvet. A következőkben két 

nyelvsziget nyelvjárásának írásbeliségével foglalkozom: az olaszországi mokenekével 

és a moldvai csángókéval. A két nyelvsziget kialakulásának ideje azonos: létrejöttük 

kezdete a XIII. század. Keletkezésük módja is megegyezik: elvándorlással kerültek 

eredeti lakhelyükről egy másik területre. Végül mindkettő ún. areális nyelvsziget, azaz 

több településből állnak. A nyelvjárás írott változatát illetően azonban eltérő 

helyzetben vannak. 

 

3.1. Az olaszországi moken nyelvsziget nyelvjárásának írásbelisége 
 

A moken nyelvjárás egy archaikus német dialektus, melyet Északkelet-Olaszországban 

beszélnek négy kis faluban: Palù del Fersinában, Fierozzóban, Frassilongóban és 

Rovedában. A beszélők száma összesen 1003 fő (Abbruzzese 2005: 11). 2007 

márciusában jártam náluk nyelvi anyaggyűjtés céljából. A XIII. századtól napjainkig a 

latin nyelvi környezetben élő közösség a nyelvet szóban adta tovább generációról 

generációra. A beszélt nyelvi forma a XX. század végén egészült ki a nyelv írott 

változatával. Írásrendszerüket 1992-ben dolgozta ki a Moken-Cimber Kultúrintézet, s 

adta közzé Puechstömmen ver ’n bersntolerisch címen. Ennek köszönhetően az utcai 

feliratok is helyi nyelven olvashatók, és saját folyóiratuk, a LEM moken nyelven is 

közöl írásokat. A Trentino című regionális napilapban kéthetente egy oldal mokenül 

olvasható Liaba lait, azaz Kedves Emberek címmel. Saját írásrendszer kidolgozására 

korábban is történt kísérlet. Az 1950-es években Giacomo Hofer, helyi születésű 

plébános létrehozott egy írásrendszert, mely viszonylag széles körben elterjedt. 

Írásmódjának hátránya azonban az volt, hogy nagyon sok mellékjelet tartalmazott, s ez 
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megnehezítette az olvasást (Rowley 2003: 24). Korábban azok, akik írni akartak moken 

nyelven, az olasz vagy a német írásrendszerhez igazodtak. 

Azok a nyelvtervezési törekvések, melyek a XX. század végén a nyelv írásbeli 

megjelenítését tűzték ki célul, a XXI. században a nyelvi rendszer rögzítésére 

irányulnak. Anthony R. Rowley Liacht as de sproch című, 2003-ban megjelent könyve 

a moken nyelv grammatikáját írja le a fonetikától a szintaxisig. A moken dialektust ma 

mindössze négy faluban beszélik, melyek szomszédosak egymással, mégis bizonyos 

grammatikai és lexikális jegyekben különböznek egymástól az egyes települések. A 

nyelvtankönyv a közös jellemzőket írja le, a megfelelő helyeken kiegészítve annak a 

falunak a sajátságaival, mely az adott jelenségben eltér a többitől. 

A 60-as években a már említett Don Giacomo Hofer összeállított egy kétezer szóból 

álló moken-német szójegyzéket, melynek kéziratát kilenc évvel a plébános halála után, 

2001-ben találták meg. 2004-ben adták ki a három nyelvre (moken-német-olasz) 

bővített szótárt néhány moken nyelvű elbeszéléssel, melyeket szintén Hofer fordított 

egy Giuseppe Šebesta nevű szerzőtől. A szótár Hofer szülőfalujának, Fierozzónak a 

nyelvjárására épül. A szókincs frissítése céljából a Moken-Cimber Kultúrintézet 

kiegészítőleg összeállított egy ezer szóból álló jegyzéket, mely a fentivel ellentétben 

nem egy falu szókincséből merít, hanem egységesítő célú. 

A moken dialektust a Fierozzóban lévő öt évfolyamos általános iskolában tanítják 

írásban és szóban is, ún. laboratorio keretében. Ez a program minden tanév egyik 

félévében kerül sorra, s többféle foglalkozást foglal magában: sport, kézművesség, 

nyelvjárás. Mindegyik területtel néhány hétig foglalkoznak heti másfél órában. A 

moken nyelvet az egyik helybeli tanítónő tanítja. Az iskolában két tanító beszél 

mokenül. A nyelvet két korcsoportban tanulják a diákok. Az órát tartó tanítónő 

elmondta, hogy a tanórán a legelemibb ismereteket kívánja átadni: bemutatkozás, 

színek, számok, a hét napjai, alapvető igék és főnevek. 

A német nyelv tanulása a régió minden iskolájában kötelező, mivel a tartomány 

északi része Dél-Tirol, ahol nagyszámú német kisebbség él. 

A már említett Moken-Cimber Kultúrintézet, mint a neve is mutatja, együttműködik 

egy másik közeli német nyelvszigettel, a cimberekkel. A cimber nyelvtani rendszer 

leírása 2007-ben készült el, összeállítója Hans Tyroller. Az intézet évente irodalmi 

pályázatot ír ki a moken és a cimber iskolás gyerekek számára. A pályaművekben a 

diákoknak egy-egy témáról fogalmazást kell írni nyelvjárásban. A legjobbakat 

megjutalmazzák. 

 

3.2. A moldvai csángó nyelvsziget nyelvjárásának írásbelisége 
 

A magyar nyelvterületet illetően jelentős nyelvszigetnek mondható a Romániában élő 

moldvai csángók közössége. 2000-ben, 2002-ben, 2006-ban és 2007-ben jártam 

Moldvában terepmunka céljából. Lélekszámuk a mokenekhez képest jóval magasabb: 

243 133 fő (Tánczos 1999: 7). Velük ellentétben viszont a csángó nyelvjárás nem jelenik 
meg írásban, nincs rendszerezett nyelvtankönyve és szójegyzéke. Ez utóbbi viszont 

hamarosan megszületik, mert dolgoznak A moldvai magyar nyelv szótárának készítésén 
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(Péntek 2004: 183). A korábbi évekből kerültek elő nyelvjárási szövegek, melyek 

egyházi énekek, lakodalmi vagy egyéb rigmusok lejegyzései. A magyar írásrendszer 

ismerete híján a helybeliek román írásformában rögzítették őket (Kós 1994: 284). A 

nyelvjárás írott formája emellett egy-egy helyi költő tollából származik, akik a magyar 

írásrendszerre támaszkodnak. Ilyen volt a szabófalvi Lakatos Demeter vagy napjainkban 

a klézsei Duma András. 

Több falu általános iskolájában is választható tárgy a magyar nyelv, melynek 

keretében a magyar köznyelvet s annak írott változatát, az irodalmi nyelvváltozatot 

tanítják. A nyelvjárás annyiban van jelen az órákon, hogy a nyelvjárási jegyeket nem 

javítják (Hoppa 2008: 204). A Reverinda című gyereklapban a tanárok a magyarul 

tanuló gyerekek fogalmazásait teszik közzé. Ezekben az írásokban néhol felfedezhetők a 

nyelvjárási sajátosságok. A Moldvai Magyarság című havonta megjelenő folyóirat 

magyar köznyelven íródik. 

A moldvai csángó dialektusról tudni kell, hogy alapvetően háromféle nyelvjárási 

változata van, de a változatokon belül is településenként kisebb-nagyobb különbségek 

figyelhetők meg. 

 

4. Az írott nyelvjárás előnyei és hátrányai 
 

A fent bemutatott két közösség nyelvjárása nyelvsziget-helyzetben él. A moken 

nyelvjárás nem túl régóta írott változatban is használatos. A saját írásrendszernek 

köszönhetően a helyi nyelvváltozat több területen is érvényesülhet, mint például az 

utcai feliratok vagy a helyi újság. Az írott forma a nyelvjárás intézményes keretek közti 

oktatását is lehetővé teszi. Mindezek megemelik a nyelv presztízsét. Az írásrendszer 

mellett megszületett moken nyelvtankönyv és szójegyzék a nyelvjárás kodifikálási 

folyamatát teszi teljessé, ami alapfeltétele a sztenderdizációnak. A sztenderdizáció 

lehetőséget ad arra, hogy egyéneket és csoportokat egyesítsen egy nagyobb 

közösségbe, és egyben elválasztja az így létrejött közösséget más közösségektől 

(Wardhaugh 1995: 33). A sztenderdizáció által egy nyelvjárás nagy lépést tesz afelé, 

hogy nyelvvé váljon. Egy szigethelyzetben lévő nyelvi kisebbség esetében ennek a 

folyamatnak előnyei és hátrányai is vannak. Előny, mert erősíti a közösségen belüli 

összetartást, növeli az ott beszélt nyelv értékét, bővíti használati lehetőségeinek számát, 

s ezekből adódóan ösztönözheti a beszélőket a nyelv továbbadására. Ha a többféle 

nyelvjárási változatból kommunikációs nehézségek adódnak, megszünteti azokat. 

Hátrány, mert a beszélőket leválasztja attól a nyelvi egységtől, melyhez korábban 

tartoztak, s mert a létrehozott egységesített nyelvváltozat születése pillanatában még 

senkinek sem anyanyelve. Ha viszont az egyik változatot jelölik ki az írásbeliség 

alapjául, akkor konfliktus keletkezik az egyes változatok beszélői között, s ez 

akadályozza elterjedését. A folyamat a nyelvre nem csak külső, hanem belső hatást is 

gyakorol, hisz eltűnnek belőle olyan helyi sajátosságok, melyek hosszú idő alatt a 

maguk természetes módján alakultak ki vagy őrződtek meg, s melyek színesítették a 
nyelvet és egy-egy kisebb közösség sajátjaként léteztek. Még nem tudni, hogy a 
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nemrégiben megszületett moken írásbeliség milyen változásokat fog hosszú távon 

előidézni. 
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HORVÁTH KATALIN 
 

 

NYELVI RENDSZER ÉS KOMMUNIKÁCIÓ: A METALEPSZIS 
 

 

 

 

 

1. Bevezetés – a dolgozat tárgya, célja 
 

1.1. A metalepszist (gör. µεταληψις ’részesülés, átvétel, felcserélés’ < µεταλαµβάνω 

’átvesz, felcserél’ > λαµβάνω ’vesz, fog’) – ezt a közel két évszázadig, Gérard Genette 

2004-ben megjelent Métalepse. De la figure à la fiction c. esszéjéig jobbára 

Csipkerózsika-álmát alvó trópust – az alábbiakban trópustörténeti és trópuselméleti 

megközelítésben vizsgálom. Célom az, hogy meghatározása, fajtáinak számbavétele, 

nyelvi szerkezetének és szerepének tisztázása után helye világosan kijelölhetővé váljék 

a trópusok rendszerében, s feltáruljon meghatározó szerepe a művészi (szépirodalmi) 

és a mindennapi nyelvhasználatban. E kényszerűen rövid dolgozatban arra törekszem, 

hogy érdemben szóljak a metaleptikus szójelentés-változásokról, vagyis a trópus azon 

szerepét is bemutassam, melyet a nyelvi rendszerben a poliszémák létrejöttében betölt. 

A metalepszis, a klasszikus retorikák fontos szóalakzata a XIX. századtól kezdve 

egyre inkább eltűnt a retorikai, stilisztikai kézikönyvekből, szakmunkákból. Általában 

kimaradt a lexikonok szócikkei közül is, vagy pedig érdemi kifejtés nélkül, röviden és 

hiányosan tárgyalták, mivel két fő típusa közül csak az egyiket említették meg. (Pl. a 

fogalom a magyar irodalmi lexikonokból hiányzik, Világirodalmi Lexikonunk pedig 

csak egyik fajtáját mutatja be.) 

1.2. Ez a változás összefügg azzal, hogy a XIX. században a historizmus (így a 

történeti-összehasonlító nyelvészet) kibontakozása és a romantikus esztétika korában 

maga a retorika tudománya szorult háttérbe. Csak a XX. század 60-as éveitől kezdve 

kelt új életre, elsősorban R. Jakobsonnak a két alapvető szókép (a metafora és a 

metonímia), valamint a két fő műnem (a líra és az epika) kapcsolatáról megjelent 

nevezetes dolgozata nyomán (l. Jakobson 1972: 229–276). 

A retorika XX. századi kibontakozását, újjászületését olyan fontos munka jelzi, mint 

a (metafora kezdőbetűjéről elnevezett) liège-i µ-kutatócsoport 1970-ben megjelent 

munkája, a Rhétorique générale (Dubois et al. 1970; vö. még Vígh 1977: 3–23). Azóta 

a klasszikus retorika egyre több fogalma és terminus technicusa kapott a korábbinál 

nagyobb figyelmet vagy nyert teret újra: így pl. a szinekdochéra a µ-csoport kutatásai 

és T. Todorov dolgozata irányította a figyelmet (Todorov 1970). Genette metalepszis-

esszéje is minden bizonnyal elindítja az alakzatnak az eddigieknél érdemibb kutatását. 

 

2. A kérdés tudománytörténetéből 
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2.1. A XVIII. században (a XIX. század első negyedéig) még virágzott a retorika: 

1730-ban jelent meg Dumarsais-nek, a kor legjelesebb francia retorikusának és 

nyelvészének a trópusokról szóló nagy munkája (l. Dumarsais 1988). Munkásságát „a 

retorika Linnéje”, Pierre Fontanier folytatta, akinek a témába vágó dolgozatai a XIX. 

század második évtizedében jelentek meg (l. Fontanier 1968). A metalepszis ezekben a 

művekben még hangsúlyosan szerepel. 

Dumarsais meghatározása szerint (l. 1988: 110) a metalepszis a metonímiának az a 

fajtája, melyben az előzmény helyett a következményt, ok helyett az okozatot, vagy 

megfordítva: a következmény helyett az előzményt, az okozat helyett pedig az okot 

nevezzük meg. Metalepszist használva a közvetett kifejezést a közvetlennel 

helyettesítjük – így Fontanier –, mely megelőzi, követi vagy kíséri azt, tehát hozzá van 

rendelve; úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy az egyik felidézi, eszünkbe juttatja a 

másikat (vö. Fontanier 1968: 127-8; Genette 2004: 8–9). 

2.2. Genette a trópusokat – a francia hagyományoknak megfelelően – a figurák 

(alakzatok) egyik alosztályának, a szavak jelentését módosító szóalakzatoknak tartja. 

Irodalomkritikus, esszéista lévén a metalepszis használatát, szerepét a művészi 

ábrázolásban, elsősorban az epikus irodalmi művekben (Vergiliustól a francia új regény 

képviselőiig) elemzi: könyve a bevezető, elméleti részt követően főként irodalmi 

példatár. De vizsgálja a trópus szerepét a festészetben, a színház- és filmművészetben is, 

azaz mindenütt – Homérosztól Woody Allenig –, ahol a világ művészi reprezentációja 

valósul meg. Mindezt úgy éri el, hogy a metalepszis jelentését nagymértékben kiterjeszti: 

a trópust művészetelméleti, narratológiai kategóriaként kezeli: az eredetileg a retorikához 

tartozó fogalmat olyan transzgresszív eljárásként ismeri fel, melynek kitüntetett szerepe 

van a narratológiában. 

Ezt a kiterjesztést oly módon valósítja meg, hogy nála a trópusok eddig is ismert és 

kutatott, de a szakirodalomban mégis kisebb hangsúlyt kapott közös jellemvonása kerül 

reflektorfénybe: fiktív voltuk. A trópusok fiktív világa megmutatkozik abban is – 

mondja, hogy a két latin szakszó, a figura ’alakzat’ és a fikció ’kitalált történet’ azonos 

etimonú műszavak: mindkettő a latin ’alakít, ábrázol, képez, kitalál, tettet’ jelentésű 

fingere ige származékai. Genette szerint csak a gyakori használat következtében fellépő 

természetessé válás, megszokás akadályozza meg, hogy a trópusok fiktív jellegét, s az 

ebből fakadó szemantikai merészségét, képtelenségét felismerjük, tudatosítsuk 

magunkban (l. pl. lángra lobban valaki iránt, iszik egy pohárkát, várja a sok éhes száj, 

megszakad a nevetéstől stb.). Ha ezeknek a tipikus, a mindennapi nyelvhasználatban is 

gyakori metaforikus és metonimikus használatoknak a jelentését szó szerint vesszük, s 

pl. a beszélgetést így folytatjuk, lelepleződik fiktív voltuk, s mondandónk egyúttal 

komikussá, a nyelvi humor forrásává válik: A: lángolok érted! B: csak nehogy tüzet 

csinálj! Vagy gondoljunk pl. a Skála üzletlánc emblémájának, a skálakópénak a 

szövegére! A bemegyek és jól kijövök szlogen hatását a kijön ige tulajdonképpeni és 

egyik metaforikus jelentésének együttes érvényesülése adta: ’kijön az üzletből’, illetve 

’kijön a pénzéből’. 

Genette szerint az alakzat fikciókezdemény, „magzati fikció”, míg a fikció az 

alakzat kiterjesztett, megerősített változata. 
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3. A metalepszis helye a trópusok rendszerében 
 

3.1. A modern retorikai, stilisztikai, jelentéstani vagy irodalomelméleti szakmunkákban 

a trópusok rendszerezésével kapcsolatban kettős tendenciát figyelhetünk meg: a 

rendszerezők arra törekszenek, hogy a fő kategóriák objektív kritériumok szerinti 

megkülönböztetésén túl tisztázzák ezek további tagolódását, egyre pontosabban 

különítsék el alkategóriáikat is. 

A trópusok két alapkategóriája a metonímia (gör. µετονύµια ’névcsere’ < 

µετονοµάζοµαι ’másként neveződik, más nevet kap’) és a metafora (gör. µεταφορά 

’átvitel’ < µεταφέρω ’el/átvisz, fölcserél’). (L. pl. Fábián, Szathmári, Terestyéni 1958: 

90–112; Wellek, Warren 1972: 289; Zalabai 1986: 58–84.) Már Pierre Fontanier 

munkáiban vagy Hermann Paul Prinzipien-jének 1898-as harmadik kiadásában is ezt a 

kettős osztást találjuk. 

A retorikák az immutatio (lat. ’helyettesítés, felcserélés’) szóalakzataihoz sorolják 

őket (vö. pl. Szörényi, Szabó 1997: 132–138). Az újabb szakirodalom e két nagy 

kategória egyenlő fontosságát, de eltérő voltát hangsúlyozza. Közismert, hogy a 

metafora két fogalom külső (formai), belső (tartalmi) vagy funkcióbeli hasonlóság 

(részazonosság) alapján jön létre. A metonímia ezzel szemben két fogalom fizikai vagy 

logikai érintkezésén (egymásmellettiségén, kontiguitásán) nyugvó névátvitel. 

3.2. Fentebb láttuk, hogy Dumarsais és Fontanier a metalepszist a metonímia egyik 

fajtájának tekintette. Ahhoz tehát, hogy a metalepszis helyét a trópusok rendszerében 

kijelölhessük, a metonímia altípusait kell számba vennünk. A metonímia mindkét 

érintkezéstípusra épülő formája ugyanis további alcsoportokra különíthető el. A fizikai 

érintkezésre épülő névátvitel esetei – az érintkezés különböző fajtái alapján – jól 

ismert, a szakmunkákban általában többé-kevésbé azonos alkategóriákba sorolhatók: 

 

A) A fizikai érintkezésre épülő névátvitel fő altípusai: 

a) térbeli (a rádió bemondta, leszedi az asztalt) 

b) időbeli (boldog idők, sötét középkor) 

c) anyagbeli (vasra ver, arannyal fizet) 

d) a rész-egész viszony két ellentett formájára épülő szinekdoché ’együttértés’ 

 α) pars pro toto ’rész az egész helyett’ (jó fej, holt lelkek); 

 β) totum pro parte ’egész a rész helyett’ (ott volt az egész falu, megeszem  

a gyümölcsöt). 

 

A metalepszis fenti definíciója alapján jól látható, hogy trópusunk a metonímiának a 

fizikai érintkezés különböző fajtáin alapuló altípusai egyikével sem azonosítható. 

Vizsgáljuk meg tehát tüzetesebben a másik típust! 

3.3. A metonímia logikai érintkezésen alapuló altípusait kétirányú kauzális (előz-

mény ↔ következmény, ok ↔ okozati) relációkból létrejövő névátvitelek hozzák létre: 
 

B) A logikai érintkezés nyomán létrejövő névátvitel altípusai: 
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 a) az ok (az előzmény) nevének átvitele az okozatra (a következményre) 

 

Ez a névátvitelfajta tipikus a nyelvi rendszerben, eredményeképpen újabb jelentések, 

azaz többjelentésű szavak keletkeznek: élet jel1’élőlények létmódja’ > jel2 ’elevenség, 

derű’: ez a gyerek csupa élet; líra jel1 ’lant’ > jel2 ’költészet’; nyelv jel1 ’testrész’ > jel2 

’jelrendszer’; stílus jel1 ’íróeszköz’ > jel2 ’a kifejezés módja’; vág jel1 ’sebet ejt’ > vág 

jel2 ’öl’: disznót vág ’disznót öl’, levágja az ellenséget ’megöli az ellenséget’; ver jel1 

’többször üt’ > jel2 ’büntet’: <büntetésből> veri a gyereket stb. 
Az effajta névátvitelek új – alkalmi – jelentések kialakulásához vezetnek a költői 

nyelvben is: „Ott idővel karral, fővel / Isten után vitte sokra” (Arany: Szibinyáni Jank). 

Itt a kar → ’férfierő’, a fej → ’gondolkodás’ jelentésben szerepel, vagyis szintén az ok 

nevét használjuk az okozat neve helyett. 

 

 b) az okozat (a következmény) nevének átvitele az okra (az előzményre) 

 

Ennek a névátvitel-típusnak a működése szintén vezethet poliszémák 

kialakulásához: pl. a sír főnév számos állandósult szókapcsolatunkban ’halál’ 

jelentésben él: sír jel1 ’sírgödör, sírhalom’ > jel2 ’halál’ (l. pl. sírig hű, sírba kerget, 
sír szélén áll, fél lábbal a sírban van, a sírból jött vissza stb.); élet jel1 ’élőlények 

létmódja > élet jel2 ’gabona’; izzad jel1 ’verejtékezik’ > jel2 ’nehéz munkát végez, 

fárad, küszködik’: egész nap a határban izzadt, l. Petőfinél is: „Hogy míg a nép 

küzd, fárad, izzad, / Pihenjen ő árnyék alatt!” (A XIX. század költői). Nézzünk még 

egy – alkalmi jelentésváltozáshoz vezető – költői példát: „Ötszáz halál megyen háta 

után ennek” (Zrínyi: Szigeti veszedelem XV: 62). Ebben a használatban a halál a 

’<halálra szánt> várvédő katona’ jelentést képviseli. 

3.4. Ha már most a logikai érintkezés nyomán létrejövő metonimikus névátvitel fenti 

két altípusát a metalepszis definíciójára vonatkoztatjuk (a metonímiának az az 

alosztálya, melyben az előzmény helyett a következményt, illetőleg ok helyett az 

okozatot nevezzük meg vagy megfordítva), rá kell jönnünk, hogy a két jelenség egy és 

ugyanaz. Vagyis a metalepszis a szakirodalomban eddig is szerepelt a metonímia 

alfajai között! Létezett, de saját név nélkül, s nem önálló kategóriaként. A 

szakirodalomban egyetlen példát sem találtam arra, hogy a metonímia tárgyalásakor ezt 

a két altípust a metalepszissel azonosították volna. Fordítottjára viszont van példa: ha a 

metalepszist egyáltalán tárgyalják, a metonímia altípusaként mutatják be. A gond 

ezekben az esetekben az, hogy szinte kizárólag csak egyik (bemutatásomban a b) 

fajtájáról szólnak: amikor az ok helyett az okozatot (előzmény helyett a 

következményt) nevezzük meg (l. pl. Szathmári 1961: 482; vagy a Világirodalmi 

Lexikon metalepszis szócikkét). 

Ennek oka az lenne, hogy a művészi nyelvhasználatra jellemző alkalmi 

jelentésváltozásokhoz a b) típusú átvitelek vezetnek gyakrabban? Ezt a kérdést 

egyelőre nem tudom megválaszolni. Ám a langue-szintű szójelentés-változások 

létrejöttében, azaz a poliszémák kialakulásában – eddigi elemzéseim legalábbis ezt 

mutatják – az a) típusú névátvitelek látszanak meghatározóbbaknak. 
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4. A metalepszis szerepe a jelentésrendszer fejlődésében 
 

4.1. A metaleptikus kauzális társítások nyomán a szókészletben nagy mértékű 

általánosulás jön létre, mivel jelentések tömege rendelődik alá egy-egy jóval 

általánosabb jelentésnek, megteremtve ezzel az egymás helyébe lépés, a 

felcserélhetőség, azaz – az általános jelentés értelmében – a szinonimává válás 

lehetőségét. 

Pl. a kiszórja a diót a kosárból; kiönti a vizet a lavórból; kirakja a fát a vagonból; 

kiissza a tejet az üvegből stb. használatok mindegyike (mint ok) elvezet a kiürít valamit 
általános jelentéshez (okozat). A kiürít tehát ebben az általános jelentésben a speciális 

igék helyébe léphet: pl. kiszórja a diót a kosárból → kiüríti a kosarat. Az általánosabb 

jelentésű ürít ige más mondatformát is követ: a helyhatározós szerkezetet tárgyas 

szintagma váltja fel. 

4.2. Igen érdekesek a magyarban nagy számban előforduló metaleptikus jelzős 

szerkezetek: banánérlelő meleg, borzasztó esemény, farkasordító hideg, 

gondolatébresztő előadás, hangulatjavító gyógyszer, ijesztő történet, orrfacsaró bűz, 

pelenkaszárító meleg, részegítő ital, rügyfakasztó tavasz, szívet melengető esemény, 
vérfagyasztó történet stb. Ezekben a szintagmákban a jelzőként szereplő melléknévi 

igenevek az okozatot, a jelzett főnév pedig az okot nevezi meg. 

4.3. Nyelvünkben számos metaleptikus szóösszetételt is találunk: darázscsípés, 

életundor, ételmérgezés, fagyhalál, harangzúgás, kutyaharapás, léghuzat, 

lisztérzékenység, melegkiütés, napszúrás, porallergia, szélvihar, tűzhalál, tűzvész, 
víziszony, vizsgadrukk stb. Ezekben a jelentéssűrítő összetételekben az első tag az okot, 

a második pedig az okozatot nevezi meg. 

4.4. Összefoglalásul elmondható: a bemutatott magyar nyelvi példák talán igazolják, 

hogy a metaleptikus asszociációk a nyelvi rendszer több területén vezetnek új formák 

és új jelentések kialakulásához, a jelentésrendszer gazdagodásához, 

dimenzionálódásához. Az előzmény ↔ következmény, ok ↔ okozat relációkból 

fakadó kettős asszociáció-típus a szójelentés-változások egyik legfontosabb módja. 

Igazat adhatunk Kenneth Burke amerikai nyelvésznek, aki a Grammar of Motives c. 

könyvében (1945) úgy látja: a metonimikus nyelvi összefüggések meghatározó 

szerepet játszhattak a nyelvek kialakulásában, és fontos szerepet töltenek be 

fejlődésükben. 
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HUSZÁR ÁGNES 
 

 

AZ INFORMÁCIÓKÉRÉS GRAMMATIKAI MEGVALÓSULÁSAI A 

BESZÉLGETÉSVEZETŐ STRATÉGIÁJÁBAN 
 

 

 

 

Az interjúk strukturális jellemzői 
 

Televíziós interjúkat vizsgálok abból a szempontból, hogy milyen grammatikai 

formában valósul meg bennük az információkérés. Az interjú olyan intézményhez 

kötött, aszimmetrikus dialógus, amelynek során a beszélgetésvezető információkat 

szerez a beszélgetés másik résztvevőjétől. Ebbe a műfajba tartoznak a jelentkező 

munkavállaló képességeit letapogatni kívánó munkahelyi interjúk, a pszichoterápiát 

bevezető explorációs beszélgetések, az egyetemi kollokviumok és a rendőrségi 

kihallgatások. A médiainterjúk abban különböznek az egyéb információkérő 

beszélgetéstől, hogy a fentiekkel szemben strukturálisan nem két-, hanem 

háromszereplősek. A beszélgetésvezető nem a saját információhiányát kívánja a 

beszélgetés során leküzdeni, hanem a néző- és hallgató közönségének igényeit kívánja 

kielégíteni, s partnere is a hallgatóknak címezi válaszát. 

A médiainterjúra, mint minden intézményhez kötött interjúra érvényes az, hogy a két 

résztvevő között egyenlőtlenül oszlik meg a szimbolikus hatalom. A kérdező kezében 

van ennek nagyobb része, ő kezdeményezi a beszélgetést, határozza meg időtartamát, 

és tematikus lefolyását is a kérdések megfogalmazásával. A beszélgetés vezetése során 

egy többé-kevésbé tudatos stratégiát követ azzal, hogy meghatározott beszédaktusokat 

valósít meg bizonyos sorrendben (Burger 1991). Elsősorban kérdésfelvetéseivel 

határozza meg a beszélgetés tematikus felépítését, de információközléseivel, valamint 

közbevágásaival is hozzájárul annak kialakításához. 

A kérdések a nyelv alapvető funkciói között elsősorban a tranzakcionálist – 

információközlő és -továbbító – mozgósítják, de érinthetik az interakcionálist – a 

személyközi viszonyokra vonatkozót is (Brown, Yule 1983). Az információkérés a 

következő nyelvtani formákban valósulhat meg: 

1. Felszólítás: Beszélj arról…! 

2. Kérdés 
a. Kiegészítendő kérdés: Hol voltál…? 

b. Eldöntendő kérdés: Ott voltál? 
A beszélgetésvezető alkalmaz apróbb információközléseket is. Ezekkel vezeti be a 

témaváltást, illetve indokolja a kérdés feltevését. Közbevágásaival pedig 

megakadályozza azt, hogy partnere nagyon elmélyüljön egy témában vagy újabbakat 
szőjön a társalgásba. 
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Az információkérés fenti fajtái pragmatikailag más-más funkciót töltenek be. A 

megkérdezett számára a felszólítás biztosítja a legnagyobb szabadságot. A kérdező 

csak az alapvető témát jelöli meg, ezen belül a válaszoló választhat magának 

nézőpontot és altémákat. A kiegészítendő kérdés feltevése azt implikálja, hogy a 

kérdező már birtokában van ismereteknek, ezt kívánja a kérdőszóval megjelölt 

mondatrész tekintetében (ki, mit, hol, miért) kiegészíteni. Az eldöntendő kérdést feltevő 

a tényállás tekintetében szinte a teljes tudás birtokában van. A kérdéssel azt kívánja 

ellenőrizni, hogy beszélgetőtársa egyetért-e vele, megerősíti vagy cáfolja-e az ő 

előzetes tudását. 

Az egyes párbeszédfajták markánsan különböznek egymástól abban, hogy milyen 

módon alkalmazza a beszélgetés vezetője az információkérés különböző fajtáit. Ezekkel 

jelöli ki a társalgás fő témáját és tematikus egységeit, egyszerűen szólva azt, hogy miről 

szól a beszélgetés. Egy tematikus egységet a beszélgetés fókuszában álló intencionális 

tárgy referenciális azonossága jellemzi. A megkérdezettnek általában kevesebb 

lehetősége van a tematikus lánc meghatározására, de egy erőteljes ellenstratégiát 

alkalmazó megkérdezett alaposan át tudja alakítani a beszélgetés tematikus lefolyását 

(Huszár 2007). 

A kérdezéstechnikák tekintetében az egyik szélsőséget e terápiás explorációs 

beszélgetések képviselik. Ezekre jellemző a kérdező látszólagos passzivitása, amely az 

általa megfogalmazott információkérések csekély számában érhető tetten, illetve 

abban, hogy ezek felszólítás formájában hangzanak el. 

A másik szélsőség a rendőrségi kihallgatás vagy bírósági kikérdezés, amelyben a 

beszélgetést vezető kihallgató tiszt vagy a tárgyalást vezető bíró egy bizonyos témában, 

előre meghatározott terv szerint számos kérdést, főleg eldöntendőt tesz fel a 

kihallgatottnak vagy a bíróság előtt álló személynek. Azt kívánja általuk feltárni, hogy 

a kérdezett elismeri-e, bevallja-e azt a tényt, amelyet ő más forrásokból már ismer. 

A médiainterjúk strukturális sajátosságaihoz tartozik, hogy a műsorvezető a 

beszélgetés legelején felvezeti a fő témát (ezt hívják a szakmában felkonfnak). Sokszor 

írott formában is megjelenik a beszélgetés előtt, sőt már az előzetes ismertetésben. A 

beszélgetés során az interjúvezető rövid információközlő szövegeket iktat be az 

elhangzó válaszok után, saját, újabb kérdésfeltevését indokolandó. Ezeknek az 

információközlő szövegrészeknek a tartalma és hosszúsága, valamint az 

információkérés grammatikai formájának megválasztása nemcsak egy tudatos stratégia 

része, de jellemző a médiaszereplő személyiségére is. A médiabeszélgetések célját 

tekintve az információkérő felszólítások és a kiegészítendő kérdések látszanak a 

legalkalmasabbnak arra, hogy a megkérdezettől a legtöbb – a néző, hallgató 

érdeklődésére számot tartó – információt kiváltsa. Az információközléseknek 

alapvetően a néző, hallgató tájékoztatása a célja. A partner beszédjogának 

korlátozásával, a közbevágásokkal akkor él az interjúvezető, ha az túlságosan 

elkalandozik a tárgytól, a beszélgetés fő témájától. 

Három szakértővel folytatott interjút választottam ki a beszédstratégia 

összehasonlításának céljából. Az elemzésbe bevont három beszélgetésből kettő 
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kereskedelmi televízió, egy pedig a közszolgálati televízió reggeli beszélgetős 

műsorában hangzott el. 

 

A három interjú elemzése 
 

1. Az elsőben Csiszár Jenő beszélgetett Báder István történelemtanárral, a beszélgetés a 

TV2 Mokka című műsorában hangzott el 2007. március 20-án. A beszélgetés jellemzői: 

 

Felvezetés 1 

Kiegészítendő kérdés 2 

Eldöntendő kérdés 5 

Információközlés 3 

Közbevágás 0 

 

A beszélgetést a műsorvezető a téma felvezetésével kezdi: Egyre több pedagógus 
hagyja el a tanári pályát…, köszönti vendégét, az viszonozza a köszönést, de a 

témához nem szól hozzá. Csiszár folytatja a téma felvezetését, majd kérdő intonációval 

információt kér tőle: nekem egy kicsit nyaklik. Önnek? A vendég szemlátomást 

lámpalázas, még mindig nem szólal meg. Csiszár ismét összefoglalja a felvezetett 

témát: Tehát, hogy a tanárok egyre többen elhagyják a pályát…, majd felkínálja 

vendégének az egyet nem értés lehetőségét: Nem biztos, hogy igaz. 

A vendég most szólal meg először: Nekem már azzal gondom volt. Hogy itt … ki volt 

írva címként, hogy a ROSSZ gyerekek miatt hagyják el a pedagógusok a pályát. A 

műsorvezető a segítségére siet, befejezi helyette a mondatot: …ilyen nem létezik. 

A műsorvezető rendkívül empatikusan viszonyul vendégéhez. Segítőkészen 

vállalkozik arra, hogy a gyakorlatlan interjúalany szövegeit átfogalmazza. Miután utal 

rá, hogy a tanár maga is roma származású, feltesz két eldöntendő kérdést: Könnyebben 

megérteti magát Ön a hasonló sorsú gyerekekkel?…Ön tud mintát adni ezeknek a 
gyerekeknek? Ezek szónoki kérdésnek is nevezhetők, funkciójuk az, hogy 

megkönnyítsék az interjúalanynak azt, hogy saját magáról beszéljen. Ha ő pendítené 

meg ezeket a témákat, szerénytelennek hatna. A műsorvezető gyakran él az egyetértés, 

a személyes megerősítés eszközeivel is. Közbevágásra nem kerül sor. 

Szakmai szempontból a műsorvezető kérdezéstechnikája nem megfelelő: mindössze 

két kiegészítendő kérdést tett fel, ezzel szemben öt eldöntendőt. Ezzel azonban nem 

saját magát kívánta mindentudónak feltüntetni, hanem a gátlásos interjúalany 

megszólalását elősegíteni. A beszélgetés tranzakcionális – információközlő és -

továbbító – funkciója sérül, az interakcionális – a személyközi viszonyokra vonatkozó 

– kerül előtérbe. Csiszár túlmozgásos, néha groteszk gesztikulációja, a nyelvi 

megfogalmazás pongyolasága alapján az egész beszélgetést dilettáns teljesítménynek 

kell tartanunk. Célját ugyanakkor elérte, hiszen szóra tudott bírni egy nagyon 

rokonszenves személyiséget. Maga a beszélgetés a személyes elfogadás, meleg 
együttérzés kifejezésével közelít a terápiás exploráció műfaji sajátosságaihoz. 
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2. A másodikban Sárosdy Eszter beszélget Kiszeli Zoltán politológussal az ATV 

Reggeli Jam műsorában 2008. október 29-én. 

 

Felvezetés 1 

Kiegészítendő kérdés 7 

Eldöntendő kérdés 1 

Információközlés 3 

Közbevágás 1 

 

Sárosdy tökéletesen ura a helyzetnek: artikulációja kiváló, viselkedése visszafogott. 

Az egy mondatos felvezetés után: Tegnap ugye elhangzott a miniszterelnök szájából egy 

megszorító intézkedéstervezet csomag rögtön felteszi az első kiegészítendő kérdést: Kinek 

szólt ez? Egyetlen egyszer szól csak bele partnere beszédébe, akkor, amikor az láthatóan 

elveszti a fonalat. A partner beszéde elhalkul, lassabbá válik, hallhatólag keresi a 

szavakat. Sárosdy ekkor teszi fel a beszélgetés egyetlen eldöntendő kérdését: Jó 

válaszokat adott? Ez az interjúalany előző mondatára vonatkozik, annak kifejtését segíti 

elő. 

A megkérdezett hasonló módon profi. A kérdés elhangzása után 

tizedmásodpercekkel már válaszol, jól szerkesztett mondatokban. A beszélgetés 

tökéletesen megfelel egy médiainterjú tranzakcionális követelményeinek: az időt 

gazdaságosan kihasználva maximális információmennyiséget ad a hallgatónak. Az 

interakcionális funkció diszkréten háttérben marad, bár nyilvánvaló – a gyakori 

összemosolygásokból –, hogy ők ketten jó viszonyban vannak egymással. 

3. A harmadik kiválasztott beszélgetést Verebes István folytatta Szabó Imre 

környezetvédelmi miniszterrel a közszolgálati MTV1 és MTV2 csatornájának Nap-

kelte című műsorában 2008. október 25-én. 

 

Felvezetés 1 

Kiegészítendő kérdés 7 

Eldöntendő kérdés 6 

Információközlés 19 

Közbevágás 21 

 

Verebes a beszélgetést egy rendkívül hosszú felvezetéssel kezdi: Kérem tisztelettel, 
ha aktuálisan, időszerűen, most, ha belegondolok az Ön tárcájának lehetőségeibe, és 

közben olvasgatok mindenféle könyvet, akkor engem a hosszú távú gondolkodás és a 

AAA rövid távú gondolkodás konfliktusa ÖÖÖ foglalkoztat, ami azt jelenti, hogy a 

jelenlegi helyzetben világ és és és mmmmagyar helyzetben olyan nagyon sok figyelem 

arra a veszélyre ami bennünket majd a jövőben fenyeget arra a kockázat olyan sok nem 
nagyon kerülhet ÖÖÖ ilyen helyzetben önnek mégis hát eredményeket kell felmutatnia 

ha ha ha teljesíteni akarja azt a feladatát, amit vállalt ön is érzi-e azt, hogy hátrányos 

helyzetben van azáltal, mert a világ most egész mással foglalkozik? 
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Miután tehát mindentudóan jellemezte partnere, a miniszter helyzetét, megkérdezi, 

hogy egyetért-e vele. A partner megpróbál alkalmazkodni a sajátos helyzethez. Köszön 

a nézőknek, majd megpróbálja kifejteni álláspontját: Jó reggelt kívánok hát nagyon-
nagyon érdekes helyzet állt elő… 

A viszonylag hosszú – körülbelül húsz perces – beszélgetés során Verebes 

szokatlanul kevés, mindössze hét kiegészítendő, valamint hat eldöntendő kérdést tesz 

fel. Ami igazán különleges ebben a beszélgetésben, az a számos – tizenkilenc – 

információközlés a műsorvezető részéről. Ezek általában meglehetősen hosszúak is. 

Egy példa: Azon gondolkodom… hogy… sokszor… hogy az én generációm önző 

életvitele vagy önzésre célzott ööö szándékai, hogy aszongya KIT ÉRDEKEL hogy az 
unokám dédunokám amikor én már nem leszek, hogy TOJOK RÁ ÉN éljek jól 

kihasználjam azt amit lehet hogy nincs-e ebbe valami lélektani cinizmus? 

Mi lehet a célja a műsorvezetőnek ezekkel a hosszadalmas információközlésekkel? 

Felmutatni, hogy vannak ilyen nézetek is, arra kényszeríteni a beszélgetőtársat, hogy 

próbálja meggyőzni őt? Ha igen, akkor mesterségesen hoz létre egy versengési 

helyzetet egy szakértővel folytatott beszélgetés során, pedig ez ettől az interjúfajtától 

alapvetően idegen. 

Meglepő a közbevágások magas száma is. Verebes huszonegyszer beszél bele be-

szélgetőtársa, a miniszter szavába, tehát háromszor annyiszor, mint amennyi 

eldöntendő kérdést feltesz neki. Indokolatlan helyeken vág közbe, amikor 

beszélgetőtársa éppen egy általa felvetett téma kifejtésének közepén van. Egy 

jellegzetes példa: a miniszter a poznani környezetvédelmi konferenciáról beszél. 

Verebes közbevág: Bocsásson meg, beszéljünk konkrétan. Elismerem, hogy 

konferenciák, az eszmecsere, a vita, a aa különféle gondoknak, lehetőségeknek és 
kötelezettségeknek a témája felmerül, ez fontos, olyankor találkoznak a 

környezetvédelmi miniszterek aztán hazajönnek ön bemegy a kormányülésre, most 
nagyon profánul mondom a dolgot, azt mondja, hogy azt kellene tenni hogy és azt 

mondják, hogy Imrém, most egy picit maradjál csöndben, most nekünk a bankokat kell 

rendbe tenni meg nemtudom onnan is elveszünk pénzt, most hagyjál békén bennünket 
mert nem erről van szó most rettenetesen durván fogalmaztam… 

Verebes műsorvezetőként tökéletes szerepzavarban van. Többet beszél, mint a 

megkérdezett, megakadályozza őt a téma kifejtésében. Nem a tényekből indul ki, hanem 

elképzeli, hogyan is zajlanak a dolgok a kormányülésen. Ezzel idétlen kabarétréfának 

állítja be a közélet fontos eseményeit. A megkérdezett vitézül küzd a beszélgetés 

tranzakcionális – információközlő és -továbbító – funkciójának beteljesítéséért, de 

nyilvánvaló, hogy az interakcionális – a személyközi viszonyokra vonatkozó – kerül 

előtérbe. A megkérdezettnek harcolnia kell a műsorvezető súlyosan homlokzatfenyegető 

aktusai ellen. Verebes interjúvezetését tranzakcionális szempontból ignorancia, 

tudatlanság, interakcionális szempontból pedig a partner homlokzatát fenyegető 

arrogancia jellemzi. 

 

Következtetések 
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A harmadik beszélgetés jól szemlélteti Pierre Bourdieu nézeteinek igazságát arról, hogy 

hogyan hatja át a média egészét a talkshow kultúrája. Ő 1996-os könyvében azt mutatta 

meg, hogyan terjeszti ki a média a nézettségi kvóták bűvöletében a kapitalista 

konkurencia sajátos logikáját a politika, a tudomány és a kultúra területére. Röviden: az 

eladhatóságot helyezi az érték elé. A televízióban a politika, sőt a tudomány világa is 

egy szórakoztatónak szánt nézőpontból láttatva jelenik meg. A médiaszereplő 

legnagyobb félelme, hogy untatja nézőit. Ezt úgy kívánja elkerülni, hogy harcként, 

küzdelemként jeleníti meg azt is, aminek ehhez nincs köze. Úgy harcol a nézők 

figyelméért, hogy elkerüli a nézetrendszerek kifejtését, megtakarítja számukra és saját 

maga számára is a megértésükhöz szükséges szellemi erőfeszítést. Helyettük személyes 

konfrontációt provokál. Szükség esetén saját maga vállalkozik az ellenfél szerepére 

(idézi Hachmeister 2007: 39). 

Verebes István műsorvezetése a magyarországi közszolgálati televízióban ennek a 

stratégiának szemléletes példája. 
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ILLÉSNÉ KOVÁCS MÁRIA – SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA 
 

 

GYÓGYSZERÉSZETI KÍSÉRŐIRATOK KOMMUNIKÁCIÓS 

SZEMPONTÚ ELEMZÉSE HYMES SZOCIOKULTURÁLIS MODELLJE 

ALAPJÁN 
 

 
 

Bevezetés 
 

Miközben anyanyelvünket elsajátítjuk, nemcsak szavakat és nyelvtani szabályokat 

építünk be a tudatunkba, hanem számtalan, a környezetre jellemző tényezőt is. 

Mondanivalónkat akkor fogalmazzuk meg helyesen, ha figyelembe vesszük, hogy azt 

kivel, mikor, hol és milyen hangulatban közöljük, a beszélgető partnerrel milyen 

viszonyban vagyunk, mely csatornán továbbítjuk az információt, és mi az elérendő cél 

a társalgás során. Azt, hogy egy kommunikációs aktus célját elérje, a szociokulturális 

kontextus számos tényezője befolyásolja. A társas interakciónak ezeket a tényezőit 

gyűjtötte össze és foglalta egységes egészbe Dell H. Hymes amerikai nyelvész és 

antropológus, amikor a szóbeli kommunikációra vonatkozó modelljét kidolgozta. Jelen 

tanulmány célja egyrészt a modell bemutatása, másrészt pedig annak bizonyítása, hogy 

az eredetileg a szóbeli diskurzusra vonatkozó modell minden egyes eleme az írásbeli 

kommunikáció bizonyos típusaira, így például egyes gyógyszerészeti kísérőiratok 

elemzésére is alkalmas. 

 

1. Gyógyszerészeti kísérőiratok 
 

A gyógyszerészeti kísérőiratok nyelvészeti elemzése a nyelvészet számára még egy 

feltáratlan területet jelent. Gyógyszerészeti kísérőiratokon a gyógyszerekre vonatkozó 

alkalmazási előírásokat, a gyógyszeres dobozban található betegtájékoztatókat és az 

egyéb szóróanyagokat, azaz reklámanyagokat értjük. Az alkalmazási előírások orvosok 

és gyógyszerészek számára készülnek, a PHARMINDEX által kiadott vaskos 

kötetekben jelennek meg, és „a Magyarországon forgalomban lévő összes 

gyógyszerkészítmény teljes, irodalmi adatokkal kibővített leírását” (Pharmindex 

Kompendium 1995: V) tartalmazzák. Ezek részletes, szakemberek számára készült, 

orvosi terminológiában bővelkedő leírások. Kommunikációs szempontú elemzés 

tárgyát a reklámanyagok és a betegtájékoztatók képezhetik. 

 

1.1. Betegtájékoztatás, információközlés a „tájékoztatott fogyasztó” státusz elérése 

érdekében 
 

Hazánkban, mint ahogy az EU többi tagállamában is, az egészségügyi miniszter 

rendelete szabályozza, hogy milyen legyen az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek 
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címkéje, mely információk jelenjenek meg a gyógyszerek csomagolásán, és milyen 

információkat, adatokat tartalmazzon a betegtájékoztató. Az egészségügyi miniszter 

30/2005. (VIII.2.) rendelete (megjelent a Magyar Közlöny 2005/107. számában) 

például arra is kitér, hogy a gyógyszerek alkalmazására vonatkozó információ legyen 

egyértelmű és könnyen olvasható. Mindezeken kívül a csomagoláson Braille-írással is 

fel kell tüntetni a gyógyszer nevét és hatását, hogy a gyógyszerek önálló, biztonságos 

szedése a vakok és a gyengén látók számára is lehetővé váljon. Az ilyen jellegű 

rendelkezésekre azért van szükség, mert „hazánkban egyetlen évtized alatt 

megtízszereződött a rendelkezésre álló gyógyszerek választéka, az eligazodás nem 

csupán a betegek, de gyakran a szakemberek számára is nehézséget okoz” 

http://www.jogiforum.hu/hirek/13110 (letöltve: 2008. szept. 04.). A minőségi, a lehető 

legkisebb kockázattal járó kezeléshez azonban szükség van a beteg felelős 

magatartására, aktív részvételére. Mindenkit megillet a „tájékoztatott fogyasztó„ 

státusza. „A betegek tájékoztatásában a gyártók, az orvos és a gyógyszerészek együtt 

vesznek részt, de létezik egy kötelező önrész is, ez a beteg egyéni felelőssége” 

http://www.jogiforum.hu/hirek/13110 (letöltve: 2008. szept. 04.). Ezért kell a 

betegtájékoztatók szövegét úgy megfogalmazni, hogy a beteg érezze, az információ 

küldője kapcsolatot akar létesíteni vele annak érdekében, hogy ebben a szituációban 

szerepét felismerje. 

A betegtájékoztatók szövege az orvosi szaknyelv szakemberek és laikusok közötti 

nyelvhasználati rétegéhez tartozik. Jellemzője, hogy a kommunikáció résztvevői eltérő 

szakmai ismeretekkel és eltérő felkészültségi szinttel rendelkeznek (Kurtán 2003: 33). 

A kommunikáció sikere ezért a mondanivaló közérthetőségének, a szakkifejezések 

világos használatának, ill. magyarázatának, az egyértelmű, pontos fogalmazásnak a 

függvénye (Illésné – Simigné 2008). 
 

1.2. A betegtájékoztatók szövege mint a közvetett kommunikáció egyik fajtája 
 

A betegtájékoztatók nem szakembereknek szólnak, hanem a gyógyszert alkalmazó laikus 

nyelvhasználók számára készülnek. Ezért gyakran a szóbeli diskurzusra jellemző 

sajátságokkal is rendelkeznek. A közvetett emberi kommunikáció egyik fajtáját 

képviselik. Jellemzőjük, hogy az információ adója és vevője nem közös kommunikációs 

szituációban vesz részt. Mindkettőjük számára más-más szituáció létezik. Az adót a 

vevőtől tér- és időbeli távolság választja el. A betegek tájékoztatása a kapcsolat 

felvételének egyik lehetősége. A tájékoztató személy és a beteg között úgy kerül sor a 

kapcsolat felvételére, hogy a szöveg írója, aki egy gyógyszergyártó cég képviselője és az 

üzenet küldője, a gyógyszer alkalmazására vonatkozó információt a vizuális csatornán 

keresztül osztja meg a tájékoztató olvasójával, a beteggel. A szituáció sajátosságai 

következtében ez egyirányú kommunikáció, azaz információközlés, melynek során nincs 

mód a visszacsatolásra, a dekódolás nem kontrollálható. Ezért a szövegszerkesztés során 

kell olyan elemeket (kiemelés, világos tagolás stb.) és eszközöket (a kommunikáció 
fenntartását célzó fatikus elemek, a verbális kommunikációt idéző kérdésfeltevés, érthető, 

pontos megfogalmazás stb.) alkalmazni, amelyek megkönnyítik a laikusok számára 
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íródott, de a szakszöveg elemeit is tartalmazó információ megértését, lehetővé teszik, 

hogy a beteg valóban megértse az instrukciókat és azoknak megfelelően járjon el. A 

betegtájékoztatók szövege szinte minden gyógyszerre vonatkozóan azonos séma köré 

szerveződik (Illésné – Simigné 2008). 
 

2. Dell Hymes modellje 
 

A dolgozatban bemutatásra kerülő nyelvészeti modellt Dell H. Hymes 1974-ben 

ismertette Foundations of Sociolinguistics: An Ethnographic Approach című 

könyvében. Célja az volt, hogy bebizonyítsa: ahhoz, hogy egy nyelvet megfelelően 

használjunk, nem elegendő pusztán a szókincs és a grammatika elsajátítása, hanem 

szükséges még annak a kontextusnak az ismerete is, amelyben az interakció lezajlik. 

Ennek érdekében egy emlékezetsegítő betűszót alkotott, amelynek minden eleme egy-

egy kommunikációs tényezőt jelölő szó kezdőbetűje. Hymes modellje azokat a 

tényezőket fedi le, „amelyek nélkül nem érthetjük meg, hogyan éri el céljait egy 

meghatározott kommunikációs esemény” (Hymes 1974, Wardhaugh 2002: 221). A 

szerző a kommunikációs esemény általa fontosnak tartott tényezőit a SPEAKING 

betűszóval rövidíti, ami azt jelenti: beszélés. A magyar nyelvű szakirodalomban 

használt terminusok nem minden esetben szó szerinti megfelelői az angol 

kifejezéseknek, ezért minden egyes betű által képviselt szó értelmezésre, magyarázatra 

szorul. A betűszó első három eleme olyan tényezőket jelöl, amelyek a 

beszédszituációra, illetve az interakcióra vonatkoznak, míg a többi tényező az üzenet 

tartalmát jellemzi. 

 

2.1. A betűszónak a szituációra vonatkozó elemei 
 

A betűszó első betűje két angol terminus, a Setting, valamint a Scene azonos 

kezdőbetűjét egyetlen S-ben egyesíti. A Setting a szituáció körülményeire, a Scene 

pedig annak díszletére / színhelyére vonatkozik. A körülményekre vonatkozóan a 

magyar nyelvű szakirodalomban a beszéd kerete terminus is használatos (Wardhaugh 

2002: 221). A keret általában a beszéd fizikai körülményeire, a beszédaktus helyére és 

idejére vonatkozik. 
„A színhely a kommunikációs cselekvés idejét, helyét és fizikai körülményeit 

foglalja magában. Egy egyetemi előadóterem pl. olyan színhely lehet, ahol számos 

beszédhelyzet kialakulhat, úgymint előadás, szeminárium, megbeszélés stb.” (Kurtán 

2003: 22). A társadalom különböző színterein számos beszédhelyzet alakulhat ki. Ezzel 

ellentétben a betegtájékoztatót a befogadó, a beteg általában saját otthonában olvassa 

el, de ebben a szituációban a színhely nem annyira fontos, mint a szóbeli interakciók 

során. A szóbeli interakcióban egyrészt a társadalmi szerepek miatt fontos a 

kommunikáció színhelye (pl. a tanár a tanteremben fölérendelt pozíciót tölt be, de az 

orvosnál alárendelt helyzetben lesz), másrészt azért, mert az interakció során az adó és 
a vevő szerepe váltakozik. Az írásbeli kommunikációra azonban az jellemző, hogy az 

információ az adótól a vevő felé irányul, az információ vevőjéből soha nem lesz adó. A 
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betegtájékoztató olvasásával összefüggő fizikai körülményekre mindig az jellemző, 

hogy a beteg a befogadó, ő van alárendelt pozícióban, neki kell az üzenetet 

megfejtenie. Ő az, akit tájékoztatnak, akit irányítani és befolyásolni szándékoznak, ő 

soha nem lesz az üzenet küldője, nem kerülhet irányító, a kommunikáció 

szempontjából felsőbbrendű pozícióba. 

A kommunikáció körülményeinek fontos jellemzője az is, hogy a betegség sajátos 

pszichológiai állapot, amely jelentősen befolyásolja az információ befogadását, 

feldolgozását. A beteg természetesen mielőbb gyógyulni szeretne, ezért számára 

nagyon fontosak a tájékoztatóban fellelhető információk, így nyilvánvalóan fokozott 

figyelemmel olvassa a szöveget. A beteg mint befogadó pszichés hozzáállása minden 

más tájékoztatóhoz képest (technikai vagy más eszközök használati utasítása) 

megkülönböztetett pozíciót biztosít a betegtájékoztatóknak. Ez a sajátos lelkiállapot és 

az ebből fakadó kitüntetett figyelem ellensúlyozhatja az egyirányú 

információáramlásból fakadó esetleges megértési nehézségeket. Az információ vevője 

ugyanis erőteljesen motivált abban, hogy a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos 

információkat pontosan megértse, és annak megfelelően járjon el. 

A második betű az angol Participants kezdőbetűje, amely a szituáció résztvevőit, 

például a beszélőt és a hallgatót vagy hallgatóságot, tehát az üzenet adóját és vevőjét 

jelenti. A hallgatóságon belül megkülönböztethetjük azokat a résztvevőket, akik a 

beszéd címzettjei, azoktól, akik még rajtuk kívül hallják a beszélőt, és akik később 

szintén hasznosíthatják a hallottakat, illetve jelenlétük befolyásolhatja az üzenet 

tartalmának és formájának kialakítását. A kommunikációs beszédhelyzetekben számos 

lehetséges variáns alakulhat ki. A szituáció résztvevői kommunikációs szükségleteiktől 

függően tölthetnek be különböző szerepeket: lehetnek aktívak és passzívak. A 

társadalom bizonyos „szerepmegvalósításokat”, a szerepnek megfelelő viselkedést, 

tudást, felkészültséget vár el tőlük. A betegtájékoztatók megfogalmazóitól a tájékoztató 

olvasói mint az információ vevői elvárják, hogy tegyék számukra érthetővé az 

információt akkor is, ha ők nem szakemberek, nem szakértői a betegségeknek és azok 

kezelésének. Ez komoly kihívás az üzenet adói (a tájékoztatók megfogalmazói) 

számára: az információnak ugyanis a társadalom különböző rétegeihez tartozó, eltérő 

iskolázottságú, műveltségű tagjai számára kell érthetőnek lennie oly módon, hogy a 

szakmaiság ismérveit is megőrizze. 

Az Ends az interakció céljait jelenti, és „egy kommunikatív aktus hagyományosan 

bevett és elvárt következményeire, valamint azokra a személyes célokra utalnak, 

amelyeket a résztvevők egy adott alkalommal el akarnak érni” (Wardhaugh 2002: 222). 

Hymes javasolja a személyes és a konvencionális célok vagy szándékok 

megkülönböztetését. A személyes és a közösségi céloknak nem kell feltétlenül 

egybeesni. Ha ezt az elképzelést pl. a szakmai kommunikáció alapján szemléltetjük, 

példaként említhetjük a bírósági tárgyalásokat. Egy bírósági tárgyalásnak lehet egy 

általános, mindenki számára fontos társadalmi célja, míg a szituáció, azaz a tárgyalás 

résztvevőinek eltérő személyes céljai vannak. A bíró, a vádlott, a védő és a tanúk 

különböző személyes célokat kívánnak megvalósítani. Ilyen szituációban az ügyésznek 

pl. az a közösségi célja, hogy az elkövető méltó büntetést kapjon, ugyanakkor egyéni 
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célja egészen más is lehet, például az, hogy vádbeszédének sikeres megtartásával 

magának szakmai elismerést szerezzen. 

Betegtájékoztatók esetében a kommunikációs aktus célja egy közösségi szándék, a 

gyógyszergyártó cég érdekeinek képviselete, a vevő számára új információ közvetítése, 

a várható következménye pedig az információ megismerése. A vevőnek a 

kommunikáció során csupán személyes céljai vannak: pontosan megérteni az 

információt, annak megfelelően eljárni és ezek eredményeként meggyógyulni. A 

betűszó további elemei az üzenet formájára és tartalmára vonatkoznak. 

 

2.2. A betűszónak az üzenet formájára és tartalmára vonatkozó tényezői 
 

A betűszó negyedik összetevője, az A, az Act sequence az események formájának és 

sorrendjének jelölésére szolgál. Például egy családi összejövetelen a hozzászólásra egy 

pohárköszöntőt követően kerülhet sor, a történetet pedig maga a beszélő strukturálja, ő 

rendezi sorrendbe. Előfordulhat, hogy a hallgatóság köréből valaki félbeszakítja a 

beszélőt, mert egyetértésének vagy ellenvetésének kíván hangot adni. A cselekvés 

sorrendje azért foglalkoztatja a kommunikációelmélet kutatóit, mert „A nyilvános 

előadások, az informális beszélgetések, a társasági összejöveteleken zajló társalgások a 

beszélés különböző formái, mindegyik esetében más nyelvet használnak, és más 

dolgokról beszélnek” (Wardhaugh 2002: 222). Nemcsak az üzenet tartalmára, hanem a 

formájára is figyelni kell. Ahogy mondunk valamit, az része annak, amit mondunk. 

Nem elegendő az üzenet tartalmára odafigyelni, „a közlést hordozó formára” is 

összpontosítani kell. A forma jelentős mértékben meghatározza a tartalmat. „A 

tartalom a témára és a témaváltásra vonatkozik. A kommunikációs szituáció résztvevői 

felismerik, hogy miről van szó, mikor változik meg a téma, tudják, miképpen kell a 

témát fenntartani, annak megváltoztatását kezdeményezni, a befejezés szándékát 

jelezni és a kommunikációból kilépni” (Kurtán 2003: 23). A betegtájékoztatók 

tartalmának megértése az átlagember számára nem könnyű feladat. Ezért fontos a 

forma, a szöveg tagolása, a vevő figyelmének ébrentartása kérdő mondatok 

segítségével, az írásos kommunikációs műfajokra jellemző tipográfiai eszközökkel. A 

formai oldal elősegíti a szöveg áttekinthetőségét, a lényeg kiemelését, az üzenet pontos 

megértését. A szöveg tagolásán, formai sajátságain túl a megértést segíti elő a nyelv 

metainformációs elemeinek használata is. Ezek a nyelvi elemek az információ-átadás 

folyamatát időről-időre megszakítják, kisebb-nagyobb részekre tördelik, értelmezik az 

üzenetrészeket, majd egy magasabb síkon összekötik (Lévai 2007: 64). A 

metainformációs elemek alkalmasak az alapinformáció tagolására, a befogadó 

figyelmének irányítására és kontrollálására is. Segítségükkel az információ adója 

fenntarthatja, vagy irányíthatja a befogadó figyelmét. Ilyen metainformációs elem a 

betegtájékoztatók szövegében az olvassa el figyelmesen, vagy a mire kell figyelnie, 
kérdezze meg szerkezet, a Fontos! hiányos mondat. Metainformációs funkciójuk is van 

a figyelem felkeltésére irányuló felszólító és a kommunikáció fenntartását célzó kérdő 
mondatoknak is. Például: Kérjük, olvassa el gondosan ezt a tájékoztatót, mielőtt elkezdi 

a gyógyszer szedését! Olvassa el gondosan a következő kérdéseket! 
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A Milyen hatóanyagot és segédanyagot tartalmaz a készítmény? Hogyan kell szedni 

a Xanaxot? Milyen típusú gyógyszer a Canesten krém és milyen betegségek esetén 

alkalmazható?Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejti ki hatását a 
Talliton tabletta? Mit tartalmaz a Norvasc tabletta? kérdésekben nem explicit, hanem 

implicit módon van jelen a metainformációs Tudja-e, hogy tárgyi mellékmondatot 

bevezető szerkezet. Ezekre a kérdésekre az információ adója nem vár választ. Az a 

funkciójuk, hogy ráébresszék a vevőt arra, hogy a szövegben olyan információk 

következnek, amelyeknek ő nincs birtokában. Ezek a kérdések a vevőt 

együttműködésre ösztönzik. 

Az ötödik, a Key helyett álló betű a hangnem, üzenetkulcs jelölésére szolgál és a 

beszédaktus hangnemére utal. Kurtán Zsuzsa az üzenet módjának, attitűdnek nevezi, 

amely a cselekvés lezajlásának tónusára, módjára vagy légkörére utal (Kurtán 2003: 24). 

Fontos, hogy a hangnem és az üzenet tartalma összhangban legyen. Egy tragikus 

eseményt például nem mesélhetünk el vidáman, mert ha ezt tesszük, akkor valószínűleg 

nem az üzenet tartalmára, hanem inkább a hangnemre figyelünk. A betegtájékoztatók 

hangneme a szituációnak megfelelően érzelemmentes, a tájékoztató funkciónak 

megfelelő. 

A hatodik terminus az Instrumentalities, amelyet az I rövidít, magyarra fordítása: 

eszközhasználat. Egyrészt a kommunikációs csatorna kiválasztását jelenti, azt, hogy 

szóban vagy írásban közöljük az üzenetet. Másrészt jelenti a kiválasztott nyelvet, 

dialektust, regisztert vagy kódot. Az írott műszaki, orvosi, jogi vagy rendőrségi nyelv 

egyfajta eszközhasználat, a palóc dialektus egy másik, a házibuliban használatos szleng 

egy harmadik. Ezeket a jellemzőket Kurtán Zsuzsa szaknyelvkutató az alábbiakban 

összegzi: 

„Egyes műfajok kötődhetnek egyes csatornákhoz. A rádiós sportközvetítések 

például tipikusan az auditív, míg a jogi szerződések tipikusan a vizuális csatornához 

kötődnek. A professzionális számítógép-felhasználók gyakran kommunikálnak olyan 

módon, hogy az egymás közti interakció – a számítógép segítségével – egyszerre több 

csatornán is folyik: csevegnek, írnak, olvasnak, közléseket alkotnak és fogadnak be. 

Egyszerre nézik és hallják az üzeneteket, esetleg mikrofonos beszélgetésre is van mód” 

(Kurtán 2003: 24). Az általunk vizsgált betegtájékoztatók tipikusan a vizuális 

csatornához kötődnek, ezért nagyon fontos az információ tagolása, a szöveg 

horizontális alapú elrendezése és gondos tördelése, az információ, ezen belül a 

kérdések, tudnivalók és figyelmeztetések kiemelése, külön bekezdésbe rendezése. Az 

olvasót vizuálisan vonzzák a vastag betűs kiemelések. Ugyanakkor a vastag betűs 

sorok az információt is tagolják, biztosítják, hogy az olvasó ne ijedjen meg a rázúduló 

információhalmaztól, hanem azt érezze, hogy egyszerre csak viszonylag kis 

mennyiségű új ismeretet kell befogadnia. 

A betűszó hatodik betűje az N, amely a Norms of interaction and interpretation 

szókapcsolatot helyettesíti, magyarul interakciós és értelmezési normákat jelent. A 

szakirodalom azokat a társadalmi szabályokat érti alatta, amelyek az eseményt, 

valamint  

a résztvevők cselekedeteit és reakcióját meghatározzák. A betegtájékoztatók szövege 
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sajátos, egyoldalú információadást jelent. Ebben a szituációban az adó és a vevő 

közvetlen kontaktusba nem kerül, a kommunikációban betöltött szerepek nem 

váltakoznak. Ezért az információ adójával szemben elvárás a közérthető, pontos, 

világos megfogalmazás, a szakszavak jelentésének feltüntetése, az információ 

dekódolásának könnyítése. A vevővel szembeni elvárás az aktív közreműködés, 

figyelmes olvasás, az információk dekódolása, tárolása, az azok alapján történő eljárás. 

A normák terminus a beszéléshez kapcsolódó sajátos viselkedésformákra és 

viselkedéselemekre (hangosság, hallgatás, szemkontaktus stb.) utal. 

Az utolsó betű, a G az angol Genre helyett áll, magyarul műfajt, zsánert jelent. 

Olyan világosan meghatározható megnyilatkozás-típusokra, műfajokra utal, mint 

például a vers, a közmondás, az előadás, a vezércikk stb. A betegtájékoztatók olyan 

sajátos műfajt képviselnek, amelyek írásbeli megjelenésük ellenére magukon viselik a 

szóbeli kommunikáció bizonyos jegyeit is, például a szóbeli interakcióra jellemző 

kérdő és felszólító mondatokat tartalmaznak. A Jakobson modelljében megjelenő 

funkciók közül a konatív, felszólító és a fatikus, kapcsolattartó funkciót jelenítik meg. 

Ezzel biztosítják az olvasóval való kapcsolattartást és a figyelem fenntartását. 

 

Összegzés 
 

Dell H. Hymes tevékenysége és a fenti nyolc tényező bemutatása nyelvészeti 

szempontból azért volt fontos, mert a 70-es években eloszlatta azt a tévhitet, hogy a 

nyelvtudáshoz, a nyelvhasználathoz elegendő a szókincs és a nyelvtan ismerete. 

Hangsúlyozza a szociokulturális kontextusnak, ezen belül a beszélőközösség 

szokásainak és beszédmintázatainak fontosságát. Az alkalmazott nyelvészet számára 

Hymes modellje viszont ennél sokkal többet jelent, hiszen átfogó képet ad mindazon 

tényezőkről, amelyek együttesen határozzák meg a kommunikációs aktus sikerességét. 

Mivel a betegtájékoztatók a tömegkommunikáció fontos eszközei, szükség van arra, 

hogy a gyógyszergyártó cégek képviselői a kommunikációs szituációra és az üzenet 

tartalmára vonatkozóan minden szükséges információt megadjanak. Ha nem is 

tudatosan, de ösztönösen úgy fogalmazzák meg a tájékoztatók szövegét, hogy abban az 

információközlés az említett modell minden egyes tényezőjére kiterjedjen. 
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KEGYESNÉ SZEKERES ERIKA 
 

 

A (FELSŐOKTATÁSI) PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ NYELVÉSZETI 

ASPEKTUSAI 
 

 

 

 

Bevezetés 
 

Az alábbiakban a felsőoktatási pedagógiai kommunikáció fajtáinak és jellemzőinek 

áttekintése után, egy projektszeminárium konkrét tapasztalatainak és eredményeinek 

elemzésével egyrészt arra teszünk kísérletet, hogy a pedagógiai kommunikáció 

fogalmát a felsőoktatásra is kiterjesszük, másrészt a szemináriumi pedagógiai 

kommunikáció jellemző jegyeit a Bolognai folyamatban elhelyezve határozzuk meg. 

Ebben a keretben a kiselőadás, az előadásjegyzet és a kiosztmány mint szövegfajták 

alkalmazásának módszertani lehetőségeit is mérlegeljük. Ebből kiindulva az a célunk, 

hogy a felsőoktatási pedagógiai kommunikációt a kommunikáció és a pedagógiai 

kommunikáció folyamatának egészében elhelyezzük, rámutatva a felsőoktatási 

pedagógiai kommunikáció nyelvi-nyelvészeti szempontú elemzésének fontosságára is, 

mivel ez irányítja rá a figyelmet mind az anyanyelvi, mind az idegen nyelvi 

kommunikációs kompetencia tudatos fejlesztésének fontosságára. 

 

1. Kommunikáció a felsőoktatásban 
 

A felsőoktatásban régóta kézenfekvő kommunikációs tétel, hogy az egyetemi oktató 

előad, a diákság pedig a „figyelmes hallgatóság”. Erre utalhat az egyetemi hallgató 

fogalma is. A hallgatók az előadás közben szorgalmasan jegyzetelnek, ki-ki a maga 

technikájával készíti a jegyzetet. Találkozhatunk vázlatpontok köré rendezett kulcsszavas 

jegyzettel, de akad olyan is, aki szinte szó szerint írja le az előadó szavait. Kérdés-válasz 

típusú interakcióra a mi kommunikációs szokásrendszerünkben általában az előadás 

elején és végén kerül sor, az előadás elején az előadó az előző előadáshoz kapcsolódó 

ismétlő kérdéseket tesz fel, míg az előadás végén ún. tisztázó kérdéseket tehet fel a 

hallgatóság, amelyek a megértést segítik elő. Egyes modern megközelítések szerint az 

előbbi két interakció még nem feltétlenül jelent beszélgetést, pontosabban tanulási 

helyzetben realizált konverzációt a tanár és a diák között, mert a kommunikáció nem 

egyenrangú felek között zajlik, azaz a tanár-diák kommunikáció hierarchiára épülő 

viszonyrendszerét nem zárhatjuk ki. Holott régi kommunikációs tétel az is, hogy a tanár-

diák kommunikáció legősibb formája a beszélgetés, erről tanúskodik például egy ókori 

ábrázolás is egy híres domborművön, amely egy gyermek sírkövét díszíti. Nyilvánvalóan 

nem állíthatjuk, hogy ezt a pedagógia fejlődése során teljesen elfelejtettük volna, de 

mintha az utóbbi időben a tanórai beszélgetés mint tanulási forma háttérbe szorult 
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volna, pedig a XXI. század kihívásai és a pedagógiai nézetek megújulása ezt úgy 

előfeltételezik, mint a kommunikációs kompetencia egyik kulcsfontosságú elemét. Ebben 

a szerepkörben az előadást tartó professzor és a szemináriumot vezető oktató a mentor 

szerepét tölti be, s az a feladata, hogy a beszélgetés moderálásával segítse elő a tanulási 

folyamatot. Ezt a szerepkört a Bolognai folyamat ismételten az előtérbe helyezi, 

hangsúlyozva, hogy nem a tanár-diák interakció típusai változnak meg, hanem a tanórai 

interakció minősége alakul át. Ebből a szempontból végül is a pedagógiai kommunikáció 

fogalma értékelődik át a felsőoktatásban, s a hangsúly arra helyeződik, hogy a tudás 

megszerzésének záloga a sikeres kommunikáció, amelynek formáit már nem feltétlenül a 

hagyományos (azaz a korábbi pedagógiai gyakorlatnak megfelelő) pedagógiai 

kommunikáció határozza meg, hanem az új kommunikációs eszközök (digitális tábla, 

ppt-bemutatók) világunkat uraló hatalma. Ennek megfelelően a Bolognai folyamatban a 

tanár-diák kommunikáció átalakulására és megújulására van szükség, azaz a tanulási 

folyamatnak alkalmazkodnia kell az interneten nevelkedett generáció igényeihez. Egy új 

lehetőség például az interaktív előadás. Ennek lényege, hogy az előadás közben a 

hallgatóság feladatokat kap, amelyeket közösen oldanak meg, például az internet 

segítségével. A feladatmegoldás eredményeit szervesen beépítik az előadás anyagába, a 

feladat eredményességétől függően halad tovább a tananyaggal az előadó. Ha gyenge a 

feladatmegoldás eredménye, akkor az előadó visszacsatol. A feladatnak mindig 

gondolkodtatónak kell lennie, nem pedig mechanikusan elvégezhető tesztsornak. Egy 

másik lehetőség az, ha az előadás elején kapnak problémafelvető feladatot a hallgatók, s 

az előadó reagál a különböző megoldási javaslatokra. Az interaktív előadás egy másik 

lehetősége a beszélgetés módszerére támaszkodó előadás. 

A felsőoktatási kommunikáció megújulására azért is szükség van, mert félő, hogy a 

kétszintű felsőoktatás bevezetésével a hallgatók kommunikációs kompetenciáinak 

javítására még kevesebb lesz a lehetőség, s még inkább háttérbe fog szorulni a hallgatók 

anyanyelvi és idegen nyelvi írásbeli és szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése. Ez 

azonban öngerjesztő módón indukálja a tudásszint csökkenését, nem is beszélve a 

szakmai kommunikációs kompetenciáról. Ha megváltozik a felsőoktatási kommunikáció, 

és a mit meg a mennyit kérdései mellett helyet kap a hogyan is, akkor a kényszerű 

változásokból talán előnyökre is szert tehetünk, s mégsem kell attól tartanunk, amit egy 

fórumozó fogalmazott meg az Oktatási és Közművelődési Minisztérium portálján: „Az 

egyetemek által nyújtott képzés a tervezett keretek között az általános tudásszint 

egyértelmű csökkenését és a diplomák még rohamosabb inflálódását fogja 

eredményezni” (fórumozó, om, letöltve: 2008-10-28). Számos hivatalos forrás is 

félelmeinek ad hangot. „Az intézményi döntéshozatalban nem kellően érvényesül a 

kompetencia-elv” – hangoztatta például Pálinkás József a Felsőoktatás és tudomány c. 

folyóirat hasábjain 2004-ben, a Bolognai átállás kezdetén. A felsőoktatásban mára már 

kibontakozni látszik a kompetencia-elv alkalmazása, például az ún. projekt-alapú oktatás 

bevezetésével. Az elv lényege, hogy ha a képesítési rendszer (fentről meghatározottan) 

kompetencia-alapú, akkor a gyakorlat (s ekképp az oktatás) szintjén indokolt lehet a 

projekt-alapú oktatás és kommunikáció bevezetése. Ez utóbbi a tudásmenedzsment 

jellegű (azaz a munkaerő-piaci orientáltságú) kommunikációs kompetenciák elsajátítását 
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helyezi előtérbe, például az előadói és prezentációs készségek javítását, a különféle 

argumentációs és tárgyalástechnikai stratégiák megtanulását, a szituációnak és a 

beszédhelyzetnek, a jelenlévő kommunikációs partnerek személyének megfelelő 

kommunikációs regiszterek és stílusok alkalmazását. 

 

2. A felsőoktatási kommunikáció átalakulásának és megújulásának aspektusai 
 

A felsőoktatási kommunikáció átalakulásának és megújulásának egyik záloga a 

felsőoktatásban tevékenykedők kommunikációs eszköztárának és általános módszertani 

kompetenciájának modernizálása a Európai Parlament állásfoglalásának 

figyelembevételével. „A tanároknak egész pályafutásuk során rendelkezniük kell azzal 

az átfogó szaktudással, és azokkal a tanári magatartásformákkal és pedagógiai 

készségekkel, illetve képesnek kell lenniük azok elsajátítására, amelyek lehetővé teszik 

számukra, hogy a tanulókat segíteni tudják képességeik kibontakoztatásában” (forrás: 

Az Európai Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 

tanárképzés minőségének javításáról, Brüsszel 2007). Ez megköveteli mind az 

általános, mind a szakmai kommunikációs kompetenciák tudatos fejlesztését. Ebben 

lehet nagy szerepe az alkalmazott nyelvészetnek. Konkrétan abban, hogy a 

felsőoktatási oktatási formákban is érvényre jusson a kommunikatív szövegfogalom és 

a nyelv, a szöveg pragmatikus megközelítési módja. Ez a felsőoktatási kommunikáció 

megújulásának másik záloga. Az alábbi folyamatábrák (a, b, vö. Stocker 1977) a 

kommunikatív és a pragmatikus szövegfogalom lényegét szemléltetik. Egyrészt: ha a 

szöveg létrehozását alkotói folyamatnak tekintjük, akkor feltétlenül szükség van a 

szöveg (előadás) megértését kísérő és ellenőrző kérdésekre, az interakcióra, a 

beszélgetésre a hallgatósággal, mert a kommunikatív szövegfogalom egyik premisszája 

éppen a visszacsatolás. Másrészt: a pragmatikus szövegfogalom a nyelvet mint a 

szöveg létrehozásának eszközét helyezi előtérbe, s arra fókuszál, hogy minden 

szövegnek van olyan nyelvi természetű vonatkozása, ami a szöveg létrehozójának és 

befogadójának a nyelvi kompetenciájához kapcsolható nyelvi tudás és készség 

különböző elemeivel azonosítható. A pragmatikus szövegfogalom is a beszélő és a 

hallgató közötti interakció fontosságát hangsúlyozza. A két megközelítésmód között 

mindössze az a különbség, hogy a kommunikatív szövegfogalom a szöveg megértését 

lineáris, azaz bizonyos kommunikatív lépések egymásutániságára épülő folyamatnak 

tételezi, míg a pragmatikus szövegfogalom dinamikus modell, amelyben a megértést 

segítő és a megértést ellenőrző kérdések feltevése a szöveg létrehozásának folyamatát, 

a konkrét megszövegezés alakulását közvetlenül is befolyásolni tudják, ill. a szöveg a 

kérdések és válaszok, az interakció, a beszélgetés eredményeképpen módosul. 

 

a. Kommunikatív szövegfogalom 
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b. Pragmatikus szövegfogalom 

 

 

3. A külföld példája, avagy egy németországi konferencia tapasztalatai 
 

Németországban egy önálló szervezet, az Arbeitskreis für Angewandte Linguistik 

szervezetten és tudományos keretek között, empirikus eredményekre támaszkodva 

foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy milyen módszerekkel és milyen nyelvészeti 

modellek alkalmazásával fejleszthető a hallgatók kommunikációs kompetenciája. A 

legújabb módszerek közé tartozik, hogy az egyetemeken ún. Schreibwerkstatt 

(Írásműhely) vagy Schreibkompetenzzentrum (Íráskompetencia-centrum) működik, 

ahol a hallgatók nyelvi-nyelvhasználati (pl. megfogalmazásra vagy szóhasználatra 

vonatkozó) tanácsokat kérhetnek a szemináriumi dolgozataik megírásához. A legtöbb 

egyetemen olyan szeminárium szerepel a képzés palettáján, mint pl. a kreatív és a 

tudományos írás műfajai, ahol azt a pedagógiai elvet alkalmazzák, hogy a hallgatókat 

arra kell megtanítani, hogyan közvetítsék mások (pl. tanáraik, vizsgáztatóik és 

diáktársaik) felé tudásukat. 

2007-ben egy konferencián vehettem részt Münsterben, a Westfáliai Egyetem 

szervezésében. Itt azok a szakemberek találkoztak, akik a Bolognai koncepcióhoz 

alkalmazkodva egy olyan pedagógiai-kommunikációs bázis létrehozását tűzték ki célul, 

amely az új BA és MA képzés követelményeinek úgy tud leginkább megfelelni, hogy 

összekapcsolja a tanítás/tanulás és a kutatás folyamatát, azaz a kutatás tárgya a 

tanítás/tanulás folyamata. A. Redder bevezető előadásának mottójával élve: tanulva 

kutatni és kutatva tanulni. Az aktuális németországi felsőoktatási projektek az effektív 

tanulás módszertanát követik. Ebben a keretben a tudás transzferálása módszerfüggő 

folyamat, amelyben igen nagy szerephez jut a nyelvi és a kommunikatív kompetencia 

fejlesztése. Példaként említhetjük a „Linguistik live”, azaz az Élő nyelvészet néven 

futó programok bevezetését. Ezek a tanulási folyamat diszkurzív jellegét emelik ki 

(tanulás = diskurzus = tanulás) és a felsőoktatási pedagógiai kommunikáció kooperatív 

jegyeit hangsúlyozzák. A kommunikációs kompetencia fejlesztésének új eleme a 

tudásháló kialakítására való törekvés. Nyilvánvaló, hogy a tudás közvetítése nyelvi 

folyamat és a tanulás diszkusszió, mint ahogyan erről a Barcelonai Egyetem 

képviselője, az interaktív egyetemi előadások lelkes támogatója is beszámolt. 

Elmondta, hogy a hallgatók mindig egy bizonyos kommunikatív stratégia alkalmazását 

megkövetelő feladatot kapnak, például írásbeli és szóbeli argumentáció, interjúkészítés, 

újságcikk írása stb.). Hogy miért is van erre szükség? Dorothee Meer 2005 és 2008 

között végzett németországi vizsgálata azt mutatta, hogy az egyetemi tanárok 

legtöbbször személyes kontaktus nélküli plenáris előadásokat tartanak, és egyáltalán 

nem érvényesül a „beszélgetve tanulás” módszere. A vizsga sem interaktív, inkább 

csak egy monológ. Az egyetemi tanári szerep ekképp a tudós szerepére korlátozódik, s 
nem a pedagógusi szerepmintázatokra. A konferencián az egyetemek képviselői 

bemutatták problémamegoldó javaslataikat is, amelyeknek közös vonása, hogy a 
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kommunikációt helyezik a felsőoktatás középpontjába. Íme, néhány példa az 

elhangzott javaslatokból: megtanítani a diákokat a „kritikusi szerepre”, törekvés a 

reflexió kommunikatív egységeinek elsajátíttatására, személyre szabott egyetemi 

kommunikációs tanácsadás megvalósítása, az „együttírás” aktivizálása (oktatók és 

diákok közös írásművei), az írásművet kommentáló kettős módszer kidolgozása (a 

diákok és a tanár is írásban kommentálják a leadott dolgozatot). 

 

4. Egy projektszeminárium tapasztalatai 
 

A münsteri tapasztalatokat próbáltam meg átültetni a gyakorlatba egy germanisztika 

BA alapszakos szeminárium foglalkozásain. A projektreferensi specializáció keretében 

a hallgatók kontrasztív országismereti témakörökkel is foglalkoznak, ezen belül is 

kiemelt helyen szerepel a német nyelv pozíciója és megítélése a világban, a német 

nyelv variánsai Németországban, Ausztriában, Svájcban, a német nyelv helyzete 

anyanyelvként és idegen nyelvként Európa és a világ számos országában. A 

tudástranszfer a következő szövegtípusok és műfajok köré szerveződött: kiselőadás, 

kivonatolás, jegyzetelés, kiosztmány-készítés, reflektálás és vita a kiselőadás 

témájához kapcsolódóan, írásbeli referátum. Mivel a tanulási folyamat idegen nyelven 

zajlott, a leggyakoribb munkaformák a következők voltak: szótárazás, különböző 

lexikonok szócikkeinek tanulmányozása, szakcikkek olvasása, internetes keresés, 

adatgyűjtés, nyelvi példák tanulmányozása. Nyilvánvaló, hogy a szeminárium 

gyakorlati céljai közé tartozott az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése is 

(kérdésfeltevés, argumentáció, gyakori szónoki szófordulatok elsajátítása). A célok 

között szerepelt még az is, hogy a fentebb felsorolt használati szövegtípusokról a 

hallgatók minél több gyakorlati ismeretet szerezzenek, ami a saját írásbeli és szóbeli 

referátumuk elkészítését segítette elő. A szövegtípusokhoz és műfajokhoz kapcsolódó 

szakmai szövegek is német nyelvűek voltak. A szakmai ismereteket interaktív módon 

dolgoztuk fel (pl. beszélgetés, mintaszöveg tanulmányozása, játékos feladat, referátum 

a referátumról, különböző kiosztmányok szépségversenye, a különböző jegyzetelési 

technikák kipróbálása, a jegyzetek összehasonlítása, a jegyzetek másolása). Így a 

szakmai, a szövegtani, a kommunikációs és az idegen nyelvi kompetencia-fejlesztés 

egyszerre valósulhatott meg. 

 

Összefoglalás: A tudás megszerzésének és közvetítésének útjai 
 

A fentebb bemutatott kurzus példája igazolja a felsőoktatási kommunikáció és a 

pedagógiai kommunikáció egymásra találásának szükségszerűségét. A tananyagon túl 

(azaz a konkrét ismeretanyag, a lexikális tudás közvetítésén túl) a hallgatók olyan 

kommunikációs technikákat és munkaformákat is megismerhettek, amelyek a 

munkavállalás során is hasznos ismeretek lehetnek, azaz fejlődött az empirikus tudásuk 

és a kompetencia-tudásuk is. Más EU országok példáján is láthatjuk, hogy a 
kompetencia-alapú tanulás és tudás elsősorban nyelvi kompetenciákkal társított, mert 

csakis magas szintű kommunikációs kompetenciával lehetséges a tudás megszerzése, 
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aminek elsődleges közvetítő eszköze az (anya- és idegen) nyelv, két kérdés 

szempontjából is: 1. hogyan juttathatjuk el a diákokat a megfelelő szintű nyelvi 

készségekhez és nyelvi tudáshoz, 2. hogyan sajátíthatják el a hallgatók ezek 

gyakorlatát? Ebben van és lesz az elkövetkezőkben is nagy szerepe a felsőoktatási 

pedagógiai kommunikációnak. 

 

Irodalom 
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KISS ZOLTÁN 
 

 

SPRACHE UND IDENTITÄT DER SCHWÄBISCHEN MINDERHEIT IN 

TAKS
1
 UND WETSCHESCH  

Sprachgebrauch der zweiten Generation 
 

 

 

Zielsetzung 
 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die Sprachgebrauchsmerkmale der 

Ungarndeutschen in zwei Ortschaften, in Taks und Wetschesch aufgrund der 

Zielgruppe der ungarndeutschen Bewohner von mittlerem Alter, der sogenannten 

zweiten Generation (Bindorffer 2004) unter die Lupe zu nehmen und miteinander zu 

vergleichen. 

Da diese Generation die am wenigsten erforschte Gruppe der ungarndeutschen 

Population ist, versuchte ich im Rahmen einer Feldarbeit im Frühling 2008 zu erfassen, 

zu welcher Identität sich die erforschte Generation (50-60 jährige) bekennt und wie das 

sich in ihrem Sprachgebrauch spiegelt. 

 

Hypothese 
 

Die beiden Siedlungen weisen gemeinsame historische Wurzeln auf. Als 

Wetschesch gegründet wurde, war ein großer Teil der Ansiedler Takser. Diese 

Tatsache untermauern unter anderem die Stammbücher der beiden Ortschaften. Aus 

den kürzlich herausgegebenen Ortsfamilienbüchern der deutschen Familien der 

katholischen Pfarrgemeinden von Wetschesch (1786 – 1895) und Taks (1752 – 

1828) lässt sich feststellen, dass der zweitpopulärste Siedlungsort
2
 der Takser 

zwischen 1786 und 1828 Wetschesch war. 

Außerdem sind Parallelen in der späteren Geschichte der zwei Städte zu erkennen: 

nach dem zweiten Weltkrieg wurden viele Schwaben eingesammelt und für 

Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportiert. Durch die Vertreibungen 1946 sank die 

Zahl der schwäbischen Minderheit in beiden Siedlungen auf die Hälfte, in der 

                                                           
1
 Hiermit möchte mich bei Kinga Kapui bedanken, ohne sie hätte ich die Forschungen in Taks 

nicht durchführen können.  
2
 Die Daten beruhen auf der Untersuchung der Geburtsorte der Elternteile der oben genannten 

Kinder, die in den Ortsfamilienbüchern von Anton Wirth und Johannes Neumayer detailliert 

geschildert werden. Die Kontrastivität konnte sich leider nur auf die Siedlungen Dunaharaszti, 

Taksony, Vecsés, Ceglédbercel, Monor und Újhartyán konzentriert werden, bisher sind keine 

anderen Ortsfamilienbücher erschienen. Dementsprechend konnte ich z. B. Schorockschar und 

andere frekventierte ungarndeutsche Siedlungen in der Umgebung nicht mitberücksichtigen.  
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sozialistischen Ära war der deutsche Sprachgebrauch unerwünscht und die 

Kontaktpflege mit den vertriebenen Verwandten in Deutschland war auch schwieriger. 

Dazu kommt noch, dass die geographische Nähe zu Budapest die ungarischen 

Ansiedlungen bereits Ende des 19. Jahrhunderts, aber besonders im 20. Jahrhundert 

beschleunigte und die Ausweitung des Ballungsgebietes von Budapest bis auf die 

beiden Ortschaften bis heute andauert. 

Aufgrund der erforschten geschichtlichen Faktoren gelangte ich zur Hypothese, 

Ähnlichkeiten beim Sprachgebrauch der ungarndeutschen Population von mittlerem 

Alter in beiden Siedlungen beobachten zu können. Ich setzte voraus, dass man diese 

Generation mit passiver Zweisprachigkeit charakteriseren kann, d. h. die Menschen 

von mittlerem Alter verstehen Schwäbisch, benutzen manchmal einige Ausdrücke auf 

Schwäbisch, verwenden aber hauptsächlich die ungarische Sprache aus 

Bequemlichkeitsgründen und erziehen ihre Kinder schon ausschließlich Ungarisch. 

 

Methode, Mittel 
 

Um die Sprachgebrauchsmerkmale der zweiten Generation zu erschließen, habe ich 

einen Fragebogen erstellt. Mit der Umfrage wollte ich alle Bereiche berühren, die 

meines Erachtens bei dem Sprachgebrauch bilingualer Menschen wichtig sein können. 

Die Erhebung führte ich persönlich durch, die Teilnehmer machte ich darauf 

aufmerksam, dass die Fragebögen anonym behandelt werden und ich bat sie, den 

Fragebogen gewissenhaft auszufüllen. Dennoch ließen mehrere Befragte einige Fragen 

aus oder gaben einfach keine Antwort. 

 

Die befragten Personen 
 

Die in der Umfrage vertretenen Personen waren ungarndeutsche Bewohner von Taks 

und Wetschesch, aus zwei Ortschaften, wo sich die deutsche Minderheit in relativ 

großer Zahl befindet. Der Altersdurchschnitt betrug 54 bzw. 45 Jahre, also die 

Zielgruppe war die sog. zweite Generation: Personen von mittlerem Alter (Bindorffer 

2004). 

In Taks erklärten sich einige zur deutschen Minderheit gehörige Grundschullehrer 

und ihre Angehörigen an der Befragung teilzunehmen (insgesamt 16 Personen.) 

Leider war diese Gruppe hinsichtlich der Geschlechtsverteilung und beruflichen 

Tätigkeit nicht besonders heterogen: 90% der Befragten waren weiblich, die meisten 

von ihnen Lehrerinnen. 

Die Teilnehmerzahl in Wetschesch war etwas geringer, da konnte ich leider nur 10 

Personen – davon 7 Frauen – dazu veranlassan, den Fragebogen auszufüllen. Die 

erforschte Gruppe war hinsichtlich der Berufe sehr heterogen: 10% der Befragten 

LKW-Fahrer, 50% Unternehmer (davon 30% Händler), 10% Beamte, 10% Gärtner, 

10% Landwirte, 10% Hausfrauen. 
Was die Nationalität anbelangt, bekannten sich alle Wetschescher als Deutsche, 

dagegen nur die Hälfte der Befragten in Taks hielt sich für Deutsche. Im Gegensatz dazu 



157 

 

bezeichneten alle Wetschescher Befragten das Ungarische als ihre Muttersprache, 

während 62% der Takser das Ungarische, 16% das Deutsche. Bloß 11% nannten sich 

zweisprachig. 

Ich habe es merkwürdig gefunden, dass es wesentliche Unterschiede in Bezug auf 

die schwäbischen Sprachkenntnisse zwischen der Takser und Wetschescher Gruppe 

gibt. Nach dem Selbstbekenntnis sprechen die befragten Personen in Taks auf deutlich 

höherem Niveau Schwäbisch als die Wetschescher. 

Ähnlich ist es auch bei der Frage der Deutschkenntnisse: die Befragten in Taks 

beherrschen ihrer Behauptung nach die deutsche Sprache besser als die Wetschescher. 

Mir ist es auch aufgefallen, dass nicht alle die ungarische Sprache ausgezeichnet 

beherrschen; dieses Verhältnis ist bei den Taksern bloß 38%, bei den Wetscheschern 

aber 90%. Dies hängt damit zusammen, dass Ungarisch als Muttersprache in dem 

Takser Muster nur 84% beträgt, in dem Wetschescher aber 100%. 

Es war keine Überraschung für mich, dass sich 90% der Befragten das Ungarische 

früher als das Schwäbische aneigneten, über 95% können sich in dieser Sprache besser 

ausdrücken, daher steht das Ungarische ihnen näher. In der primären Sozialisation 

dieser Generation spielte das Schwäbische keine erstrangige Rolle mehr. Das 

Schwäbische haben sich die meisten jedoch zu Hause erworben (95% der Takser, 50% 

der Wetschescher), diese Generation konnte ja als Kind keine Schule mehr besuchen, 

wo die Unterrichtssprache Schwäbisch oder Deutsch gewesen wäre. 

Die Antworten auf die Frage der kulturellen Identität waren auch überraschend. Es 

gab einen geringeren Unterschied zwischen den zwei Gruppen: trotz der bekannten 

schwachen Schwäbischkenntnisse identifizieren sich 40% der Befragten mit der 

schwäbischen Kultur, 30% mit beiden (schwäbischen und ungarischen) Kulturen, nur 

26% behaupteten, dass ihnen die ungarische Kultur viel näher steht. 

Die Zweisprachigkeit der Befragten ist ebenfalls interessant. In der alltäglichen 

Kommunikation benützen die meisten nicht mehr das Schwäbische, es gibt doch einige 

Ausdrücke, die sie nur auf Schwäbisch sagen würden, zum Beispiel wenn sie 

bestimmten Personen etwas verheimlichen wollen. 

In der Kommunikation mit mehrsprachigen Bekannten bevorzugt die Mehrheit der 

Befragten das Ungarische, nur ein Fünftel der Befragten das Schwäbische, jedoch nur 

in Taks, in Wetschesch ist diese Zahl deutlich geringer. 

Code-Switching ist auch ein charakteristischer Bestandteil des Sprachgebrauchs der 

erforschten Population. Etwa die Hälfte der Befragten beider Gruppen benutzt 

schwäbische Ausdrücke, wenn sie Ungarisch spricht. 

Noch charakteristischer ist es aber umgekehrt, wenn die Muttersprache schwäbisch 

ist, jedoch eher im Fall der Takser, sie sind der schwäbischen Sprache in höherem Maß 

mächtig als die Wetschescher. 

Im Fall der erforschten Gruppe ist es sehr schwierig, zwischen Code-Switching und 

Code-Mixing zu unterscheiden. Diese Generation (die meisten Befragten) spricht 

nämlich nicht mehr Schwäbisch als Muttersprache oder als Zweitsprache; von einer 

aktiven Zweisprachigkeit ist es also nicht die Rede. 
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Als Letztes möchte ich tabellarisch darstellen, welche Sprache mit welchem 

Kommunikationspartner benutzt wird (der Prozentsatz der Takser steht jeweils links, 

fett gedruckt, der Prozentsatz der Wetschescher rechts, kursiv gedruckt.) 

 

 Ungarisch Schwäbisch Ungarisch und 

Schwäbisch/Deutsch 

keine Antwort 

gegeben 

mit den Eltern 44%; 100% 22% 34% 0% 

mit den Kindern 68%; 90% 5% 27%; 10% 0% 

mit den Enkelkindern 27%; 50% 0% 11% 62%; 50% 

mit den Geschwistern 55%; 100% 0% 11% 34% 

mit der Ehepartnerin/ dem 

Ehepartner 

67%; 90% 11% 11%; 10% 11% 

mit den Freunden 55%; 90% 5% 40%; 10% 0% 

mit den Dorfbewohnern 50%; 60% 5% 40%; 40% 5% 

mit dem Pfarrer 100%; 90%    10% 

im Geschäft 100%; 100%    

bei den Behörden 100%; 100%    

auf dem Arbeitsplatz 55%; 100%  40% 5% 

beim Träumen 73%; 80% 5%; 10% 11%; 10% 11% 

beim Denken 67%; 90% 0% 22%; 10% 11% 

beim Fluchen 57%; 70% 0% 16%; 10% 27%; 20% 

beim Beten 79%; 100% 0% 5% 16% 

 

Aus den Daten stellt sich klar heraus, dass die institutionelle Zweisprachigkeit in den 

beiden Siedlungen nicht existiert: der Pfarrer kann nur Ungarisch, in den Geschäften 

und bei den Behörden spricht man kein Deutsch oder Schwäbisch und man kann sogar 

keinen Anspruch darauf erheben: es ist einem nämlich nicht gewährleistet. 

 

Zusammenfassung 
 

Obwohl das untersuchte Muster nicht repräsentativ war, konnten die Ergebnisse der 

Feldarbeit meine Hypothese nachweisen: die mittelaltrige Population von schwäbischer 
Abstammung ist in den beiden Ortschaften Taks und Wetschesch mit passiver 

Zweisprachigkeit zu charakterisieren. Die befragten Personen sind mit zwei Sprachen 

(Schwäbisch und Ungarisch) aufgewachsen, und daraus folgend verstehen sie die 
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beiden Sprachen mehr oder weniger, benutzen und sprechen sie aber nur eine von den 

beiden, und zwar die ungarische. Die Zweisprachigkeit ist also in beiden Ortschaften 

zu beobachten, doch in Wetschesch behaupteten wesentlich wenigere Menschen, die 

schwäbische Sprache auf einem hohem Niveau zu beherrschen. Hier kann man meiner 

Meinung nach sogar von einem Sprachverlust sprechen, der in kurzer Zeit eintreten 

könnte. Das ist mit der Lage der Ortschaften zu erklären. Taks befindet sich von 

mehreren schwäbisch sprechenden Ortschaften wie Dunaharaszti und Schorokschar 

umgeben und der Kontakt selbst trägt dazu bei, dass Schwäbisch hier noch gehegt und 

gepflegt wird. Im Gegensatz dazu liegt Wetschesch isoliert von anderen schwäbischen 

Dörfern und gilt als Zielort vieler ungarisch sprechenden Hauptstadtbewohner. 

Die Sprachgebrauchsmerkmale weisen trotz dieser Unterschiede viele 

Gemeinsamkeiten auf. Die zweite Generation verwendet Schwäbisch sehr selten im 

Alltag, erzieht ihre Kinder fast ausschließlich in ungarischer Sprache. Sie benutzt 

Schwäbisch nur manchmal mit den Dorfbewohnern oder mit den Eltern. Sie bekennt 

sich aber multikulturell: sie identifiziert sich nicht nur mit der ungarischen Kultur, 

sondern kennt auch viele schwäbische Bräuche. Die meisten von den Befragten sind 

stolz auf ihre Abstammung, sie glauben, reicher zu sein, weil sie der schwäbischen 

Kultur angehören, halten es aber nicht mehr für wichtig, die Jugendlichen in dieser 

Sprache zu erziehen, obgleich sie sich freuen würden, wenn im Unterricht auch 

Schwäbisch als Unterrichtseinheit wieder zu finden wäre. Sie halten Ungarisch für 

ihre Muttersprache, benutzen lediglich das Ungarische aus Bequemlichkeitsgründen, 

trotzdem halten sie sich für zweisprachig. Im Endeffekt kann man also feststellen, 

dass die Forschungsgruppe passiv zweisprachig ist. 
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KUTTOR ESZTER 
 

 

ELVESZETT JELENTÉSEK – AZ IRODALMI TULAJDONNEVEK (NEM) 

FORDÍTÁSÁRÓL 
 

 

 

 

1. A tulajdonnevekről 
 

A fordítástudomány egyik alapvető kérdése, hogy mit fordítunk a forrásnyelvről a 

célnyelvre. A nyelvi egységek közül talán a jelentés a legésszerűbb válasz. Felmerül 

azonban a kérdés, hogy mi történik a tulajdonnevekkel a fordítási folyamat során. A 

válasz a valós tulajdonnevek esetében egyértelműnek tűnik, ezeket nem fordítjuk le a 

célnyelvre, viszont más a helyzet a fiktív, irodalmi tulajdonnevek esetében. Az 

alábbiakban ezt a kérdéskört tárgyaljuk egy angol nyelven íródott könyvsorozat, a Harry 

Potter történetek eredeti nevei és ezek magyar, illetve német fordításai – vagy inkább 

változatai – alapján. 

A témával kapcsolatban felmerülő első kérdés, hogy mi is a tulajdonnév? Abban a 

különböző nyelvek grammatikái egyetértenek, hogy a tulajdonnevek a főnév 

kategóriába tartoznak, ezen belül azonban más-más alkategóriákba kerülnek (vö. 

Antalné 2003: 48, 52; Greenbaum 1990: 70, Quirk 1990: 60; Helbig–Buscha 1994: 

230; Duden 1973: 147). Azonban nem csak a kategorizálás és definiálás terén ütközünk 

ellentmondásokba és nehézségekbe, hiszen az is nyelvenként változó – sőt akár egy 

nyelven belül sem egyértelmű –, hogy mely nyelvi elemek kerülnek adott kategóriába 

(pl. az angolban a tulajdonnevek közé tartoznak a vallások, a napok és hónapok, a 

nyelvek és az ünnepnapok nevei is (vö. Chalker 1992: 34, Quirk 1990: 77–78)). A 

német nyelvtanok a magyarhoz és az angolhoz hasonló listát közölnek, kiemelve, hogy 

nem tartoznak a tulajdonnevek közé az állat- és növénynevek, a napok és hónapok 

elnevezései és a rokoni kapcsolatok megnevezései (Duden 1973: 147). 

További nehézségekbe ütközünk, ha – az egymondatos meghatározásról lemondva – 

kritériumokat próbálunk felállítani a tulajdonnév kategóriájának körülhatárolására. 

Olyan kézenfekvőnek tűnő kitételeket, mint a nagy kezdőbetű, a determinánsok 

(névelők), illetve a többes szám hiánya, az unikális referencia, a határozott-határozatlan 

megkülönböztetés hiánya, pillanatok alatt meg lehet cáfolni: például a német nyelvben 

minden főnév nagy kezdőbetűvel írandó; az Alpok kiváló példa mind a névelő, mind a 

többes szám jelenlétére, de gondoljunk csak Kovácsékra; a határozottság/határozatlanság 

kitétele is megdől egy olyan példában, hogy Egy (bizonyos) Nagy úr keresi. Unikális 

referencia pedig más szavaknál – elsősorban absztrakt fogalmaknál, érzések 

megnevezésénél – is felmerül, ezeket mégsem soroljuk a tulajdonnevek közé, pl. 
szabadság, félelem stb. 
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A legtöbb nyelvtankönyvben találkozhatunk egy fontos kritériummal: a 

tulajdonneveket nem lehet lefordítani. George Bush nevét egyértelműen nem 

„fordítjuk” magyarra Bokor Györgyként, de találkozhattunk már olyan múlt századi 

színházi plakáttal, amely Lándzsarázó Vilmos színművét hirdette. Viszont ha 

történelmi alakokra, esetleg állandó jelzőt viselő királyokra gondolunk, ezeket a 

legtöbb nyelvben lefordítják, pl. Oroszlánszívű Richárd, vagy II. János Pál stb. A 

keresztneveket egy másnyelvű környezetben pusztán csak a könnyebb kiejthetőség 

kedvéért is megváltoztatják, pl. Zsuzsanna – Susan. 

 

2. A tulajdonnevek fordításáról 
 

Ha elfogadjuk, hogy bizonyos tulajdonnevek lefordíthatók, sőt lefordítandóak, akkor 

felmerül a kérdés, hogy pontosan mit is fordítunk. Ez már egy másik tudományterület, 

a fordítástudomány által kutatott kérdés. A nyelv melyik szintjén értelmezzük, illetve 

adjuk vissza az eredeti közlést? Egyrészt rendkívül egyértelmű a válasz: a forrásnyelvi 

jelentést kell a célnyelven is közölni. A tulajdonnevek esetében ez azonban újabb 

problémát vet fel: van-e jelentése a tulajdonneveknek? 

Eredetileg ugyan a legtöbb személynév (családnév és keresztnév, valamint a 

gúnynevek) köznévből alakult ki (György = gazda; Ágnes = bárány stb.), a 

tulajdonnevek – és elsősorban a személynevek – azonban motiválatlanok abban az 

értelemben, hogy nem jellemzik a viselőjüket, pl. Pálról nem tudhatjuk a hajszínét 

vagy a testalkatát, legfeljebb a nemét, míg a földrajzi nevek másodlagos motiváltsága 

információt is szolgáltat az adott helyről. 

 

3. Irodalmi tulajdonnevek 
 

Egy újabb kategória, ahol nem csak a szószintű jelentés bír jelentőséggel (és 

jelentéssel), az irodalmi tulajdonnevek, ezek ugyanis nem csak a szereplők 

azonosítására szolgálnak, hanem nagyon gyakran rövid jellemzést is adnak a 

karakterről. Az írói bravúr része, hogy milyen mértékben és milyen eszközökkel teszik 

ezt. Az irodalmi vagy úgynevezett „beszélő nevek” esetében azonban ismét felmerül a 

fordíthatóság/fordítandóság kérdése, hiszen ha ezek a nevek eredeti formájukban 

maradnak a mű fordítása során, stilisztikai és szemantikai jegyek veszhetnek el. A 

beszélő nevek nagyon gyakran élnek ugyanis a nyelvi humor különböző formáival (pl. 

homofónia: Sirius – serious vagy Kreacher – creature, és poliszémia: Fudge vagy Figg 

(l. lejjebb)), ezáltal nagy kihívást jelentenek a fordítónak, hiszen a nyelvi humor 

legtöbbször nyelvspecifikus. 

A jellemzés eszköze irodalmi tulajdonnevek esetében lehet az intertextualitás; a 

szerző az általános műveltségre alapozva a névvel egy-egy tulajdonságra utal. A Harry 

Potter történetekben példa erre Remus Lupin, illetve Minerva McGonagall neve. Előbbi 

kétszeresen is utal a farkasra: a Canis lupus latin névvel, illetve az anyafarkas által 
felnevelt ikrek egyikének nevével. Utóbbi keresztneve a bölcsesség római istennőjének 

nevével egyezik, és egyértelműen a tanárnő nagy tudására, bölcsességére utal. 
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Egy másik eszköz lehet az exoticizmus, amely a fonémák szintjén, a név 

hangzásával utal valamire, elsősorban idegen származásra, másik kultúrára, illetve vált 

ki valamilyen allúziót az olvasóban. A Harry Potter regényekben elsősorban a külföldi 

varázslók nevei között találhatunk példákat: Fleur Delacour (francia diáklány), 

Madame Maxime (francia tanárnő, az ő neve egyértelműen másféle utalásokat is 

tartalmaz), vagy Igor Karkaroff (bolgár tanár). 

A jellemzés szempontjából fontos az átláthatóság mértéke. A beszélő nevek 

állhatnak egyetlen morfémából, amely egyértelműen megfeleltethető egy köznévi 

jelentésnek, pl. Peeves (= bosszant, idegesít), Malkin (= madárijesztő – egy 

talárszabászat tulajdonosa), Sprout (= bimbó). Állhatnak ugyanígy több morfémából is, 

mint pl. Pettigrew (fr. petit = kicsi; ang. grew = nőtt), vagy Ravenclaw (holló + karom). 

Nehezebben megfejthető, és éppen ezért szellemesebb forma a vegyülékszó, amelyben 

két különböző szó, morféma hangzása és jelentése egymásba „vegyül”. Ilyen pl. Snape 

professzor neve, amely az angol snap (hirtelen lecsap, csattan) és snake (kígyó) szavak 

elegye, amelyek nagyon találóan jellemzik a karaktert. Egy másik példa Quirrel neve, 

amely a squirrel (mókus) és quiver (reszket) szavakat egyesíti. 

Fontos szempont a jellemzés mértéke: a név által sugallt tulajdonságok mennyire 

felelnek meg a karakternek. Előfordul – sőt gyakoribb –, hogy a név fedi a jellemet, 

például Draco Malfoy esetében (lat. sárkány vagy kígyó, illetve fr. „rossz hit”), de pont 

az ellenkezője derül ki Sirius Black esetében (a Nagy Kutya csillagkép, illetve a fekete 

szín együtt negatív elvárásokat ébreszt az olvasóban, pedig a szereplőről kiderül, hogy 

a jó oldalon áll). 

 

4. Az irodalmi tulajdonnevek fordítása 
 

Amikor egy irodalmi mű fordítója tulajdonnevekkel találkozik, döntések sorozatát kell 

meghoznia. Az első és legfontosabb döntése, hogy a nevet beszélőként – tehát 

jelentéssel, és mint szót jelentőséggel bíróként – értékeli, vagy nem; a következő 

döntés, hogy a célnyelvre lefordítja-e. Amennyiben a nehezebb utat választja, és a 

beszélő nevet a célnyelvi közönség számára is érthetővé szeretné tenni, újabb döntések 

várnak rá: a forrásnyelvi elem elemzése, a célnyelvi elem nyelvi szintjének 

meghatározása, a lehető legtökéletesebb forma megtalálása a több lehetséges verzió 

közül. 

 

4.1. Nyelvi szintek 
 

Az irodalmi, beszélő nevek tulajdonképpen a nyelv minden szintjén „beszélhetnek”. A 

hangok szintjét tekintve általában a mély hangok negatív, a magas, lágy hangok 

pozitív érzetet kelthetnek az olvasóban, de ide tartozik a már említett exoticizmus is. 

További példák: Cho Chang, Seamus Finnigan, Madam Hooch. Ezek a nevek mind a 

magyar, mind a német Harry Potter fordításokban érintetlenek maradtak, hiszen a 
fonémák szintjén ugyanazt a hatást válthatják ki a célnyelvi olvasókból. Veszteségről 

talán Madame Hooch esetében beszélhetünk, hiszen a hangutánzó huss szón kívül 
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esetleg benne lehet a hoot, ami a bagoly hangjára utal, illetve maga a hooch szó az 

angolban egy erős szeszesital elnevezése. 

A morfológia szintjén beszélnek a már említett vegyülékszavak, amelyek a magyar 

változatban rendkívül szellemes fordítást kaptak: Quirrell-ből Mógus lett (egy kis 

szójátékkal szinte mindkét szó jelentése megmaradt: mókus és talán a motyog is), 

illetve Snape neve Piton magyarul, amely némi veszteség árán a jelentés felét 

megtartotta. Emellett például a Weasley családnév (ang. weasel = menyét) mindkét 

vizsgált fordításban érintetlen maradt, viszont a német változatban ez kisebb, minimális 

veszteséget takar, hiszen az azonos jelentésű Wiesel szó kiejtése rendkívül hasonló. 

A szószemantika szintje talán az egyik legizgalmasabb, hiszen itt adódik a legtöbb 

lehetőség a nyelvi játékra és nyelvi humorra – egyben a legnagyobb kihívás a 

fordítónak. A homonímia, poliszémia és az ambiguitás kínálja talán a legjobb 

lehetőségeket erre. A már említett Peeves csak a magyar fordításban változott meg, 

Hóborcra, amely ugyan az eredeti jelentésről teljesen lemond, viszont a szójátékkal 

újabb – és a magyar olvasó számára értelmezhetőbb – jelentéseket rejt a hóbortos és a 

kóbor szavak vegyülékével. Érdekes a roxforti könyvtárosnő, Madam Pince nevének 

magyar fordítása. Az eredeti név a régi cvikkerre (pince-nez) utal, amely a német 

nyelvben is ismert fogalom. Talán a magyar olvasó számára is érthető lett volna ez a 

forma, de valószínűbb, hogy a magyar pince szó hamarabb eszünkbe jutott volna, ezért 

Madam Cvikker lett a könyvtárosnő magyar neve. 

A kétértelmű szavakat magukban foglaló nevek közül két példa a már említett 

mágiaügyi miniszter, Cornelius Fudge, illetve egy emberi(nek hitt) szereplő, Mrs Figg 

neve. A német fordításban mindkét név érintetlen maradt, a magyarban azonban az 

előbbi kétféle változatban is szerepel. Az angolban a fudge szónak két különálló 

jelentése van: karamell, illetve mellébeszél. Az első Harry Potter kötetben egyszer 

tűnik fel a szereplő, és a magyar változatban ekkor a Cornelius Badarus nevet kapja, 

viszont a későbbi kötetekben visszatérve már Cornelius Caramel. Így – bár külön-

külön – mindkét jelentés teret kap. Mrs Figg neve egyrészt jelenti a gyümölcsöt (füge), 

illetve – mintegy utalás a fügefalevélre – jelenti valaminek a rejtegetését is. Ez a név 

mindkét változatban érintetlen maradt. 

Újabb példa a már említett Sirius Black. Az angolban a keresztnév kiejtve egy másik 

angol szó, a serious is lehet, amely komoly, súlyos jelentéssel bír. Mivel mindkét 

célnyelven megmaradt az eredeti, ezért ez a szójáték itt elveszik. 

A következő szint a szintaxis szintje. Furcsán hangozhat elsőre, de előfordul, hogy 

egy szóban egy egész mondat, vagy egy mondatrész van elrejtve. Jó példa McGonagall 

tanárnő neve, bár az értelmezés nem egyértelmű. Az angol eredetit boncolgatva 

értelmezhetjük a nevet gonna get all-ként, azaz mindenkit elkap, vagy esetleg going to 

gall-ként, azaz dühös lesz. A német fordító meghagyta az angol eredetit; a magyar 

azonban a fonetika szintjén keresett egy magyar megfelelőt, amely ugyan teljesen más 

jelentéssel bír, hangzásra azonban hasonló és a magyar olvasó számára értelmezhető: 

McGalagony. A másik szintaktikai szinten beszélő név meglehetősen egyértelmű: a 

főgonosz közhasználatú neve, amely több változatban is létezik a varázslóvilágban: 

You-Know-Who, vagy He-Who-Must-Not-Be-Named. Ez természetesen mindkét 
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célnyelvben fordításra került, ami azonban érdekes, hogy míg a magyarban a név igei 

része a beszélő és hallgató viszonyának megfelelően ragozódik (Tudodki, Tudjukki, 

Tudjaki, Tudjátokki), addig a németben mindenhol a tegező forma szerepel (Du-weißt-
schon-wer). 

A pragmatika szintjén ismét az intertextualitással találkozhatunk, azaz olyan 

tulajdonnevekkel, amelyek allúziókat ébreszthetnek az olvasóban. Lucius Malfoy neve 

utalhat a római hadvezérre, de eszünkbe juttathatja magát Lucifert is; Argus Filch 

keresztneve egyértelműen utal a százszemű szörnyre, Argoszra; a kentaur Firenze neve 

pedig a művészet és tudomány egyik központjára való egyértelmű utalás. 

Stilisztikai szinten is rengeteg alkalom nyílik szójátékokra. A dialektusokban 

használatos szavak és tájszavak utalhatnak származásra, ugyanúgy, mint az egyes 

társadalmi rétegek zsargonjából kölcsönzött szavak (McGonagall, Finnigan); az 

archaikus kifejezések pedig akár a szereplő korát is jelezhetik, pl. Albus Dumbledore 

vezetékneve, amely az angolban egy régi és tájnyelvi szó a dongóra. 

A főhős, Harry Potter nevét a stilisztikai szinten beszélő nevek közé sorolhatjuk, 

éppen semlegessége miatt. Angliában a Harry név mindennaposnak mondható, a Potter 

pedig, ami fazekast jelent, szintén nem ritka vezetéknév. Ez is utalhat arra, hogy egy 

átlagos gyermekből is hős lehet. A főhős neve – tudomásom szerint – egyetlen 

célnyelvre sem lett lefordítva, és ennek nem feltétlenül stilisztikai oka van, bár éppen 

magyarul nem számítana mindennapi névnek a Fazekas Henrik. Azonban inkább 

gazdasági indokokat kell emögött sejteni, hiszen Harry Potter nem csak egy fiú neve, 

hanem egy kereskedelmi cikk is. 

Természetesen még rengeteg példán keresztül vizsgálhatnánk, hogy a fordítók 

milyen döntéseket hoztak, és ez milyen veszteséggel járt az olvasók számára, vagy hol 

döntöttek jól, hogy nem bolygatták az eredeti neveket; külön detektívmunka vár az 

olvasóra, ha ezt a rengeteg kitalált és szellemes nevet meg akarja fejteni. Bárhogy is 

dönt a fordító, döntése indokolt, az olvasó pedig eljátszhat a gondolattal, hogy ő 

hogyan értelmezte vagy fordította volna a neveket. 
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LADÁNYI MÁRIA 
 

 

NYELVI ÉS NYELVEN KÍVÜLI TÉNYEZŐK SZEREPE A 

PRODUKTÍVAN KÉPZETT SZAVAK AKTUÁLIS JELENTÉSÉBEN 
 

 

 

 

Az alábbiakban egy konkrét képző, a produktív -(s)di kapcsán azt szeretném bemutatni, 

hogy a képzett szavak aktuális jelentésének megértésében a nyelvi tényezők mellett 

milyen szerepet játszanak a nem nyelvi ismeretek. 

 

1. A -(s)di képző példája: kutatási előzmények 
 
A mai magyar nyelvben viszonylag nagy tömegben találkozunk olyan új szavakkal, 

amelyek tartalmazzák a -(s)di képzőt: aláírósdi, alákínálgatósdi, alapítványosdi, be-
csapósdi, bekiabálósdi, bizottságosdi, elnökösdi, kirekesztősdi, konferenciásdi, 

megfigyelésesdi, összekacsintósdi, önkormányzatosdi stb. A Magyar grammatika 

(MGr.) szóképzési fejezetében (Keszler 2000) szerepel is ez a képző, mégpedig a 

termékenynek tekintett főnévi alapú képzések között, míg a Strukturális magyar 

nyelvtan 3. Morfológia (StrMorf.) idevágó szóképzési fejezetéből (Kiefer–Ladányi 

2000b) a -(s)di képző hiányzik. Mivel a szerzők csak a termékeny képzésmódokat 

tárgyalták, kézenfekvő, hogy nem számoltak vele a produktív képzésmódok között. A 

StrMorf.-beli felfogás szerint termékeny képzésről csak akkor beszélhetünk, ha a 

képzés szabályba foglalható mintát követ, amely nyitott osztály(ok) tagjain szabadon 

alkalmazható, és a derivátumok jelentése kompozicionálisan értelmezhető, vagyis az 

alapszó és a képző jelentéséből kiszámítható (vö. Kiefer–Ladányi 2000a: 149) – 

ugyanis nem minden szóképzési neologizmus termékeny (és szabályos) képzésmód 

eredménye, vannak olyan újítások is, amelyek (analógiás összefüggések alapján) 

különböző derivátumok egyedi mintáit követik. 

Annak eldöntésére, hogy a -(s)di esetében egyedi vagy szabályos és egyben 

produktív mintázato(ka)t követő képzésekről van-e szó, a korábbiakban (Ladányi 2006, 

2007, 2008) megvizsgáltam a szóban forgó képző termékenységét. A szabályos és 

termékeny mintázatok keresésében nagy számú adatot vettem tekintetbe, elsősorban a 

Magyar Nemzeti Szövegtár (MNSZ) hatalmas korpuszának két alkorpuszából, a sajtó 

(press) és a személyes (index) alkorpuszból.
*
 Ebben az anyagban kb. 4-500 olyan -(s)di 

képzős példa fordult elő, amelyek nem szótározott neologizmusok (lásd pl. a fentebb 

idézett derivátumokat). Az adatok elemzése azt igazolta, hogy az MGr. besorolása a 

termékenységet illetően helytálló: vannak olyan nyitott osztályok, amelyeknek a tagjain 

a képzés szabályosan működik, és ahol a derivátumok jelentése kiszámítható 
(kompozicionális) – tehát a képzésmód valóban produktívnak tekinthető. Ugyanakkor a 

korpusz adatai szerint ez a termékenység nem csak abban a tartományban áll fenn, 
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amelyet az MGr. szóképzési fejezete megjelölt, mivel a vizsgált derivátumoknak 

nagyobb hányada nem főnévi, hanem igei kiindulású képzés eredménye. A képzés 

tipikus alapszavai mindkét esetben -s képzős melléknevek (formalizálva: [[X + -s]A+ 

-di]), az alapmelléknév főnévből vagy melléknévi igenévből áll elő (formalizálva: [[N 

+ -s]A + -di], ill. [[V+-ó/-ő]PART + -s]A + -di]), a képző alakja pedig ebben az 

értelmezésben nem -sdi, hanem -di (az eddigiekben ezt a tagolási problémát jelezte a 

-(s)di jelölésmód). 

Az MNSZ szóanyaga alapján megvizsgáltam a -di képzős derivátumok szóképzési 

jelentését, amely (mivel produktív képzésről van szó) szabályos és kiszámítható, ún. 

lehetséges (potenciális) jelentés. Ezt a jelentést a legkönnyebben azokban az esetekben 

tudjuk megragadni, ahol a képzés alapjául szolgáló melléknév -ás/-és képzős 

deverbális főnévből vagy folyamatos melléknévi igenévből jött létre, pl. hozzászól-ás-

os-di, ill. hozzászól-ó-s-di. 

A -di képzős derivátumok jelentése a megfelelő -ás/-és képzős képzett szavak 

jelentésével rokon. Mind az érintett -ás/-és, mind a -di képzős derivátumok esetében 

valamilyen cselekvés megnevezéséről van szó, de a -di képzős derivátumok az -ás/-és 
képzősök jelentéséhez képest jelentéstöbblettel rendelkeznek: nem egyszerűen egy 

cselekvést neveznek meg, hanem egy olyan (általában ismétlődő) cselekvés(sor)t, 

amely játszmaszerűen zajlik. A játszmára egyfelől az jellemző, hogy mindig ugyanúgy, 

tehát rögzített koreográfia szerint zajlik, másfelől pedig az, hogy negatív konnotáció 

tartozik hozzá – ez jelen van már az ÉrtSz.-ban megtalálható néhány példában 

(egyesületesdi, egyletesdi, alkotmányosdi) is. 

A -di képzős derivátumok szóképzési jelentését – elsősorban azokra a produktívan 

létrehozható derivátumokra építve, amelyeket -ás/-és képzős főnévi vagy -ó/-ő képzős 

folyamatos melléknévi igenévi alapszavakból hozhatunk létre – tömören a 

következőkben határozhatjuk meg: ’vmilyen [cselekvéssel, cselekvéssorral jellemzett] 

játszma’. A ’cselekvés(sor)’ a -di képzős derivátumok jelentésében közvetetten jelen 

lévő igei tartalmakra utal, amelyeket vagy az -ás/-és képzős főnév, vagy az -ó/-ő 

képzős folyamatos melléknévi igenév hordoz. A ’jellemzett’ szó fejezi ki az -s képzős 

melléknév szerepét, mivel az -ás/-és képzős főnévből vagy az -ó/-ő képzős folyamatos 

melléknévi igenévből létrehozott -s képzős melléknév jelentése: ’a cselekvés mint 

jellemző tulajdonság’. Magának a -di képzőnek a szóképzési funkciója grammatikailag 

az -s képzős mellékneveknek mint a képzés alapszavainak a főnevesítése, a képző 

gazdag lexikai jelentése pedig, amely a játszma szó lexikai jelentésével állítható 

párhuzamba (beleértve a negatív konnotációt is), abból adódik, hogy a melléknévi 

alapszóból -di képzővel létrehozott derivátumok egy ’valamilyen játszma’ típusú 

szintaktikai szerkezet jelentését sűrítik magukba. A fenti esetekben a képzés 

kiszámítható, azaz szemantikailag kompozicionális: érvényesül a potenciális 

szóképzési jelentés. Így pl. a hozzászólásosdi, ill. hozzászólósdi példákban a -di 
képzővel létrehozott derivátumokban a (folytonos) hozzászólás negatívan értékelt, 

ismétlődő cselekvésként, azaz játszmaként jelenik meg. (A -di képzővel kapcsolatos 

további részleteket l. Ladányi idézett munkáiban.) 
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2. Egyéb tényezők a jelentés meghatározásában 
 

A derivátumok jelentése azonban nem számítható ki ilyen pontosan, ha az -s képzős 

melléknév alapszava nem képzett, pontosabban nem igéből képzett főnév. Ilyenkor a 

derivátumok jelentése sokkal kevésbé meghatározott, mivel az alapfőnév többféle, 

játszmaként értékelhető cselekvéssel is asszociálódhat – így a derivátum aktuális 

jelentése függ a beszédpartner értelmezésétől is, aki a számba jöhető értelmezési 

lehetőségek közül a nyelvi, ill. szövegösszefüggések, a szituációs összefüggések 

és/vagy a saját valóságismerete alapján választ. 

A nem igéből képzett főneveknek van két jellegzetes csoportja, ahol a derivátum 

jelentésének jellegét a kiinduló főnevek csoportjának jellege erőteljesen befolyásolja. 

Az egyik csoportba a pozíciót, posztot, funkciót jelölő főnevek (pl. elnök, főnök, 

képviselő, pártkatona, pénztáros, politikus), a másikba a társadalmi csoportot, 

szerveződést, eseményt vagy helyszínt megnevező kiinduló főnevek (pl. alapítvány, 

bíróság, klub, házasság, válóper, szakszervezet) tartoznak. Ezekben az esetekben a -di 
képzős derivátum többféle cselekvéssel jellemezhető, összetett viselkedésformára utal, 

a viselkedést pedig keretek, sémák, forgatókönyvek határozzák meg a betöltött 

funkció jellegének, a csoport/szervezet jellegzetes működésének, ill. az érintett 

szereplők jellegzetes viselkedésének megfelelően. A derivátum aktuális jelentése 

ezekben az esetekben a viselkedés bizonyos aspektusaira utal, és ezeknek egy kiemelt 

vonatkozását a szöveg is megjelenítheti, pl.: 

 

(1) Idegen volt tőlünk az <elnökösdi>, ezért megkértük Kis Jánost, hogy a 

protokolláris teendőket vállalja el. 

(2)  Jó üzlet az <alapítványosdi>, nem véletlen, hogy Amerikában külön szakon 

oktatják az alapítványi pénzfelhajtás tudományát. 

 

A fenti példákban a protokolláris teendők az elnöki funkciók részét képezik; az 

alapítványi pénzfelhajtás pedig az alapítvány mint üzlet működésének része. 

A (3)-as és a (4)-es példában az aláhúzott szövegbeli utalások azt jelzik, hogy nem a 

házasság alapsémájáról van szó: 

 

(3)  És hová vezet a nagy <házasságosdi>, mi lesz a fúziós láz vége? 

(4)  A két latin gyártó vagy a dél-koreaiak esetleges frigyével véget is érhet az 

autóipari <házasságosdi>. 

 

A fenti példákban a fúziós láz, a gyártó, ill. az autóipari szó azt mutatja meg, hogy a 

házasságosdi jelentése a házasság szó metaforikus jelentésére épül: a házasság itt 

’cégek egyesülése, fúziója’. 

A következő, (5)-ös példában a derivátum jelentésének megértésében 

nyelvi/fogalmi összefüggések, ill. műveletek játszanak szerepet: 
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(5)  A <karanténosdi> legnagyobb stílushibája volt Haider szimpla „lenácizása”,  

 ugyanis már előre borítékolhattuk: erre akármilyen bölcs legyen is a talpán, senki  

 nem talál könnyen jogi erősségű bizonyítékot. 

 

A karanténosdi aktuális jelentésének megértése a következő nyelvi/fogalmi 

összefüggésekre és műveletekre épül: a) a szimpla lenácizás egyenlő a magyarázat 

vagy érv nélkül náciként történő azonosítással/kategorizálással; b) a náciként történő 

kategorizálás magával vonja a társadalmi/politikai szempontból nemkívánatossá 

történő minősítést (értékelő mozzanat); [az a) és b) összefüggést a le-V-z morfológiai 

mintázat jeleníti meg]; c) ennek a negatív értékelésnek a következménye az 

ideológiai/társadalmi elkülönítés; d) a karantén ’elkülönítésre szolgáló hely’; e) tehát a 

szimpla lenácizás, ill. az ezzel való elkülönítés olyan, mint a karanténba zárás. [A c) és 

e) mozzanat következtetési műveletet, ill. e) emellett egy a) és d) közötti analógiás 

összefüggés felállításának műveletét is igényli a befogadó részéről.] A karanténosdi 

derivátum jelentésében – a szimpla lenácizásnak a fentebb kifejtett sajátosságai mellett 

– a -di képző révén az is megjelenik, hogy a beszélő ezt az eljárást rutinizáltnak 

gondolja, és negatívan értékeli. 

A (6)-os példában szereplő derivátum megértése is többféle összefüggés 

mozgósítását igényli: 

 

(6) Különben ez a <géppuskásdi> ez nem vezet sehova. (lásd Koszovó) Ki vagy te,  

 hogy ítélj a másik élete felett? (persze az is igaz, hogy ki ő, hogy esetleg ítéljen  

 a te életed felett…, de ez megint nem az etnikai hovatartozás kérdése.) 

 

A géppuskásdi jelentésének megértésében részben mezőösszefüggések játszanak 

szerepet: géppuska – lövés(ek) – harc(ok)/háború, részben pedig a megértés a hallgató 

valóságismeretének aktiválását és következtetési műveletet is igényel: az etnikai 
hovatartozás kifejezés felidézi az etnikai problémák kérdését, a Koszovó helynév pedig 

azt a valóságra vonatkozó tudást, hogy a koszovói háború etnikai alapú háború, ill. azt 

a hétköznapi tapasztalatot, hogy az etnikai kérdések „megoldása” történhet erőszakos 

úton, háborúval. A -di képzős derivátum jelzi a beszélő rosszallását a felmerülő 

konfliktusok erőszakos „megoldásának” rutinszerűségével (játszmaszerűségével) 

kapcsolatban. 

A (7)-es példa megértése sajátos politikai helyzetismeretet, a (8)-asé speciális 

tudományos ismeretet igényel, ezt az aláhúzással jelölt szövegbeli kontextusok (azaz 

kotextusok) is jelzik (a megfelelő szövegösszefüggést a (7)-es példában az olajbi-

zottságosdihoz a megfigyelési ügy, a (8)-asban pedig az egyszemélyes csoportosdihoz 

Csányi Vilmos nevének és szakterületének, ill. rangjának – etológus professzor – 

megemlítése jelenti; a -di-s derivátum mindkét esetben a játszmaszerűségre utal, és 

negatív konnotációt tartalmaz): 

 

(7) Ami akkor is fölzaklatja az országépítő nagyközönséget, ha azt hitte, hogy egy 

megfigyelési ügy, egy <olajbizottságosdi> után őt már maximum netpornóval lehet 

fölizgatni. 
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(8) Csányi Vilmosnak (MaNcs) teljesen igaza van, a jó kutyás etológus professzor  

 szomszéd úrnak, hogy ez az egyszemélyes <csoportosdi> kialakult; 

 

A fentieket összefoglalva elmondhatjuk, hogy ha a -di-vel történő képzés melléknévi 

alapszava nem képzett vagy nem igéből képzett főnév, a derivátum aktuális jelentésének 

meghatározásához nem elég a részek jelentésének ismerete; a jelentés feldolgozása más 

nyelvi és fogalmi összefüggéseknek, a szövegösszefüggésekből, ill. a helyzetből fakadó 

ismereteknek és/vagy a valóságismeretnek az aktiválását, valamint különböző fogalmi 

műveleteknek az elvégzését követeli meg a befogadótól. Hogy mekkora erőfeszítést 

igényel a derivátum jelentésének megértése, az azon múlik, hogy milyen arányú a 

mozgósítandó nem nyelvi ismeretanyag. Ha a szöveg kifejtetten tartalmazza ezt az 

ismeretanyagot, akkor a derivátum értelmezése nyilvánvalóan jóval könnyebb, mint ha a 

szöveg csak részben vagy egyáltalán nem tartalmazza a szükséges információt. Így az 

alábbi, (9)-es példában a derivátum értelmezését nagy mértékben megkönnyíti, hogy a 

szöveg tartalmazza a derivátum parafrázisát: gondolatosdi ~ agytornáztató, tét nélküli 
játszadozás. 

 

(9) S váltig azokat várnám, akik szeretik az efféle agytornáztató <gondolatosdi>, tét  

 nélküli játszadozásokat. 

 

Kapaszkodót jelenthet az értelmezésben az is, ha a derivátumot tartalmazó szöveg 

leírja azt a szituációt, amelyre a derivátum vonatkozik, pl. az alábbi, (10)-es szövegben 

a macsó-gay-szponzorosdi jelentése a leírt (és az idézett szövegrészletben aláhúzással 

kiemelt) szituációhoz kötődik, amelyre az ez mint diskurzusdeixis utal: 

 

(10) Meghökkenve látom, hogy a Köztéri Betontégla Rt. igazgatója az  

eredményhirdetésnél puszilgatja a keményen védekező Gerrit Badenhorstot, 

és kegyetlenül át is adja az érmet; ez a <macsó-gay-szponzorosdi>, azt hiszem, 

nóvum. 

 

Előfordul azonban az is, hogy a szövegbeli kontextus (azaz a kotextus) csak azt jelzi, 

hogy milyen témához tartozó valóságismeret mozgósítására van szükség. Az alábbi 

szövegben (11) az aláhúzással kiemelt kotextus mindössze arra utal, hogy olyan jellegű 

valóságismeret mozgósítására van szükség, amely az állatvédelem – állatkínzás 

témájához tartozik: 

 

(11) Vibrál a levegő, a nyugtalanság azonban ezúttal nem a versenyláznak tudható be,  

 sokkal inkább annak, hogy az állatvédők – állatkínzásra és egy érvényben lévő  

 belügyminiszteri rendeletre hivatkozva – offenzívát indítottak a <kotorékosdi>  

 ellen. 

 
A fenti példát csak az tudja megfelelően értelmezni, aki tudja, hogy a törvényi 

szabályozás és az állatvédők tiltakozása ellenére a vadászkutyák kiképzésekor 
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fogságban tartott élő rókákat helyeznek el a kotorékokban, akiknek esélyük sincs a 

menekülésre. 

* 

E rövid írás keretében azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a nyelvi tényezőkön túl 

produktív képzés esetén is szükség van, ill. szükség lehet nem nyelvi természetű 

ismeretekre a derivátumok aktuális jelentésének megértéséhez, mivel a potenciális 

jelentés az esetek egy jó részében túl általános, és specifikálását tisztán nyelvi 

összefüggések nem mindig teszik lehetővé. 
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T. LITOVKINA ANNA – BORONKAI DÓRA 
 

 

„AHÁNY HÁZ, ANNYI BAJ LEGYEN” 

A magyar antiproverbiumok humorértékelésének szociolingvisztikai vizsgálata 

 

 

 

0. Bevezetés 
 

A nyelvi humorral foglalkozó kutatók gyakran szembesülnek a humor 

szubjektivitásával, a befogadási folyamat különböző kognitív műveleteivel, melyek 

következtében a humor értékelésében jelentős kulturális, nemspecifikus és életkori 

különbségek tapasztalhatók. A közmondás-paródiák (ún. antiproverbiumok, pl. Vak 

tyúk is talál kakast; Evés közben jön meg az anyós) esetében is igaz, hogy a humor nem 

az objektív tényekben, hanem a befogadó szemében van: Humor is in the eye of the 

perceiver. Kérdőíves kutatásunk (l. Boronkai, Litovkina 2007), melyben az 

adatközlőknek 41 magyar antiproverbiumot kellett értékelniük 1-10-ig terjedő skálán a 

humor szempontjából, arra keresi a választ, hogyan befolyásolja a nem, az életkor és a 

végzettség szociolingvisztikai faktora a magyar antiproverbiumok humorának 

értékelését. Az elemzés arra a kérdésre is választ keres, hogy az adatközlők nyelvi 

kreativitását, a férfiak és a nők önmagukról és egymásról alkotott képét és világlátását 

hogyan tükrözi az egyes ferdítési módok és témák preferálása, azonban ez a vizsgálat 

egy külön tanulmány témája. 

 

Az adatközlők 
 

A kutatás során felhasznált kérdőívek összeállítása T. Litovkina Anna ötlete és 

munkája, melynek kitöltésében a PTE IGYFK hallgatói nyújtottak segítséget. A 

vizsgálat során feldolgozott 360 kérdőív adatközlőinek megoszlása a nemek 

tekintetében hasonló arányokat mutatott, a teljes minta átlagéletkora 37,34 év, ezen 

belül a nőké 35,47, a férfiaké 39,21 év volt. Az életkor szociolingvisztikai faktorának 

arányait és a minta végzettség szerinti megoszlását az 1. számú ábra mutatja. 

 

1. ábra. Az adatközlők életkor és végzettség szerinti megoszlása (%) 
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1.2. A vizsgált antiproverbiumok tartalmi jellemzői 
 

A kérdőívek tematikus tipologizálását megnehezítette az implicit tartalmak gyakorisága 

és az egyes témák átfedése. A kérdőívben több alkalommal is előfordultak implikatúrát 

tartalmazó antiproverbiumok: Vak tyúk is talál kakast ’A kevésbé csinos nő is talál 

magának férfit’. 

A tipologizálást az is nehezítette, hogy az egyes paródiák általában egyszerre több 

tematikus csoportba is beleillettek, hiszen a férfiakkal és nőkkel kapcsolatos ferdítések 

gyakran szexuális tartalmúak voltak, s közülük némelyik az obszcén stílust is 

képviselte: Addig jár a korsó a kútra, amíg a korsós kislányt meg nem b…k. 

A kérdőívben szereplő ferdítések leggyakoribb témái olyan közös emberi 

gyökerekhez kapcsolódnak, mint a szerelem, a szexualitás, a házasság és a család, a 

férfiak és nők egymásról kialakított képének reprezentációja, a tanulás és az iskola, a 

politika és a közélet, valamint a modern technikai társadalom vívmányai: 

(1) szexualitás (=9): Szex a lelke mindennek [5,59] 

(2) férfiak (=7): A férfi szívéhez az ágyon keresztül vezet az út [4,98] 

(3) obszcén formák (=7): Ahány ház, annyi szopás [4,62] 

(4) nők (=6): A szomszéd nője mindig zöldebb [5,06] 
(5) iskola és diákélet (=4): Szégyen a puskázás, de hasznos [4,96] 

(6) pénz és társadalomkritika, politika (=4): Szegény embert még az APEH is húzza   

  [5,46] 
(7) modern technika, informatika (=3): Nincs új a WAP alatt [4,24] 

(8) család és házasság (=3): Családba nem üt a mennykő [5,16] 

(9) anyós (=2): Evés közben jön meg az anyós [5,5]. 
 

A vizsgált antiproverbiumok nemcsak új életigazságokat fogalmaznak meg, hanem 

elősegítik az eredeti alakok továbbélését és népszerűsítését, s így lehetővé tehetik egy 

„magyar parömiológiai minimum” elsajátítását minden magyarul beszélő és 

gondolkodó ember számára. 

 

1.3. Hipotézisek 
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Az antiproverbiumok humorának vizsgálatáról nem találhatók adatok a frazeológiai 

szakirodalomban, ezért a témával kapcsolatos feltevéseket főként a nemek közötti 

kommunikációs stratégiák ismert különbségeiből és más szempontú, de a vizsgált 

faktorokhoz kapcsolódó kutatások eredményeiből lehet megfogalmazni. (1) Mivel 

beszédaktusaikban a nők előnyben részesítik a hárító, védekező és enyhítő stratégiákat 

szemben a férfiak explicit fogalmazásával és direktebb nyelvi formáival (Boronkai 

2006a), a nyílt szexualitásra utaló nyelvi formák feltételezhetően a férfiak körében 

lesznek kedveltebbek. (2) A humor típusa, melyet az egyes emberek preferálnak, olyan 

faktoroktól függ, mint a kor, a nem vagy a végzettség változója. Ez okozhatja, hogy 

több empirikus vizsgálat eredményei szerint (Pálfi 1994; Boronkai 2006b) a 

viccmesélés kezdeményezésében a nők és az idősebbek jóval bátortalanabbak a 

férfiaknál és a fiataloknál. A kérdőívekben megfogalmazott magyarázatok alapján a 

nők általában alulértékelik előadói képességeiket, és félnek attól, hogy a viccet nem 

mindenki találja humorosnak, ezért nem használják ezt a diskurzusszervező stratégiát. 

Mindezek alapján a férfiak és a fiatalok feltételezhetően minden szempontból 

pozitívabban értékelik az antiproverbiumok humorát. (3) A szakirodalomban több 

példát is találhatunk annak alátámasztására, hogy a férfiak gyakrabban káromkodnak, 

és kevésbé tartják visszataszítónak a durva, csúnya vagy közönséges beszédet, mint a 

nők (Sárkány 1994), s ehhez hasonló eredményeket találhatunk az ifjúsági nyelv 

vizsgálatakor is (Rónaky 1965), ahol a serdülők nagyobb arányban használnak 

stigmatizált változatokat, mint a beszélőközösség más tagjai (Cheshire 1987). Labov 

(1984) vizsgálatainak eredménye azt mutatta, hogy a sztenderd nyelvváltozat 

használata jobban függ a nemtől, mint más szociolingvisztikai faktoroktól; a nők 

gyakrabban használják a sztenderdizált formákat. Ugyanezt a jelenséget tapasztalva, a 

férfiak csoportidentitásának kifejezésére Trudgill (1972) bevezette a rejtett presztízs 

fogalmát. Ez alapján az obszcén nyelvi formák is feltételezhetően a férfiak és a fiatalok 

körében lesznek preferáltak. (4) Basil Bernstein vizsgálatai (1971) alapján a szociális 

hátrány a nyelvi hátrány révén újratermelődik, ezért feltételezhető, hogy az 

alacsonyabb végzettségűek verbális humorértékelése fejlettség és kifinomultság 

szempontjából elmarad a magasabb iskolázottságú adatközlőkétől, akik inkább a 

burkolt, ironikus vagy implicit tartalmakat részesítik előnyben. 

 

2. Eredmények 
 

2.1. A humorértékelés általános jellemzői 
 

Az összes adatközlő válaszainak átlagértéke 5,03, melyből a szexuális tartalmú [5,59] 

és a politikával [5,46] kapcsolatos antiproverbiumok voltak a legnépszerűbbek, a 

legkevésbé pedig az informatikával [4,24] foglalkozó ferdítéseket kedvelték az 

adatközlők. 

A legnépszerűbb antiproverbiumok: Nyugalom, a hosszú élet ritka [7,17]; A 
szerelem öl, butít és ágyba dönt [6,79]; Tévedni emberi dolog, szólt a sündisznó, és 
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lemászott a gyökérkeféről [6,75]; Nyelvében él a nemzet, de a nyelvével még senki sem 

nemzett [6,55]; Szegény embert még az APEH is húzza [6,51]. 

A legkevésbé népszerű antiproverbiumok: Január, február, itt a zh [3,41]; Nincs új a 
WAP alatt [3,44]; Meghalt Mátyás király, kis helyen is elfér [3,53]; Minden csorda 

három napig sz.rt [3,82]; Jobb ma egy veréb, mint holnap kettő [3,85]. 

 

1. táblázat. Az egyes témák népszerűségének szélső értékei 

 

 Témák 

legnépszerűbb 

 

legkevésbé népszerű 

 
szex 

 

f (6,14) 

 

n (5,07) 

 
obszcén 

 

f (5,44) 

 

n (3,87) 

 
nő 

 

k3 (6,11) 

 

n (4,56) 

 
anyós 

 

k3 (6,11) 

 

v3 (5,13) 

 
férfi 

 

f (5,52) 

 

n (4,5) 

 
család 

 

k3 (6,17) 

 

k1 (4,81) 

 
diákélet 

 

n (5,27) 

 

f (4,62) 

 
politika 

 

k3 (6,85) 

 

k1 (4,82) 

 
informatika 

 

k2 (4,48) 

 

k3 (3,81) 

  

Az 1. táblázat adatai azt mutatják, hogy az egyes kategóriák az adatközlők mely 

csoportjai körében voltak a legnépszerűbbek és a legkevésbé kedveltek. 

A szexualitást, az obszcén formákat és a férfiakkal foglalkozó közmondásokat a 

férfiak kedvelték leginkább, s ugyanezek a nők körében voltak a legnépszerűtlenebbek. 

Ennek fordítottját mutatja a diákélettel kapcsolatos ferdítések eredménye. A nő, az 

anyós, a család és a politika témájának preferálása inkább az életkor függvényében 

változott; ezek a paródiák az idősebb korosztály tetszését nyerték el a legjobban, míg a 

nők, a felsőfokú végzettségűek és a fiatalok körében voltak a legnépszerűtlenebbek. Az 

informatika és a modern technika megítélése is korosztálytól függően változott, a 

középkorúak körében ezek voltak a legnépszerűbb, míg az idősek szerint a legkevésbé 

humoros paródiák. Ezeket az arányokat jól tükrözik a nem, az életkor és a végzettség 

szerint kapott részletes eredmények is. 
 

2.2. A humor értékelésének nemspecifikus jellemzői 
 

A kérdőívek szexuális tartalmú, szerelemmel vagy házassággal, férfiakkal és nőkkel 
kapcsolatos közmondásai inkább a férfiak, míg a diákélettel foglalkozó paródiák a nők 

körében voltak sikeresebbek. A férfiak legnépszerűbbnek a szexualitás, a nők az anyós 

témáját tartották, és mindkét nemnél az informatikával kapcsolatos paródiák kapták a 
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legalacsonyabb pontszámot. Az anyós, a család, a politika és az informatika 

témakörének értékelése hasonló értéket mutatott a nemek tekintetében, a legnagyobb 

különbség pedig az obszcenitás értékelésében volt tapasztalható a férfiak javára. A 

férfiak átlagosan jóval humorosabbnak értékelték a közmondás-paródiákat a nőknél (l. 

2. ábra). 

 

2. ábra. A humorértékelés nemek szerinti viszonyai a kérdőívek átlagértékei alapján 

 

 

 

A férfiak által leginkább kedvelt paródiák: Szex a lelke mindennek [7,06]; 

Nyugalom, a hosszú élet ritka [7,01]; Nyelvében él a nemzet, de a nyelvével még senki 

sem nemzett [6,85]; A szerelem öl, butít és ágyba dönt [6,65]; Tévedni emberi dolog, 

szólt a sündisznó, és lemászott a gyökérkeféről [6,49]. 

A férfiak által legkevésbé kedvelt paródiák: Január, február, itt a zh [2,94]; Nincs új 
a WAP alatt [3,28]; Meghalt Mátyás király, kis helyen is elfér [3,45]; Családba nem üt 

a mennykő [3,63]; Jobb ma egy veréb, mint holnap kettő [3,67]. 

A nők által leginkább kedvelt paródiák: Nyugalom, a hosszú élet ritka [7,32]; 

Tévedni emberi dolog, szólt a sündisznó, és lemászott a gyökérkeféről [7,01]; 

Nyelvében él a nemzet, de a nyelvével még senki sem nemzett [6,94]; Ép testben épp 
hogy élek [6,93]; Szegény embert még az APEH is húzza [6,7]. 

A nők által legkevésbé kedvelt paródiák: Aki szereti a p.nát, rossz ember nem lehet 

[2,83]; Minden csorda három napig sz.rt [3,21]; Ahány ház, annyi szopás [3,32]; Ha 
rövid a f.szod, toldd meg egy lépéssel [3,57]; Nincs új a WAP alatt [3,6]. 

 

2.3. A nyelvi humor életkor szerinti preferálása 
 

Az egész korpuszra vonatkozó arányok az életkori megoszlásban is jól tükröződnek. 
Az elemzésben a fiatalnak minősített korosztályba a 15-35 éves adatközlők tartoztak, 

középkorúnak számítottak a 36-65 évesek, és az idősebbeket a 66 év felettiek 

képviselték. A diagramon szembetűnő az egyes korosztályok adatainak mennyiségi 
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különbsége, mely jól mutatja, hogy a humor értékelése a korral fordított arányosságban 

áll: az idősek összpontszámához képest a középkorúaké és a fiataloké is kevesebb 

értéket mutat. Az idősebbek az átlagosnál is jobban preferálták a nőkkel és a politikával 

foglalkozó ferdítéseket, és érthető módon az összes adatközlő közül ők értékelték 

legkevésbé a diákélettel és az informatikával kapcsolatos paródiákat. A fiatalok között 

legnépszerűbb téma a szexualitás, legkevésbé kedvelt pedig az informatika témaköre 

volt. A kor faktorának aspektusában a legnagyobb eltérés a politikai témájú paródiák 

esetében mutatkozott, a legegységesebb megítélés pedig az obszcén stílusú 

közmondásoknál volt megfigyelhető (l. 3. ábra). 

 

3. ábra. A témák életkor szerinti preferálása az adatközlők válaszaiban 

 

 

 

A fiatalok által leginkább kedvelt paródiák: Nyugalom, a hosszú élet ritka [7,05]; 

Tévedni emberi dolog, szólt a sündisznó, és lemászott a gyökérkeféről [7,01]; A 

szerelem öl, butít és ágyba dönt [6,84]; Nyelvében él a nemzet, de a nyelvével még 

senki sem nemzett [6,75]; Szex a lelke mindennek [6,69]. 

 

A fiatalok által legkevésbé kedvelt paródiák: Családba nem üt a mennykő [3,15]; 

Nincs új a WAP alatt [3,2]; Jobb ma egy veréb, mint holnap kettő [3,24]; Január, 

február, itt a zh [3,45]; Meghalt Mátyás király, kis helyen is elfér [3,52]. 

A középkorúak által leginkább kedvelt paródiák: Nyugalom, a hosszú élet ritka 

[7,23]; Szegény embert még az APEH is húzza [6,97]; A szerelem öl, butít és ágyba 

dönt [6,88]; Tévedni emberi dolog, szólt a sündisznó, és lemászott a gyökérkeféről 

[6,46]; Szex a lelke mindennek [6,29]. 

A középkorúak által legkevésbé kedvelt paródiák: Január, február, itt a zh [3,46]; 

Meghalt Mátyás király, kis helyen is elfér [3,5]; Minden csorda három napig sz.rt 
[3,58]; Aki merít, az nyerít [3,67]; Nincs új a WAP alatt [3,78]. 
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Az idősebbek által leginkább kedvelt paródiák: Szegény embert még az APEH is 

húzza [7,78]; Vak tyúk is talál kakast [7,41]; Anyósba nem üt a ménkű [7]; Nyugalom, a 

hosszú élet ritka [7]; Jobb félni, mint megnősülni [6,78]. 

Az idősebbek által legkevésbé kedvelt paródiák: Január, február, itt a zh [2,71]; 

Minden csorda három napig sz.rt [2,78]; Nincs új a WAP alatt [3,22]; Ember tervez, 
Windows lefagy [3,33]; Ha rövid a f.szod, toldd meg egy lépéssel [3,89]. 

 

2.4. A humorértékelés és a végzettség összefüggései 
 

A végzettség faktora kevésbé befolyásolta a humor megítélését, mint a nemek vagy az 

egy adott korosztályhoz való tartozás, mely jól látható a 4. ábra diagramjain is. 

 

4. ábra. Az egyes témák értékelése és a végzettség összefüggései 

 

 

 

Az arányok mind a három szint esetében hasonlóak voltak, az alap és középfokú 

végzettségűek adatai pedig egyáltalán nem mutattak eltérést. Az adatközlők végzettségtől 

függetlenül egyaránt a szexuális tartalmú, az anyóssal kapcsolatos és a politikai 

paródiákat tartották humorosabbnak, és legkevésbé az obszcén stílusú közmondásokat 

preferálták. 

Az alapfokú végzettségűek körében legnépszerűbb paródiák: Nyugalom, a hosszú 
élet ritka [7,39]; Szegény embert még az APEH is húzza [7,1]; Nyelvében él a nemzet, 

de a nyelvével még senki sem nemzett [7,03]; Tévedni emberi dolog, szólt a sündisznó, 

és lemászott a gyökérkeféről [6,81]; Ép testben épp hogy élek [6,71]. 

Az alapfokú végzettségűek által legkevésbé kedvelt paródiák: Január, február, itt a 

zh [2,97]; Nincs új a WAP alatt [3,03]; Ki korán kel, ne nézd a fogát [3,35]; Aki birka, 

marha [3,42]; Minden csorda három napig sz.rt [3,71]. 
A középfokú végzettségűek körében legnépszerűbb paródiák: Nyugalom, a hosszú 

élet ritka [7,27]; Tévedni emberi dolog, szólt a sündisznó, és lemászott a gyökérkeféről 
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[6,94]; A szerelem öl, butít és ágyba dönt [6,87]; Szex a lelke mindennek [6,77]; Ép 

testben épp hogy élek [6,63]. 

A középfokú végzettségűek által legkevésbé kedvelt paródiák: Nincs új a WAP alatt 
[3,4]; Január, február, itt a zh [3,59]; Családba nem üt a mennykő [3,78]; Jobb ma egy 

veréb, mint holnap kettő [3,87]; Aki birka, marha [3,91]. 

A felsőfokú végzettségűek körében legnépszerűbb paródiák: Nyugalom, a hosszú 

élet ritka [6,87]; A szerelem öl, butít és ágyba dönt [6,75]; Nyelvében él a nemzet, de a 

nyelvével még senki sem nemzett [6,46]; Legszebb öröm a söröm [6,26]; Szegény 
embert még az APEH is húzza [6,11]; Tévedni emberi dolog, szólt a sündisznó, és 

lemászott a gyökérkeféről [6,11]. 

A felsőfokú végzettségűek által legkevésbé kedvelt paródiák: Január, február, itt a 

zh [2,91]; Minden csorda három napig sz.rt [3]; Aki merít, az nyerít [3,27]; Családba 

nem üt a mennykő [3,36]; Ha rövid a f.szod, toldd meg egy lépéssel [3,42]. 

 

2.5. Következtetések 
 

Az (1) hipotézisnek megfelelően a szexuális tartalmú antiproverbiumok mindkét nem 

körében népszerűek, de a férfiak értékelése (6,14) ebben a témában jóval magasabb 

volt, mint a nőké (5,07), s az átlagoshoz képest is szignifikáns eltérést mutatott. (2) 

Részben megfelel, részben ellentmond a második feltételezésnek az a tény, hogy a 

válaszok pontszámainak összesítése alapján a kérdőívekben valóban a férfiak adtak 

több pontot a paródiákra (5,06), életkor szerint viszont a legidősebbek értékelték 

jobban őket (5,35). A (3) hipotézissel megegyezik a nyelvi obszcenitás értékelése, hisz 

az ilyen tartalmú és stílusú paródiákra a magyar mintában a férfiak átlagosan 5,44 

pontot adtak, szemben a nők 3,84-es átlagával. Korosztály szempontjából nem 

körvonalazódik ennyire markáns eltérés, bár az obszcén nyelvi formák preferálása a 

fiatalokra volt leginkább jellemző (4,83). A szociokulturális háttér faktora szerint (4) az 

alap-, közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők humorértékelésében nem 

tapasztalható szignifikáns eltérés. 
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LŐRINCZ JULIANNA 
 

 

A TANÁRI KOMMUNIKÁCIÓ SIKERÉNEK FELTÉTELEI 
 
 

 
 

 

1. Bevezető megjegyzések 
 

Mint minden kommunikáció, így a tanári kommunikáció is a verbális és nonverbális 

kódot használja fel az egyes szövegtípusok létrehozására. A verbalizált, többnyire 

élőszóban elhangzó közlés meghatározott kommunikációs helyzetben konkretizálódik: 

a tanórai keretben. A tanár saját nyelvi tudását, valamint a világról szóló egyéb tudását 

közli konkrét szövegek formájában. Az információkat különböző szövegtípusokban 

fogalmazza meg az óra céljának megfelelően. A tanári kommunikáció sajátos 

interakciót feltételez. Olyan kommunikációs helyzetekben valósul meg, amelyek 

tartalmazzák a tanulókkal szembeni elvárásokat, valamint az adott közlést megelőző 

szövegek tartalmát is figyelembe veszik. 

A tanári kommunikációnak sok közös vonása van más kommunikációs 

tevékenységekkel, de céljait, módszereit, a közlési szituációt, a kommunikációs 

partnerek szerepeit, a partnerkapcsolatok jellegét tekintve más, mint a többi 

kommunikációs helyzet. 

A tanári kommunikáció közvetlen (szóbeli) formája hatásosabb, mint a közvetett 

(írásbeli), mert az elhangzott feleletre a tanár és a tanulótársak reagálása szinte a 

felelettel egy időben, minimális időeltéréssel érkezik. A hibás felelet is azonnal 

korrigálható, és így ez a kommunikáció eredményesebb lehet, mint az írásbeli munka 

utólagos értékelésekor a közvetett (írásos) kommunikáció. A kommunikációs partnerrel 

azonos térben és időben jelen lévő kommunikációs partnerek interakciója megszokott a 

szóbeli számonkéréskor. A hagyományos órai számonkérés sokszor dialógus formájú, 

amelyben a tanárnak kisebb, a tanulónak nagyobb szerepe van. Az új anyagot 

feldolgozó órán a tanári kommunikáció többnyire magyarázat, amely terjedelmesebb 

szöveget kíván: lehet monológ vagy rövidebb dialógus. 

 

2. A tanári beszédprodukcióban létrejött szövegtípusok 
 

A tanári kommunikáció nem egységes, több szövegtípust is magában foglaló elnevezés. 

Ezek közül a következő alaptípusokkal találkozunk a leggyakrabban: 

 1. magyarázat, 

 2. előadás, 

 3. értékelés, 

 4. beszélgetés, 
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 5. utasítás stb. 

Ha a szóban elhangzó tanórai szövegeket vizsgáljuk, célszerű azokat a 

kommunikációban részt vevő felek interakciói szerint is csoportosítani. Ez elsősorban 

az órára jellemző tevékenységfajtától függ. Antalné Szabó Ágnes – Williams és Wright 

(1991) munkáját alapul véve – a következő alaptípusokat különíti el: 

1. csoportos tevékenység (tanárcsoport, tanár-diák, diák-diák, diákcsoport), 

2. egész osztályos interakció (tanár-osztály, diák-osztály), 

3. önálló tevékenységre épülő tanulás (tanár-diák). 

 

3. A közvetlen, szóbeli tanári kommunikáció szövegtípusai 
 

Murvai Olga (1999) a tanári kommunikáció során létrejövő szövegeket a 

kommunikációban betöltött funkciójuk alapján a következőképpen csoportosította: 

 1. elbeszélő, 

 2. leíró, 

 3. érvelő, 

 4. értékelő 

A tanári kommunikáció szövegtípusai közül Murvai Olga felosztását követjük, 

elsősorban azért, mert ezek a szövegtípusok mindenfajta pedagógiai kommunikációban 

jelen lehetnek. A tanári kommunikáció egyéb típusaival is megismerkedhetnek a 

hallgatók szaktárgyi kurzusaik, valamint a szakmódszertan órákon. 

 

3.1. Az elbeszélő (narratív) szöveg 
 

Ez a szövegtípus az új ismeretet közlő óra jellemzője elsősorban, de minden más tanári 

kommunikációban megtalálható. Az elbeszélésben lényeges a tények, ismeretek 

meghatározott sorrendben történő előadása. Célja, hogy az információ a hallgató 

számára érthető, hihető és befogadható legyen. Nyelvi szerkesztettségére jellemző, 

hogy mondatai jól tagoltak, könnyen követhetők. A szakkifejezések alkalmazásában a 

tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. 

Ebben a szövegtípusban is alapvető Grice társalgási maximáinak figyelembevétele: a 

rövidség, a valószerűség, a világosság, az érthetőség (Grice 1988). 

 

3.2. Az argumentatív (érvelő) szöveg 
 

Az érvelés a meggyőzés fontos eszköze. A klasszikus retorikában is meghatározott 

osztályozási szempontok alapján különítették el a bizonyítás és a cáfolás hatásos érveit. 

A tanári beszédben is nagyon fontos az érvelés, amely a komplex óra menetében más 

típusú szövegelemekkel együtt van jelen. 

 

3.3. Leíró (deskriptív) szöveg 
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A leíró szöveg a tanítási órákon többnyire mint a tananyag bizonyos tényeit ismertető 

és közlő tanári és tanulói szövegtípus (magyarázat, ill. felelet) van jelen. Nyelvi 

szerkesztettségét tekintve többnyire kijelentő mondatokból álló szövegtípus, de az 

esetleges tanulói ismerethiányból vagy bizonytalanságból adódóan mind tanári, mind 

tanulói oldalról kérdő mondatokat is tartalmazhat. A tanár egyrészt entrópiára 

törekszik, ugyanakkor pedig a tanári beszéd egésze – az ismeretek megtanítása, 

bevésése érdekében – jóval redundánsabb, mint más kommunikációs szövegtípusok. A 

tanulók leíró típusú szövege is – egyéni adottságaikból adódóan – lehet mind 

entropikus, mind pedig redundáns. 

 

3.4. Az értékelő (reflektáló) szöveg 
 

A diákok konkrét kommunikációs helyzetben elhangzó megnyilvánulásának a tanár és 

diákok általi értékelése a tananyaghoz kapcsolódó tanári és tanulói reflexiókat 

tartalmaz. Nyelvi megformáltságát tekintve többnyire kérdő és kijelentő mondatokat 

tartalmaz a szöveg, de más modalitású mondatok is lehetnek benne. Például a spontán 

megnyilatkozások tartalmazhatnak érzelmi színezetű közléseket is, amelyekre jellemző 

lehet a felkiáltó mondatforma is. Pl. Hogy ez milyen egyszerű! Nem is gondoltam! 
 

4. A tanórai társalgás – a tanár-diák interakció alapformái 
 

A tanórai társalgás a társalgás egyik speciális esete. Az alábbiakban a köznapi 

társalgással egybevetve közöljük az iskolai tanórai társalgás sajátos kommunikációs 

jegyeit, amelyek a hagyományos magyar osztálytermi munkára jellemzőek. Albertné 

Herbszt Mária (1999: 200–201) egyik tanulmányában a köznapi társalgás és a tanórai 

társalgás egybevetésével kimutatta azokat az alapvető azonosságokat és különbségeket, 

amelyek a tanári kommunikáció és a köznapi, informális társalgás eltérő vonásait 

feltárják, illetve azoktól megkülönböztetik. Ezeket is figyelembe véve, az informális 

köznapi, és a formális tanórai társalgás néhány sajátosságát emelem ki dolgozatomban. 

 

4.1. A tanórai társalgás és az informális társalgás azonosságai és eltérései 

 

1. Mind a tanórai, mind az informális (spontán baráti, familiáris) társalgás két vagy 

több kommunikációs partner verbális interakciója. 

2. A kommunikáció célját tekintve: 

a) az informális társalgás sokszínű lehet. 

b) A tanórai kommunikációnak előre meghatározott célja van, amelyet a tanár jelöl 

ki a tanóra aktuális munkamenetének megfelelően. 

3. A kommunikáció irányítása szempontjából: 
a) Az informális társalgásban a kommunikációs partnerek többnyire közösen 

irányítják a társalgást, bár lehet közöttük egy domináns személy is, aki irányít. 
b) A tanórai társalgásban mindig van irányító, többnyire a tanár, esetleg a tanár által 

kijelölt tanuló. 
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4. A partnerkapcsolat szempontjából: 
a) Az informális társalgásban a kommunikációs partnerek egyenrangúak. 

b) A tanórai társalgásban általában kétféle partneri viszony jellemző: az alá-

fölérendeltségi (tanár-diák) és a mellérendeltségi (diák-diák) viszony. 

5. A témaváltoztatás: 

a) az informális társalgásban bármelyik partnernek jogában áll. 

b) A tanórai társalgásban a témaváltoztatás (kitérők) csak a tanár által jóváhagyott 

formában lehetséges. 
6. Az értékelés: 

a) Az informális társalgásban a kommunikációs partnerek egymás megnyilatkozását 

csak ritkán értékelik. 

b) A tanórai társalgásban a tanár folyamatosan értékel, minősít az órán, a diákok 

korlátozottan tehetik meg ezt. 

7. A szerepváltás: 

a) Az informális társalgásban többnyire spontán módon történik. A partnerek 

mindegyike bármikor megnyilatkozhat. 

b) A tanórai társalgásban a szerepváltás a tanár irányításával történik: jelentkezést 

követően vagy spontán tanári kijelöléssel. 

8. A társalgás bezárása: 
a) Az informális társalgásban a záróformulák megjelenése nem mindig jelenti a 

társalgás végét, spontán kiegészítés előfordulhat. 

b) A tanórai társalgásban az óra befejezésekor elhangzó záróformulák után – főként 

az időkorlátok miatt – általában lezárul a tanórai társalgás. 

 

5. A tanári beszéd normája 
 

A kommunikációs helyzetekhez illő, adekvát beszéd fogalma rendkívül összetett. 

Általánosan azt mondhatjuk, hogy az beszél adekvátan, akinek a szövege fonetikailag, 

grammatikailag, a téma igényes kidolgozásával, a témához illő stílus szempontjából is 

megfelel a tanári mesterséggel szemben állított elvárásoknak. Ugyanakkor az adekvát 

tanári beszéd fontos kritériuma az érthetőség, a kellemes hangzás is. A magyar 

köznyelvi kiejtési normának megfelelő artikulációs bázis az anyanyelvi sztenderd 

kiejtés feltétele. 

A beszédnorma fogalmának meghatározásakor a normának azt az értelmezését 

tartjuk szem előtt, amely az adott nyelvközösség által elfogadott, példaértékűnek tartott 

változatot tartja mintának. A norma a szociálisan helyes változat, amelyben a beszélő 

szándéka vagy hatásszándéka és a hallgató elvárása kölcsönhatásban érvényesül (vö. 

Tolcsvai Nagy 2006). 

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy egységes magyar kiejtési norma nem létezik, 

hanem egyszerre él több, az egyes közösségek által elfogadott változat, amelyekhez a 

konkrét kommunikációs helyzetekben igazodik a beszélő. A beszédet és így a kiejtést 

is erősen befolyásolja a kommunikációs helyzet és szerep is. Az egyén szocializációja 

folytán több közösségnek is tagjává válik, így a családban, baráti körben, iskolában, 
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munkahelyen, nagyközönség előtt előadóként másképpen beszél, mert a 

kommunikációs szerepe ezt kívánja. A tanórán azonban a mintanorma, a sztenderd a 

helyes változat, de az ettől eltérő megszólalásokat is tolerálni lehet, ha nem sértik a 

kommunikációs partnerek által elvárt nyelvi megformálást. Figyelnie kell azonban a 

tanárnak arra, hogy sem ő, sem pedig a tanulók ne szlengben vagy más informális 

nyelvi változatban beszéljenek az órán, és határozottan hívja fel a tanulók figyelmét is 

az egyes kommunikációs helyzetekben létrejövő szövegek adekvát nyelvi 

megformálására. 

 

6. Az írott szöveg megszólaltatása: a felolvasás 
 

Minden szövegnek több értelmezése, üzenete van. A legfontosabb a konkrét szöveg 

elsődleges jelentése. A szöveg konnotációja, a többletjelentés pedig abból adódhat, 

amit a szerző a szöveggel ki akar fejezni. A szöveg megszólaltatójának ezt a jelentést 

kell visszaadnia a vokális csatorna segítségével. Minden felolvasás egyfajta értelmezés 

(interpretáció) is. A különböző modulációk alkalmazásával történő felolvasás 

megváltoztathatja a szöveg eredeti jelentését, a szerzői szándékkal ellentétes 

szövegvariánst hozhat létre, amely nem egyenértékű az eredeti szöveggel. 

Bár a tantárgyak jellege szerint eltérő szövegtípusokat kell a tanároknak 

megszólaltatniuk, mindegyik esetében közös az a szempont, hogy az új információt el 

kell különíteni az ismert közléselemtől (téma–réma). Az új és a régi szövegrész 

elkülönítése a felolvasásban, illetve a bemutató olvasásban a szupraszegmentális 

elemek (szünet, beszédtempó, hangsúly, hangfekvés, hangszín, hangerő) segítségével 

történik. A tanárnak ismernie kell saját hangját, tudnia kell, hogy a várható hatás 

érdekében milyen eszközökkel él (vö. Rozgonyiné 1999, 2002, Wacha 1994). Nem 

könnyű feladat hatásosan megszólaltatni a szöveget, de meg lehet tanulni! Álljon itt 

néhány hasznos tanács, amelyek segítséget nyújthatnak a sikeres 

szöveginterpretációhoz. 

1. A szöveg jól hallható legyen. Tiszta artikulációval, megfelelő áll- és 

ajakmozgással, középhangsávban, közepes hangerővel beszéljünk. Vannak, akik emelt 

hangon, nagy hangerővel olvasnak. Ez azért nem szerencsés, mert részben elfárad a 

tanár hangja, másrészt pedig a hallgatónak is fárasztó a hallott szöveg befogadása. 

2. Pontos legyen az olvasás, be kell tartanunk a hangtörvények ejtési szabályait. 

Például: fogadta [fogatta], látszik [láccik], álljon [ájjon], váltjuk [váltyuk] stb. Gyakori 

hiba az ún. betűejtés. 

3. A felolvasás hatásának alapja az értelmezés, az érthetőség elősegítése. Eszközei: a 

szünet, a beszédtempó, a hangsúly, a hangfekvés, a hangszín, a hangerő, illetve a 

modulációk. 

4. Az írásjelek „megszólaltatása”: az írásjelek nem egyértelműen 

mondatfonetikai eszközök. A vessző lehet szünetjel, de nem mindig az. A 

kettőspont új gondolatot indít el. A pont lezárja a mondatot. A pontosvessző – a 
kettősponthoz hasonlóan – új gondolatot vezet be, illetve tömbökre bontja a 

többszörösen összetett mondatokat. A három pont (kipontozás) a gondolat 



187 

 

folytatására, lezáratlanságára utal. A kérdőjelet, a felkiáltójelet a beszéddallammal 

lehet érzékeltetni. Például: Ki volt itt? Vigyázz magadra! 

5. A modulációval a hallgató figyelmét ébren lehet tartani. Ennek legfontosabb 

típusai a következők: 

a) Az erősségi váltás: a hangerő megválasztása, ill. a mondanivaló súlyának 

megfelelő váltása. A hangerő váltásával – emelésével és csökkentésével – tudjuk 

elhatárolni egymástól a fontos közlést (hangosabban) a kevésbé fontostól 

(halkabban). Sajnos, ebben nagyon sokat hibázunk. A férfiakra inkább a túl erős, 

a nőkre pedig a túl halk beszéd a jellemző. 

b) A magasságbeli váltás: a hangmagasság élettani adottság, amely a hangszalagok 

hosszával arányos. Az egyén abszolút hangmagasságát az egyéni arányok adják 

meg. Gyakori hiba, hogy a nők saját abszolút hangmagasságuknál magasabban, a 

férfiak pedig mélyebben szólalnak meg. A modulációk egymással is 

összefüggenek. Megfigyelhető, hogy az erősebb hangokat könnyebb magasabban 

megszólaltatni, mint a gyengébbeket. 

c) A gyorsaság váltásai: az egyén átlagos beszédtempójától eltérő tempó szintén az 

értelmi kiemelés eszköze. Az új információt általában lassabban, a régi 

közléselemet gyorsabban mondjuk. 

d) A szünet funkciója elsődlegesen az értelmi tagolást szolgálja beszéd közben, és 

csak másodsorban a levegővételt. A tanárnak azért kell megtanulnia a helyes 

légzéstechnikát, hogy hosszabb egységeket is tudjon egy levegővel mondani 

anélkül, hogy kifulladna. 

6. Nagyon fontos a szöveg adekvát stílusban történő megszólaltatása, amely 

alkalmazkodik az adott szöveghez és a hallgatósághoz is. 

Reméljük, e néhány jó tanács is segítséget nyújt ahhoz, hogy a tanár 

kommunikációja sikeres legyen. 

 

 

Irodalom 
 

Albertné Herbszt Mária 1999. A tanítási óra mint a társalgás speciális típusa. In: Nyelvi és 

kommunikációs kultúra az iskolában. XIII. anyanyelv-oktatási napok. Eger, 1998. július 7–

10. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212. sz. 200–201. 

Antalné Szabó Ágnes 2005. A tanári beszéd kérdésalakzatai I. Az ELTE Stíluskutató 

Csoportban elhangzott előadás anyaga. In: Nyr. 2005/2. sz. 173–185. 

Antalné Szabó Ágnes 2005. A tanári beszéd kérdésalakzatai II. Az ELTE Stíluskutató 

Csoportban elhangzott előadás anyaga. In: Nyr. 2005/3. sz. 319–337. 

Grice, H.P. 1988. A társalgás logikája. In: Pléh, Síklaki, Terestyéni: Nyelv – kommunikáció – 

cselekvés. Tankönyvkiadó, Bp. 233–250. 

Lőrincz Julianna 2008. A tanári kommunikáció. In: Beszédművelés, nyelvi norma. Szerk. 

Zimányi Árpád. Líceum Kiadó, Eger. 59–80. 

Murvai Olga 1999. Én-rejtő és én-feltáró szövegtípusok az iskolai kommunikációban. A Magyar 

Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212. sz. Bp. 188–194. 

Rozgonyiné Molnár Emma 1999. Tanári beszéd. In: Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola. A pedagógus kiskönyvtára 2. Szeged. 47–80. 



188 

 

Rozgonyiné Molnár Emma 2002. A hangzó beszéd feladatköre az oktatásban. In: Feladatok és 

módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi 

Társaság Kiadványai. 216. szám, Bp. 294–296 

Tolcsvai Nagy Gábor 2006. A hangos beszéd és a nyelvi norma. In: Acta Academiae 

Pedagogicae Agriensis XXXIII. Sectio Linguistica Hungarica. Eger. 23. 

Wacha Imre 1994. Van-e egységes köznyelvi kiejtés? Magyar Nyelvőr 118. 144–155. 

 

 



189 

 

MAGYARNÉ SZABÓ ESZTER 
 

 

A PASSZÍV SZERKEZET ÍRÁSBAN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA 

KÖZÉPISKOLAI DIÁKOK NÉMET–MAGYAR ÉS MAGYAR–NÉMET 

FORDÍTÁSAIBAN 
 

 
 

1. Bevezető gondolatok 
 

Kutatásomban a német passzív szerkezetet vizsgáltam kontrasztív megközelítésben. 

Kérdőíves felmérésemben, melyet két pécsi gimnáziumban végeztem, arra kerestem a 

választ, milyen körülmények között, mennyire tudatosan ismerik fel és használják a 

diákok a passzív szerkezetet a magyar nyelvben, illetve az idegen nyelv (jelen esetben 

a német) tanulása és használata során. 

 

2. Elméleti háttér 
 

Passziválással a mai magyar nyelvben ugyan nem képzünk (passzív morfológiájú) 

igéket, de a passziválás két alapszabálya ugyanúgy működik az igetöveken (Alberti 

2004, Komlósy 1992). 

A két alapszabály: a) az alany szerepjelölt vonzattá válik az által névutóval (ezt 

ágenses passzívumnak nevezzük), melynek első lépéseként az alany szerepjelölt 

vonzattá, másodikként a tárgy alannyá válik; b) avagy az alany teljesen elmarad (ez az 

ágens nélküli passzívum (Komlósy 1992)). 

A német nyelvben az alapértelmezés szerint az aktív (Tatform) és a passzív 

(Leideform) alak egy történést két perspektívából mutat be: az aktív esetében a 

cselekvő, a passzív esetében pedig a cselekvés vagy történés eredménye áll az 

előtérben (DUDEN 1988). 

 

3. Módszer 
 

Kiinduló hipotéziseim szerint a német nyelvet emelt szinten tanuló diákok egyrészt 

magabiztosabban ismerik fel a passzív szerkezeteket a német nyelv esetében, másrészt 

viszont alkalmanként magyartalanul fogalmaznak a németről anyanyelvükre történő 

fordítás során. A másik szempontom pedig az volt, mi történik, amikor anyanyelvükről 

fordítanak német nyelvre: mennyire preferálják a passzív szerkezetet. Ezért egy két 

részből álló kérdőívet szerkesztettem, de az eredetileg 20 német és 20 magyar 

mondatot tartalmazó feladatsort az elemzésnél szűkítenem kellett (17 és 8 feladatra). 

Ezt a kérdőívet 6 német tagozatos (3 lány, kódjaik: BL1, BL2, BL3; 3 fiú, kódjaik: 

BF4, BF5, BF6) diákkal, továbbá a kontrollcsoportot alkotó 6 nem német tagozatos (3 

lány, kódjaik: DL1, DL2, DL3; 3 fiú, kódjaik: DF4, DF5, DF6) tanulóval töltettem ki. 
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A diákok életkora 16 év. A németet emelt szinten tanulóknak heti 6 németórájuk van; a 

nyelvet minimum 6 éve tanulják. A németet második idegen nyelvként tanuló diákok 

órarendjében heti 3 németóra szerepel; a nyelvet minimum 1, maximum 4 éve tanulják. 

 

4. A kutatás 
 

A kérdőív összeállításánál az az elgondolás vezérelt, hogy ne legyen egyértelmű a 

feladatsor tulajdonképpeni célja, így nemcsak passzív szerkezeteket, hanem egyéb 

grammatikai jelenségeket is kértem. Elemzésemben csak a tényleges passzív 

szerkezeteket vettem figyelembe. 

 

5. Eredmények 
 

5.1. Német mondatok fordítása magyarra a BL csoportban 
 

Az első feladatban a passzív szerkezet második múlt idejét alkalmaztam. BL1 és BL3 

tanuló, bár mindkettő félreértette a mondatot, mégis aktív magyar mondatot használt. 

BL2 tanuló két kifejezést kevert össze (alle: mindenki, allein: egyedül), de ő is aktív 

változatban fordított. A második feladatot, melyben egy módbeli segédigés 

szerkezettel ellátott passzív mondat szerepelt, BL3 tanuló adta vissza leghűbben; 

BL1 tanuló aktív múlt időt, BL2 tanuló pedig rossz módbeli segédigét használt 

(eredeti: können = lehet; nála: müssen = kell). Ugyanakkor mindhárman az aktív 

változatot preferálták. A harmadik feladatot egy olyan mondat képviseli, amelyben a 

mindenkire vonatkozó tartalom miatt nincs sem alany, sem igeragozás. BL1 és BL2 

tanuló határozói igeneves megoldása félpasszív mondatot eredményezett; BL3 tanuló 

azonban helyesen fordította le. Negyedik feladatként egy személytelen passzívum 

található, jelen idejű alakban. BL1 és BL3 valószínűleg nem ismerte fel a passzív 

szerkezetet, ugyanis múlt időbe tették az igét, bár azt megérezték, hogy több 

határozatlan alanyról van szó. BL2 tanuló ugyancsak múlt időt használt, melyhez az 

igét egyes szám harmadik személyben ragozta. Az ötödik feladatot majdnem 

tökéletesen oldotta meg BL1 és BL3 tanuló; BL2 is ráérzett, hogy a látszat-alany 

miatt általánosítani kell a mondatot, de ő már kiegészítette egy módbeli segédigével 

is az eredeti jelentést, ráadásul jelen időben hagyta a főigét. A hatodik feladat 

esetében a főige a módbeli segédigével alkot passzív szerkezetet. BL2 nem tudta 

megoldani ezt a mondatot, BL1 és BL3 viszont hiánytalanul lefordította. A hetedik 

feladat ismét egy személytelen passzívumot tartalmaz, éspedig első múlt idejű igével. 

BL1 és BL3 tökéletesen megérezte a mondat értelmét, többes szám harmadik 

személyt használva alanyként az aktív mondatos magyar parafrázishoz. BL2 kevésbé 

jó megoldást alkalmazott, mivel egyes számú és ezáltal konkrétabb alanyt használt. A 

nyolcadik feladatban második múlt idejű, személytelen passzívum és a főigéhez 

tartozó vonzatos szerkezet is szerepel. BL2 nem tudta lefordítani; BL1 és BL3 pedig 

– noha nem ismerte fel a múlt időt, továbbá a vonzatot is helytelenül írta – aktív 

szerkezetes magyar mondatot hozott létre. A kilencedik feladatnál ismét látható, 
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mennyire másként alkalmazza a német és a magyar nyelv a személytelenséget. BL1 

és BL3 tanuló szótévesztése a feiern = ünnepel és a die Ferien = hosszú szünet, 

szünidő szavakkal állt kapcsolatban. BL2 tanuló aktív mondatot használt, bár hibásan 

írta az időhatározószót, valamint az igeidőt. A tizedik feladat teljesen hibátlanul 

sikerült mindhárom lánytanulónak. Ez azzal a ténnyel is összefügghet, miszerint a 

magyar nyelv használja a határozói igenév + létige szerkezetet, ha a cselekvés 

eredményét kívánja hangsúlyozni. A tizenegyedik feladatban ismét hasonló szerkezet 

szerepelt, mint a tizedikben. 

A különbség a főige jelentésében keresendő, ugyanis a verlassen = elhagy kifejezést 

a magyarban tárgyi kiegészítéssel fordítjuk. BL1 és BL3 a verlieren = elvész igét 

használta, amelyhez viszont társulhat alany. BL2 a verschwinden = eltűnik igét írta, 

amely ugyancsak alanyi vonzatot hív magához. 

 

5.2. Német mondatok fordítása magyarra a BF csoportban 
 

Az első feladatot csak BF5 tudta megoldani. Nála majdnem teljesen hibátlan a magyar 

fordítás. (A mondatban ugyanis a mindannyian általános névmás szerepel.) A második 

feladat esetében két megoldás született: BF4 és BF6 tanuló a können = tud, -hAt 
jelentésmezőiből az utóbbit választotta, emiatt nem annyira jó a fordítás, ugyanakkor 

aktív szerkezetet használtak mindketten. A harmadik feladat BF5 tanulónál helyes; 

BF4 ugyancsak összecserélte a verkaufen és kaufen szavakat, de aktív szerkezetbe 

ágyazva. A negyedik feladatot mindhárom fiútanuló helyesen fordította le. Az ötödik 

feladat fordítása mindhárom fiútanulónál hiányzik. A hatodik feladatnál hibátlan 

megoldás található mindhármuk esetében. 

A hetedik feladatban teljesen korrektnek csak BF5 megoldása nevezhető; BF4 és 

BF6 egyes szám első személyű igeragozást alkalmazott. A nyolcadik feladat BF4 

tanulónak sikerült a legjobban, bár konkrét alanyt használt; BF5 egyes szám harmadik 

személyű igeragozása sem rossz megoldás. A kilencedik feladatot BF5 oldotta meg 

egyedül, kis hibával: rossz igeidőt használt. A tizedik feladat passzív szerkezetes 

variációja BF5 tanulónál található; BF4 és BF6 tanuló egyes szám első személyben 

tette aktívvá a mondatot. A tizenegyedik feladatnál BF5 és BF6 tanuló szintén 

szótévesztéses mondatot hozott létre; BF4 tanuló pedig egyes szám első személybe 

helyezte az igét. 

 

5.3. Német mondatok fordítása magyarra a DL csoportban 
 

Az első feladatban DL1 az alle = mindenki és alles = minden kifejezéseket cserélte fel; 

ugyanakkor mindhárom lánytanuló aktív szerkezetet használt. A második feladat 

esetében DL1 tanuló megoldása az alany hiánya miatt nem annyira helyes; DL2 tanuló 

pedig a machen = csinál igével fordította az eredeti reparieren = javít igét. Mindketten 

aktív szerkezetet használtak. DL3 fordítása hiányzik. A harmadik feladat DL1 és DL2 
tanulónál csupán a szórend vonatkozásában tér el, a megoldás helyességében nem. DL3 

tanuló nem fordította le. 
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A negyedik feladatot DL2 tanuló nem tudta; DL1 és DL3 aktív szerkezetet, de hibás 

megoldást produkált. Az ötödik feladatban DL2 tanuló adta vissza leghűbben a 

jelentést; DL1 és DL3 tanuló ugyancsak aktív szerkezete mellett igeidő-egyeztetési 

hiba fedezhető fel. 

A hatodik feladat mindhárom lánytanulónál teljesen hibátlan. A hetedik feladatot 

DL2 egyes szám harmadik személyben, de aktív formában adta vissza. A másik két 

lánytanuló nem fordította le a mondatot. A nyolcadik feladatban DL1 tanuló kissé 

magyartalanul fogalmazott, a van létige helyett használhatta volna a született kifejezést. 

DL2 tanuló módbeli segédigével és jövő időben fordította le a mondatot. A kilencedik 

feladatot DL1 és DL2 tanuló remekül lefordította; DL3 tanuló ugyanúgy aktív 

szerkezetet használt, csak nála más lett a tartalom (ismét a feiern/Ferien problémája). A 

tizedik feladat során DL1 és DL2 tanuló hibátlan fordítást végzett; DL3 tanuló 

megoldása hiányzik. A tizenegyedik feladatot mindhárom lánytanuló a verlieren = 

elvész kifejezéssel fordította, aktív formában. 

 

5.4. Német mondatok fordítása magyarra a DF csoportban 
 

Az első feladatban DF4 és DF5 tanuló is aktív szerkezetet alkalmazott a fordításnál; 

tartalmi szempontból DF5 megoldása áll közelebb a valósághoz. DF6 nem fordította le. 

A második feladat során DF4 és DF5 tanuló egyaránt aktív formában adta vissza a 

mondat jelentését; tartalmi tekintetben azonban mindkét mondat helytelen. A harmadik 

feladat esetében DF5 helyes megoldást írt; DF6 a névelőhiány miatt kissé magyartalan 

mondatot hozott létre. A negyedik feladatot DF5 oldotta meg egyedül; múlt idejű, 

többes szám első személyű igeragozást alkalmazva. A mondat aktív. Az ötödik 

feladatban DF6 tanuló fordítása áll a legközelebb a helyeshez; DF5 ugyan aktív 

szerkezetet alkalmazott, ám egyes szám 1. személybe helyezte az igét. A hatodik 

feladatot is csak DF5 tanuló oldotta meg; feltételes múlt időbe helyezte a mondatot, 

aktív szerkezetben. A hetedik feladat DF4 tanulónál feltételes múlt idő; DF5 tanulónál 

helyes megoldás szerepel. A nyolcadik feladat hiányzik mindhárom tanulónál. A 

kilencedik feladatban DF5 tanulónál is fogalomkeveredés tapasztalható (feiern/Ferien), 

ugyanakkor aktív mondatot hozott létre. A tizedik feladatban DF5 és DF6 tanuló 

megoldása hibátlan; DF4 tanuló a névelőhiány miatt magyartalanul és múlt időben 

fogalmazott. A tizenegyedik feladatban DF5 tanuló fordítása tökéletes, aktív 

szerkezetes; DF4 és DF5 ugyancsak aktív mondatot írt, ám a jelentés más. 

 

5.5. Magyar mondatok németre történő fordításakor alkalmazott szerkezetek 
 

Az összesen húsz feladat közül nyolcat lehetett értékelni olyan szempontból, hogy 

mindkét csoportban meg tudták oldani a feladatot, ebből négyben szerepelt konkrét 

passzív szerkezet. Ezek a mondatok szintén tartalmaztak határozói igenévvel ellátott 

létigés szerkezetet; konkrét passzív végződésű igét; határozatlan alanyra utaló 
folyamatos igét; továbbá kéttagú állítmányt tartalmazó szerkezetet. A célom ennél a 

feladattípusnál az volt, hogy megfigyeljem, hány esetben alkalmaznak a diákok aktív, 
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illetve passzív szerkezetet a fordítás során. A mondatok sorrendje: 1. A levelet 

megírják. 2. Riporter kerestetik. 3. Az ablak nyitva van. 4. Most nagyon el vagyok 

fáradva. 
 

5.5.1. Magyar-német fordításkor alkalmazott szerkezetek a BL csoportban 
 

Az első feladatban mindhárom lánytanuló passzív szerkezetet használt. A második 

feladat során BL2 tanuló alkalmazta a passzív szerkezetet. A harmadik feladatban 
mindhárman passzívumot írtak. A negyedik feladat során BL2 alkalmazott passzív 

szerkezetet. 

 

5.5.2. Magyar-német fordításkor alkalmazott szerkezetek a BF csoportban 

 

Az első feladatban BF5 tanuló használt passzív szerkezetet. A második feladat során 

BF4 és BF5 tanuló alkalmazta a passzívumot. A harmadik feladatban mindhárom 

fiútanuló passzív szerkezetet használt. A negyedik feladat során BF4 és BF5 tanuló 

aktív szerkezetet használt. 

 

5.5.3. Magyar-német fordításkor alkalmazott szerkezetek a DL csoportban 

 

Az első feladatban DL2 tanuló használt passzív szerkezetet. A második feladatnál 

mindhárom lánytanuló passzívumot alkalmazott. A harmadik feladatban DL1 és DL2 

tanuló passzívot írt. 

A negyedik feladatban mindhárom lánytanuló aktív szerkezetet használt. 

 

5.5.4. Magyar-német fordításkor alkalmazott szerkezetek a DF csoportban 
 

Az első feladatban DF5 és DF6 tanuló használt passzív szerkezetet. A második 

feladatban DF6 tanuló aktív szerkezetet írt. A harmadik feladat során mindhárom 

fiútanuló passzívumot használt. A negyedik feladatban DF5 használt passzívot, a másik 

két fiútanuló aktívot. 

 

6. Következtetések 
 

6.1. A lánytanulók teljesítményének összehasonlítása (német-magyar fordítás) 
 

Összességében nem volt kirívó a passzív szerkezet használata. Ugyanakkor csoportokra 

bontva lényeges a különbség, ami igazolja a hipotézis egyik felét. A BL tanulók esetében 

három alkalommal, a DL tanulóknál pedig egyszer fordult elő passzív értelmű fordítás. 

Magyartalan mondatot a BL csoportban háromszor; a DL csoportnál négyszer 

produkáltak. Vagyis a németet emelt szinten tanuló diákok esetében bizonyos hatást 
gyakorolt a német nyelv. Meglepő módon a nem tagozatos lánytanulók többször 

fogalmaztak „németesen”. 



194 

 

 

6.2. A fiútanulók teljesítményének összehasonlítása (német-magyar fordítás) 
 

A BF csoportban két alkalommal fordult elő passzív értelmű fordítás; a DF csoport 

egyszer produkált ilyen mondatot. Magyartalan szerkezet a BF csoport megoldásai 

között egyáltalán nem szerepelt; a DF csoport esetében pedig két alkalommal fordult 

elő. Azaz a kontrollcsoport az előzetes várakozásokkal ellentétben magyartalanabbul 

fogalmazott, csakúgy, mint a lánytanulók kontrollcsoportja. 

 

6.3. A lánytanulók választásainak összehasonlítása (magyar-német fordítás) 
 

A BL csoportnál alapvető metódusként fogható fel a passzív szerkezet használata, még 

olyan esetben is, amikor a magyar mondat ezt egyáltalán nem igényli. A DL 

kontrollcsoport már nem ennyire egységesen döntött a passzív szerkezet használata 

mellett: körülbelül fele-fele arányban használtak aktív és passzív változatot. Ez az 

eredmény a lánytanulók esetében arra enged következtetni, hogy a németet emelt 

szinten tanulóknál akaratlanul is előtérbe kerül a célnyelven való gondolkodás, míg a 

németet második idegen nyelvként tanuló lánydiákok esetében már nem ilyen erős a 

hatás. 

 

6.4. A fiútanulók választásainak összehasonlítása (magyar-német fordítás) 
 

A BF csoportban szintén nem egyértelműen preferálják a passzív szerkezetet, a DL 

csoporthoz hasonlóan, ami az első meglepő eredmény, figyelembe véve a hátteret. A 

DF csoport tanulói valamivel többször használtak passzív szerkezetet, mint a BF 

csoport, de arányaiban itt is kevesebbszer fordult elő ez a variáns, mint a DL csoport 

tanulóinál. 

 

7. Összegzés 
 

Valamennyi tanuló megpróbálta lehetőségeihez mérten lelkiismeretesen megoldani a 

feladatokat. Külön érdemük, hogy néhányan még a nehezebbnek ítéltetett mondatokkal 

is igyekeztek dűlőre jutni. Az első fontos tapasztalat, ami a későbbi kutatásokhoz 

elengedhetetlenül szükséges, hogy a különböző nehézségi fokú feladatokat arányosan 

kell elosztani. A másik konklúzió, hogy érdemes kisebb szövegrészletekben is 

kerestetni a tanulókkal passzív szerkezeteket. Itt a felismerés még nagyobb szerephez 

jut. Elég gyakran fordult elő szótévesztés, ami egyrészt a homonímiával, másrészt a 

jelentéstévesztéssel hozható összefüggésbe. Összességében a kontrollcsoport – a 

különböző nyelvtanulási feltételek ellenére – nem mutat szignifikáns különbséget a 

vizsgált csoporthoz képest. 
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MARKÓ ALEXANDRA 
 

 

MEGAKADÁSJELENSÉGEK KÜLÖNBÖZŐ BESZÉDHELYZETEKBEN 
 

 

 

 

 

Bevezetés 
 

A beszédprodukciós folyamatok nagyobb része rejtetten működik, nem férhetünk 

hozzájuk közvetlenül, csak a kimenet, az elhangzó beszéd elemezhető. A 

megakadásjelenségek gyűjtése és vizsgálata a pszicholingvisztikai kutatások egyik 

fontos területe, mivel ezek a diszharmonikus jelenségek információt szolgáltatnak a 

mögöttes kognitív működésekről. „A spontán beszéd hibaelemzésének hátterében az a 

feltevés áll, hogy egy folyamat zavarai ugyanazon mechanizmusok eredményeképpen 

jönnek létre, mint a hibátlan folyamatokéi” (Gósy 2005: 73). 

A jelen tanulmányban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a társalgási és az 

interjúhelyzetben másképpen működnek-e a beszédtervezési és/vagy -kivitelezési 

folyamatok. A kétféle szituációban megjelenő megakadásjelenségek, mennyiségük, 

típusaik és arányaik adatokat szolgáltathatnak arról, hogy ezen folyamatok eltérései 

mutatnak-e a szituációtípushoz köthető jellegzetességeket. 

Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy a (kvázi)monologikus és a dialogikus spontán 

beszéd jellegzetes (többségükben statisztikailag igazolható) eltéréseket mutat a 

temporális és a dallamszerkezet tekintetében. Jelentősen különbözik például a szünetek 

időtartama, a kitöltött szünetek mennyisége, az artikulációs és a beszédtempó (Markó 

2006). Mindezek alapján hipotézisünk szerint vannak különbségek a beszéd 

kivitelezésében a kvázimonologikus interjúhelyzet és a társalgás között, különösen az 

önellenőrzési folyamatok működése terén. 

 

Kísérleti személyek, anyag és módszer 
 

Adatközlőink 21 éves egyetemi hallgatók voltak: két nő és két férfi, akik a köznyelvi 

standardot beszélik. Kisszámú adatközlővel dolgoztunk, ezért úgy választottuk ki őket, 

hogy jól reprezentáljanak egy-egy jellegzetes beszélői attitűdöt: van közöttük 

bőbeszédűbb és szűkszavúbb; ugyanígy gyors beszédű és normál beszédtempójú is. 

A kísérleti személyekkel egy hosszabb dialogikus, illetve személyenként egy 

rövidebb kvázimonologikus (interjú) spontánbeszéd-felvételt rögzítettünk. Az 

interjúhelyzetben nyári élményeikről beszéltek, a társalgás témáit maguk választották 

meg, illetőleg spontán alakultak. Egyik feladatnál sem adtunk meg időhatárokat, az 

adatközlők addig beszéltek, amíg ők maguk jónak látták. A kvázimonologikus 

narratívák időtartama 4’39” és 8’07” között szóródott, összidőtartamuk 24’48” volt. A 
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társalgás egésze kb. 1 óra 53 perc, a személyenkénti összes beszédidők 12’01”-től 

36’01”-ig terjedtek. 

A társalgást egy professzionális rádióstúdiónak használt csendesített szobában vet-

tük fel, térmikrofonnal, és közvetlenül számítógépre rögzítettük digitális formában. A 

monologikus szövegek felvétele ugyancsak csendesített szobában zajlott, ehhez Sony 

MZ–R900 típusú minidisc-hangfelvevőt használtunk. A mintavétel monóban, 22 050 

Hz-en és 16 biten történt. 

A megakadásjelenségeken kvantitatív és kvalitatív vizsgálatot végeztünk – az 

annotálást és a méréseket a Praat szoftverrel végeztük el. A megakadásjelenségek 

osztályozásának kialakításához túlnyomórészt Gósy 2002-es és 2004-es tanulmányaira 

támaszkodtunk. Ezek alapján a megakadásoknak funkcionális szempontból két nagy 

csoportját szokás elkülöníteni: a beszélő bizonytalanságából adódó jelenségeket és a 

téves kivitelezés jelenségeit. Az előbbibe tartozik a néma szünet, a kitöltött szünet 

(hezitálás), a nyújtás, az újraindítás, az ismétlés és a töltelékszó; az utóbbiba a 

grammatikai hiba, a kontamináció, a téves szótalálás, a „nyelvem hegyén van” 

jelenség, a változtatás, a perszeveráció, az anticipáció, a metatézis, az egyszerű 

nyelvbotlás; illetőleg vannak többféleképpen osztályozható jelenségek. 

Mivel a szünet funkciói és lehetséges időtartama jelentős mértékben különbözik a 

társalgásban és a kvázimonologikus helyzetben (vö. Markó 2005), ezért a néma 

szünetet csak akkor osztályoztuk megakadásjelenségként, ha az ún. szünet a szóban 

kategóriába tartozott. A kitöltött szünetek esetében is tekintettel voltunk a funkcióra: ha 

a hezitálás valószínűsíthetően azt a célt szolgálta, hogy a beszélő magánál tartsa vele a 

szót, nem vettük figyelembe megakadásjelenségként. A saját kategorizációnkban a 

meghatározás bizonytalansága miatt nem szerepel a töltelékszó. Továbbá: a 

társalgásban csak azokat a jelenségeket vettük számba megakadásként, amelyeknek a 

létrejöttét nem a beszédpartnerek jelenléte/beszéde/nonverbális kommunikációja 

motiválta (például ha az újraindítást a beszédpartner közbeszólása indokolta). 

Ugyanakkor tanulságos voltuk miatt ezekről az esetekről is szót ejtünk az elemzésben. 

 

Eredmények 
 

A megakadásjelenségek számát és relatív gyakoriságát mutatja az 1. táblázat (a társalgásra 

vonatkozó adatok a hallgatásokat, nevetéseket, egyéb elemezhetetlen részeket nem 

számítva értendők). Látható, hogy adott időtartamra vetítve a kvázimonologikus 

interjúkban jelennek meg gyakrabban megakadások. Érdemes azonban azt is megvizsgálni 

– mivel a megakadások a kutatások szerint beszélőspecifikusan alakulnak, vö. pl. Horváth 

2007 –, hogy adatközlőnként milyen gyakoriak ezek a jelenségek a két részkorpuszban. A 

2. táblázat megmutatja, hogy bár tendenciaszerűen a társalgásban ritkábbak a 

megakadásjelenségek, van olyan férfi beszélő, aki éppen ebben a helyzetben produkált több 

megakadást. 

 

1. táblázat. A megakadásjelenségek száma és gyakorisága 
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Beszédhelyzet Időtartam 
A megakadások 

száma gyakorisága 

Társalgás ~95 perc 587 db ~6 db/perc 

Interjú ~25 perc 230 db ~9 db/perc 

 

2. táblázat. A megakadások gyakorisága adatközlőnként (N = női, F = férfi beszélő) 

 

Beszédhelyzet 
Adatközlők 

N1 N2 F1 F2 

Társalgás 5 db/perc 9 db/perc 5,5 db/perc 4 db/perc 

Interjú 10 db/perc 14 db/perc 8,5 db/perc 2 db/perc 

 

A kétféle beszédhelyzetben megjelenő megakadásjelenség-típusok arányai eltérően 

alakulnak – bizonyos típusok az interjúhelyzetben fordulnak elő nagyobb számban, de 

vannak olyanok is, amelyek a társalgásban gyakoribbak. Az 1. ábra a 

bizonytalanságból adódó megakadások arányait hasonlítja össze a két szituációban. 

 

1. ábra. A bizonytalanságból adódó megakadásjelenségek gyakorisága a két beszédhelyzetben  

(az adott helyzetben megjelent összes megakadást tekintve 100%-nak) 

 

 

 

Megvizsgáltuk, hogy az eltérések közül melyek tekinthetők tendenciaszerűeknek, 

azaz melyek azok, amelyek minden beszélőnél hasonlóan alakulnak. A hezitálás, az 
ismétlés és az újraindítás jelentős különbségei helyzetfüggők minden beszélőnél. Ez 

alapján úgy tűnik, hogy a hezitálás nem elfogadott időnyerési stratégia a társalgásban 
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(az interjúkban mintegy 4-szer gyakoribb), míg ebben a helyzetben az újraindítás és az 

ismétlés eszközével jelentősen (1,6 és 2,8-szor) gyakrabban éltek az adatközlők. 

 

2. ábra. A hiba típusú megakadásjelenségek gyakorisága a két beszédhelyzetben 

(az adott helyzetben megjelent összes megakadást tekintve 100%-nak) 

 

 

 

A hiba típusú megakadásjelenségek (2. ábra) közül a téves szótalálás, a változtatás 

és az anticipáció szituációs meghatározottsága tekinthető tendenciaszerűnek – ezek 

előfordulása a társalgásban 2,5–5,3-szer gyakoribb, mint az interjúhelyzetben. 

Az eredmények alakulása látszólag ellentmond a hipotézisünknek, miközben 

számszerűen beigazolódott, hogy a társalgás arányosan kevesebb megakadásjelenséget 

tartalmaz, mint a kvázimonologikus interjúhelyzet. A jelentős eltérést mutató 

kategóriák esetében érdemes megvizsgálni, milyen beszédtervezési stratégiák 

húzódhatnak meg a háttérben, és ezek milyen más beszédsajátosságokkal függnek 

össze. 

A Bevezetésben említett korábbi kutatás (Markó 2005, ugyanezen a 

beszédkorpuszon) kimutatta, hogy statisztikailag szignifikáns eltérés van a 

különböző (monologikus és dialogikus) beszédhelyzetek között a beszélők 

szünethasználatát (mind a szünetarányokat, mind a néma szünetek hosszát) és az 

artikulációs tempóját tekintve. A társalgásban a szünetek jóval tervezettebben 

valósulnak meg, kisebb részét teszik ki a teljes beszédidőnek, és átlagosan 

rövidebbek (az időtartamuk terjedelme, azaz a minimum- és maximumértékek 

távolsága is jóval kisebb) minden beszélő esetében. Ugyancsak jelentősen 

(átlagosan mintegy 10%-kal) csökken a társalgásban az artikulációs tempó. 

Mindez arra utal, hogy a beszélők több aktív beszédpartner jelenléte esetén olyan 
stratégiát alkalmaznak, amely lehetővé teszi, hogy a rendelkezésre álló időt minél 

jobban kihasználják, miközben minimalizálják azt a lehetőséget, hogy átvegyék tőlük a 
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szót, mielőtt a mondandójuk végére érnek. Valószínűsíthető, hogy a temporális 

szerkezet említett különbségei mellett erre a stratégiára vezethetők vissza a 

megakadásjelenség-típusokban megfigyelt tendenciaszerű eltérések is. A hezitálás 

alacsony száma, illetőleg az önellenőrzésre, a téves utak feloldására és az 

újratervezésre szolgáló típusok (újraindítás, ismétlés, téves szótalálás, változtatás) 

megnövekedett aránya a társalgásban arra utal, hogy a beszélők úgy tudják a 

leghatékonyabban maguknál tartani a beszélés jogát, ha folyamatosan beszélnek. 

Vagyis azt is kimondják, amit egy monologikus helyzetben nem kellene kimondaniuk, 

(néma vagy kitöltött) szünetet tartva még belső beszéd (internal speech – vö. Levelt 

1989) formájában ellenőrizhetnék, újratervezhetnék a közlést. A dialogikus helyzetben 

így több tervezési lépés is felszínre kerülhet. Elképzelhető, hogy a gyorsabb 

artikulációs tempó és az anticipációs jelenségek gyakoribbá válása között is 

összefüggés van: a beszélő minél hatékonyabban kíván élni a beszédidővel, ezért a 

kognitív folyamatok és ezzel együtt maga az artikuláció is gyorsabbá válik, ami később 

megjelenendő elemek korábbi felbukkanását idézi elő a beszédben. 

Azokat a megakadásjelenségeket külön is megvizsgáltuk, amelyek létrejöttében 

bizonyíthatóan a beszédpartnerek jelenléte volt a motivációs tényező. Összesen 44 db 

ilyen fordult elő, ez a szám az összes társalgásbeli megakadás 7%-ának felel meg. Ezek 

közül 29 volt ismétlés, 9 újraindítás, 3 téves szótalálás, 2 szünet a szóban és 1 

változtatás. A motivációs tényezők között találtunk egyszerre beszélést, nevetést, más 

nonverbális jelzéseket stb. Mivel tervezési szempontból a téves szótalálások a 

legérdekesebbek, ezeket az alábbiakban részletesen is elemezzük. 

Az első példában egy korábban a társalgás folyamán többször elhangzott szó 

(könyvtáros) „ragad be” N2 alábbi közlésében (a szó legutóbbi előfordulása óta több 

mint 6,3 másodperc telt el): De volt olyan képesítése, hogy kö matek. 

Az alábbi szomszédsági párban F1 közlésében 1,5 másodperc után bukkan fel N2 

mondatának utolsó szava. 

 

N2: …tehát nem nem kell nagyon nagy tudás. 
F1: De úgy, hogy érteni. Tehát nem tu nem lehet mindent érteni. 

 

A harmadik példa egyszerre elhangzó mondatok közötti hatást mutat, vagyis F1 

beszélő a saját megszólalása közben feldolgozza N2 közlését, és a köz(öt)t szónak a 

percepciós folyamat révén történő aktiválódása idézi elő a produkcióban való 

megjelenését 368 ms elteltével. (A szögletes zárójelek az egy időben elhangzó 

közlésrészleteket jelölik.) 

 

N2: Hát [többek közt] 
F1: Igen. [Tamás csinálta] egy évek között egy éven át… 

 

Ezek a példák a felszíni megjelenés alapján téves szótalálások, ha az adatközlők 

beszédét külön-külön, egymással párhuzamos monológokként vizsgáljuk. Ugyanakkor, 

ha figyelembe vesszük a többi beszélő jelenlétét, a percepciós folyamat aktív 
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működését, amely révén a korábban elhangzott szavak a mentális lexikonban 

aktiválódnak, perszeverációkról van szó. A módszer kiválasztása tehát befolyásolhatja 

a megakadásjelenségek osztályozását. Például a valós idejű, jegyzeteléses gyűjtés 

esetén is megtörténhet, hogy bizonyos kontextuális előzmények kívül maradnak a 

megfigyelési tartományon, és a valójában perszeverációként megjelenő megakadás a 

meglévő adatok alapján az osztályozásban téves szótalálásnak minősül. 

 

Következtetések 
 

A társalgásban a többi beszédpartner jelenléte miatt összességében ritkábban fordulnak 

elő megakadásjelenségek, hiszen a partnerek beszédideje alatt is lehetőség van a 

beszédtervezésre. A tervezési folyamatot megkönnyíti, hogy elegendő egy-egy 

félmondat, a beszédpartnerek könnyen kiegészítik azt a közös háttértudás alapján, és 

visszakérdezésre is van lehetőség. Emellett az esetleg hiányos közléseket 

egyértelműsítheti a nonverbális kommunikáció. Sokszor a szükséges mentális 

lexikonbeli elemek könnyebben és így rövidebb idő alatt hozzáférhetők, hiszen a 

beszélgetés folyamán már aktiválódtak. Ugyanakkor az aktivált szavak a későbbi 

beszédtervezési folyamatot félre is vihetik, és bizonyos más tervezési diszharmóniák is 

nagyobb arányban kerülnek felszínre a társalgásban. Ennek oka a beszélés jogáért 

folytatott „verseny” lehet, ami valószínűleg nagymértékben összefügg a beszélők 

számával, egymáshoz való viszonyával, beszédmotiváltságával. Igazolást nyert, hogy a 

társalgásban a beszédtervezés önellenőrzési folyamatai másképpen (nagyobb 

mértékben a felszínen) működnek, mint a kvázimonologikus helyzetben. 
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MÁTÉTELKINÉ HOLLÓ MAGDOLNA 
 

 

A RENDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓ SAJÁTOSSÁGAI A FRANCIA 

NYELVBEN 
 

 

 
 

1. Bevezetés: kommunikáció a francia rendőrségen 
 

Mint minden más hivatalos szerv, a rendőrség is eleget tesz a modern kor egyik 

alapkomponense, az informáltság iránti igény kielégítésének, számolva mindennapi 

tevékenysége kommunikációjának dimenzióival: egyrészt imázsának kialakítását és a 

rendőri hivatás vonzóvá tételét, másrészt a bűnözők elrettentését és a lakosság 

biztonságérzetének erősítését, valamint az egyes helyzetek tisztázását a 

kommunikációs politika, a szolgálati titok megőrzése, az ártatlanság vélelme, a 

személyek biztonságának tiszteletben tartása mellett kell kommunikálnia, miközben 

kötelezően be kell tartania bizonyos alaki-nyelvi konvenciókat a külső és a belső 

formális és informális kommunikációban mind adminisztratív, mind bűnügyi területen. 

Ahhoz, hogy a kommunikáció koherens és ellenőrizhető legyen, valamennyi 

(nemzetközi, országos, regionális, helyi) szinten meg kell szervezni a rendőri 

szervek kommunikációs tevékenységének szinergiáját és folyamatosságát a külső (a 

médiával, ill. más külföldi és belföldi intézményekkel folytatott) és a belső (a 

szakemberek/rendőrök egymás között egyéni vagy kollektív módon zajló) 

kommunikáció összhangjának biztosítása érdekében. Minden alkalmat meg kell 

ragadni a kommunikációra az etikai szabályok (pl. szolgálati titok megőrzése) 

tiszteletben tartása mellett, miközben nem szabad megfeledkezni arról, hogy a 

rendőrségről kialakított imázs a rendőrök mindennapi tevékenysége minőségének 

alapján a lakosság körében kialakított arculat eredménye. 

A társadalomban a kommunikáció jelentős részét képező információ-átadás történik. 

A munka szférájában és főleg a rendőrségnél ez a művelet specifikus kontextusban 

valósul meg, ahol a csapatszellemnek is érvényesülnie kell. 

Ahhoz, hogy ezt az információ-átadást optimális feltételek mellett segítsük elő, 

ismerni kell az információ-áramlás útvonalát, tudni kell kommunikálni egyéni és 

kollektív módon horizontális és vertikális szinten, az információ formális/hivatalos és 

informális formában történő átadása technikáinak, mechanizmusainak alkalmazásával. 

 

2. A leggyakoribb adminisztratív kifejezési módok a francia rendőrségnél 
 

A rendőrségen számos és sokfajta szóbeli és írásbeli kommunikációs kifejezési mód 

használatos céljuk és az üzenet jellege függvényében, amelyeknek törvények, 

szabályzatok által előírt formai követelményeknek kell eleget tenniük. 
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Tekintettel arra, hogy a szóbeli kommunikáció ebben a közegben nehezen 

hozzáférhető és rögzíthető egy kívülálló számára, a továbbiakban a francia rendőrségen 

belül használatos legfontosabb írásbeli kommunikációs módozatokat vesszük górcső 

alá. 

Mint minden nyelvben, a rendészetben használatos egyes kommunikációs kifejezési 

formák általános és egyedi szabályok szerint működnek a francia nyelvben is. 

A valamennyi rendőri tevékenységet írásban rögzítő módozatok felsorolásánál 

általános elvként párhuzamot kell vonnunk a rendőrök mindennapi tevékenységeinek 

sokfélesége és a rendőrök rendelkezésére álló jelentős számú írásbeli kifejezőeszköz 

között. Tudván azt, hogy a rendőrségen belül az írásbeli tevékenység nagyrészt 

adminisztratív vagy bűnügyi jelentések (amit nálunk „Rendőri jelentés”-nek neveznek), 

jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzések formájában jelenik meg, először e kifejezési 

formák általános szabályait kell tanulmányoznunk, hiszen bármilyen jellegű is legyen 

az az írás, bizonyos általános formai szabályokat be kell tartaniuk, de a szabályok 

egyes kifejezési módok szerint változhatnak. 

Itt a két legfontosabb adminisztratív kifejezési módot elemezzük, amelyek 

mindegyike egy kommunikációs és információ-átadó eszköz, és amelyek a hivatalos és 

formális információ-átadás alapvető eszközeinek tekintendők. Valamennyi rendőr lehet 

az információ-továbbítási lánc részét képező üzenet adója vagy vevője. A nem, vagy a 

rosszul továbbított üzenet veszélyeztetheti az adott feladat megfelelő teljesítését vagy a 

szolgálat működésének minőségét. 

 

2.1. A jelentések 
 

A jelentés célja az informálás, a kérelmezés és az összegzés. 

Az adminisztratív jelentés olyan beszámoló, amelyben a rendőr – felettesének 

címezve – beszámol a végzett feladatokról, a nyomozás eredményeiről és bármely, az 

igazgatásrendészet és a bűnügyi rendőrség területén érdeklődésre számot tartó 

eseményről. 

Meg kell különböztetni az „adminisztratív” jelentést a „bűnügyi” jelentéstől, mely 

utóbbi egy bűnügyi eljárás vagy egy bűnügy szintetizáló jellegű dokumentuma. 

Mindkét fajta jelentés megfogalmazásánál érvényesek a fontosságra, az objektivitásra, 

a pártatlanságra, a világosságra, a rövidségre és a tömörségre vonatkozó szabályok. A 

jelentésre vonatkozó formai követelményeket elsősorban a körrendeletek, a gyakorlat 

és a józan ész alakították ki. 

A jelentést múlt időben, személytelen stílusban kell megfogalmazni többes szám 

első személyben, de egyes esetekben lehet egyes szám első személyben is. 

Az adminisztratív jelentésnek sok fajtája van azon körülmények és szükségletek 

függvényében, amelyben a jelentést megfogalmazó rendőr személyesen érintve van 

(szabadság, távollét iránti kérelem, baleseti jelentés stb.), de választ adhat egy 

harmadik személyt érintően egy hatósági kérésre is (pl. egy személyről, annak 
viselkedéséről, erkölcsi magatartásáról, fegyverekről, italkimérésekről adott 

információk stb.). 
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A bűnügyi jelentés a rendőr bűnügyi tevékenységével van összefüggésben 

(törvénysértés megállapítása, kényszerintézkedés, letartóztatás, segítségnyújtás stb.), a 

szintetizáló jelentés pedig a büntetőeljárás kontextusában fogalmazódik meg. 

 

2.2. A jegyzőkönyv 
 

A nyomozónak igazgatásrendészeti és bűnügyi rendőri feladatai keretein belül be kell 

számolnia ténymegállapításairól, intézkedéseiről és általában a törvénysértés 

megállapítására, az összegyűjtött bizonyítékokra és az elkövető felkutatására 

vonatkozó adatokról. Ahhoz, hogy ennek a követelménynek eleget tehessen, a bűnügyi 

rendőrségnél „jegyzőkönyvnek” nevezett ügyiratokból álló uniformizált aktákat 

szükséges összeállítania. 

Ez az objektív dokumentum technikai jellegű, és hűen tükrözi a megállapított 

tényeket a rögzített kijelentések alapján. Miközben a jelentésre vonatkozóan nincs 

semmiféle formai követelmény, a jegyzőkönyvek összeállítása szigorú szabályoknak 

van alávetve, melyek biztosítják e dokumentum autentikusságát és időállóságát. Formai 

szempontból a jegyzőkönyv különbözik a jelentéstől, hiszen jelen időben van 

megfogalmazva, de itt is szükségeltetik a többes szám első személy használata. 

Tudjuk, hogy a jegyzőkönyvnek vagy a jelentésnek csak akkor van bizonyító ereje, 

ha formailag szabályosan van elkészítve, ha írójuk beosztásának megfelelően járt el, és 

ha azt hatáskörébe illő ügy tárgyában készítette el, vagyis azt írta le benne, amit 

személyesen látott, hallott vagy megállapított. 

 

3. Konklúzió 
 

A tipikusan rendőri kommunikáció különböző speciális szakmai kontextusokban 

valósul meg, leggyakrabban szóbeli és írásbeli formális (hivatalos/adminisztratív) vagy 

informális (szakzsargon) stílusban a szakemberek (rendőrök), ill. a rendőrök és a 

laikusok (állampolgárok, bűnözők) között, de az üzenetek kódolása/dekódolása során a 

verbális kommunikáció formáin kívül gyakori a nem verbális konvencionális jelek 

alkalmazása is ezen a szakterületen. 

Az információs társadalom egyre nagyobb mértékben igényli a kommunikatív 

szakmai nyelvtudást, a szaknyelvek fenntartását és fejlesztését. A rendészet területén is 

intenzívebbé váló nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló szakmai 

mobilitás és kommunikáció szükségessé teszi a rendészeti szaknyelv megfelelő 

kommunikációs szintű ismeretét és használatát, ami mindenképpen a nemzetközi 

szintű, határon is átnyúló bűnözés elleni küzdelem hatékonyságának növelését segíti 

elő. 
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NAGYHÁZI BERNADETTE 
 

 

JÁTÉK A MONDATOKKAL 

Egy kísérleti számítógépes szórendoktató program kipróbálásának első eredményei 
 

 

 

1. Bevezetés 
 

Előadásomban a doktori dolgozatomhoz készülő számítógépes szórendoktató program 

első kipróbálásának eredményeit szeretném bemutatni. 

Doktori dolgozatom címe A magyar szórend egy lehetséges tanítási modellje a 

magyar mint idegen nyelv oktatásában. Korábbi fórumokon már felvázoltam a modell 

egyes részeit, köztük a számítógépes oktatóprogram két kidolgozott feladatát is. A mai 

előadásban szeretnék beszámolni azokról a tapasztalatokról, amelyeket az első 

kipróbálások során szereztem. 

 

2. A számítógépes oktatóprogram 
 

2.1. A program koncepciója 
 

Ahhoz, hogy az oktatóprogramról adott vélemény és a kipróbálás egyéb tapasztalatai 

világossá váljanak, szükséges megismerkedni az oktatóprogram koncepciójával és 

feladataival. 

Az oktatóprogram elsősorban gyermekek számára készül. Ennek megfelelően célja a 

szórendtanítási modellben megalkotott szabályok egyszerű, jól átlátható, könnyen 

követhető és érthető prezentálása. A szórendtanítási modell mindössze négy 

összefoglaló szabályt tartalmaz az egyszerű mondatokra. Az oktatóprogramban minden 

szórendi szabályhoz több szint kapcsolódik, annak érdekében, hogy a tanár a 

nyelvtanulók elért lexikai és grammatikai kompetenciájának megfelelően a tanítás 

bármely szakaszában tudja alkalmazni az oktatóprogramot. A szintek alapvetően 

egymásra épülnek, így az egymást követő bemutatás és felhasználás végén teljes 

szórendi modell bontakozik ki. Ugyanakkor az egyes szintek alkalmazása nem 

kötelező; mivel minden szint az éppen aktuális szabály bemutatásával kezdődik. Ez 

meglehetős szabadságot ad a tanár számára – csak ott és csak akkor használja fel az 

oktatóprogramot egy bizonyos mondatszerkezet bemutatására, ahol és amikor azt 

szükségesnek, hasznosnak ítéli. 

 

2.2. A program felépítése 
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Az oktatóprogram három szintje készült el eddig. A 4. szint a hol? kérdésre felelő 

(inessivusi) helyhatározót tartalmazó háromelemű (három mondatrészből álló) mondat 

szabályát mutatja be; az 5. szint két lépése a kérdés és a felelet szórendjét; a 6. szint a 

négyelemű, hely- és időhatározót tartalmazó mondatét. 

Az oktatóprogram valamennyi szintje azonos felépítésű. Az első lépés (SZABÁLY) 

egy kép és egy példamondat segítségével bemutatja a szabályt. Ez alól abban az 

esetben van kivétel – pl. a kérdés és a felelet esetében –, amikor a cél a 

mondatszerkezet induktív levezetése. A szabály bemutatása feltételezi a tanár jelenlétét 

– ez a szint tehát nem alkalmas a javasolt szórendi szabályok önálló megismerésére. 

A második lépcsőben (MINTA) egy mintafeladattal ismerkednek meg a 

felhasználók. A mintafeladat minden szinten azonos lépésekből áll: a megjelenő 

véletlen sorrendű szóhalmazból az egér segítségével szabályos mondatot kell 

létrehozni. A KÉSZ gombra kattintva a program elvégzi az ellenőrzést. Az elvárt 

mondatszerkezet megalkotása esetén zöld pipa jelenik meg a mondat mellett, alatta 

pedig az előző szinten megismert szabály. A szabály színeinek megfelelően a 

létrehozott mondat is beszíneződik; ez is megerősíti a helyes választ. 

Ha az elsőként megalkotott mondat szórendje nem az elvártnak megfelelő, a KÉSZ 

gombra kattintás után a mondat mellett piros X jel utal a hibára. Ebben az esetben mód 

van egy javításra. Ha a javított mondat helyes sorrendű, az ellenőrzés a fent leírtak 

szerint halad. Ha a második próbálkozás sem hoz megfelelő eredményt, akkor a piros 

X megjelenése után feltűnik a mondat alatt a színes szabály, amelynek segítségével 

már nem okoz nehézséget a helyes szórend létrehozása. 

A harmadik lépcső (GYAKORLÁS) a minimális gyakorlást szolgálja. Szinttől 

függően 3-5 mondatot kell alkotni a mintafeladatban elsajátított módon. Az ellenőrzés 

és a javítás is hasonlóképpen történik. A gyakorlófeladatokban mindig nagyon 

egyszerű mondatok jelennek meg, hogy az esetleges lexikai vagy nyelvtani 

hiányosságok (pl. a szavak vagy egyes morfológiai elemek ismeretének hiánya) ne 

akadályozza a feladat megoldását. 

 

3. A kipróbálás 
 

Az oktatóprogram véleményeztetését két fórumon terveztem el: egyrészt – kézenfekvő 

módon – magyarul tanuló, különböző korú nyelvtanulók körében, másrészt a magyart 

idegen nyelvként tanító nyelvtanárok körében. 

Ennek megfelelően két értékelő kérdőívet dolgoztam ki, amelyben ügyeltem arra, 

hogy a kérdőív kérdései nagyjából megfeleltethetők legyenek egymásnak a két 

adatközlői körben. A kérdőívekre felvettem olyan adatokra vonatkozó kérdéseket is, 

amelyeket – a kis számú adat miatt – egyelőre nem lehet értelmezni, de nagyobb számú 

adatok összegyűjtése esetén további elemzésre, megfigyelésekre adnak lehetőséget. 

Ilyenek idegen anyanyelvű véleményezők esetében pl. az adatközlő anyanyelve, 

mennyi ideje tanulja a magyar nyelvet, hányszor volt alkalma megnézni a program 
bemutatóját. 
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A nyelvtanároktól emellett megkérdeztem, mennyi ideje, milyen szervezeti keretek 

között, milyen korú nyelvtanulóknak tanítja a magyar nyelvet; van-e magyar mint 

idegen nyelv szakos végzettsége; hány alkalommal látta, hányszor próbálta ki saját 

maga, hányszor, milyen keretek között és kiknek mutatta be az oktatóprogramot. 

Mivel az oktatóprogram most is fejlesztés alatt áll, eddig két alkalommal volt 

lehetőség a véleményeztetésre: egyetemi hallgatók, illetve általános iskolai 

(Ausztriában tanító) magyarnyelv-tanárok körében. 

 

3.1. Kipróbálás idegen anyanyelvű nyelvtanulók körében 
 

Annak ellenére, hogy a számítógépes oktatóprogram elsősorban gyermekek számára 

készült, az első kipróbálásra egyetemi hallgatók körében került sor 2008 

augusztusában. Ekkor egy háromhetes intenzív magyar nyelvi kurzus keretében kb. 

másfél hete magyarul tanuló egyetemistáknak mutattam be az oktatóprogram két 

elkészült szintjét (4. és 6. szint). Mindkét szint SZABÁLY lépcsőjét egy-egy 

alkalommal ismertettem a hallgatókkal, majd bemutattam a mintafeladatot. A hallgatók 

a szünetben próbálhatták ki – önkéntes alapon – a gyakorlófeladatokat. A hallgatók 

többsége önállóan is megpróbálkozott a mondatalkotással, annak ellenére, hogy a 

feladatokban előforduló szavak egy része, illetve a hol? kérdésre felelő -n, -on, -en, -

ön, és a -nál, -nél ragok is ismeretlenek voltak a számukra. A gyakorlófeladatokat 

valamennyien megfelelően, segítség nélkül meg tudták oldani. További hasznos 

eredménye volt a program órai felhasználásának, hogy jelentős motiváló erővel hatott: 

minden hallgató, aki „játszott” az oktatóprogrammal, feljegyezte és megkérdezte a 

számára ismeretlen szavak jelentését, néhányan pedig a még ismeretlen grammatikai 

elemek jelentésére, használatára is kíváncsiak voltak. 

 

3.2. Az oktatóprogram véleményeztetése idegen anyanyelvű nyelvtanulók körében 
 

A megkérdezett csoportban 9 hallgató tanult; anyanyelvüket tekintve 4 német, 2 török, 

2 litván és 1 finn hallgató. A válaszadás önkéntes volt, de valamennyi hallgató 

kitöltötte a kérdőívet. A kérdőív nyelve angol, amely egy hallgatónak sem az 

anyanyelve. A hallgatók a teljes mondatokkal megfogalmazott vélemények 

igazságértékét 1-5-ig pontozhatták, ahol a kevéssé igaz/nem igaz/nem jellemző válasz 

értéke 1; a teljesen igaz/jellemző válasz értéke 5. 

A kérdőív két modulból áll, amelyekben ismétlődnek a kérdések, vagyis minden 

látott szint esetében ugyanazokra a kérdésekre kell válaszolni. A kérdések a szintek 

következő elemeit értékeltetik: 

1. a szabálybemutatás módja, 

2. a prezentáció követhetősége, 

3. a szabály érthetősége, 

4. mennyire tetszett a magyar szórend bemutatásának ez a módja, 

5. a mintafeladat segíti-e a szórend megértését, 

6. a hallgató milyen könnyen oldotta meg a gyakorlófeladatokat, 
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7. igényelt-e segítséget a gyakorlófeladat megoldásában, 

8. volt-e szüksége többszöri gyakorlásra a szabály megértéséhez, 

9. mennyire tetszett a magyar szórend tanításának ez a módja. 

 

Az adott válaszokat az 1. táblázat mutatja be. 

A hallgatók mindkét szint esetében azonosan értékelték a szabály bemutatásának 

módját, illetve azt, hogy mennyire volt egyszerű követni a tanári prezentációt. Mindkét 

esetben kismértékű javulás mutatkozott a 2. szabály bemutatásakor. 

A szabály megértésének szintjét nagyon jónak értékelték a hallgatók, bár a 2. 

szabály esetében egy hallgató nem adott maximális pontot. 

 

1. táblázat. A hallgatói értékelés eredményei 

 

 4. szint: Háromelemű mondat  

helyhatározóval 

6. szint: Négyelemű mondat  

hely- és időhatározóval 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.    3 6    2 7 

2.    3 6    2 7 

3.     9    1 8 

4. 1   4 4    4 5 

5.    1 8    1 8 

6.   1 3 5   1 7 1 

7. 2 4 2  1 1 4 3 1  

8. 4 3 1 1  4 2 2 1  

9.    5 4    5 4 

 

Nagyjából azonos volt a tetszési index: egyenlő mértékben ítélték úgy, hogy tetszett 

a szabály prezentációja, bár nem maximális ponttal. (Az 1-es minősítés okáról nincs 

adat.) 

Mindkét szint esetében egyenlő arányban ítélték hasznosnak a mintafeladatot. 

A legnagyobb különbségek a 7. és a 8. kérdés esetében mutatkoztak. Ennek 

elsődleges oka, hogy ez a két kérdés az önálló gyakorlásra kérdezett. A hallgatók 

ítélete közel azonos a két szint esetében. A 4. szinten 2, a 6. szinten 1 hallgató 

semmilyen segítséget nem igényelt. 4-4 hallgató majdnem segítség nélkül boldogult 

mindkét szinten. E két csoport (összesen 6, illetve 5 hallgató) a csoport nagyobbik fele. 

A többieknek kisebb-nagyobb mértékben volt szükségük tanári beavatkozásra a 
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gyakorlás során. Egy (német) hallgató, aki 3-ast adott a 7. kérdésre, indokolta is a 

válaszát: segítséget csak a szavak megértéséhez igényelt, nem a szabályhoz. Mindkét 

szinten 4-4 hallgató további gyakorlás (a feladat megismétlése) nélkül megértette a 

szórendi szabályt. Három, illetve két hallgató egynél többször próbálkozott; a többi 

hallgatónak többszöri gyakorlásra volt szüksége a szabály megértéséhez. Az értékelés 

kis mértékben gyengébb eredményt hozott a 6. szinten, ami magyarázható azzal, hogy 

a szabály is nehezebb. 

Mindkét esetben azonos módon nyilvánították tetszésüket a hallgatók a szórend 

tanulásának e módjáról: öt hallgató 4, négy hallgató 5 pontot adott. Ennek megoszlása 

is érdekes, mivel nem nyelvspecifikus, és a válaszadás névtelensége miatt nem 

értékelhető, hogy a gyorsabban vagy a több nehézséggel haladó hallgatók értékelték 

jobban tetszőnek az oktatóprogramot. 

Ötös minősítést adott egy litván, egy török és egy német hallgató mindkét szintre. 

Négyest adott két német, egy török, egy litván és az egyedüli finn hallgató. Egy német 

hallgató a 4. szintre négyes tetszési indexet, a 6.-ra ötöst adott. 

Mivel az adatgyűjtésre csupán egy kis létszámú csoportban nyílt lehetőség, ez a 

kipróbálás nem adhatott választ néhány fontos, az oktatóprogram további javításához, 

eredményessé tételéhez, felhasználásához szükséges kérdésre. A kevés adat miatt nem 

lehet különbséget tenni a nyelvtanulók anyanyelve, egyéb nyelvismerete és a 

nyelvtanulás időtartama alapján. Az intenzív nyelvtanfolyam szűk időkeretei miatt nem 

volt lehetőség arra sem, hogy az így megtanult ismeretek felhasználását, önálló 

alkalmazását dokumentálni tudjam. A bemutatást követő órán azonban a hallgatók egy 

része – rövid tanári magyarázat után – önállóan levezette a kérdés és a felelet helyes 

sorrendjét is (nem dokumentált adat). 

 

3.3. Kipróbálás nyelvtanárok körében 
 

Az oktatóprogram kipróbálásának fontos területe a magyart idegen nyelvként tanító 

tanárok véleményeztetése. Erre eddig szintén egy alkalommal nyílt lehetőség. 

Szeptember végén (magyar) kisebbségi két tanítási nyelvű általános iskolában tanító 

tanároknak mutattam be szórendtanítási modellemet és a hozzá tartozó 

segédeszközöket, köztük az oktatóprogramot. Az elméleti, a szórendi szabályokat 

ismertető bevezető után részletesen bemutattam az oktatóprogram elkészült részeit: a 

korábban már felhasznált 4. és 6. szintet, illetve az időközben szintén elkészült 5. 

szintet, amely a kérdés és a felelet szórendjével foglalkozik a háromelemű mondat 

esetében. A prezentáció után lehetőség nyílt a szakmai vitára és a kipróbálásra is. 

Ezek után került sor a tanári kérdőív kitöltésére. 

Mivel a prezentáció két – egymást követő – napon történt, nem tudtam azonos 

mennyiségű adatot gyűjteni a szintekkel kapcsolatban. Négy válaszadó vett részt 

mindhárom szint bemutatóján; négy válaszadó csak a 4. és az 5. szint ismertetését látta; 

két kérdőívet pedig olyanok töltöttek ki, akik nem hallották sem az elméleti bevezetőt, 
sem a szórendoktató program koncepciójának ismertetését, és nem látták a két előző 

szintet sem. Ez a két kérdőív – a nem azonos feltételek miatt – nem vethető össze a 
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többi kérdőív eredményeivel, így ezeket a jelen értékelés nem tartalmazza. Így 

összesen nyolc kérdőív értékelése volt lehetséges. 

A nyelvtanárok számára készült kérdőív – amint arra már korábban utaltam – 

hosszabb bevezető kérdéscsoportot tartalmazott a nyelvtanárok szakmai 

gyakorlatáról, tapasztalatáról. Ezt a kérdéscsoportot abban az esetben érdemes 

feldolgozni, ha nagyobb létszámban tudom értékeltetni magyar nyelvet tanító 

tanárokkal az oktatóprogramot. A jelen értékelésben is fontos azonban, hogy a 

válaszadók valamennyien foglalkoznak gyermekek magyarnyelv-oktatásával, 

mégpedig iskolai nyelvórák keretében. 

A szintekre vonatkozó kérdések igyekeznek követni a nyelvtanulók számára 

megfogalmazott kérdések logikáját. A kérdések többsége arról érdeklődik, hogyan 

vélekednek a tanárok az oktatóprogramról. Ezeket kiegészítik azok a kérdések, 

amelyekben a tanárok véleményt mondhatnak a program iskolai, nyelvórai 

felhasználhatóságáról, érthetőségéről, hasznáról. Az értékelés ismét 1-től 5-ig terjedő 

skálán történt, ahol az 1-es jelentése egyáltalán nem igaz/nem jellemző; az 5-ösé 

nagyon igaz/jellemző. 

A kérdések minden szint esetében a következők: 

1.  A háromelemű / kérdés-felelet / négyelemű mondatszerkezet bemutatása világos volt 

2. Könnyen tudtam követni a szabály bemutatását 

3. Megértettem a háromelemű semleges mondat szórendi szabályát 

4. Tetszett a szabály bemutatásának módja 

5. A szabály a nyelvtanulók számára érthető 

6. A mintafeladat segíti a helyes szórendű mondat megalkotását 

7. A mintafeladat segíti a gyakorlás előkészítését 

8. A mintafeladat felesleges 

9. A gyakorlás segíti a szabály rögzítését 

10. A gyakorlás alkalmas az önálló tanulói munkára 

11. A program alkalmas a nyelvórai felhasználásra 

12. Tetszik a szórend tanításának ez a módja 

 

A tanárok válaszait tartalmazza a 2. táblázat. 

 

2. táblázat. A tanárok válaszai 

 

 4.szint: Háromelemű mondat 

helyhatározóval 

8 válaszadó 

5. szint: Kérdés – felelet 

8 válaszadó 

6. szint: Négyelemű mondat 

hely- és időhatározóval 

4 válaszadó 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.      8    1 7    1 3 

2.    1 7    1 7    1 3 
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3.    1 7    1 6    1 3 

4.     8     8     4 

5.   1 1 3    2 3    1 1 

6.     8     8     4 

7.     8    1 7     4 

8. 5  1   6    1 4     

9.    1 7     8     4 

10. 1  1  5    2 6    1 3 

11. 1   2 5   2  6   1  3 

12.    1 7  1   7     4 

 

 

A megkérdezett tanárok meglehetősen egységes válaszokat adtak az oktatóprogram 

egyes szintjeire, és azokon belül az egyes lépcsőkre feltett kérdésekre, azaz az egyes 

szinteken belül ismétlődő kérdések megítélése hasonlóan alakult. 

Az első három kérdés azt ellenőrzi, mennyire volt egyértelmű az adott szabály, 

illetve annak bemutatása a nyelvtanár számára. A tanárok nagy többsége mindhárom 

szint esetében a legmagasabb (5-ös) értékkel véleményezte a szabályokat. A 4. kérdés a 

tetszési indexre kíváncsi; ez mindenkitől jelest kapott. 

Az 5. kérdésben azt kértem a nyelvtanároktól, becsüljék meg, mennyire lesz érthető 

(ha a programot már kipróbálták, akkor mennyire volt érthető) a szabály a nyelvtanulók 

számára. Érthető módon erre a kérdésre nem egységes a válasz. A tanárok egy része 

nem adott választ a kérdésre, mivel még nincs ilyen tapasztalatuk. A többiek is 

vegyesen ítélték meg a kérdést: szinte ugyanannyian bizonytalanok abban, hogy meg 

fogják-e érteni a tanulók a szabályokat, mint ahányan bíznak ebben. 

A mintafeladat pozitív értékelést kapott. Szinte minden tanár biztos abban, hogy a 

mintafeladat segíti a helyes szórendű mondatok megalkotását, és segíti a gyakorlás 

előkészítését, valamint abban is, hogy nem felesleges lépése az oktatóprogramnak. 

Két kérdés vonatkozott a gyakorlás lépcsőjére. A tanárok egyetértettek abban, hogy 

a gyakorlás segíti a szabály rögzítését, ám néhányan (2/2/1) nem tartják alkalmasnak a 

gyakorlófeladatot önálló tanulói felhasználásra. 

A tanárok nagyobb része alkalmasnak találta az oktatóprogramot nyelvórai 

felhasználásra. Néhány tanár azonban (3/2/1) úgy véli, hogy a nyelvórák erre nem 

adnak megfelelő keretet. Egy válaszadó indokolt is: a heti egy órába nem fér bele a 

program felhasználása. 
Utolsó kérdésként arra voltam kíváncsi, mennyire tetszett a tanároknak a 

szórendtanításnak ez a rendhagyó, új módja. A 4. és az 5. szint esetében 7, a 6. szint 



213 

 

esetében valamennyi tanár maximális értékkel válaszolt. A 4. szint esetében egy tanár 

4-est, az 5. szint esetében egy tanár 2-est adott. Indoklás nem érkezett. 

Összefoglalva elmondható, hogy a tanárok többsége számára az oktatóprogram 

alapját képező szabályrendszer világos volt, az oktatóprogram elnyerte tetszésüket, de 

órai felhasználhatóságában és az eredményességében bizonytalanok. 

 

4. Összegzés és továbblépés 
 

Az első kipróbálások mindkét vizsgált csoportban további tapasztalatokhoz is vezettek. 

A hallgatók esetében maga a tesztelési folyamat, a program bemutatása – amely 

egyben az első „éles” kipróbálás is volt – járt nagyon fontos eredményekkel: a program 

működésével kapcsolatban változtatásokra volt szükség ahhoz, hogy az órai bemutatás 

zökkenőmentesen történjék. Így pl. a szabály bemutatása során minden lépés csak a 

tanár indítására (kattintásra), nem pedig automatikusan történik – ez ad lehetőséget a 

tanárnak arra, hogy a csoportok nyelvi képességeitől, magyar nyelvi kompetenciájától 

függően differenciáltan (gyorsabban, lassabban, részeket ismételve) haladhasson a 

prezentációban. Hasonlóan fontos volt az az észrevétel, hogy lehetőség szerint 

késleltetni kell a gyakorlófeladatokban a szabály megjelenését, annak érdekében, hogy 

a tanulók az önálló próbálkozást megkerülve, a KÉSZ gombra kattintva azonnal 

kikérjék a szabályt, amelynek segítségével már egyszerű a feladat megoldása. Néhány 

további apró változtatás is szükséges volt ahhoz, hogy a feladatok megoldása ne legyen 

a kelleténél egyszerűbb, igényelje a tanulók kreativitását, aktív közreműködését. 

A program bemutatása a nyelvtanárok körében további eredményeket hozott. Pozitív 

eredmény, hogy még a nyelvelméletben kevésbé jártas, de a magyar nyelvet hosszú 

ideje tanító tanárok is egyszerűnek, világosnak és követhetőnek találták a 

szabályrendszert. Kevésbé egységesen vélekedtek azonban arról, hogy mennyire 

hasznos, világos és használható az oktatóprogram a valós tanulási helyzetekben. 

A tapasztalatokat összegezve világossá vált, mely irányokban kell kijelölni a 

továbblépés lehetőségeit. A kérdőíves véleményeztetés túlságosan egysíkú válaszai 

miatt további ellenőrzési, mérési eszköz és módszer kidolgozása szükséges. A tesztelés 

további módja két úton kell, hogy haladjon: egyrészt hasznos lenne különböző 

nyelvtanulói körökben kipróbálni az oktatóprogramot működés közben; másrészt a 

kipróbálást vezető tanárok tapasztalatait is össze kell gyűjteni és értékelni kell ahhoz, 

hogy igazolni lehessen egy ilyen új, modern, a magyarnyelv-oktatásban talán szokatlan 

eszköz alkalmazásának létjogosultságát. Ez utóbbihoz már készül az interaktív 

(számítógépes) kipróbálási napló a tanárok számára, amelyben a programot használó 

tanár táblázatos, egyszerűen kitölthető formában rögzítheti tapasztalatait. Az így 

összegyűjthető tapasztalatok tovább alakíthatják a készülő oktatóprogramot, 

rávilágíthatnak egyes hibákra, meghatározhatják bővítésének irányvonalait, a program 

további sorsát. 

Ez azonban már egy másik történet. 
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NÁRAY-SZABÓ MÁRTON 
 

 

ILLOKÚCIÓS PREDIKÁTUMOK ÉRTELMEZÉSE A 

HELYZETMONDATOKBAN 
 

 

 

 

1. A helyzetmondat mint lexikológiai fogalom 
 

A frazeológiai irodalom régóta ismeri és definiálja azokat a mondatszerű állandósult 

kifejezéseket, amelyek adott beszédszituációra adott tipikus reakciókként szerepelnek a 

mindennapi társalgásban. Ezeket hol kliséknek (Burger et al. 1982, Cruse 2004), 

pragmémáknak (Mey 2001), rutin formuláknak (Coulmas 1979), hol pedig kötött 

megnyilatkozásoknak (Fónagy 1982) nevezik a szerzők. 

A magyar nyelvészek közül Kiefer Ferenc foglalkozik behatóbban a 

helyzetmondattal. Kiefer (1999: 37) meghatározása szerint: „A helyzetmondatok 

bizonyos beszédhelyzetek által automatikusan kiváltott sztereotip megnyilatkozások, 

szemantikailag kompozicionális jellegűek, szintaktikailag, valamint morfológiailag 

nem különböznek a szabad megnyilatkozásoktól, de kontextuális jelentésüket az adott 

beszédhelyzet határozza meg […]”. Bárdosi Magyar szólástárában (2003) külön 

kerülnek csoportosításra a helyzetmondatok. 

Az iménti definíció azonban nem minden helyzetmondatra igaz: egy részük 

idiomatikus tulajdonságokkal rendelkezik, azaz jelentésüket tekintve a teljes kifejezés 

nem adódik ki egyértelműen elemeiből. Másrészt, mint ahogy Mey (2001) 

megállapítja, a helyzetmondatok általános tulajdonsága, hogy illokúciós beszédaktust 

valósítanak meg, azaz érzelmet vagy véleményt fejeznek ki, kérést vagy ígéretet 

tesznek, egyetértésre vagy tagadásra szolgálnak. Egy ilyen kifejezésekből álló, mintegy 

200 kifejezést tartalmazó francia és egy vele párhuzamos magyar korpuszt vizsgáltunk 

meg, amelynek során rájöttünk, hogy az idiomaticitás itt alapvetően más formát ölt, a 

hagyományos definíciók nem elegendőek, újabb kritériumokat kell csatolni a 

meglévőkhöz. Célunk tehát bizonyítani az idiomatikus helyzetmondatok egyediségét a 

többi frazémához képest, valamint megtudni, hogy e különleges helyzetük miben rejlik. 

Az alábbiakban csak a magyar korpuszról a Google-on végzett, tájékozódó jellegű 

vizsgálatok, valamint a Magyar Nemzeti Szövegtár (Váradi 2002) segítségével 

végrehajtott kutatások tanulságainak ismertetésére szorítkozunk. 

 

2. Diskurzus aktusok predikatív értelmezése 
 

Elméleti keretként a Maurice Gross-féle lexikalista elméletet, az ún. lexikon-

grammatikát használjuk (Gross 1981), amelynek továbbfejlesztése révén formálisan 

értelmeztük a Leech (1983) által kidolgozott illokúciós predikátum fogalmát (Náray-
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Szabó 2006, 2008). Megállapítottuk és bizonyítottuk, hogy az illokúciós igék (ígérni, 

kérni, megengedni, tagadni, állítani stb.) és főneves szerkezetek (ígéretet tesz, kéréssel 

fordul stb.) jelentése általában három argumentumos predikátumként értelmezhető, 

amelyben az első argumentum a beszédaktus alanya, a második a közlés folyamán 

megszólított személy, a harmadik pedig az ún. propozíciós tartalom, azaz az ígéret, a 

kérés stb. tárgya, pl.: ígér (x, y, z). Néhány illokúciós predikátum két argumentumot 

vesz fel, mivel a propozíciós tartalom beleolvad az ige jelentésébe: vigasztal (x, y), 

megszid (x, y). Ezt a gondolatot tovább folytatva eljutottunk oda, hogy a megvalósított 

illokúciós beszédaktusok valójában a három (vagy ritkábban két) argumentum 

mindegyikénél egy adott értéket vesznek fel: x maga a beszélő, az egyes szám első 

személy, y pedig invariáns módon a hallgató: ígérem neked, kérem tőled, megengedem 

neked, tagadom (előtted), állítom (neked). Ezáltal egyre csökkent az argumentumok 

száma, hiszen x és y már nem változók, hanem konstansok: ígér (én, te, z), másként: 

ígér ([x], [y], z), ahol [ ] a változó konstans értéke. 

Ha most megvizsgáljuk egy teljesen másik paradigmához tartozó szerzőpáros, 

Hengeveld és Mackenzie (2008) diskurzus aktusokról (discourse acts) szóló elemzését, 

a vizsgálat körét kiterjeszthetjük az illokúciós aktusokon túl az ún. expresszív és 

interaktív aktusokra is. Az előbbiek megfeleltethetők az indulatszavaknak (Jaj!; Ó!; 
Na!), utóbbiak a szociális aktusoknak (Kösz!; Bocs!; Szia!). Míg az illokúciós 

beszédaktusok jellemzője a beszélő és a hallgató jelenléte (két konstans: [x], [y]), 

valamint egy meghatározott tartalomé (egy argumentum: z), addig az indulatszavaknál 

csak a beszélő ([x]), a szociális aktusoknál a beszélő és a hallgató vannak jelen ([x], 

[y]). Ezek alapján: Jaj! ([x]); Bocs! ([x], [y]). (Egyes szerzők szerint e két típus nem 

sorolható a beszédaktusok közé.) 

Mindezen megjegyzésekkel kiegészítve tehát a diskurzus aktusoknak, mivel konkrét 

szituációban hangzanak el, legfeljebb egy argumentuma lehet, amely azonos az aktus 

propozíciós tartalmával. 

 

3. Az idiomatikus kifejezések predikatív értelmezése 
 

Az idiomatikus kifejezéseknél, hasonlóan az illokúciós aktust leíró predikátum 

ábrázolásokhoz, az argumentumok számának csökkenésének vagyunk tanúi a szabad 

mondatokhoz viszonyítva, csak másképpen. Az old ige kétargumentumos: old (x, y), 

ezzel szemben a kereket old csak egy: kereket old (x). Az ad három argumentumos (ad 

(x, y, z)), a kosarat ad csak kettő: kosarat ad (x, z). Itt a tárgy már nem tölt be 

argumentum szerepet, kötött tárggyá vált, ezáltal a predikátum magjának része lett. 

Más esetekben a beolvadt argumentum volt az egyetlen, így az új predikátum zéró 

argumentumos lesz: a király meztelen ( ), áll a bál ( ). Megjegyzendő, hogy ez az 

elemzés csak predikatív idiómákra érvényes, tehát az NV ( ), a VN (x) és a VN (x, y) 

típusú kifejezésekre (N esetragja tetszőleges). 

 

4. Idiomatikus diskurzus aktusok, azaz helyzetmondatok 
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A mindennapi társalgásban gyakran találkozunk olyan helyzetmondatokkal, mint 

Szabad a gazda!; Lesz ez még így se!; Mi újság?; amelyek egyben idiomatikusak is: a 

kifejezés elemeinek puszta ismeretében nem lehet kikövetkeztetni beszédbeli 

funkciójukat (a találgatás feladása, tréfás biztatás, udvariassági kérdés / 

kapcsolatteremtés), vagy szintaktikailag, illetve lexikálisan a szokásost meghaladó 

mértékben (a nyelvtan szabályaitól eltérően) kötöttek. Ezekre a kifejezésekre egyszerre 

igazak az előző két pontban taglalt tulajdonságok. Megvalósított diskurzus aktusok, 

tehát három argumentumukból kettő konstans (x mindig a beszélő, y a hallgató), egy 

pedig propozíciós tartalmat jelenít meg. Ugyanakkor összetett predikátum magvuk van, 

tehát több elemből állnak: Szabad a gazda ([x], [y], z). De még ez az elemzés sem fedi 

teljesen a valóságot: a z propozíciós tartalmat (valami olyasmit, hogy: ’találgatás’) itt 

már integrálja a predikátum magva (így fogalmazhatunk: ’feladni a találgatást’), vagyis 

eljutottunk oda, hogy nincs lekötetlenül maradt argumentum: Szabad a gazda ([x], [y], 

[z]), másként: Szabad a gazda ( ). Ez a megállapítás egyébként érvényes az előzőekben 

említett indulatszavakra és szociális aktusokra is. 

Láthattuk, hogy az idiomaticitás jellemzője az argumentumok integrálása a 

predikatív magba. Ez az ábrázolás utal az idiómák egyik fontos jellemzőjére: a 

lexikális kötöttségre. Ha egy állítmány több elemből áll, nem lehetséges, hogy ugyanaz 

legyen a jelentése, mint az egyszerű igének (kereket old vs. old), hiszen akkor 

értelmetlen lenne felvenni. A szintaktikai kötöttség, a másik fontos ismérv abban a 

tényben leli magyarázatát, hogy a beolvadt argumentum jelentése módosul, így a kötött 

szekvencia nem mindig módosítható anélkül, hogy az idiomatikus jelentés el ne 

veszne, és újra a szó szerinti ne kerülne a helyébe, vagy a mondat helytelenné ne válna: 

vö. Szabad a gazda! vs. A gazda szabad; Mi újság? vs. ?*Mi az újság? A diszkurzív 

beszédaktusok esetében pedig az igében a személy, valamint a mód és az idő 

kötöttségét várhatjuk: az ígérem ténylegesen beszédaktust valósít meg (itt és most), 

viszont az ígéred, ígéritek, ígérném, ígértem csak a beszédaktus lezajlásáról tájékoztat. 

Így három szinten beszélhetünk idiomatikus jellegről: lexikális, szintaktikai és 

morfológiai, melyek közül az utóbbi egyáltalán nem jellemző a többi (nem illokúciós) 

idiómára. 

 

5. Vizsgálat: az illokúciós idiomaticitás foka 
 

A kifejezéskorpusz összeállításakor figyelembe vettük a kifejezések gyakoriságát, 

alakjának viszonylagos állandóságát és a beszédaktus egyértelmű meghatározhatóságát. 

Ez alapján az intuitíve „legmegfelelőbbnek” tartott 200 helyzetmondat került be. 

Célunk nem az intuíció igazolása volt, hanem ezeken a viszonylag egyértelmű eseteken 

végzett paramétervizsgálat, azaz annak felderítése, hogy milyen mértékben kötöttek a 

három dimenzió szerint, azaz morfológiai, lexikális és szintaktikai vonatkozásban. 

A kötöttségi paraméterek közül morfológiai értelemben a mód, az igeidő, a szám és 

a személy kötöttségét vizsgáltuk. Minden kifejezés alapalakjának a leggyakrabban 
használt formát tekintettük: ez egy módot, igeidőt, egy számot és egy személyt jelent 

(Lesz ez még így se! – borúlátás; pesszimizmus). Kötöttnek vettük azt, ha csak egyféle 



217 

 

módban, egyféle időben, egyféle személyben szerepelhet a kifejezés, illetve a mód, az 

igeidő, vagy a személy megváltoztatása az idiomatikus jelleg elvesztésével jár (*Volna 

ez még így se!; *Volt ez még így se!; ?*Leszel te még így se!). A szám tekintetében 

csak azt vizsgáltuk, hogy az adott számban és személyben használatos kifejezés 

ugyanazon személyben, de másik számban (pl. E. sz. 2. személy helyett T. sz. 2. 

személyben) elveszíti-e idiomatikus funkcióját (*?Lesznek ezek még így se!). Ez 

alapján a hozzárendelt értékek 0,25 mind a négy jellemző tekintetében, azaz a teljes 

morfológiai kötöttség (a négy paraméter összege) minimálisan (teljesen szabad 

morfológia): 0,00 (Menj a fenébe!), maximálisan (teljes kötöttség): 1,00 (Ezt nem 

hiszem el! – felháborodás) értéket vehet fel. A lexikális paraméter tartalmát tekintve a 

kifejezés elemeinek helyettesíthetőségét (Ne is fáradj!/erőlködj!), a kifejezés többféle 

alakban való használatát (például rövidebb és hosszabb alakok, pl. Nem azért, de…; 

Nem azért mondom, de…) jelenti, maximális értéke 1,00 (teljes kötöttség). A 

szintaktikai paraméter alatt minden olyan transzformációt értettünk, amelynek során a 

helyzetmondat (alapértelmezésben egyszerű mondat: Tiszta sor!; Nem akarok még 

egyszer szólni!; Szó se róla!) bővítménnyel kiegészülhet, vagy maga bővítménnyé 

válik: alárendelő mellékmondat követi (alanyi: Tiszta sor, hogy ez volt a szándéka!; 

tárgyi: Nem akarok még egyszer szólni, hogy vedd ki a kezedet a szádból!; határozói: 

Szó se róla, hogy én is így vagyok!), maga a kifejezés egy predikátum bővítményévé 

válhat (Soha napján kiskedden esetleg majd nálunk is lesz euró!), vagy alárendelt 

mellékmondatként szerepelhet (Ez, ha tetszik, zsarolás!). A maximális érték itt is 1,00, 

azaz a teljes szintaktikai kötöttség. A teljes kötöttségi mutató (a három paraméter 

számtani összege) maximálisan 3,00-t ad (pl. Ilyen az élet!): ezekben a 

szólásmondatokban nincs lehetőség sem a mód, az idő, a szám és a személy 

változtatására, sem lexikális helyettesítésre, sem pedig szintaktikai alárendelt szerkezet 

(mellékmondat vagy bővítmény) létrehozására. Nem vizsgáltuk a szórend 

megváltoztathatóságának kérdését, mivel e jellemző jóval kiterjedtebb vizsgálatokat és 

nagyobb volumenű, megbízható korpuszt igényelt volna. 

Megjegyzendő, hogy egyes esetekben az idiomaticitás megmarad a morfológiai (és 

csakis a morfológiai) paraméterek megváltoztatása esetén is (azaz a morfológiai 

kötöttség foka ≤ 1,00), de az illokúciós erő értelemszerűen elveszik: nem itt és most 

„hat” a kifejezés, hanem csupán illokúciós aktus lezajlásáról értesít. Ezek az esetek a 

hagyományos és az illokúciós idiomaticitás közötti átmenetnek tekinthetők. Például: 

Mit tudom én? (K(morf.) = 0,25) (válaszadás elutasítása); Mit tudja ő?; Mit tudod te?; 
Mit tudtam én (azt)? (nem jelentenek kérés elutasítását); Kár a gőzért! (elutasítás; 

K(morf.) = 0,5); Kár lenne a gőzért!; Kár volt a gőzért! (létező alakok, de nem 

elutasító erejűek); Ezt megjegyeztem! (felháborodás; K(morf.) = 0,75); Ezt 

megjegyezte!; Ezt meg fogom jegyezni! (nem fejez ki felháborodást). E kifejezések 

tehát úgy értelmezhetőek, mint olyan illokúciós idiómák, amelyek nem illokúciós 

módon is ugyanolyan értelemben használhatók, azaz hagyományos idiómaként. Ilyen 

értelemben érthető, miért nem teljes a morfológiai kötöttségük. 

 

1. ábra. A teljes kötöttségi mutató értékeinek eloszlása a korpuszban 



218 

 

 

 

 

A teljes kötöttségi mutató értékeinek diagramján jól látszik, hogy főleg egész számú 

értékek jellemzőek, a tört értékeket is mutató morfológiai kötöttség az esetek túlnyomó 

részében vagy 0,00 vagy 1,00. Minthogy azonban 0,00-t 200-ból csak két esetben vett 

fel e paraméter (ez nem itt látszik), mondhatjuk, hogy a kifejezések túlnyomó része 

morfológiailag teljesen kötött: csak egy igemódban, egy igeidőben, számban és 

személyben fejezik ki a kívánt illokúciós tartalmat. 

Az idiomatikus tulajdonságnak tehát egy nem szokványos fajtájával van dolgunk, és 

ahogy a hagyományos idiomaticitás és a szabad mondatok között kontinuummal állunk 

szemben, ugyanígy az illokúciós idiómák esetén is erről van szó, csak a szomszédos 

terület ezúttal a hagyományos szólásoké. Az új, folytonos átmenetet tehát az alábbi 

rendszerben modellezhetjük: szabad mondatok (nem idiomatikusak, nem valósítanak meg 

aktust) – nem illokúciós (hagyományos) idiómák – illokúciós idiómák. Mondhatjuk így is: 

ez egyfajta „másodfajú” idiomaticitás. Példák a fokozatokra: 

Mondott/mondok/mondanánk egy mesét. (szabad mondat) – Csődöt 
mondott/mond/mondunk. (hagyományos idióma) – Ez így igaz! – Mondod te! / *Mondom 

én! / ?*Mondanád te! (illokúciós idióma; tagadó értelem). 

Ha nincs morfológiai kötöttség, csak lexikális vagy szintaktikai, akkor valószínűleg 

nem illokúciós az idióma. (2 ilyen példát találtunk a 200 kifejezést tartalmazó 

korpuszban (Maradj már!; Menj a fenébe!), tehát intuíciónk elég jó volt). 

 

6. Összegzés 
 

A fentiekben láttuk az illokúciós idiomaticitás kialakulásának feltételeit, 

korpuszvizsgálattal igazoltuk a kontinuumot a hagyományos és az illokúciós kötöttség 

között, majd elhelyeztük a helyzetmondatokat a szabad és az idiomatikus mondatok 

(szólásmondatok) közötti térben. 

 

2. ábra. Csoportosítás Venn-diagrammal szemléltetve 
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Zolnai Béla Látható nyelv című tanulmányában a nyelv hangelemeihez fűzött 

esztétikumot – a hangtantól való megkülönböztetés helyett – a nyelv akusztikájának 

nevezi, míg az írás ismeretét a nyelv optikájának. Megállapítja: „az írásnak is van egy – 

mindenesetre domináló – értelmi eleme, jelentése, emellett azonban nyomozhatunk 

érzelmi velejárók után is, kereshetjük, van-e az írásnak (nyomtatásnak) hangulata, 

érzelmi hatása” (Zolnai 1957: 53–54). Ezt másodlagos szimbolizációnak is 

nevezhetnénk az írásképhez fűződő konnotációk révén. Az íráskép ilyenfajta változatai 

két fő csoportba különíthetők el. Az első csoporthoz tartozó szavakban az íráskép 

változása a hangalak módosulásnak a terméke. Ilyenek például a következő alakpárok: 

keresztény – keresztyén, Odessza – Ogyessza; Sztalin – Sztálin stb. A második 

csoportban a kiejtés viszont egyáltalán nem változik, csupán az íráskép, s 

következésképpen ez a módosulás hordozza a plusz információt, s válhat szimbolikussá 

a megváltozott írásképhez rögződő konnotációk révén. Ez utóbbit vizsgálom. 

Az írás jellege gyakran vallási vagy más ideologikus tartalmak szimbolikus 

kifejezője, s ezeken a tartalmakon keresztül a nemzeti identitást is kifejezheti (Balázs 

2007). A latin betűk a nyugati kereszténység, a cirill betűk a pravoszláv vallás, később 

a szovjet birodalmi törekvések, az arab betűk a muszlim vallás vizuális hordozói, a 

kínai fogalomírás pedig a kínai kultúra és nemzeti egység szimbolikus kifejezője. Egy 

cikk felrója a magyar forgalmazónak, hogy Tallinban csak cirill betűs címkék láthatók 

a borospalackon: „a mai Észtországban nem feltétlenül serkenti vásárlásra a 

borkedvelőket” (Népszabadság, Hétvége, 2003. nov. 6. 3. old.). Korábban a szerbek is 

használták, a cirillel párhuzamosan – bár jóval kisebb mértékben – a latin ábécét, ez 

napjainkra visszaszorult, ugyanakkor a cirill vagy latin betűk használata egyfajta 

politikai színvallássá vált Szerbiában. A szélsőséges nacionalista Szerb Radikális Párt 

makacsul ragaszkodik a cirill betűkhöz, míg a liberális Demokrata Párt honlapján 

kizárólag latin betűs cikkek olvashatók. Oroszországban 1917 után a latin ábécé 

bevezetésének ügye is felvetődött a világforradalom terjesztésével kapcsolatban: a latin 

betűkre való áttérést a világ felé történő nyitás jelképének érezték (Papp 1979: 347). 

Vallásos moticáció játszik szerepet a némettel rokon jiddis nyelv lejegyzését szolgáló 

írás kiválasztásában: héber betűkkel jegyezték le, mert a latin betűket a kereszténység 

kulturális hagyományaival azonosították. A kínai írás múltja és jelene szintén 

tanulságos. Az egységes kínai nyelv ugyanis fikció, mivel hét olyan nagy nyelvjárást 
foglal magában, amelyek közt nincs kölcsönös érthetőség. A kínai fogalomírás 

segítségével azonban valamilyen szintű kommunikáció írásban mégis biztosítható: így 
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vált a kínai írás a századok folyamán a kínai nemzet és a kínai kultúra egységének 

szimbólumává. Az ötvenes években voltak olyan tervek, hogy az igen nehéz 

fogalomírás helyett a latint vezetik be. El is készült egy kínaira szabott latin betűs 

ábécé (pinjin) az ötvenes években, de a teljes latinizáció tervét elvetették az ősi írás 

egységesítő és szimbolikus jellege miatt. Mindazonáltal az igen nehéz fogalomírás 

hatékonyabb elterjesztése érdekében a Kínai Népköztársaságban mintegy 2200 

írásjegyet egyszerűsítettek. Ezt az írásreformot azonban Hongkongban, Szingapúrban, 

Tajvanon, Koreában és Japánban nem fogadták el. Tajvanon ezt sokan kommunista 

népbutításként értékelik, azaz olyan manőverként, amely a forradalmi ideológia 

jegyében meg akarja szakítani a kapcsolatot a múlt írásban megtestesülő nemes 

hagyományaival. Koreában a kínai magaskultúrát időszámításunk első századaiban a 

kínai nyelv ókori változatával (venjen) és a kínai fogalomírással együtt vették át, s az 

úgynevezett klasszikus kínai nyelv és annak írása a 19. század végéig hivatalos nyelv 

és írás maradt; olyan szerepet játszott tehát, mint nálunk a latin nyelv és annak betűi. 

Bár 1443-ban megalkottak egy 28 betűs, rendkívül egyszerű fonetikus írást (hangul 

’koreai betűk’), ám a sinocentrizmus bűvöletében másodrendű, lenézett írás maradt. Az 

írástudó elit arra hivatkozott, hogy csak a barbár mongolok, tibetiek és ujgurok 

használnak fonetikus írást, ezért követésük a kulturális színvonal csökkenését 

eredményezi majd. A koreai hangjelölő írás fontosságát végül a nyugati keresztény 

misszionáriusok ismerték fel, akik lefordították a Bibliát koreai nyelvre és a korábban 

lenézett koreai írással jegyezték le. A japán gyarmati uralom idején (1910–1945), majd 

azt követően a hangul egyre inkább a nemzeti identitás és a koreai kultúra fontos 

szimbólumává vált. A felfokozott nemzeti érzés jegyében 1948-ban mind Észak-, mind 

Dél-Koreában eltörölték a kínai írásjegyek használatát, Dél-Koreában viszont ez az elv 

a liberálisabb légkörben nem valósult meg teljes mértékben: a konzervatívabb, 

elsősorban konfuciánus és buddhista hívők körében máig megőrizte pozícióit. A 

hangul kizárólagos használatának hívei a japánbarátság bélyegét sütik azokra, akik a 

vegyesírás, azaz a kínai írásjegyek + koreai betűk együttes használatának hívei (az igen 

sok, kínai eredetű kölcsönszót írják le kínai írásjegyekkel csakúgy, mint Japánban). A 

konzervatívok erre az érvre azzal válaszolnak, hogy a kizárólagos hangul-használat 

viszont balos, azaz észak-barát szimpátiák kifejezése lehet. Egyes kormányzati körök 

és több nagy cég is újabban a vegyesírás híve, utóbbiak levizsgáztatják az újonnan 

belépni szándékozókat a kínai írásjegyek ismeretéből. Ők ezt azzal indokolják, hogy 

Korea is a „kínai írásjegyek kultúrkörének” (hancha munhwakwǒn) tagja két 

tekintélyes szomszédjához, Kínához és Japánhoz hasonlóan, s ez a szellemi közösség 

az érintett országokkal politikai és gazdasági előnyökkel járhat. Észak és Dél hangul 

helyesírása némileg különbözik, a különbség körülbelül akkora, mint a brit és az USA 

helyesírása között. Az északi polgár, ha látja, rögtön felismeri, hogy déli szöveget 

olvas, s az olvasást rögtön félbeszakítja, mert tudja, hogy déli állampolgárral nem 

szabad szóbaállnia, s déli szöveget nem szabad elolvasnia. 

A pártállam korában elnyomott nemzeti érzelmek felszínre törését jelzi a rovásírás 

iránti hazai érdeklődés feltámadása is. A frankfurti nemzetközi könyvvásáron a német 

fél figyelmeztette a magyar partnert, hogy amennyiben a rovásírásos díszítőelem túl 
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nagy szerephez jutna a magyar pavilonban, a németeket könnyen saját rovásírásukra 

(Runenschrift) emlékeztetné, amelyet a nemzetiszocialisták erősen kultiváltak (Szilágyi 

2002: 426). 

A helyesírás bizonyos módosulásai, az ezzel kapcsolatos viták is szemiotikai 

jellegűek lehetnek: „A helyesírásban használóikra mutató, jelentéshordozó jelként 

funkcionálnak az eltérések.” (Balázs 2007: 402). Hazánkban vallási hovatartozásra 

utaló nyelvi jel volt az a tény, hogy eltérő helyesírási szabályok érvényesültek hosszú 

időn keresztül: volt huszita helyesírás, majd katolikus, protestáns: utóbbi kettő egészen 

a 18. sz. végéig. Bizonyos helyesírási szabályok a laikus nyelvészek számára 

kérdésessé váltak a rendszerváltást követően, ezért napjainkra is érvényes Gombocz 

Zoltán megállapítása: „Az írott szó presztízse teszi érthetővé a nemnyelvészek 

szenvedélyes tiltakozását minden helyesírási reform ellen” (Gombocz 1999: 17). Egy 

idézet Varnus Xavértól: „Ahol akadémikus nyelvész-pancserek a maguk idióta 

nyelvtani szabályaival (l. vajas kenyér és zsíros kenyér) a legdurvább módon vonják 

kétségbe egy nemzet értelmi képességeit” (Varnus 1996: 93–94). Az egybe-, illetve 

különírás a poltikai sajtó nyelvében stiláris fogásként funkcionálhat, s válik konnotatív 

tartalmak kifejezőjévé. Szilágyi Ákosnál az egybeírás negatív attitűdöt fejez ki a 

denotátummal kapcsolatban: „kötelezőorosz”, „szovjetember” (Szilágyi 2002: 55). A 

helyesírási kérdések mindig alkalmasak voltak nacionalista érzelmek kifejezésére is. 

Gyulai Pál véleménye az volt, hogy nem jó magyar ember az, aki cz helyett c betűt 

vagy az a ki helyett aki-t ír (Gombocz 1999: 18). A francia forradalom idején a 

konventben az egyik képviselő javaslatot tett a néma e eltörlésére, de a konvent nem 

egyezett bele, kijelentvén „A néma e nemzeti vagyon” (uo.). A francia-brit közös 

tervezésű Concorde repülőgép elnevezése is vitát kavart: az angol helyesírási változat 

(Concord) vagy a francia (Concorde) szerepeljen-e a nemzetközi színtéren? (Végül a 

francia változat győzött). A szóvégi e betű szimbólum-voltát mutatja angol neve is: 

French letter. Máshol is előfordult, hogy egyetlen betű cseréje is elegendő volt a 

nemzeti identitás hangsúlyozására: a régi román helyesírás a románság önelnevezését 

illetően a romîn alakot írta elő, az újabb már a românt, hogy grafikusan is utaljanak a 

romanus, azaz római eredetre; a két szó kiejtése ugyanakkor megegyezik (Fodor 1999: 

1218). A nagybetű, kisbetű megválasztása is szimbolikus értelmű lehet: vagy a 

kezdőbetűk megválasztása vagy az egész szó nagybetűvel történő írása segítségével. 

Példák: Holokauszt / holokauszt, Isten / isten, Kormány / kormány, Szent Korona / 

szent korona, Szent Atya / szentatya, Szent Jobb / szent jobb, Szent Háromság / 
szentháromság. A holokauszt / Holokauszt-vita hátterében az a kérdésfeltevés áll, hogy 

elfogadja-e valaki a zsidósággal történtek egyedi voltát vagy nem. Egy konferencián az 

amerikai és izraeli delegátusok azt akarták, hogy nagy kezdőbetűvel írják az 

inkriminált szót, de a többiek a kis kezdőbetűhöz ragaszkodtak, mert szerintük a 

történelemben több holokauszt volt. Mikor a többség akarata érvényesült, az 

amerikaiak és izraeliek elhagyták a termet (Magyar Nemzet, 2001. szept. 1. 29. old.). A 

KCNA észak-koreai hírügynökség internetes oldalain a South Korea helyesírási 

változat helyett következetesen a kis kezdőbetűs alakot (south Korea) preferálják, 

nyilvánvalóan a másik országrésszel kapcsolatos negatív véleményük kifejezéséül. 
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Hasonló érzelmek tükröződnek a magyar sajtóban a kunbélák, sasváriszilárdok-féle 

helyesírásban is (az egybeírás még fokozza is a negatív hatást). Az angolban az etnikai 

csoportok nevét nagy kezdőbetűvel kell írni, ezért: Negro ’néger’, Negress ’néger nő’. 

Allport írja: „vannak olyan újságok, amelyek szándékosan folytatnak négerellenes 

politikát. Olyan déli újságok, amelyek például sohasem írják le nagy kezdőbetűvel a 

néger szót. A kis n-nel írt szó, afféle szómágia révén, sejtetni engedi, hogy azt a fajt ott 

kell tartani, ahol van” (Allport 1999: 256). A politikai harc különleges eszköze az 

ellenfél nyelvhasználati és helyesírási hibáinak az emlegetése: „a sújtja szó Kelemen 

képviselő úr napirend előtti felszólalásainak írásban leadott változataiban ly-nal 

szerepel, és ez bántó a magyar nyelvet jól ismerők számára” (Magyar Hírlap, 1997. 

dec. 31. 16. old.). A Torgyán házaspár vagyonnyilatkoztában a következő helyesírási 

hibákat fedezték fel: barok, butorok, Ileték Hivatal (Népszava, 2001. ápr. 26. 7. old.); 

egy másik poltikus a Lánchíd szó elő- és utótagját külön írta: Lánc híd (Népszabadság, 

2002. jan. 9. 6. old.). Ezeket a hibákat általában a politikai baloldal veti a jobboldal 

szemére, mondván: az igazi, jó magyar ember ismerje jól az anyanyelvét és annak 

helyesírását is. A régies helyesírás bizonyos konzervativizmust asszociálhat. 

Közismert, hogy Jókai Mór, Görgei Artúr, Gyulai Pál és mások a progresszió jegyében 

lemondtak a nemesi eredetet sugalló szóvégi ipszilonról. Petőfi a történelmi 

családneveket következetesen modernizálva írta: Veselényi, Szécsényi stb. (J. Soltész 

1979: 54). Az orosz cirillbetűs írással kapcsolatban bizonyos betűk megléte vagy 

hiánya volt szimbolikus értelmű. Az 1917–18-as helyesírási reform során a bolsevikok 

eltávolítottak egy sor olyan betűt, amelynek már nem volt hangértéke, és 

megszüntették azt a gyakorlatot, hogy az [i] hangot kétféle graféma jelölte: u és i. Az i 

betű sorsa azért érdekes, mert „benne mindig a befelé fordulók, illetőleg az Európa felé 

nyitók pártja csapott össze” (Papp 1979: 345). A nyugati emigráns körök hevesen 

ellenezték a reformot, és hosszú ideig a régi helyesírással jelentek meg a kiadványaik. 

Koreában manapság szimbolikus jelentést tulajdonítanak annak a helyesírási 

jelenségnek, hogy az angolban és sok más nyugati nyelvben a Corea írásmódot 

felváltotta a Korea-változat. Sokak szerint a 20. század elején Japán pártolta a 

betűcserét azért, hogy a latin betűs ábécérendben előrébb kerülhessen (Korea Now, 

August 23, 2003. 33. old.). Az idegen írásmód is konnotációt eredményezhet. A 

Business Week amerikai üzleti hetilap címlapján A kapitalizmus jövője szöveg 

olvasható úgy, hogy a kapitalizmus szókezdő angol c-je helyett k betű szerepel. Ez az 

amerikai olvasatban valami idegent és félelmetest jelent, valamint utalást a szó német 

változatára, ahogyan Karl Marx fő művében is szerepel: Das Kapital (Magyar Nemzet, 

2008. okt. 22. 12. old.). Márkaneveknél is okozhat gondot a kétféle írásmód: a magyar 

pálinka szót a román termelők palinca néven szeretnék bejegyeztetni az EU piacain; ez 

a magyar fél rosszallását váltotta ki, mondván, hogy a pálinka magyar nemzeti termék, 

és a k betű ennek a nemzeti jellegnek a szimbóluma. Nacionalista érzelmeket 

jelezhetnek tehát az eltérő nemzeti helyesírások. Szlovákiában tendencia a magyar 

történelmi családnevek szlovák írásmódja: Illešhazi, Čaki, Bočkaj, Bat’áni, Cucor, 

Sečéni; ez az átírás nem tesz különbséget Széchényi és Széchenyi között. A szlovák 

gyakorlat diszkriminatív, hiszen a szlovák történelmi alakok nevét a hagyományos, 



224 

 

azaz magyar helyesírás szerint használja (pl. Viliam Paulíny Tóth), a szlovákiai német 

neveket sem írja át. 

A betűméret, a betű vastagsága, a betűtípusok koronként elterő divatja is konnotatív 

értékű lehet: Kim Ir Szen és fiának nevét az észak-koreai sajtó minden egyes 

előforduláskor nagyobb méretben és vastagságban szedi. A betűtípusok divatja 

koronként változó, ezeknek is korfestő hatása, szimbolikus értelme van: a gótikus írás a 

karoling kerekebb betűivel szemben keskenyebb, szögletes betűformákat alkalmazott. 

Visszaszorulása a firenzei humanista tudósok hatására következett be, akik az antik 

szerzők felfedezett írásait másolva barbárságnak érezték volna, ha a római 

klasszikusokat gót (azaz barbár) betűkkel írják. Ezért felújították a litera antiqua 

betűtípust, s így alakult ki az ún. humanista írás. A tipográfia tehát az önazonosság 

szemiotikai eszköze lehet. Ezt igazolja a Nyugat folyóiratnak a maga korában szokatlan 

betűtípusa is, míg „az expresszionisták a tipográfiában is a forma anarchiáját hozták 

be” (Zolnai 1957: 73). Az sem véletlen, hogy a megalakulásakor harcosan 

függetlenségpárti újság nevét (Magyar Nemzet) az 1848-as Tizenkét pont betűtípusával 

szedették ki, és így szerepel ma is. Az SS nevű párthadsereg nevében levő 

villámvonalas s betű a nyers erőszak, a vadság képzetét asszociálja egy rock-zenekar 

(Kiss) vagy politikus nevében (Assad). A kubai pártlap, a Granma a 70-es években 

Nixon nevében az x betű helyére minden egyes előforduláskor horogkeresztet illesztett. 

A hitleri Németországban a sárga dávidcsillag nagybetűs JUDE szavát héber írásra 

emlékeztető latin betűkkel szerepeltették, a kirekesztő szándék nyilvánvaló. Az s betű 

villámvonalas írásképe még az írógépeken is megvolt, s ez a jel azonos a germán 

rovásírás győzelem jelével, a dupla vonal a megkettőzött erőre utal, ezt a szerző úgy 

minősíti, hogy „visszatérés a hieroglifák szelleméhez” (Klemperer 1984: 70–72). 

 

 

Irodalom 

 
Allport, G. W. 1999: Az előítélet. Budapest: Osiris Kiadó. 

Balázs G. 2007: Hatalom és helyesírás. In: Magyar Nyelvőr. 131. évf., 2007. október–december. 

402–412. 

Fodor I. (szerk.) 1999: A világ nyelvei. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Gombocz Z. 1999: A magyar történeti nyelvtan vázlata. Jelentéstan. Budapest: Nap Kiadó. 

J. Soltész K. 1979: A tulajdonnév funkciója és jelentése. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Klemperer, V. 1984: A Harmadik Birodalom nyelve. Budapest: Tömegkommunikációs Kutató 

Központ. 

Papp I. 1979: Könyv az orosz nyelvről. Budapest: Gondolat Kiadó. 

Szilágyi Á. 2002: Két globalizáció Magyarországon. In: Kovács J. M. (szerk.) A zárva várt 

Nyugat. Budapest: Sík Kiadó. 36–65. 

Varnus X. 1996: Isten majd megbocsát: az a mestersége. Budapest: Aquinum Archive. 

Zolnai B. 1957: Nyelv és stílus. Tanulmányok. Budapest: Gondolat Kiadó. 

 

 

 



225 

 

ŐRSI TIBOR 
 

 

INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ: ANGLICIZMUSOK FRANCIA 

KERESZTREJTVÉNYEKBEN 
 

 

 
 

A francia minőségi keresztrejtvények a francia kultúra sajátos területét képviselik. 

Talán csak a szintén nagyon nehéz angol – úgynevezett cryptic ’rejtett’ – 

keresztrejtvények hasonlíthatók hozzájuk. A legtöbb francia napilap és hetilap közöl 

keresztrejtvényeket. Az újságárusoknál leginkább a nálunk svédrejtvényként ismert 

mots fléchés típusú keresztrejtvényeket találunk, de a komoly lapokban természetesen 

továbbra is nehezebb rejtvényekkel kell megküzdeni. Előadásomban a Le Nouvel 
Observateur hetilap közelmúltbeli keresztrejtvényeit vizsgálom. Ebben a lapban 

különben is rendkívül sok anglicizmussal találkozhatunk. Megdöbbenve tapasztalom, 

hogy az angol-amerikai kultúra presztízsének megfelelő mértéken túl is milyen 

gyakran, ugyanakkor mekkora nyelvi leleménnyel aknázzák ki az anglicizmusok 

használatában rejlő lehetőségeket. Korpuszomat kiegészítem a Le Monde napilap 

régebbi keresztrejtvényeiből vett példákkal. 

A francia keresztrejtvények – ezalatt a továbbiakban a minőségi keresztrejtvényeket 

fogom érteni – alapvetően a francia nyelv szókincsére jellemző poliszémiát aknázzák 

ki. Egy-egy utánozhatatlan meghatározást csak egyszer használnak. 

 

(1) Récidiviste ou non, il a de grandes chances de finir au poste*. = SERIAL  Obs. 773 

 ’Akár visszaeső, akár nem, jó esélye van arra, hogy a rendőrőrsön végezze’ 

 

Első példánkban a kritikus szó a poste főnév. Ez a szó a francia nyelvben 

homonimapárt alkot. Esetünkben egyértelmű, hogy a hímnemű alakkal van dolgunk. 

Azonban ennek az értelmezését is többszörös homonímia nehezíti. Az Oláh-Eckhardt 

szótár a hímnemű poste szónak 15 jelentését adja meg. Ezek közül néhány: 1. ’őrállás, 

őrhely, poszt’ 2. ’őrség, őrszem, őrs’ … 6. ’állás, hivatal’ … 9. ’készülék’ 10. 

’hajófülke’ 11. ’könyvelési tétel’ 12. ’műszak, váltás’. A bűnözői életmódra történő 

utalás valószínűsíti a ’rendőrőrs’ jelentést. Az anglicizmusok tanulmányozása 

szempontjából érdekesebb viszont a megoldásként elvárt serial szó. Ez ugyanis az 

anglicizmus-szótárak szerint csak ’TV-sorozat’ jelentésben létezik. Minden bizonnyal a 

’sorozatgyilkos’ jelentésű serial killer szó rövidüléséről van szó. A meglehetősen 

pejoratív értelmű kifejezés mintájára keletkezhetett a serial shoppeuse szókapcsolat, 

amely a ’vásárlásnak ellenállni nem tudó nő’ jelentést hordozza. Ez az új keletű, még 

meg nem honosodott anglicizmus rendszeresen felbukkan például a 3 SUISSES 

áruházlánc internetes reklámjaiban, megszelídült pejoratív tartalommal. Mindenesetre 

különös, hogy egy nem integrálódott anglicizmus ismeretét kívánja meg a rejtvény. 
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Kezdő kruciverbistáknak azt a tanácsot adhatjuk, hogy az egynyelvű értelmező 

szótárakban tanulmányozzák át egy-egy szó minden jelentését. Az általános jelentés 

mellett további, ritkább jelentések is megbújhatnak, mint például a következő 

példában: 

 

(2) Serait plus facile si l’on se promenait avec sa nourrice*. = AUTOSTOP  Monde 67 

 ’Egyszerűbb lenne, ha az ember a dajkájával sétálna’ 

 

A nourrice szónak nemcsak ’dajka’, hanem metaforikus jelentésváltozás 

következtében ’marmonkanna’ jelentése is lehet. Ezzel felszerelkezve bizonyára 

könnyebb az autóstop. A francia autostop szó azonban álanglicizmus. Az amerikai 

angolban 1923 óta adatolható a hitch-hiking kifejezés. Ez azonban kiejthetetlen a 

franciák számára, inkább kreáltak egy új kifejezést: az automobile szót lerövidítették és 

ehhez illesztették a stop ’megállítani’ jelentésű szót. Ez a francia nyelvben alkotott szó 

került át a magyar nyelvbe is. 

Elméletileg az anglicizmusok az alábbi helyzetekben fordulhatnak elő 

keresztrejtvényekben: 1) A definíció tartalmaz anglicizmust. 2) Maga a megoldás 

anglicizmus. 3) Mind a megoldás, mind pedig a definíció anglicizmus. 4) Sem a 

meghatározás, sem a megoldás nem képez expressis verbis anglicizmust, de az mégis 

benne van a levegőben. 

Sokszor egyszerű kulturális utalásról van szó, a definícióban nincs jelen az angol 

nyelv. Az alábbi meghatározás egyértelműen a hamleti dilemmára utal: „Lenni vagy 

nem lenni.” 

 

(3) Dans un fameux dilemme = ÊTRE ’lenni’     Monde 81 

 ’egy híres dilemmában’ 

(4) Fut vaincu par un compatriote. = LEE       Monde 2 

 ’Egy honfitársa győzte le’ 

 

A definícióval ellentétben az amerikai polgárháború igazi katonai nyertese a déliek 

főparancsnoka, Lee tábornok. Az ő neve ugyanis jóval gyakrabban bukkan fel francia 

keresztrejtvényekben, mint a győztes északiakat vezető Grant tábornoké. Ennek oka 

feltehetőleg a szó rövidsége és az, hogy nagyon gyakori betűkből áll. 

 

(5) C’est en lui que se retrouvent trois hommes d’Angleterre. = BOAT ’csónak’   Obs. 738 

 ’Benne találkozik három angliai férfi’ 

 

Ez is kulturális utalás, mégpedig J. K. Jerome Three Men in a Boat ’Három ember 

egy csónakban’ című regényére. A megoldásban a csónak szó angol megfelelője áll. A 

megoldás itt is utal az angol kulturális háttérre. 

 

(6) Personnage séduisant = LOVELACE       Obs. 745 

 ’csábító személy(iség)’ 
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Ez is kulturális anglicizmus. Samuel Richardson angol író Clarissa Harlowe című 

regényének negatív hőse a cinikus és perverz csábító típusát testesíti meg. 

Tulajdonnévként és köznévként is szerepel például a Petit Larousse-ban. Figyelemre 

méltó, hogy a definíció nem utal az angol miliőre. 

 

(7) C’est encore un coup* des Américains… = HIT ’ütés’     Obs. 766 

 ’Már megint az amerikaiak egyik csínytevése…’ 

 

A fenti példában az amerikaiak említése kelthet gyanút. Feltehetőleg a francia coup 

szó angol jelentését kell megadni. A hit szó csak ’sláger’ jelentésben használatos a 

francia nyelvben, ez alkalommal is egy sokjelentésű szónak mindössze egy jelentését 

vette át az francia nyelv. A francia keresztrejtvényekben a coup amúgy is slágerszó. A 

Petit Robert 2007 például 14 jelentését adja meg, az Eckhardt-Oláh nagyszótár viszont 

37 jelentést sorol fel, éppen ezért nem tudhatjuk, hogy a sokjelentésű szónak éppen 

melyik jelentéséről van szó. Ezért vetik be gyakran a rejtvények szerzői. 

 

(8) Lancé dans la vitrine d’une librairie londonienne, il rapporte* beaucoup de livres*.  

 = BEST-SELLER         Obs. 736 

 ’Egy londoni könyvesbolt kirakatába helyezve sok könyvet/fontot hoz/jövedelmez’ 

 

Ebben az esetben utalás történik az angol környezetre. A tipikus francia 

meghatározás szellemének megfelelően többjelentésű szavak szerepelnek a 

definícióban. A francia livre főnév homonima. Jelentései: 1. (hímnemű főnévként) 

’könyv’ 2. (nőnemű főnévként) ’font (sterling)’. A rapporter ige pedig poliszém. Főbb 

jelentései: 1. ’(vissza)hoz’ 2. ’jövedelmez’ stb. 

Ha maga a definíció is angolul van, akkor csaknem biztosak lehetünk abban, hogy az 

elvárt megoldás is angol szó lesz. 

 

(9) First violin. = LEADER*         Obs. 742 

 ’első hegedű(s)’ 

 

Az eredeti keresztrejtvényben a definíció dőlt betűvel van szedve. Ez is 

kihangsúlyozza annak idegen voltát. A megoldásként elvárt leader szó némileg 

problémás. Sem angol, sem pedig francia szótárak nem tartalmazzák az elvárt 

’első/vezető muzsikus’ jelentést. Az Oxford English Dictionary LEADER szócikkének 4. 

pontjában szereplő egyik példát említhetjük meg: „[…] a performer who in a concert 
takes the principal violon […]”. A francia egynyelvű szótárak számos jelentést adnak 

meg, ezek közül az ’egy csoport vezetője’ alkalmazható leginkább. A zenére, zenekarra 

nem utalnak. Viszonylag hosszú keresés után sikerült rábukkanni a Robert & Collins 

szótárban a franciában is használatos premier violon kifejezésre. 

 

(10) Il ne s’approche jamais de son compagnon de voyage. = RAIL ’sín’   Obs. 762 

 ’Sohasem közelíti meg útitársát’ 
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Mi tekinthető anglicizmusnak? A rail ’sín’ szó például teljesen integrálódott 

anglicizmus, a Petit Robert nem is tekinti annak. A végső soron francia eredetű szó az 

angolból visszakerült a francia nyelvbe és jövevényszóvá vált. Ennek ellenére benne 

van az anglicizmus-szótárakban. 

 

(11) Séances publiques de plaisir solitaire … = RÉCITALS ’szólókoncertek’  Obs. 762 

 ’magányos öröm nyilvános szeánszai’ 

 

Az angolból átvett ’szólókoncert’ jelentésű récital szót mai francia helyesírással éles 

ékezettel írják. Az angol szót a franciából átvett réciter ’elmond, előad’ szóból 

képezték. 

 

(12) Il faut renoncer à les prendre* quand il y a des parasites*. = SPEAKERS 

’rádióbemondók’        Monde 58 

 ’Le kell mondani az ő fogásukról/vételükről, amikor paraziták vannak’ 

 

A francia parasite szó itt nem ’élősködő’ jelentésben szerepel, mint ahogy azt 

várnánk, hanem a rádióműsor vételét ’zavaró zörejek’ értelemben. A speaker szó 

álanglicizmus a franciában. Angliában eredetileg a brit Alsóház elnökét nevezték így, 

valamint az angolszász országok parlamentjeinek vezető tisztségviselőit. Ma gyakran 

használják a native speaker ’anyanyelvi beszélő’ kifejezést. A sporteredmények közlőit 

announcer-nek hívták. A francia nyelvben viszont (1904-től) a sporteredmények 

bejelentőit nevezték speaker-nek, később a rádióbemondókat, majd pedig 

tévébemondókat, de mára ez az anglicizmus elavult. Helyette az annonceur és 

mindinkább a présentateur kifejezések használatosak. A francia keresztrejtvények 

bizonyos archaizmusokat életben tartanak. 

 

(13) Elle paraît pour ses annonces*. = SPEAKERINE ’bemondónő’    Obs. 772 

 ’A hirdetései/bejelentései miatt tűnik fel’ 

 

A speakerine szó álanglicizmus. 1953-ban bukkan fel először. Az angol speaker 
szóhoz illesztették a német -in nőnemképző alapján az ine szuffixumot, melynek ez az 

egyedüli előfordulása. Már elavult, korábban az annonceuse, vagy legújabban a 

présentatrice kifejezéseket használják helyette. 

 

(14a) Allant* en Amérique. = PEP        Obs. 760 

(14b) On l’emploie pour le punch*, ou pour les mauvais jours. = PEP   Obs. 739. 

 

Bizonyos rövid, gyakori betűkből álló szavak gyakran bukkannak fel 

keresztrejtvényekben. Az anglicizmusok közül ilyen a pep szó, amelyre két definíciót 

is idézek. A (14a) alatti meghatározás, sok más meghatározáshoz hasonlóan, 

szándékosan kétértelmű. Lehetséges értelmezései: 1. ’Amerikába menve’ 2. 

’dinamizmus, vitalitás Amerikában’. Az Amerikára történő utalás sejteti, hogy 

anglicizmussal lehet dolgunk. Így is van. A pep megfejtés az angol pepper ’bors’ szó 
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szócsonkítás útján keletkezett rövidítése. A (14b) alatti meghatározásban más 

értelmezések lehetségesek: 1. ’Használják a puncs készítéséhez, vagy rossz napok 

esetére’. Ez igaz is, hiszen a puncs sokféle fűszert tartalmaz. 2. Az angolban a punch 

szó homonimapárt alkot. Ennek egyik tagja az ’indiai eredetű ital’, a másik pedig a 

különben francia eredetű ’szúrás, ütés’ jelentésű szó. Ez utóbbi poliszém. A francia 

sportnyelvben a ’bokszolók dinamizmusa, hatékony bokszolás’ jelentésben is 

használják. Tehát a (14b) alatti példa első fele értelmezhető úgy is, hogy ’használják 

dinamizmus értelemben’. Ez pedig megint csak pep. 

 

(15) Ne va pas sans corner*. = COSY      Monde 50 

 ’Nem megy dudálás nélkül’ 

 

Első olvasásra nem gondolnánk, hogy anglicizmussal van dolgunk. Ha poliszém 

szóként értelmezzük a francia corner [korne] igét, akkor az alábbi jelentésekből 

indulhatunk ki: 1. ’kürtjelet ad’ 2. ’megafonba beszél’ 3. ’papírlap sarkát behajlítja’ 4. 

’szarvával megdöf’ stb. Kiderül azonban, hogy a corner szó homográf párt alkot, 

[korner] kiejtéssel jelölheti a ’szöglet’ jelentésű sportanglicizmust, az általános ’sarok’ 

jelentés nem terjedt el a franciában. Az angol nyelvben az Oxford English Dictionary 
szerint 1894 óta adatolható a cosy corner kifejezés, melynek jelentése ’egy szoba 

sarkába illesztett kárpitozott ülőbútor’, bár az Országh-Magay szótár csak ’meghitt 

sarok’ jelentést ad meg. A francia nyelvben 1902-ben bukkan fel. A francia 

anglicizmus-szótárak kiegészítik a ’sarok-bútor’ jelentést azzal, hogy ’dívány és polc’. 

A definíció tehát erre az anglicizmusra utal, amely a francia nyelvben összetett szó. 

 

(16) Voit tout en Angleterre ou dans l’Orne. = SEES      Obs. 752 

 ’Mindent lát Angliában vagy (az) Orne megyében/folyóban’ 

 

A megoldás sees. Ez értelmezhető az angol see ’lát’ jelentésű ige egyes szám 

harmadik személyben álló alakjaként, továbbá a franciaországi Orne folyóról 

elnevezett megyében található Sées városka neveként is. A szerző a kétszeres 

meghatározás technikáját alkalmazta, melyek közül az egyik anglicizmus. 

 

(17) Prima donna = CARLA BRUNI                  Obs. 747 (2008. január 24.) 

 

A definíció olasz kifejezés, ez utal a megoldásban szereplő személy olasz voltára. 

Nem az általánosan használt ’főszerepet alakító operaénekesnő’ jelentésben kell 

értelmezni, hanem a szó szerinti jelentésben, ami ’első hölgy’. Ugyanez a szó szerinti 

jelentése a first lady anglicizmusnak is, amely az amerikai elnök feleségére utal. Carla 

Bruni viszont a francia köztársasági elnök újdonsült felesége. Ez a rejtvény áttételesen 

használ anglicizmust, noha az ténylegesen sem a definícióban, sem pedig a 

megoldásban nem szerepel. 

A francia keresztrejtvény-szerzők sokszor körülményes meghatározásokat adnak 

meg. 



230 

 

 

(18) Proverbialement, ce sont des opérations qui ne concernent pas le groupe de Mick  

 Jagger. = ÉMOUSSAGES        Obs. 745 

 ’A közmondás szerint ezek a műveletek nem vonatkoznak Mick Jagger együttesére’ 

 

Mick Jagger a Rolling Stones együttes vezetője. Az angol nyelv használja a Rolling 
stones gather no moss közmondást. Ennek a francia megfelelője: Pierre qui roule 

n’amasse pas mousse. ’A guruló kőre nem tapad moha’. Éppen ezért a guruló 

köveknek nincs szükségük a francia nyelvben az émoussage, azaz a ’mohairtás’ szó 

által jelölt tevékenységre. 

Mint említettük, egy poliszém angol szó jelentései közül legtöbbször csak egy-egy 

jelentés kerül át a francia nyelvbe. Ha a francia nyelvi anglicizmus többjelentésű, 

alkalmassá válik, hogy francia keresztrejtvényekben szerepelhessen. 

 

(19) C’est tout l’art du clip.* = ORFÈVRERIE       Obs. 727 

 ’Ez a (video)klip teljes művészete’ 

 ’Ez a klipsz (csíptetővel rögzíthető ékszer) mesterségének az egésze’ 

 

A clip anglicizmus ’fülcsipesz’ jelentésben 1932-ben bukkan fel. A ’videoklip’ 

jelentés 1982 óta adatolható. A két jelentés az angol nyelvben is különböző időből 

származik. A francia egynyelvű szótárak homonimáknak tekintik őket. A második 

értelmezés bizonyult helyesnek, hiszen az ékszerek készítése az orfèvrerie 

’ötvösművészet’ részét képezi. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek utólagosan 

konstruált értelmezések. Amikor az amatőr kruciverbista megpróbálkozik egy-egy 

adott meghatározás megfejtésével, még meglehetősen tanácstalan. A lehetséges 

értelmezések csak fokozatosan, az egynyelvű értelmező szótárak alapos 

tanulmányozása után állnak össze. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy az anglicizmusok szervesen beépülnek a 

keresztrejtvényekbe is. Majdnem mindegyik rejtvény tartalmazott anglicizmust. Ezek 

legtöbbször már a Petit Robert szótárban regisztrált jelentésekben fordultak elő, éppen 

ezért nem beszélhetünk az anglicizmusok féktelen burjánzásáról. Kiemelt helynek 

számít a potence ’akasztófa’ pozíció. Így hívják a vízszintes és a függőleges 1 alatti 

különösen fontos megfejtéseket, ahol olykor az aktuális politikai események is 

visszaköszönnek (Carla Bruni), de hosszabb anglicizmusok is felbukkanhatnak (best-

seller, mackintosh, squatteur, spinnaker, starlette). Legtöbbször azonban csak rövid, 

megkerülhetetlen angol szavak. Az angol tea ’tea’ szóra már nem győznek újabb is 

újabb definíciókat kitalálni. 

A Le Nouvel Observateur hetilap keresztrejtvényei teljes mértékben kihasználják az 

integrálódás különböző fázisaiban érlelődő, de már a legújabb szótárakba bekerült 

anglicizmusokat. Ezzel is hozzájárulnak azok végleges asszimilációjához. 
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ÖTVÖS ZOLTÁNNÉ 
 

 

EGYMÁSTÓL TANULÓ GYERMEKEK: GYERMEKDIALÓGUSOK 

VIZSGÁLATÁN KERESZTÜL MEGKÖZELÍTETT TANULÁSI 

INTERAKCIÓK 
 

 
 

1. Bevezetés 
 

Jelen tanulmány középpontjában olyan gyermeknyelvi dialógusok állnak, amelyek egy 

kétéves adatgyűjtő munka néhány hónapos szakaszából származnak, mégpedig egy 

háromfős testvérközösségben spontán módon megvalósuló tanítási interakciók 

beszédszituációinak rögzítéséből. 

Abból a kognitív pszichológiai álláspontból kiindulva, hogy a tanítás – az 

institucionális pedagógiai értelmezések mellett – felfogható egy természetes adottság 

kifejlődése nyomán megnyilvánuló folyamatnak is, feltételezetten meghatározható még 

az is, hogy bármely szociokulturális kontextusban minden gyermek magától adódóan 

aktív résztvevője tanítási helyzeteknek (Strauss 2002). Már kisgyermekkorban 

általánosnak vehető a tanítás praxisa: a három és fél éves korú gyermekek is tanítanak, 

illetve tanuló partnerként reagálnak, valamint a kétéves korúak is közreműködnek – 

mindössze ugyan a tanuló fél szerepében (Strauss 2002: 421–422). 

Ezeket szem előtt tartva, egy adott gyermekközegben realizálódhatnak olyan társas 

interakciók, amelyek tudásközvetítést megnyilvánító epizódokat reprezentálnak, amikor a 

tanító fél minden esetben gyermek, aki sajátos szándékokkal és célokkal viszonyul – egy 

adott tudással nem vagy nem kielégítő minőségben rendelkező – másik gyermekhez, s 

kettőjük lehetséges együttműködése reprezentál egy strukturális sajátságokkal bíró, tanító-

tanuló diskurzust, amely egyben a köznapi társalgási tevékenységek hálózatában is 

vizsgálható. 

Az előbbiekben meghatározott diskurzusfajtákat az alábbi vizsgálódásban tanulási 

dialógusnak nevezem, és egyes társalgási jellemzőit (Iványi 2001; Yule 1996) 

tanulmányozom, mégpedig a dialógusok kezdetéhez és végződéséhez kapcsolódó nyitó 

és záró dialógusrészek szekvencialitását, majd rövid kitekintést nyújtok a kutatás 

további kiterjesztési irányairól. 

A verbálisan formált cselekvéssorként tekintett tanulási dialógusok 

megnyilatkozásokból fűződő szekvenciapárok szerveződései, amelyek során a nyitó- és 

zárószekvenciák szemantikai és szintaktikai összefüggésben tárulnak fel úgy, hogy 

kialakulásukban jelentős érvényesítő hatással bír a replikastimulusok nyomán 

keletkező replikareakciók összejátszó ereje (Boronkai 2006: 73–75). 

Általában a dialógus kezdetét jelző nyitópár többszörös jelentőségű: a 
nyitószekvenciához képződő reagálási egységgel épülve megmutatja egy feltételezetten 

várható beszélgetési esemény teljesülési lehetőségét – egyrészt. Továbbá jellemezhető 
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a nyitópár a kapcsolatfelvétel aktusának oldaláról, amely döntően magában foglalhatja 

az üdvözlést, megszólítást, valamint előrevetítheti a szerephelyzet dimenzióit. 

Jelen dialógusok résztvevői testvér viszonyban álló gyermek beszélők, és a tőlük 

nyert adatok kivétel nélkül informális, tervezetlen beszélgetések rögzítései, amelyek 

családi kommunikációs beszédeseményekként is jellegzetes vonásokkal rendelkeznek – 

már a dialógusok kezdeteit is tekintve (Boronkai 2005). Az általánosan vett 

beszélgetésekhez kötődő konvenciókészlet mozgósítása a családi dialógusok esetén 

jóval rugalmasabban zajlik. Ez azt jelenti például, hogy a folyamatos együttlét 

körülményeiben szükségtelenné válnak a köszönőformák minden egyes beszélgetés 

indításakor, valamint a megszólítások a formális kötöttségek helyett keresztneveken, 

beceneveken történnek, illetve a családtag szülői szerepének megnevezésén keresztül. 

A folytonos közös időtöltések a családtagok közötti állandó, kommunikációs 

készenlétet eredményezik, ennek következtében a beszélő felek nem határozzák meg 

újra és újra státuszukat, helyette megfelelő magatartás az, ha nem mutatnak devianciát 

az ismert szerepekhez képest (Boronkai 2005). 

A társalgások szerveződését szabályozó funkcióban döntő érvényű az, hogy a 

párokba rendeződő szekvenciák kontextuálisan következményei a megelőző 

szekvenciáknak, és egyúttal előzményei a rákövetkezőknek. 

A családi beszélgetésekben gyakran előforduló jelenség az, hogy a válaszreakció 

nem precízen reflektál a nyitószekvenciára, esetleg nem is reflektál egyáltalán: ilyenkor 

a társalgási maximák megsértésével új fordulatot vehet, illetve elakadhat a beszélgetés. 

Sajátosan előforduló társalgási eleme ez a tanuló dialógusoknak is, mivel a 

beszélgetések hymesi értelemben vett elrendezéseiben (Hymes 1997) nem egyszer 

kiemelt jelentőségű egy-egy cselekvés megismertetése és gyakoroltatása, s ebben a 

szituációban a kulcsfontosságú verbális és nem verbális segítés és irányítás olykor 

megáll válaszreakció nélkül. Ez több okból is megtörténik. A beszélgetés szervesen 

összeszövődhet például egy játéktevékenység végzésével, ahol a másik fél részéről 

végzett gyakorlat vagy ismétlő aktus helyettesítődik a válaszreakció argumentumába, 

továbbá az egymástól tanuló gyermekek között jellegzetes az olyan interakció, amikor 

a tanuló fél részéről nem hangzik el válasz, hanem együttműködő cselekvésével reagál 

társa instruktív, tanító-vezető monológjára. 

Másrészt a gyermekpárbeszédek vizsgálatánál számolni kell a beszédükben 

megnyilvánuló életkori sajátosságokkal: a gyermekek beszédprodukcióit s egyben 

társalgásbeli részvételük minőségét meghatározza érlelődő grammatikai és pragmatikai 

tudásuk adott szintje. 

 

2. Az adatokról 
 

A megfigyelt gyerekcsoportról részt vevő megfigyelőként rögzítettem a téma dialógu-

sait. A következőkben hat hónap gyűjtését tekintem, összesen tizenhat párbeszédet: a 

három adatközlő a periódus alatt egyenként: (X) – a kilencedik, (Y) – az ötödik és (Z) 
– a harmadik életévét töltötte éppen; nemüket tekintve a legfiatalabb fiú-, a két idősebb 

pedig lány. 
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Saját gyerekeimről lévén szó, a közösen eltöltött idők kínálták az alkalmakat, amikor 

legtöbbször belső indíttatásuk nyomán felmerült egy-egy tanulási együttműködésre 

irányuló fordulat, de megfeleltek azok az esetek is, amikor egy külső személy – 

leginkább más családtag – motiválta a tanuló, interakciós beszédszituáció 

kibontakozását. 

A tanulási beszédszituációk fizikai elrendeződése jelentős hatást gyakorolt a 

színhely alakulására olyan értelemben, hogy a fizikailag nyitott tér mintegy definiálta a 

gyermekek programképzését a mozgással, sporttal meghatározható tudásközvetítő 

témák kifejlődési irányába. Emellett dichotomikusan – zárt fizikai térben – tipikusan az 

intellektuális vonatkozású tanulói helyzetek bonyolódtak. 

Az interakciók a következő részvételekben variálódtak: hét esetben (Y) és (Z) között 

zajlott kétszereplős dialógus, és további öt beszélgetésben (Y) és (Z) 

együttműködésében megnyilatkoztak felnőtt kommunikátorok (F). Három alkalommal 

került rögzítésre (X), (Y) és (Z) közléseiből álló társalgás, valamint egy (X) és (Y) 

között lefolyt társalgás. 

A tudásközvetítés irányultsága az említett esetek többségében az idősebb beszélő 

dominanciájával jellemezhető, vagyis az idősebb fél érvényesít egyfajta tanító, 

instruáló, magyarázó, partneri funkciót a fiatalabb korú beszélővel: a két fél 

relációjában végső soron egy kiegyensúlyozott, kölcsönös viszony érvényesül az 

irányító kommunikátor dominanciája mellett. 

A párbeszédek rögzítését kétfajta módon végeztem: egyrészt diktafont használtam, 

másrészt praktikusnak bizonyult a gyorsírásos jegyzetelés módszere is. 

 

3. A dialógusokról 
 

A közös tanulási szándékegyeztetés legtöbbször már a dialógusok kezdő 

megnyilatkozásaiból tetten érhető: ilyenkor a kapcsolatteremtő szekvenciák a kérdés-

válasz, felhívás-elfogadás, ajánlat-elfogadás, kérés-teljesítés szomszédsági párokat 

teljesítik úgy, hogy a kérést, illetve a felhívást kezdeményezheti a tanuló fél, amikor is 

kívánságára beszédpartnere beleegyezően felveszi a tanító, vezető pozíciót, például: 

 

Z  – Akarok ezzel már én is játszani. Hogy kell ezzel játszani? 

Y  – Jó, csak várj egy kicsit. Figyelj, ide rányomod ezzel. Még ide, és a párokat  

 kirakod.  Kirakod a Shreket. 

 

Tipikusan a tanító fél is tehet ajánlatot vagy felhívást, amelynek elfogadásával 

feltételeződnek az együttműködés perspektívái. 

Hat esetben megállapítható, hogy egy adott társalgásban az egyik kommunikátor 

valamely megnyilatkozása – amely megjelenhet valamely egyéb cselekvéssel 

összefüggésben – készteti partnerét arra, hogy megpróbáljon magáévá tenni egy javító, 

instruktori szerepet. Ilyenkor a társalgást, a további beszédfordulókat az adekvát 

tudásra, viselkedésre irányuló fejlesztés fogja át, és tartja is végig egészen a záró 

szekvenciákig. 
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A szituáció tanulási interakcióba hajolhat oly módon is, hogy az indító szekvenciák 

nem explikálják azt, hogy tanulási-segítő együttműködés kerül kilátásba. Látszólag az 

egyenrangú, együttes cselekvésre történő felhívásnál a propozícióra vonatkozó közös 

háttértudás implikálja a beszédpartnerek számára, hogy a felhívás elfogadásával az 

egyik fél – a kiegészítésre szoruló tudása folytán – tanulói pozícióba kerül majd, 

amennyiben partnere eleget tesz az ezzel konveniens, domináns szerepnek, amelyek 

összességükben határozzák meg a kezdeményező szekvenciában vagy szekvenciákban 

előirányozott együttműködés további feltételeit, például: 

 

Y  – Gyere, fogat mosunk, aztán játszhatsz. 

Z  – De én most játszom! 

 

Előfordul, hogy az egyik interakciót egy felnőtt kommunikátor (F) megnyilatkozása 

kezdeményezi: a felhívó szekvenciához kapcsolódó válasz részben elfogadást nyilvánít 

a felhívó fél irányába, majd az elfogadás azonnali aktualizálásával a másik partnerhez 

fordul egy kérés megtételével, aki engedelmes válaszreakciót prezentál: 

 

F  – Nádjuska, taníts már valami éneket Zolikának! 

Y – Jó! Énekeld el, Zolika, hogy süss fel nap! 

 

A társalgásokat indító, szekvenciális részek az alkalmak egy részénél explicit módon 

azonosítják egy tanulási szituáció bevezető szakaszát, máskor a beszélgetés iránya, 

túljutva a nyitószekvenciákon, a továbbiakban tolódik el egy spontán felmerülő beszéd- 

vagy cselekvéselem didaktikus megtárgyalása felé, ez utóbbiaknál egyfajta időtöltő és 

kapcsolattartó céllal folyó társalgásban – a kezdeti megnyilatkozások még közvetett 

módon irányulnak a tanulási fordulat realizálódása felé. 

A beszélgetések – egyrészt családi kommunikációs vonatkozásaik folytán, másrészt 

a gyerekek sajátos pragmatikai aktivitásával összefüggésben (Pléh 1984: 341–342) – 

nélkülözik az általános társalgások lezárásához értelmezett egyeztető, kihátráló, záró 

eljárásokat. Az együttlét és a kommunikációs folytonosság megmarad, mialatt 

átrendeződik a beszédhelyzet. Ilyenkor részben a társalgás tanulási menetének 

alakulásából következően, részben a díszlet és esetleg a keret módosulásai folytán az 

aktualizálódó, további beszédhelyzet expozícióival megszakad a tanulási epizód. 

A következő részletben Y abszolváltnak értékeli instruktori teendőit, amelyeknek 

értelmében közli kilépését a társalgásból és egyben annak díszletéből: 

 

Z  – Miért? Mért megmutatod? 

Y  – Hogy tudjad. 

Z  – Hogy tudjam? 

Y  – Most már segítek neked, csináld te, így ráteszem, így ni, már itt sem vagyok. 

 

A legtöbbször legalább nyolc beszédfordulóból álló tanulási meneteket magukban 

foglaló interakciók kifejlődése gyakran vezet a dialógus végéhez úgy, hogy a tanulási 
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témához tartozó utolsó szekvenciák egyben a társalgás utolsó fordulóiként is 

szerveződnek. 

Külső behatás vezérli a dialóguszárás momentumát egy következő beszélő 

bekapcsolódásával az alábbi példában. 

 

Z  – Köszönöm szépen. Most melyiket? 

Y  – A kakast a másik oldalon. 

Z  – A taraját előbb. 

Y  – Igen, a taraját így. 

F  – Folyik a víz, gyertek fürödni! Utána még folytathatjátok. 

 

Ez esetben azonnal megszűnt a társalgás, azonban a diskurzus folytatódására is 

akadhat precedens, ahol a bekapcsolódó harmadik személlyel történő beszédlépésekben 

megnyilvánuló alkudozás és a közös tevékenység folytatásának kísérlete variálódhat. 

Az adott társalgáshoz becsatlakozó új beszélő megnyilatkozása könnyen 

befolyásolja a tanulási epizódot, különösen, ha maga a közlés azzal a céllal lép be a 

diskurzusba, hogy a beszélgetés felfüggesztését érje el. 

 

4. Összegzés és kitekintés 
 

A felvillantó erejű elemzés azt mutatta, hogy az egymást tanító, segítő gyermekek 

családi diskurzusban megnyilvánuló verbális interakciói társalgáselemzési 

szempontokból megközelíthetőek: variálódó mintázatban jellemezhetjük például a 

társalgás szerveződésében a kezdeti és záró közlések funkcióit teljesítő 

beszédfordulókat. 

Kitekintésként elmondható, hogy jelen korpusz kutatása tovább mélyíthető és 

bővíthető: jelen munka elsődleges kiegészítése lehet a tanulási dialógusok nyitó és záró 

egységei által közrefogott, tanulási akciót bonyolító dialógusrésznek az analízise. 

Vélhetően jelentős eredményekre juthatunk még a megnyilatkozások beszédaktus-

vizsgálatával, illetve a deiktikus elemek strukturálódásának és sajátos funkcióinak a 

részletezésével. 

Kiemelt jelentőségű területet képez az elsőnyelv-elsajátítás folyamatával összefüggő 

nyelvi jelenségek vizsgálata a dialógusok komponenseit tekintve, és amennyiben 

növeljük a dialógusszámot az idődimenzió bevonásával, úgy egy longitudinális 

vizsgálódás perspektíváival is számolni lehet, amely kiterjeszti az elsőnyelv-

elsajátítással felmerülő témákat – akár a nyelvi, akár a kommunikatív kompetencia 

köréhez kapcsolódó problémák leírásakor. 
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Források 
 

A szerepeltetett adatok készülő disszertációm mellékletében jelennek meg egy 24 naptári hónap 

alatt képzett korpusz részeként. 
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P. SZILCZL DÓRA 
 

 

A NYELV ÉS AZ INTERPRETÁCIÓS KÖZÖSSÉG 
 

 

 

 

 

Nyelv és kommunikáció 
 

Csak az analitikus rátekintés szeli ketté ezt a két területet, melyek közötti illékony 

határok a mindennapi életet élve összemosódni látszanak. Valóban nem beszélhetünk 

kommunikációról nyelv és nyelvhasználat nélkül, miként a nyelv sem működik 

kommunikáció nélkül. A nyelv a kommunikációban él, maga a kommunikáció pedig a 

nyelv megvalósulásának, úgymond, a terepe. Mindaz, amit a nyelvről el tudunk 

mondani (és itt fontos az, hogy ezeket el is tudjuk mondani), arról szól, hogy bizonyos 

beszélők, bizonyos helyen hogyan s miképp kommunikálnak általa. 

A kommunikációs megközelítés számára talán éppen ezért, nem véletlenül maga a 

nyelvközösség válik hangsúlyossá. Az a nyelvközösség, amely használja a nyelvet, s 

e nyelvhasználat során benne jeleket valamely kódra tekintettel értelemtelinek és 

legitimnek fogad el. Ezt a közösséget nevezi Habermas (2007) interpretációs 

közösségnek. A nyelv kommunikatív szempontú leírása ezekre az interpretációs 

közösségekre helyezi a hangsúlyt. A nyelv így az azt működtető közösség 

létezésében betöltött szerepe révén válik fontossá. Ezért is helyezzük mindig a 

hangsúlyt egy közösségen belüli nyelvi tevékenység leírására. E közösség(iség) a 

nyelvről beszélve megkerülhetetlennek látszik. Az előadásban néhány jelenség 

kapcsán szeretnék rámutatni arra, hogyan is működnek ezek az interpretációs 

közösségek. Talán a fő kérdést úgy fogalmazhatnám meg, hogy kommunikációs 

szempontból mit is jelent „egy nyelvet beszélni”. 

 

Langue és parole. Ez utóbbi a kommunikáció? 
 

A nyelvre szokásosan úgy tekintünk, mint (írás)jelek vagy tagolt emberi hangok révén 

megvalósuló rendszerhálózatra, azon elemek és szerkesztési szabályok összességére, 

amelyek birtokában a közösség tagjai létrehozzák és megértik a beszédet vagy más 

nyelvi produktumot. A nyelv egyrészt az ember nyelvi képességét (a saussure-i faculté 

de langage-t) jelenti, másrészt vonatkozhat egy adott nyelvre (saussure-i langue). Az 

utóbbi az előbbi konkrét megvalósulásának tekinthető. 

A nyelv ebben az értelmezésben nem egyfajta aktivitás, vagy társadalmi interakció, 

hanem inkább absztrakt elemeknek egy rendszere. Éppen ezért fontos a saussure-i 

szétválasztás (1916), mely a nyelvet megkülönbözteti a beszédtől (langue – parole). 

Felajánlva, hogy a nyelven valamely hangzótípusokból és e típusok kombinációinak 
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szabályaiból felépülő absztrakt rendszert értsünk inkább, amely a verbális aktivitásban 

fejeződik ki. Maga a nyelv, illetve a nyelvi működés felfedhető ezen aktivitások 

részletes elemzése által. Ugyanakkor beszéden egy adott közösség verbális 

aktivitásának konkrét megnyilvánulásait értjük. Beszélőnek tekintünk pedig minden 

nyelvhasználót, aki egy adott nyelvközösség tagjaként jeleket fog fel és hoz létre. 

 

Nyelvi és kommunikatív kompetencia 
 

Bourdieu nyelvszociológiai írásaiban kritikával illeti a hagyományos nyelvtudományt, 

azt ugyanis túl szűknek találja, mert a nyelvet csak a nyelvi jelek és a nyelvtani 

szabályok rendszereként tárgyalja – a nyelv társadalmi alkalmazásának kérdésétől 

leválasztva. Szerinte éppen ezért a nyelvszociológiának erre kell tennie 

vizsgálódásának súlypontját. Ugyanis a „neutrális nyelvi kompetencia nem fedi le 

mindazt a jelenségkört, amivel egy kommunikációs szempontú elemzésnek 

foglalkoznia kell” (vö. Pokol). 

Bourdieu központinak tartja megkülönböztetni az egyén kompetenciái között a 

nyelvi helyesség szabályai fölött elért kompetenciát az e nyelvhasználat társadalmilag 

helyes használatában elért kompetenciától. Ez utóbbi azoknak a szituációknak a 

felismerését és a megfelelő nyelvhasználat könnyed alkalmazását jelenti, ami 

alapvetően más ismerethalmazt és készségeket jelent, mint a nyelv szintaktikai 

szabályainak birtoklása. „Aki ebben gyakorlatlan, az suta és esetlen lesz” társadalmi 

érintkezésében, mégha „magánvalóan” tisztában van is a helyes nyelvhasználat 

szabályaival. „Ez pedig csak a megfelelő társaságokban forogva, a társalgások konkrét 

szituációinak ezreiben sajátítható el. Így azoknak a társadalmi csoportoknak a tagjai, 

akik elől ezek a társaságok elzártak, legfeljebb csak a nyelvtanilag helyes 

nyelvhasználatot ismerik, de hiányozni fog számukra a közösségi kommunikációhoz 

szükséges további kompetencia” (in Pokol). 

Kérdés, hogy ismerve a szavakat, a helyes nyelvhasználati módokat, rendelkezünk-e 

azzal, hogy a csoport mint közösségének egy tagját ismerjen fel. Tehát valóban nyelvi 

kódoltságról beszélhetünk csak a kommunikációs szituációkat elemezve. 

Semmiképpen! Tehát fontos a továbbiakban egy olyan nyelvelmélet létrehozása, mely 

együttesen képes kezelni a nyelvi és a kommunikatív kompetenciát. 

Searle az egyik, aki világosan megkülönbözteti a jelentéseket (ezek a 

propozicionális tartalmak, amikor állításokat teszünk arról, aminek az esete fennáll, s 

ezeket az állításokat ellenőrizzük az igazság és hamisság szempontjából) a mondatok 

használatától (az illokúciótól, attól, hogy kijelentéseink révén társadalmi cselekvéseket 

hajtunk végre). A nyelv használata nála ugyanis elválaszthatatlan attól, hogy 

elköteleződünk, megállapításokat fogadunk el és érvényesítünk. Egy nyelvet beszélni 

ebben a felfogásban nemcsak nyelvi szabályok alkalmazását jelenti, hanem konkrét 

beszédaktusok végrehajtását. 

Habermas szintúgy a kommunikatív kompetencia mellett érvel. A nyelvi 
kompetencia chomskyánus felfogása mellett minden egyénnek rendelkeznie kell a 

különféle társadalmi helyzetekhez és interakciókhoz köthető viselkedés-elvárások 
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felismerésével és teljesítésével. Ez utóbbit hívja kommunikatív kompetenciának, mely 

alatt olyan dolgokat ért, mint a lét és a látszat (igaz v. hamis) közötti különbségtevést, a 

lényeg és jelenség (hiteles v. képmutató ábrázolás) elkülönítését, és a van és a legyen ( 

a kölcsönösen vagy direktív módon elismert normák) alapján való cselekvést. 

Habermasnál a kommunikatív kompetencia az ideális beszédhelyzet feltételei 

mellett érvényesítendő beszéd- és cselekvőképességet jelenti (Felkai 2001: 22). A 

kommunikatív kompetencia vizsgálata tehát „a konszenzuális együttműködésre, 

nézetegyeztetésre és kölcsönös elismerésre elszánt” cselekvések egyetemes 

feltételeinek a leírását jelenti. 

Mindez nyelvi elemzéssel jöhet létre, úgy, hogy a kommunikatív kompetencia 

elemzésében a nyelvi vizsgálat határait kitágítjuk a nyelven (nyelvi kijelentéseken) 

keresztül megmutatkozó háttértudás vizsgálatára. 

Feladatként jelöljük meg azt, hogy megragadjuk egy meghatározott szituációban 

helyzettipikus beszédaktusokat, s ezek szociológiai, etnográfiai és pszichológiai 

szempontokat is érvényesítő leírását adjuk. Ehhez meg kell vizsgálnunk azt, hogy 

milyen szempontok azok, amelyeket a beszélő kifejezéseinek választásakor érvényesít, 

azért, hogy kölcsönösen megértsék a beszédben részt vevők egymást. Ehhez 

természetesen fel kell tárni, hogy mi a beszélő és a hallgató részéről a tudásaik 

megosztásának feltételrendszere. A beszélőnek ugyanis „a fennálló normák és érdekek 

tekintetében helyes megnyilatkozást kell választania, hogy így egy elismert normatív 

háttér vonatkozásában megegyezhessenek egymással a megnyilatkozást illetően” 

(Felkai, uo.). 

Habermas azt hangsúlyozza, hogy a nyelv egy, a kölcsönös megértésre szolgáló 

kommunikációs közeg, s az aktorok cselekvéseik koordinálása során mindenkor 

bizonyos célokat követnek. Kulcsfogalma a kommunikatív cselekvés, melyet az 

interakció egyik típusának tart. A kommunikatív cselekvés egy olyan interakció, 

amelyet az aktorok beszédaktusok révén hangolnak össze, de mégsem redukálhatók 

pusztán ezekre a beszédaktusokra (Felkai 2001: 35). A nézetegyeztetés kulturális 

formáit alkalmazzuk. Tehát egy beszédaktus megértése jelenti annak a kulturális 

háttértudásnak a megértését is, amely a beszédaktust egy adott csoportban 

(közösségben) érvényessé, helyessé, igazzá teszi. Ezek a kérdések a kommunikatív 

kompetenciát érintik. 

A kommunikatív kompetenciát a következő tényezők segítségével határozhatjuk 

meg: 

1. kölcsönhatás áll fenn köztem és a kommunikációs szituációban részt vevő másik 

fél között 

2. elképzelésem van cselekvése módjáról, azt hozzáillesztem saját céljaimhoz 

3. ismerjük azokat a normákat, amelyek a beszédszituációra vonatkozóan fennállnak 

(igazság, helyesség, érvényesség mentén) 

 

Amikor jeleket küldünk egymásnak 
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A nyelvi jelek alkalmazásokra szolgálnak, s mindannak, aki ezeket a jeleket meg akarja 

érteni, ezeket az alkalmazásokat kell tudni számbavenni. Az alkalmazás ugyanakkor 

elválaszthatatlan attól, aki alkalmazza ezeket, tudniillik a beszélőtől, és az alkalmazást 

lehetővé tevő szabályoktól (konvencióktól): nyelvi és kulturális kódoktól. Ezek a kódok 

az adott beszédközösséget illetően konszenzusosak. Nyelvi jelet ugyanis nem lehet 

másként alkalmazni, mint egy közösségen belül konszenzusként kezelt kód mentén. A 

nyelv és a nyelvhasználat ekként társadalmi jellegű. „A nyelv eszközjellege abban áll, 

hogy a langue elemei és a precedens értékű parole-tények előregyártott módon, 

publikusan a rendelkezésünkre állnak, sokak által használhatók.” Ismerni a nyelvet 

annyit tesz, mint felfogni és létrehozni azokat a jelentésadásokat, melyeket egy adott 

nyelvközösség elfogad. 

Jeleket küldeni csak azáltal tudunk egymásnak, ha kiismerjük magunkat abban a 

világban, amelyben bizonyos jelek jelentéssel bírónak számítanak. Kacsintani is csak 

az tud, aki tudja, mi számít kacsintásnak, s valójában mi az, ami a kacsintást 

megkülönbözteti az akaratlan szemrángástól. Tudniillik kacsintani annyit tesz, mint 

üzenetet kommunikálni, „méghozzá egy igen pontosan meghatározott és sajátos 

módon”: 

1. Szándékosan 

2. Egy bizonyos emberrel 

3. Meghatározott üzenetet adva át 

4. Egy társadalmilag megállapított szabály szerint 

5. Anélkül, hogy a társaság többi tagja tudna erről. (Geertz 1994: 178) 

 

Ekként maga a jelküldés és fogadás mint kommunikáció elképzelhetetlen anélkül a 

közösség nélkül, amelyben a jelentések nyilvánosak. A közösség kultúrája az a keret, 

amelyben „az emberek jelzéseket küldenek egymásnak és veszik is ezeket a jeleket” 

(Geertz 1994: 196). A kultúra maga elválaszthatatlan a közösségtől. Egy kontextus, 

melyen belül valami érthetővé válik. A megértés efféle objektivációit pedig a nyelv 

rögzíti számunkra. A beszélő számára ennek, a nyelvben rögzített világnak az elérésére 

van mód, ezt hagyományosan a nyelvi kategorizáció és a gondolkodás 

összefüggéseként tárgyalják. Az ember a világot ugyanis az általa 

elérhető/hozzáférhető nyelvi kategóriáknak megfelelően észleli, ezekben gondolkodik 

róla. 

 

A nyelvileg rajzolt sokféle világ 
 

A nyelv működésének alapja a jelentésadás (a szignifikációk létrehozására való 

fokozott igényünk). A nyelv mint társadalmi intézmény ezeken a jelkapcsolatokon 

keresztül működik. E jelkapcsolatokat vizsgálva írható le, miként objektiválódott a 

nyelvben a világ észlelésének és osztályozásának módja. Ezeknek a kifejezéseknek 

referenciális tartalma alkalmassá teszi őket arra, hogy a világot valamiképpen leírják. A 
kategóriákat azért tartja fenn tehát a nyelvközösség, mert ezeken keresztül 

vonatkozásokat állít elő a (kül- és saját) világra vonatkozóan. 
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Egyértelműen más a mutatkozása a világnak egy olyan kategorizáció során, melyben 

levélrágási szokásai alapján nyelvi kategóriákkal elkülönített 15 denevérfaj található, 

vagy 200 féle különféle elnevezéssel illetett tűlevelű fafajtát találhatok magam körül 

(számol be erről könyvében Geertz 1994), mint abban a mutatkozásban, ahol ezeket 

mintegy „észre sem tudom venni”, hacsak valaki fel nem hívja rá a figyelmet. 

Mindezek a példák annak a jelzésére jók, hogy belássuk, „egy ember, aki valamilyen 

nyelven beszél, például mellőzhet olyan különbségeket, amelyeket egy másik nyelven 

beszélő ember rendszeresen észlel” (Zvegincev 1977: 21), s ha szemügyre vesszük, mi 

az, amiről a kultúraközi kommunikáció során beszélni szoktunk, akkor jól látszik, ez az 

állítás a közösségek közti különbséget is jelentheti. Itt nem szeretnék belebocsátkozni a 

nyelv és világkép kapcsolatát taglaló diskurzus bemutatásába. Csak annyit szeretnék 

ebből átvenni, hogy tekintsük a továbbiakban a nyelvet úgy, mint társas intézményt, 

melynek a gondolkodásban, a világ reprezentációjában, rendszerezésében aktív 

szerepet tulajdonítunk. S akkor kérdés, hogyan tudjuk megosztani látásmódjainkat? Ez 

a nyelv esetében az osztályozási rendszerek vizsgálatával mutatható ki, hisz ezekben 

rögzülnek a valós emberi tapasztalatok. Természetesen nagy vihart kavaró esetek 

mindig vannak, az egyik ilyen a Samoa szigeteki alofa kifejezése körül bontakozott ki, 

melyet szokásosan az angol love szóval szoktunk fordítani. Ám, míg az angol kifejezés 

a szeretetnek ezt a megnyilvánulását a gyengédség, intimitás mentén érzékelteti, a 

Samoa szigetek lakóinál a kifejezés a kötelességet, a törődést jelenti. Valójában 

egészen mást éreznek az angolok, mint a samoaiak? 

 

Interpretációs közösségek 
 

„Külön-külön érzeteinket soha sem tudjuk összehasonlítani, ezért sohasem tudhatjuk, 

hogy azokon a szavakon, amelyekkel leírjuk őket, ugyanazt értjük-e. Mindössze annyit 

tudhatunk, hogy ezeket a szavakat rendszeresen ugyanazon alkalmakból használjuk.” 

(Ayer 1978: 124) 

A nyelv kapcsán az emberek egy bizonyos csoportjáról beszélhetünk, akik ugyanazt 

a nyelvet beszélik, a szavakat megközelítőleg „ugyanazon alkalmakból használják”, 

illetve felismerik azokat az alkalmakat, amikor e szavak használata érvényes. Az 

embereknek ezt a csoportját nyelvközösségnek tekintjük. Korábban állítottuk, hogy egy 

adott nyelvközösséghez tartozók világra vonatkozó tudását alapvetően strukturálja a 

nyelv, melynek jelentésalkotásai révén a világra vonatkozó ismeret, annak referenciája 

rögzített. Az egyén hozzáférése a világhoz a nyelven keresztül teremtődik meg. Az 

egyén csoporttagsága(i) révén hozzáféréssel bír az adott nyelvközösség nyelvi 

elemeinek bizonyos (nem jelentéktelen) készletéhez: ekként beszélhetünk szaknyelvről, 

zsargonról stb. A csoportot a világ bizonyos szegmenseire vonatkozó közös 

felkészültség jellemzi, mely egy nyelvi anyagban rögzül és felhasználhatóvá válik. A 

világ az ember számára annyiban nyitott, amennyiben rendelkezik azon elemek 

készletével, melyek kapcsán annak jelenségei leírhatók és másokkal megoszthatók. 
 

A megosztás mint kommunikációs aktus 
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Apel definíciója az emberről a következőképpen hangzik: 

„Az ember folyamatosan kölcsönös megértésre – például közös helyzetdefiníciók 

elérésére irányuló egyezkedés értelmében – nézetegyeztetésre szoruló lény.” Ekképp 

Apelnél a priorinak tekintett a kommunikációs közösség, amelyből „értelmezési 

teljesítményéhez történetileg áthagyományozott mintákat meríthet, s ahol saját 

fogalmait, kijelentéseit – önmaga megértésének aktusaiban – szembesítheti embertársai 

elképzeléseivel”. (Felkai 2001: 11) 

A szándék valaminek a kifejezésére, maga a kifejezés (a valóság valamely szeletére 

vonatkozó kifejezés helyessége) elképzelhetetlen kommunikációra utalt közösség 

nélkül. Valamit jelentésteliként kinyilvánítani csakis egy olyan közösség keretei és 

normái mentén lehetséges, amelyben az a valami jelként szerepel(het), azaz a közösség 

tagjai számára felismerhető annak jelentése. Éppen ez indokolja, hogy magával a 

jelentésadásért felelős közösséggel is foglalkozzunk. Az, hogy mely kifejezések 

számítanak érvényesnek, az egy közösség szüntelen ellenőrző és értelmező 

kommunikációs teljesítménye révén dől el. A közösség a nyelvi kifejezéskészlet 

folyamatos karbantartója, alakítója, szelektálója, s mindezt a folyamatos 

kommunikációs aktusok révén valósítja meg. 

 

Participáció 
 

A kommunikációkutatásban a participáció fogalmával (Horányi 2007) a megosztásra, 

az osztozás következtében előálló részesedésünkre utalunk, arra, hogy elsősorban 

jelentéseket osztunk meg egymással, miközben kommunikálunk. Ugyanakkor ezek az 

osztott jelentések néha elválasztanak bennünket más csoportoktól, akik más 

jelentéseket osztanak. A kommunikáció mint a participáció elsődleges formája tehát a 

nyilvános jelentéstulajdonítással van szoros összefüggésben. Vagyis a kommunikáció a 

nyilvános jelentéstulajdonítás aktusa, amelynek során legalább két személy között 

megosztásra kerülnek tudások, azaz dolgoknak és viszonylatoknak tulajdonított 

jelentések. Ezek a jelentések lehetnek szimbolikus jelentéstartalmak (olyan viszonyok, 

melyeket egy adott kultúrához tartozásunk révén ismerünk fel, kezdve a hétköznapi 

személyészlelés eseteitől egészen a műalkotáshoz, filmhez, vershez köthető 

jelentéstartalmakig). A kommunikáció során nem mást csinálunk, mint ilyen 

jelentéseket állítunk elő, osztunk meg másokkal, és részesedünk abból a tudásból, amit 

mások osztanak meg velünk. A nyelvhasználat tehát az elfogadáson alapul, ti. mások is 

„hozzám hasonlóan szegmentálják a világot és hozzám hasonlóan értelmezik.” Ez 

odáig vezethet minket, hogy a nyelvet az emberek közti kooperáció más formáihoz 

hasonlóként kezeljük. Habermas szerint a nyelvi vizsgálat hermeneutikai problémát 

kezel, s jelentések áthagyományozott kontextusára fordítja a figyelmet, amelyet a 

kommunikáció során beszélő felek igyekeznek feltárni, s a köztük fennálló 

különbségeket értelmező módon áthidalni. Ha kommunikációról beszélünk, akkor ez a 
jelentésegyeztetés kerül mindig a középpontba. A nyelvi kifejezések ugyanis a 

hallgatóval szemben interpretációs igényt támasztanak. Az értelemösszefüggés 
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megragadása és a beszélő felek közti hozzáférhetővé tétele a kölcsönös megértés 

feltétele. 
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PÁL HELÉN 
 

 

AZ IKES IGÉK RAGOZÁSA A BUKOVINAI SZÉKELYEK 

NYELVJÁRÁSÁBAN 
 

 

 

 

1. Bevezetés. A magyar köznyelvben az ikes igék ragozása egyes számban és jelen 

időben, de mindhárom módban jelentkezik. Többes számban az ikes igék az általános 

személyragokat kapják. A mai köznyelvben az ikes igék ragozási rendszerének 

bomlása tapasztalható, helyét pedig egyre inkább az iktelen általános személyrag veszi 

át. A kutatások szerint az ikes igék teljes rendszere a székely nyelvjárásokban található 

meg, de ott is megfigyelhető e ragozási rendszer bomlása. A bukovinai székelyek 

nyelvjárása a székely nyelvjárási régióba sorolható. A kivándorlások miatt a 19. század 

végétől kezdve a nyelvváltozat beszélői újabb közösségeket is létrehoztak, az 

elszakadás pedig az önálló nyelvi változásoknak kedvez. Előadásomban az ikes igék 

használatát vizsgálom a bukovinai székelyek egyes nyelvváltozataiban, elsősorban azt, 

hogy esetükben is fennáll-e az említett bomlás. 

 

2. A mai köznyelv ikes igéinek rendszere. Mielőtt rátérek az ikes igékre a bukovinai 

székelyek nyelvét illetően, áttekintem a mai köznyelv ikes igéinek rendszerét. Az igék 

ragozása az alábbi példákon látható (Kugler 2000: 118): 

 

Alszom/esem/rejtőzöm aludjam/essem/rejtőzzem aludnám/esném/rejtőzném 

Alszol/esel/rejtőzöl aludj(ál)/ess(él)/rejtőzz(él) aludnál/esnél/rejtőznél 

Alszik/esik/rejtőzik aludjék/essék/rejtőzzék  aludnék/esnék/rejtőznék 

 

Az ikes ragozás az elbeszélő múltban is jelentkezett (Kugler uo.). Bár ez a múlt 

használatos volt a bukovinai székelyeknél (Penavin 1972: 754; Fazekas 1979: 360; 

Lőrincz 1986: 19; Gáspár Simon 1986: 34, 52, 67), de a rendelkezésemre álló igék nem 

voltak elegendőek arra, hogy az elbeszélő múlt ikes igéinek rendszerét vizsgálhassam. 

 

3. A bomlás. A kutatások szerint az ikes ragozás felbomlása nem egyformán 

jelentkezik az ikes ragozás egyes alakjait és az igetípusokat illetően (Kugler 2000: 110, 

111, 118). Hegedűs Attila megfogalmazásában: „Az ikes ragozás irodalmi nyelvi 

alkalmazási szabályait a köznyelv jobbára csak a kijelentő módban tartja be. A 

felszólító és feltételes módban nem”. Az -ik rag megléte az adott szótól is függ 

(Hegedűs 2001: 359). 

 

4. A rendszer a nyelvjárásokban. Az eddig elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy 

az ikes igék teljes rendszere a székely nyelvjárásokban található meg (Hegedűs 2001: 
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358; Kálmán 1975: 54; Horger 1934: 144; Simonyi 1905), de a rendszer bomlásáról is 

beszámolnak egyidejűleg (Hegedűs uo.; Szabó 1997: 88; Imre 1971: 320; Simonyi 

uo.). Szabó Géza adatai szerint „főleg az idősebbek nyelvhasználata őrzi” (Szabó uo.), 

Imre Samu pedig azt írja, hogy „a bomlás morfémánként, az egyes nyelvtani alakoktól 

függően is különböző fokú lehet (…) Erdélyben az ingadozást nem annyira az egyes 

kutatópontok mutatják, hanem inkább maga az egész terület” (Imre 1971: 320). 

 

5. A népcsoport rövid története. A bukovinai székelyeknek nevezett népcsoport ősei 

az 1764-es madéfalvi vérengzés után menekültek Moldvába, majd az Osztrák-Magyar 

Monarchia kezdeményezésére 1776 és 1786 között Bukovinában telepedtek le. Öt 

falujuk maradt fenn a 20. század közepéig: Istensegíts, Fogadjisten, Hadikfalva, 

Józseffalva, Andrásfalva. A túlnépesedés miatt először 1883-ban ment egy csoportjuk 

az Al-Dunához, itt három település létrehozásában vettek részt, leszármazottaik ma is 

megtalálhatók Székelykevén (Skorenovac), Sándoregyházán (Ivanovo) és 

Hertelendyfalván (Vojlovica – ma Pancsova városhoz tartozik). A 19. század végén a 

mai Románia több településére is mentek bukovinai székelyek, például Dévára és 

környékére, de Marosludasra vagy Gyorokra is. Ekkor kezdődött a kivándorlásuk az 

amerikai kontinensre is. A Bukovinában maradt székelyeket 1941-ben a magyar 

kormány szervezetten áttelepítette Bácskába, ahonnan 1944 őszén a mai Magyarország 

területére menekültek. Itt több településre kerültek. 

 

6. Az ikes igék használata. Dolgozatomban tehát az ikes igék használatát vizsgálom a 

bukovinai székelyek magyarországi, az al-dunai székelykevei és a romániai cserna-

keresztúri csoportjaiban, de néhány szót ejtek Hadikfalva 19. századi falukönyvéről is. 

Arra keresem a választ, hogy mennyire következetes az ikes igék használata, 

megmaradt-e az ikes igék teljes rendszere, vagy bomlás tapasztalható. 

 

7. Hadikfalva falukönyve. 19. századi nyelvállapotot tükröz Hadikfalva falukönyve, 

mely 1799 és 1874 közötti feljegyzéseket és jegyzőkönyveket tartalmaz, de a könyv, 

sajnos, hiányos. A bejegyzéseket a falusi nótáriusok, bírák és alkalmanként a deákok 

készítették, akik földműves gazdák voltak. A falukönyvben fennmaradt a nevük is 

(Forrai 2006: 14). A könyv bejegyzéseiben található ikes személyraggal szereplő igék 

következetes használata állapítható meg, de a fennmaradt igék száma nem elegendő 

arra, hogy az ikes igék teljes rendszerét vizsgálhassuk (Forrai 2006: 65, 70, 78, 82, 88, 

112). 

 

8. A Magyarországon élők. Bukovinai székelyek 1944-től élnek Magyarországon, itt 

elsősorban a magyar köznyelv hatásával számolhatunk. Tehát a bukovinai székelyekre 

is jellemző az a megállapítás, miszerint „a nyelvjárási anyanyelvűek 

nyelvhasználatukban tömegesen és eredményesen közeledtek a köznyelvhez” (Kiss 

2001: 235). E köznyelvhez közeledés miatt adataimat elsősorban az idősebbektől 

gyűjtöttem, emellett felhasználtam a nyomtatásban megjelent bukovinai székely 

önéletírásokat is. 
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Gáspár Simon Antal (1895–1978) Istensegítsen született, Az én szülőföldem, a 

bukovinai Istensegíts című visszaemlékezését 1954–55-ben Magyarországon írta. A 

szöveg ikes igéinek ragozása nem következetes, az ikes ragozás mellett az iktelen is 

megjelenik ezeken az igéken: gondolkozom (67), de dolgozok (75), megrakodom (61), 

de megsetétedek (64). Egy mondaton belül is kétféleképpen szerepel az alábbi ige: ha 

az örményes bunda el szennyül mert újonnan fejér mind a hó ha el szennyesedik akkor 

… (77). A gondoskodik ige ragozása E/1.-ben gondoskodom (67), de a felszólító mód 

E/3.-ben két helyen is gondoskodjon alakban szerepel (18, 91). Más igéknél azonban 

ikes ragozás jelenik meg a felszólító módban: igyék (34), gondolkozzék (41), győződjék 

meg (59). A nyelvváltozatra jellemző (a keleti nyelvjárásokhoz hasonlóan [Kálmán 

1977: 54]), hogy egyes igék ikes ragozásúak E/3.-ben, amelyek a köznyelvben vagy 

más nyelvjárásokban iktelenek. Erre is van példa az önéletrajzban: fój a mulatság (93). 

Lőrincz Imre. Egy másik önéletrajz is íródott 1954-ben, címe A bukovinai 

Istensegítstől a völgységi Majosig, ez az istensegítsi Lőrincz Imre írása. (1904-ben 

született.) Az ikes igeragozás következetes használatáról esetében sem beszélhetünk. 

Például: amire visszaemlékszem (14), de emlékszek vissza (15). A felszólító mód 

használata is ingadozást mutat: dolgozzak (115), visszautazzak (158), látszódjék (122), 

leessék (160), egyék (579), valami kell történjen (521). Itt is találunk ikes igét, mely a 

köznyelvben iktelen E/3.-ben: lépik (356). 

Tamás Menyhért. A népcsoportból származó szépíró, Tamás Menyhért (1940-

ben született Hadikfalván) önéletrajzi ihletésű, szülei és a népcsoport tiszteletére 

íródott művében (Vigyázó madár) az irodalmi nyelv mellett nyelvjárási szövegek is 

szerepelnek. Itt is váltakozó az ikes igék ragozása: legyen mit egyen s igyon (35), 

álmodok (40), alszom (53), lefeküszök (81), fázok (99), eligazodol-e (47), 

kérdezősköcc (44), belézavarocc (47). 

Saját adatközlőim. Az ikes igeragozás következetlenségét tapasztaltam én is 

adatközlőimnél: én ës mëginnám, kelled dógozzak, mikor igyak, fázok (1999-es 

hangfelvétel, akkor 75 éves, hadikfalvi születésű nő), lezuhanyozok, nem szabad én 

mindënt ëgyek, hogy támaszkoggyak (2008-ban 84 éves hadikfalvi születésű nő). 69 

éves (hadikfalvi születésű férfi) adatközlőmtől pedig ritkábban hallani az ikes igéket 

ikes ragokkal, mint iktelenekkel: fázok, álmodok, ennék, innék, Pista bácsi egyen levest. 

Viszont a bukovinai székelyeknél használatos kend megszólítás mellett ikes ragozású 

igét hallottam: Kend egyék levest. Megmaradt azonban ennél az adatközlőnél az a már 

említett sajátosság, hogy egyes igék (a köznyelvvel ellentétben) ikes ragozásúak E/3.-

ben. Például: István bácsi, hiszik-e Istenbe?, ugy ahogy fogyik el [a fa], főrobbanik. 

Rónai Béla adatai. A Magyarországra került bukovinai székelyek ikes 

igeragozásával kapcsolatban Rónai Béla is hasonló megállapításra jutott. Ő az 

andrásfalvi Fábián Ágostonné Győrfi Mária nyelvhasználatát tanulmányozta az 1970-

es években a Bukovinai székely népmesék szövegében: „A nyelvjáráskutató 

szakembereknek az a megállapítása, hogy az ikes ragozás teljes egészében csak a 

székelyeknél található – a vizsgált mesék szövege alapján – a bukovinai székelyekre 
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nem érvényes (Rónai 1979: 338), ugyanis az ikes igék ikes és iktelen ragozását is 

tapasztalta. 

 

9. A határon túli bukovinai székely népcsoportok. A kutatások szerint a kisebbségi 

lét általában a nyelvjárási sajátosságok megmaradásának kedvez, mivel a magyar 

határokon kívül a magyar sztenderd kevésbé hat a nyelvhasználatra. Két határon túli, 

Bukovinából származó népcsoport nyelvében is vizsgáltam az ikes ragozási rendszert. 

 

Székelykeve. Az első egy szerbiai falu, Székelykeve. A bukovinai székelyek ide a 19. 

század végén bolgárokkal, németekkel és más magyarokkal (palócok, Szeged 

környéki magyarok) együtt települtek, de a bukovinai székelyek többségben voltak 

(Penavin 1972: 745; Galambos 2001). Penavin Olga az 1960-as és 70-es években 

tanulmányozta a három al-dunai településen élő székelyek nyelvjárását. Egy 1972-ben 

megjelent írásában az alábbiakat állapította meg az ikes igék használatáról a három 

települést illetően: „Az ikes ragozáshoz még ragaszkodnak, különösen az idősebbek. 

Sőt, néhány, az irodalmi nyelvben iktelen ige itt ikessé vált: lépik, termik… Az 

udvarias felszólításban ikesen használják az iktelen igét: Üjjék lë mán! Az ikes 

ragozás a fiatalabb nemzedék nyelvében veszít megterheltségéből, egyre kevesebben 

használják következetesen” (Penavin 1972: 756). 

A következetesség hiányát tapasztaltam 2007-ben én is, amikor a faluban jártam: 

lakok, emlékszek, kellett dógozzak (2007-ben 80 éves férfi), nem lett vóna szabad 

igyon, iszom, alszok, lehetett ugy dógozzon, emlékszek (2007-ben 77 éves nő), 

emlékszek, mennyen mindenki haza, egyen és igyon (2007-ben 61 éves nő, állandó 

lakhelye Horvátországban van), de ugyanez az adatközlő ikes ragozással használja az 

alábbi, a köznyelvben iktelen igét: fagyik meg a lábam. 

Székelykevén a bukovinai székelyek nyelvétől eltérő jelenség, hogy -ik rag hallható 

tárgyas ragozáskor T/3.-ben, míg a bukovinai székelyeknél vagy a köznyelvben -ják 

rag. Például: folytatik a továbbtanulást, választik a magyar nyelvű oktatást, de 

ugyanennél az adatközlőnél: fëltarcsák a kapcsolatot (2007-ben 40 év körüli férfi), 

vagy idősebb adatközlőmtől származó példák: olyan munka, este későig csinálik, 

ahogy most mondik (2007-ben 74 éves nő). Ez a ragozási mód E/3.-ben így hangzik: 

visszahozi, nem tarti magát magyarnak (2007-ben 80 éves férfi), elbonti, meghasiti (a 

fent említett 74 éves nő). Ez a nyelvi jelenség valószínűleg a Székelykevére betelepült 

Szeged környéki magyarok nyelvjárására lehetett jellemző, erre utal egy másik nyelvi 

jelenség is, miszerint adatközlőimtől a köröszt vagy a köll is hallható volt (2007-ben 55 

éves férfi és a fent említett 61 éves nő), továbbá elmondásuk szerint a falu egyik 

részének a neve a nem székely magyarok kiejtése szerint Fölszeg vagy Fölszög, míg a 

székelyek nyelvhasználatában Felszeg. Az említett nyelvjárási jelenségek a dél-alföldi 

nyelvjárási régió jellemzői, ide tartozik a Szeged környéki nyelvjáráscsoport is (Juhász 

2001: 278–281). 

 

Csernakeresztúr. A következő bukovinai székely népcsoport faluja Romániában 

található. Csernakeresztúrra 1910-ben telepedtek székelyek. Az ikes igék ragozását egy 
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1963-ban íródott önéletrajzban is volt lehetőségem vizsgálni. Az önéletrajzíró Dávid 

Albertné Csobot Borbála még a bukovinai Andrásfalván született, ahonnan 1909-ben 

költözött el. Ebben az önéletrajzban sem következetes az ikes igék ragozása: 

emlékszem (9), megvigyázkodom (31), nincs mit egyek (17), enném egy kicsi tejet (30), 

örökké vót mire igyék s itthon veszekedjék s piszkálódjék (31), nehogy Pállal 

találkozzak véletlenül (33). Itt is találhatók olyan igék, melyek a köznyelvtől eltérően 

nem kapnak -ik ragot E/3.-ben: hátha gyűl belé víz (21), elkalandoz az elmém 

egyebüvé (40). 

2007-ben én is tapasztaltam itt váltakozást az ikes igék ragozását illetően: nem eszek 

meg semmi vettet csak az egy kenyeret, hát haragusznak, de nem törődök, näm törődök 

azon, melegeggyék meg, egy asszon mét kell igyék (2007-ben 81 éves nő), näm fekszëk 

le, kell ügyekezzek, anyu, nem dógozzon, ne dógozzak (2007-ben 77 éves nő). Itt is 

hallottam ikes igét, mely a köznyelvben iktelen: lefogyik (uő.). 

 

A fenti áttekintés azt mutatja, hogy az önéletírások, az általam megkérdezett 

adatközlők, és a korábban elvégzett kutatások alanyai az említett három bukovinai 

székely közösségben nem használják következetesen az ikes igeragok teljes rendszerét. 
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PETHŐ JÓZSEF 
 

 

AZ ALAKZATOK SZEREPE A KOMMUNIKÁCIÓBAN 
 

 

 

 

 

1. Bevezetés: elméleti keret, fogalomértelmezés 
 

Az előadás áttekintő célzattal, de szövegelemzésekre is támaszkodva röviden azt 

kívánja felvázolni, hogy a nyelvi kommunikáció különböző területein, különböző 

szövegtípusaiban milyen főbb funkciókat töltenek be az ún. retorikai-stilisztikai 

alakzatok. 

A gondolatmenet kiindulópontja az a kognitív metaforaelméletben és -

elemzésekben (vö. pl. Lakoff–Johnson 1980, Kövecses 2005) már részlegesen 

igazolást kapott tétel, hogy a figuratív nyelv (beszédmód) nem pusztán a költői 

szövegekhez és a „szóvirágos” szónoki előadásmódhoz köthető, tehát az alakzat nem 

olyasmi, ami inkább a „rendkívüli”, mint a „rendes” nyelv anyagának minősíthető, 

hanem szerves és fontos összetevője a kommunikáció egyéb formáiban megvalósuló 

nyelvi reprezentációknak, így például a hétköznapi, a tudományos és a 

tömegkommunikációnak is. A „részlegesen” megszorítás itt nem a kognitív 

metaforaelmélet érvelési erejére vagy a kognitív metaforaelemzések eredményeinek 

meggyőző voltára vonatkozik, hanem arra, hogy ezek a kutatások csak a figuratív 

nyelv használatának egy speciális területét, a metaforizálást modellálják. 

A fent említett, a metaforákra megfogalmazott tételt kívánom tehát kiterjesztve és a 

megfelelő módosításokkal általában az alakzatokra vonatkoztatva különböző 

kommunikációs közegekhez
1
 kötődő szövegpéldányok és -típusok vizsgálatával 

alkalmazni. 

Első lépésben fontos világossá tenni, hogy mit is értek itt alakzaton, milyen 

alakzatokat kívánok vizsgálni. Az alakzat terminust ugyanis egyesek tágabb 

jelentésben használják, vagyis az alakzat kategóriájába beleértik a szóképeket (nyelvi 

képeket) is, mindenekelőtt a metaforát, a metonímiát és a szinekdochét, míg mások 

csak az ún. „tulajdonképpeni alakzat”-okat (vö. pl. Kemény 1999: 297, Szathmári 

[szerk.] 2008) sorolják ide. Ennek a bonyolult kérdéskörnek, a kétféle tipológiai 

rendszer érvelési alapjainak még rövid bemutatására sem vállalkozhatom itt, csupán 

saját fogalomhasználatomat kívánom rögzíteni. A trópusok – akár az alakzatokhoz 

                                                           
1
 A kommunikációs közeg a szerkezet és művelet kettősségének megfelelően egy statikus, 

illetve egy dinamikus modellben írható le; összetevői a statikus modellben a beszédhelyzet, a 

cselekvés és a kontextus, kiegészítő összetevő a tudás, a dinamikus modellben pedig az 

interakció és a nyelvi norma kategóriái alapján értelmezhető (Tolcsvai Nagy 2001: 65–88). 
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soroljuk őket, akár nem – külön, sajátos kategóriát képeznek, ezért nemigen vitatható, 

hogy indokolt külön vizsgálatuk is. Ennek alapján, ha erre külön utalás nincs, e 

dolgozat az alakzatokról mondottakat általánosítva nem vonatkoztatja a nyelvi képekre, 

csak a „tulajdonképpeni alakzat”-okra. Ennek a felfogásomnak azonban nemcsak, sőt 

nem is annyira elvi, hanem jóval inkább gyakorlati okai vannak: az adott terjedelmi 

keretben célszerűbbnek tűnt a nyelvi jelenségek egy szűkebb körére vonatkozóan 

viszonylag alaposabban vizsgálódni, mint egy szélesebb körre vonatkozóan az anyag 

nagyságából adódóan még az itt lehetségesnél is jóval vázlatosabb eredményeket adni. 

A továbbiakban kifejtendők elméleti keretének (legalább nagy vonalakban való) 

kijelölése érdekében szükséges röviden érinteni az itt érvényesített szövegfelfogás 

legfőbb pontjait is. A magyarul Tolcsvai Nagy (2001 stb.) által kifejtett kognitív 

alapozottságú szövegelméleti keret szerint a szöveget a szerkezeti (strukturális) és a 

műveleti (procedurális) megközelítés egymást kiegészítő egységében tartom 

leírhatónak. A szerkezet ebben a megközelítésben „olyan mentális modell, amely a 

beszédhelyzetben elhelyezett szöveg nyelvi és nem nyelvi összetevőit statikus, 

pontszerű entitások struktúrájaként írja le”, azonban nem a formális, hanem az 

értelemképző szerepet előtérbe helyezve, míg a művelet az a mentális folyamat, amely 

ezeket a struktúrákat létrehozza a szövegalkotásban vagy a szövegmegértésben, és 

folyamatszerű, dinamikus jellegükben is felismeri (Tolcsvai Nagy 2001: 43). Az 

alakzatok szövegekbeli, azaz kommunikációs szerepét is ennek a kettős iránynak 

megfelelően kívánom tárgyalni. 

A jelentést előtérbe helyező, de úgy is mondhatnánk: kommunikáció-központú 

elméleti keretből adódóan nem arra a kérdésre keresem a választ, hogy mely 

alakzatfajták (mely nyelvi szerkezetek) jelennek meg tipikus módon az egyes 

szövegtípusokban, és főleg nem kívánok erre vonatkozó statisztikai jellegű 

vizsgálódásokat végezni. Elsődlegesnek az alakzatok kommunikációs funkciójának 

modellálását tartom, vagyis annak feltárását, hogy ezek a sajátos nyelvi formák 

miképpen járulnak hozzá adott szövegek értelemszerkezetéhez. 

 

2. Alakzatok különböző kommunikációs közegekben, illetve szövegtípusokban 
 

Az alábbi rövid áttekintés első részében az alakzatok szerepét két, szempontunkból is 

„klasszikus”, vagyis a retorika és a stilisztika által korábban is részletesen leírt 

nyelvhasználati területen vesszük szemügyre: a szónoklatokban és a szépirodalomban, 

majd ebből a szempontból két jóval kevésbé analizált, „modern”-nek is nevezhető 

szövegtípusban: sajtónyelvi szövegekben és reklámokban. Természetesen más 

szövegtípusokat is szükséges, tanulságos vizsgálni az alakzatok szempontjából, pl. a 

tudományos szövegeket, a hétköznapi diskurzust, jelen esetben azonban nincs módom 

ilyen jellegű kutatások bemutatására. 
 

2.1. Alakzatok a mai szónoklatokban 
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Mai szónoki beszédek elemzésére építve (vö. Pethő 2006) a következő, 

általánosíthatónak tűnő megállapítások fogalmazhatók meg: a jelentős közösségi 

ünnepeken elmondott és nagyobb közönségnek szóló beszédekhez kötődő stíluselvárás 

általánosságban emelkedett, azaz különösen választékos, értéktelítő (patetikus) 

stílustípust jelöl ki az ilyen szónoki beszédeknek (vö. Tolcsvai Nagy 1996: 56–68). 

Ennek megfelelnek a szónoklatok az alakzatok szempontjából is, mégpedig a 

következőképpen: a sűrűn előforduló, különösképpen az ismétléses alakzatok, 

anaforák, a három és több tagból álló mondatrészhalmozások, a paralelizmusok által 

létrejövő erőteljes ritmus a klasszikus szónoklatokat és a retorizált lírai szövegtípusokat 

idézik fel. A nem nagy tömegeket érintő, nem nagy (a nagy jelentése persze itt is 

relatív) közösségi ünnepi alkalmakkor elmondott beszédekhez az előzőekétől eltérő 

stíluselvárás kötődik, mindez a szövegalkotó szempontjából azt jelenti, hogy a 

pragmatikai körülményekhez, ezen belül a befogadói elváráshoz igazodva más 

célnormát követ az alakzatok tekintetében is, vagyis bár él ezekkel, az alakzatok 

aránya, szerepe jóval kisebb. 

 

2.2. Alakzatok a szépirodalomban 
 

A mai, rendkívül sokszínű szépirodalomban nehezen átlátható arányban és szerepben 

fordulnak elő az alakzatok. A hagyományos irodalomfelfogásból, -eszményből 

levezethető: pl. az erudíciót felmutató, hagyománykövető, érzelemkifejező stb. 

funkcióktól kezdve egészen a stílusparódiáig terjed a skála. Szathmári István (1999) 

szerint napjainkban az alakzatok költészetbeli szerepe megnőtt, a mai költészet egyik 

nyelvi jellemzője ugyanis a szintaktikai viszonyok előtérbe kerülése a megnevező 

értékű szóval szemben (vö. Fehér 1998). Érdemes legalább röviden utalni itt Szabó 

Zoltánnak (1999) a posztmodern irodalomról adott jellemzésére. Szabó a posztmodern 

egyik szervező elvének tartja ugyanis a „szórtság”-ot, amely leginkább az ismétléses, 

halmozásos alakzatokban jelentkezik. 

 

2.3. Alakzatok a sajtónyelvben 
 

Ha a sajtónyelv alakzatairól kívánunk szólni, természetesen szintén előre kell 

bocsátani, hogy csak bizonyos tendenciák rajzolódnak ki, és még ezekről is csak igen 

óvatos megállapításokat tehetünk, hiszen gyakorlatilag ebből a szempontból, ti. az 

alakzatok szempontjából is átláthatatlan a mai sajtónyelv egésze. Mint viszonylag 

mégis rendszerszerűen áttekinthető területről (vö. pl. Kemény 1989) érdemes szólni 

azonban a címadásról. Mint az alábbi példák
2
 is mutatják, a mai sajtónyelv szívesen él 

különböző alakzatokkal: Alliteráció: A bejrúti békétlen békében, Fő a főnök feje, 

Maticsékkal mérkőznek – Makón. Protézis: Ágyba, főbe (vö. agyba-főbe, a cikk az 

egészségügyi reformról, az irányított betegellátási rendszerről szól). Antitézis: A múlt 

                                                           
2
 Saját, 2008 októberében a Népszabadság, a Magyar Nemzet és a Kelet-Magyarország című 

napilapokból és a Heti Világgazdaság 2007–2008-as számaiból gyűjtött példáimat Varga (é. n.) 

és Kemény (1989) példáival egészítettem ki. 
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jövője, Részben az egész, Tartozók és követelők, Új kormány, régi gondok Japánban, 

Zárt kertek – nyitott kérdések. Felsorolás: Ivott, evett, nem fizetett; Jöttek, láttak, 

vesztettek. Paronomasia: Nemzeti csüccs – a HVG címe egyfelől utalás a fenyegető 

pénzügyi-gazdasági válság elhárítására összehívott politikai-gazdasági tanácskozásra, a 

„Nemzeti csúcs”-ra, másfelől metaforikus célzás a gazdaság „leülésére”, azaz a 

pénzügyi-gazdasági gondokra. Hasonló jellegű, szintén HVG-címek: Csepp a 

tenderben, Ki mint vesz (vö. Ki mint vet, úgy arat), Társasgáz (az európai 

energiaprojektről, a Nabucco-gázvezeték építéséről, vö. társasház), Szeres nagyon (egy 

ausztriai doppingbotrányról, vö. a Barta-Adamis szerzőpáros Szeress nagyon című, 

LGT által előadott egykori slágerével). Allúzió: Pannon csiga – a HVG címe szintén 

ironikus utalás az elhíresült, Magyarország lendületes gazdasági fejlődésére 

vonatkoztatott „pannon puma” kifejezésre. Oxymoronként megjelenő figura 

etymologica: Bizonytalan bizonylatok, Mentik a menthetetlent, Tervtelen tervezők. A 

sajtónyelvi címadásban különösen fontos lehet az alakzatokkal történő hatáskeltés, 

figyelemfelhívás, hiszen ahogy Kovalovszky Miklós írta, a „jó cím már fél siker, sőt 

aforisztikus túlzással: a cím fontosabb, mint maga a mű” (idézi Kemény 1989: 101). 

Csak röviden van módom utalni itt Eőry Vilma (2003) alakzatokra irányuló 

sajtónyelvi vizsgálatára, amelyben egy hírszöveget és egy glosszát vet össze. Az 

általánosíthatónak tűnő elemzési eredmények szerint a hírszövegben minimális az 

alakzatok száma, míg a glosszában már szövegstrukturáló szerepük van az 

ismétléses alakzatoknak. 

 

2.4. Alakzatok a reklámokban 
 

A korábbi kutatások (vö. pl. Forgács 2000, Szikszainé 1999, 2000, 2007: passim, 

2008: passim) meggyőzően igazolják, hogy az alakzatok gyakori és hatékony: a 

figyelem irányítására alkalmas nyelvi eszközök a reklámokban. Néhány példa
3
: 

alliteráció: Felejthetetlenül finom, Házhoz hozzuk a humort; felsorolás: Haverok, 
buli, Fanta, Okos döntés, könnyű indulás; protézis: Szállunk rendelkezésére, 

Zwakáció a Föld körül; kiazmus: A királyok bora – a borok királya; A vonatok 

királya – a királyok vonata; kérdésalakzat: „Szeretné lakását átállítani 
gázüzeműre? A hitel összege a munkálatok teljes költségét fedezi” (számos további 

példa a kérdésalakzatokra: Szikszainé 2008: passim). 

 

3. Összegzés és kitekintés 
 

Az alakzatok – ahogy Fónagy Iván (1990: 18) mondja – „nemcsak a lírai költemény, az 

elbeszélés és a dráma szerkezetét határozzák meg. Minden verbális mű, így a film, a 

tudományos értekezés, az újságcikk, a miniszterhez intézett kérvény vagy az iskolai 

                                                           
3
 Az idézett reklámszlogenek részben saját gyűjtésűek, részben a hivatkozott szakirodalomból 

valók. 
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dolgozat kisebb vagy nagyobb mértékben alá van vetve ezeknek a formai 

kényszereknek.” Vagyis az alakzatok átfogják szinte a teljes kommunikációt. 

Plett (1988: 163) szerint az alakzatfunkciók a következőképpen köthetők 

kommunikációs helyzetekhez: 

 

Kommunikációs helyzet Funkció 

Hétköznapi kommunikáció Tájékoztatás 

Retorikai kommunikáció  Meggyőzés 

Poétikai (szépirodalmi)  Öncélú (autotelikus) 

 

Egyfelől ugyan elismerve azt, hogy van alapja egy ilyen jellegű egyszerűsítésnek, 

másfelől mégis, még a kevés itt idézett példára támaszkodva is, szükségesnek tűnik 

árnyalni ezt a megközelítést azzal, hogy az alakzatok összességében az 

információátadás és a meggyőzés ugyan teoretikusan mindig elválasztható, de a szöveg 

egészében mégis egységként megjelenő sokszínű funkcióival szövik át a 

kommunikációt – nem egy esetben éppen az adott szövegekben a leginkább előtérbe 

került és a szövegértelmet meghatározó módon alakító összetevőként. 

 

 

Irodalom 

 
Eőry Vilma 2003. Alakzat(társulás)ok a retorizált műfajok szöveg- és stílusstruktúrájában. In: 

Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Budapest: Tinta Könyv-

kiadó. 64–73. 

Fehér Erzsébet 1998. Alakzat és szövegszerkezet. In: Hajdú Mihály–Keszler Borbála (szerk.): 

Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtörténeti és 

Nyelvjárási Tanszéke. 38–40. 

Fónagy Iván 1990. Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák. Budapest: MTA 

Nyelvtudományi Intézete. 

Kemény Gábor 1989. Milyen címen? In: Bíró Ágnes (szerk.): Szaknyelvi divatok. Budapest: 

Gondolat. 101–132. 

Kemény Gábor 1999. A nyelvi kép mint „rendellenesség”. Nyr. 292–300. 

Kövecses Zoltán 2005. A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. 

Budapest: Typotex. 

Lakoff, G., Johnson, M. 1980. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press. 

Pethő József 2006. Alakzatok napjaink szónoki beszédeiben. In Szathmári István (szerk.): A 

stilisztikai alakzatok rendszere. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 90–98. 

Plett, Heinrich F. 1988. Retorika és stilisztika. In: Kanyó Zoltán–Síklaki István (szerk.): 

Tanulmányok az irodalomtudományok köréből. Budapest: Tankönyvkiadó. 131–167. 

Szabó Zoltán 1999. A stílustörténet egy belső összefüggéséről. MNy. 257–266. 

Szathmári István (szerk.) 2008. Alakzatlexikon. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 

Szathmári István 1999. Az alakzatkutatásról – egy pályázat ürügyén. Nyr. 303–309. 



256 

 

Szikszainé Nagy Irma 1999. Hogy oda ne rohanjunk… (Szállóigék, idézetek, közhelyek a 

reklámhatás szolgálatában). Magyar Tudomány. 7: 848–849. 

Szikszainé Nagy Irma 2000. A reklámszlogenek hatásának nyelvi okai. Magyar Nyelvjárások. 

393–402. 

Szikszainé Nagy Irma 2007. Magyar stilisztika. Budapest: Osiris Kiadó. 

Szikszainé Nagy Irma 2008. A kérdésalakzatok retorikája és stilisztikája. Debrecen: Kossuth 

Egyetemi Kiadó. 

Tolcsvai Nagy Gábor 1996. A magyar nyelv stilisztikája. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Varga Andrea (é. n.) Alakzatok és szóképek a sajtócímekben. 

http://tulipan.vjrktf.hu/modul/mcs067_Varga.doc 

 

 



257 

 

SCHIRM ANITA 
 

 

A TELEVÍZIÓS BESZÉLGETŐMŰSOROK NYELVI 

SZABÁLYSZERŰSÉGEI 
 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Dolgozatomban a televíziós beszélgetőműsorok nyelvi szabályszerűségeit mutatom be 

gyűjtött korpusz elemzésével. A beszélgetőműsorok (más néven talkshow-k) a média 

félintézményes diskurzusai (Ilie 1999, 2001) közé tartoznak, vagyis egyaránt magukon 

viselnek intézményes és társalgási jegyeket is. Vajon mennyiben különbözik a 

talkshow-k szerkezete a hétköznapi kommunikációs formáktól? Milyen kérdezési és 

érvelési stratégiák találhatók a beszélgetőműsorokban? Mennyire spontánok, illetve 

megtervezettek ezek a dialógusok? Hogyan történnek a szóátadások? Vajon betartják-e 

a résztvevők az alapvető társalgási szabályokat? A diskurzuselemzés és az 

argumentációelmélet kereteit felhasználva, tanulmányommal ezekre a kérdésekre 

próbálok választ adni. 

 

2. A televíziós beszélgetőműsorokról 
 

A televíziós beszélgetőműsorok a média jellegzetes csoportját alkotják. Nem új keletű 

műsorcsoportról van szó, a legelső talkshow jellegű adás 1942-ben Los Angelesben 

készült. A beszélgetőműsorok a hírműsorokkal ellentétben egyszerre közölnek 

információt és egyszerre szórakoztatnak is, vagyis a hallgatóság kétféle igényét elégítik 

ki. E műsoroknak is több fajtája ismert: a skála a három- vagy többrésztvevős politikai 

vitaműsoroktól kezdve a szórakoztató jellegű beszélgetőműsorokon át egészen a 

kibeszélőshow-kig terjed. Mivel korábbi kutatásaimban (Schirm 2004, 2007) a verbális 

konfliktusban megjelenő kérdésekkel foglalkoztam, ezért a beszélgetőműsorok széles 

kínálatából csak azokat a műsorokat választottam ki, amelyekben a verbális konfliktus 

nyíltan tetten érhető volt. Vagyis a csupán szórakoztató jellegű talkshow-kat nem 

vizsgáltam, csak a politikai vitaműsorokat és az ún. békítő- / kibeszélőshow-kat. 

A korpuszom videóanyagból állt. A politikai vitaműsorokat a Pro és Kontra, 

valamint a Közhang című műsorok képviselték, míg a talkshow-k közül a Joshi Bharat, 

a Balázs-show és a Mónika-show egyes adásait választottam ki. A két beszélgetőműsor-

típus különböző kommunikációs helyzetet képvisel. Míg a politikai vitaműsorok 

spontán beszélgetések, addig a kibeszélőshow-k előre megtervezett, amatőr színészeket 

is alkalmazó produkciók, amelyekben az etikai jelleg dominál. Ez a szerkesztettség 

tetten érhető a szóátadásoknál, valamint a kérdezés és az érvelés szerkezetében is. A 

politikai vitaműsorok esetén a stúdióban csak a moderátor és a vitapartnerek vannak 
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jelen, míg a szórakoztató talkshow-knál a beszélgetés irányítója és a 

beszélgetőpartnerek mellett a stúdióban közönség is található. Ezeknek a talkshow-

knak tehát többszörös hallgatóságuk van: egyrészt a közvetlenül címzett hallgatók 

(azaz a moderátor és a beszélgetőpartnerek), akik közelről érintettek a témában, 

másrészt a stúdióban lévő nézők, harmadrészt pedig a tévénézők. A stúdió kialakítása 

és a résztvevők térbeli elhelyezkedése is hatással van a kommunikációs folyamatra. A 

politikai vitaműsoroknál asztal mellett, egymással szemben vagy kör alakban 

helyezkednek el a beszélgető felek, míg a kibeszélőshow-k esetén színpadszerű 

berendezés található, ahol a díszletelemek, a magasított emelvény és a mozgófal 

alkalmazása még tovább fokozza a showszerűséget és a teatralitást. 

A beszélgetés szerkezete is eltérő a két műsortípusnál. Bár mindkét esetben jól 

elkülöníthetők a vita egyes szakaszai: azaz a konfrontációs szakasz, a nyitó szakasz, az 

érvelési szakasz és a záró rész, a kibeszélőshow-k esetén a moderátor és a műsor vállalt 

célja valamiféle kompromisszum elérése, míg a politikai vitaműsoroknál ez nem 

kívánalom, így a kérdezés és az érvelés is eltérő stratégiákat követ. 

A beszélgetőműsorok a média félintézményes diskurzusai (Ilie 1999, 2001) közé 

sorolhatók, vagyis egyaránt magukon viselnek intézményes és társalgási jegyeket is. Ez 

azt jelenti, hogy vannak bizonyos külső elvárások és szabályok, amelyeket be kell 

tartani a társalgás során, de a kontroll lényegesen alacsonyabb, mint a teljesen 

intézményes diskurzusok esetén. A társalgási jelleg abban nyilvánul meg, hogy a 

témaváltás, a kérdés feltevése és a fordulók hosszának a szabályozása nem kizárólag a 

műsorvezető joga, hanem bármely résztvevőé. Az intézményes jelleget pedig az adja, 

hogy e műsorok intézményes keretek közt, azaz tv-stúdióban zajlanak és két 

szereptípus jelenik meg bennük: a moderátori szerep és a vitapartneri szerep. Ezekhez a 

szerepekhez bizonyos nyelvi fordulatok intézményesültek, így beszélhetünk szerephez 

illő és szerephez nem illő megnyilatkozásokról (Schirm 2007). Ha a moderátort 

nézzük, neki szerepéből fakad, hogy semlegesnek kell maradnia a vita folyamán. A 

moderátor feladata a téma felvezetése, a résztvevőknek a bemutatása, a vita elindítása, 

a vitapartnerek eltérő véleményének az előhívása, továbbá neki kell ügyelnie arra is, 

nehogy túlságosan eldurvuljon a vita. A vitapartnerekre pedig az a megszorítás 

érvényes, hogy nem tehetnek fel a műsorvezetőnek személyes kérdéseket, nem 

kérdőjelezhetik meg annak a kérdezéshez való jogát, valamint kérdésének a 

relevanciáját sem, egymástól viszont gyakorlatilag bármit és bárhogy kérdezhetnek. 

Ha a nyelvi megnyilatkozás megfelel a szerep elvárásainak, akkor mondhatjuk rá, 

hogy illetékes megnyilatkozásról van szó, míg ha eltér a szerep kívánalmaitól, akkor 

illetéktelen (Schirm 2007: 134). Az illetéktelenség illusztrálására következzen a 

Közhang című műsorból
1
 egy olyan példa, ahol azáltal válik illetéktelenné a kérdés, 

hogy a vitapartner megkérdőjelezi a moderátornak a vitában betöltött szerepét: 

 

R: Jobboldal. Akkor most már azt is tudom, ki kicsoda. 

                                                           
1
 A korpuszból származó példákban a riportert mindig R-rel jelölöm. 
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V: Tisztelettel köszöntöm a nézőket. Először is Juszt úrhoz lenne egy kérdésem. Hogy 

most Ön moderátor lesz vagy vitapartner? 

R: Jaj, ez a szokásos izé. Jó, tessenek parancsolni. Én vendéglátó vagyok, házigazda 

ebben a műsorban, és mint olyan, természetesen vigyázok arra, hogy ne essenek 

egymásnak a vendégek … 

V: De azért hagyja a két vitapartnerünket kibontakozni. 

 

A példából látható, hogy a műsorba meghívott vendég a beszélgetés elején rögtön 

egy nagyon erősen arcromboló kérdéssel indít, hiszen megkérdőjelezi, hogy a 

moderátor az elvárt szerepet fogja-e betölteni. Éppen ettől válik illetéktelenné a kérdés. 

Paradox módon pont a politikai vitaműsorokban szokott illetéktelen kérdés megjelenni, 

a kibeszélőshow-k résztvevői sosem tesznek fel kérdést (még retorikait sem) a 

beszélgetés irányítójának. 

A két beszélgetőműsor fajtája alapján az volt az előzetes elvárásom, hogy az 

intézményes jelleg a politikai vitaműsoroknál jobban érvényesül, míg a könnyedebb 

beszélgetőműsorokban a résztvevők szándékosan sértik meg a spontán beszélgetés 

társalgási szabályait. Az elemzés során azonban ennek éppen az ellenkezőjét 

tapasztaltam. Ennek oka az lehet, hogy a kibeszélőshow-k esetén az egész 

forgatókönyv előre adott. 

Minden műsortípusban alapkövetelmény annak a társalgási elvnek a betartása, hogy 

a feltett kérdésre válaszolni illik. A kibeszélőshow-k esetén a műsorvezető kérdésére a 

meghívott vendégek mindig válaszolnak, a műfaj jellegéből adódóan ugyanis nem 

tudnak kibújni a válaszadási kötelezettségük alól, míg a politikai beszélgetőműsoroknál 

gyakori ennek az elvnek a figyelmen kívül hagyása, és a vitapartnerek ahelyett, hogy 

válaszolnának, visszakérdeznek (sokszor még a moderátornak is). Ennek illusztrálására 

következzen egy részlet a Közhang című műsorból: 

 

A: Hát szerintem teljes mértékben alaptalanul jutott eszébe. 

R: Mert? Soha nem került ez szóba a tavasz során? 

A: Mert Ön tud egy oly-bármely nyilatkozatot mondani? = 

R: Nem került szóba? 

A: = Orbán-nyilatkozatot, Pokorni-nyilatkozatot? Hogy a Trianon revíziójára gondol,  

tehát 

R: Kérdezem én, nem hangzott el ez semmilyen gyűlésen? 

A: Nem hangzott el. 

 

A példában egy kétszeres visszatámadó kérdést láthatunk: a riporter kérdése után a 

vitapartner hárítja a választ és visszakérdez, ám megnyilatkozását a riporter ismételt 

kérdése szakítja félbe. Végül egy harmadik moderátori kérdés után megszületik a 

válasz. 

A kérdések funkcióját és a műsorban betöltött szerepét tekintve a következő 

kérdéstípusokat különítettem el a beszélgetőműsorokban a moderátor részéről (Schirm 

2007): vitaindító kérdés (a téma fölvezetése után a vita elindítására való), ütköztető 

kérdés (funkciója az eltérő álláspontok előcsalogatása), témaváltó kérdés (a kérdező 
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kiragad egy elemet a beszélgetésből, s azt teszi a társalgás középpontjába), 

visszhangkérdés (teljesen vagy részlegesen megismétlődik egy korábbi 

megnyilatkozás; funkciói alapján lehet csodálkozó vagy támadó), negatív kérdés 

(tagadószavas kérdés, ami valójában egy állítással egyenértékű), vitázó kérdés 

(expliciten vitatkozik), engedélykérő kérdés (szekvenciamegelőző megnyilatkozás, egy 

előrevetített aktus feltételeire kérdez), információkérő kérdés (sztenderd kérdés, célja a 

hiányzó információk megszerzése). 

A vitapartnerek pedig a következő kérdéstípusokat használták a társalgás során a 

korpusz alapján: szónoki kérdés (nem vár választ a kérdező, alakzatként, hatáskeltő 

eszközként használja), visszatámadó kérdés (amikor kérdésre kérdéssel „válaszolnak” 

), szókratészi kérdés (olyan igen-nem kérdések, amelyek a hallgató álláspontjának a 

kiderítésére valók, folyamatos egyetértésre késztetik a partnert), pedagógiai kérdés (a 

választ a beszélő ismeri, a hallgató viszont nem), véleménykérő kérdés (a beszélő a 

hallgató attitűdjére kíváncsi, függetlenül annak igazságtartalmától) és vitázó kérdés (a 

beszélő az előzőleg elhangzott megnyilatkozás igazságértékét kérdőjelezi meg). 

A szakirodalomban már léteztek különféle kérdéstipológiák az argumentatív nem-

sztenderd kérdésekről (Ilie 1999, Gruber 2001), azonban ezek nem vették figyelembe a 

szerephez való kötődéseket, az illetékességet, valamint a kérdéseknek a vitában betöltött 

fő funkcióit sem. A fentebb felsorolt kérdéscsoportok ezekről számot tudnak adni. 

A kérdések után nézzük az érvelést! Az érvelés a tv-show-k jellemző verbális 

aktivitása. Mindkét műsortípusnál egyaránt találunk tárgyilagos és személyeskedő 

érvelést is, vagyis a beszélgetőműsoroknál az érvelés fajtája nem műfajfüggő. Az is 

közös a két csoportban, hogy a pragma-dialektikai iskola vitára és érvelésre vonatkozó 

tízparancsolata (vö. Eemeren – Grootendorst 2003) egyik esetben sem érvényesül 

szigorúan. 

De vajon miért is használnak érveket a talkshow-kban? A beszélgetőműsorokban a 

házigazda, azaz a moderátor az érvek előhívásával a show szórakoztató jellegét és 

hitelességét próbálja meg erősíteni, míg a vitapartnerek az érvhasználat által ellenfelük 

imázsát próbálják csökkenteni, s az arculatukat rombolni, közben pedig saját arcuk 

építése és óvása is a cél (van Rees 2007: 1456). Hess-Lüttich (idézi van Rees uo.) 

szerint kettős játék figyelhető meg az érvelés során: egyszerre történik a racionális 

érvelés elvárása, valamint annak megakadályozása is. Az is megfigyelhető továbbá, 

hogy az érveket nem elsősorban a közvetlen címzetteknek szánják, hanem a 

kibeszélőshow-k esetén inkább a stúdió hallgatóságának, a vitaműsorok esetén pedig a 

még szélesebb közönségnek, azaz a tv-nézőknek. Vagyis a résztvevők azért érvelnek, 

hogy egy harmadik személyt meggyőzzenek. Ez kiderül az üzenet megformálásából, a 

szemkontaktusból, egyéb nemverbális jelekből és az üzenet tartalmából is. 

Gyakran kérdéseken keresztül próbálnak érveket felsorakoztatni a résztvevők, ahogy 

azt a Pro és Kontra műsorból származó következő példa is mutatja: 

 

R: Mielőtt bármit is mondana válaszul, hadd kérdezzek valamit. Nem lehet, hogy ez a 

mostani nagyon erős akaratnyilvánítás annak a jele tényleg, hogy érdemes 
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újragondolni az egész 10-12 évet? … Nem lehet az, hogy egy idő után kénytelenek az 

emberek levonni a tanulságokat…? 

B: Most én azzal egyetértek, hogy a közszolgálatiság megjelenését, a jelenlegi minőségét 

újra kell gondolni, hogy miért lett olyan, amilyen… 

 

Az idézett példában két negatív (azaz szerkezetileg tagadószavas) kérdés található, 

amelyeket állításként lehet azonosítani. Heritage szerint (2002: 1428–1435) a címzettek 

(és mindenki más is) a negatív kérdéseket nem információkérő kérdéseknek tekintik, 

hanem állásfoglalásnak vagy egy harmadik fél kritizálásának. Ennek megfelelően az 

ezekre adott reakció egyetértés vagy egyet nem értés lehet. Látjuk tehát, hogy a negatív 

kérdés – bár konvencionalizált szerkezethez kötődik – mégsem csupán szerkezeti 

kategória, hanem meghatározott érvelési stratégia és arcmunka kötődik hozzá. Sokkal 

kevésbé arcfenyegető ugyanis valamit kérdezni, mint ugyanazt állítani. A 

vitaműsorokra és békítőshow-kra azonban összességében nem az arcóvás, hanem 

éppen az arcrombolás jellemző, így utolsó itt tárgyalandó jelenségként a nyelvi 

erőszakra térek ki. 

Verbális agresszión van Rees alapján (2007: 1459) olyan nyelvi cselekvést értek, 

amely korlátozza a személy beszélgetéshez való jogát. Ide sorolható a másik szavába 

vágás, a megszakítás, vagyis amikor a szóátadás nem az elvártak szerint történik. 

Ilyenkor gyakoriak az egymást átfedő megnyilatkozások, a kiabálások. Erre a Pro és 
Kontra című műsorból hozok egy példát, ahol az egymást átfedő szólamokat a < > 

zárójel közé tett részek jelölik: 

 

A: Na most, az a probléma, hogy mi egy szellemi alapvetést az asztalra tettünk, mi 

nagyon várjuk, <hogy a > 

B:  <De milyen> szellemi alapvetést? 

A: Tessék elolvasni összes műveinket, úgyis olvassa, úgyhogy ne kérdezze. 

B: De én szeretném, ha most egy mondatban: az a szellemi <alapvetés, hogy> = 

A:                                      <médiaegyensúly> 

B: = jobboldali televíziót hozzanak létre? 

 

A példában az egymást átfedő megnyilatkozásokon és a kiabáláson túl a verbális 

agressziót fokozza a második fordulóban feltett kérdés nyílt elutasítása is. Szintén 

agresszív jelenségnek számít a beszélgetőpartner sértegetése, valamint annak a 

sugalmazása, hogy a partner inkompetens vagy nem őszinte. A békítőshow-k esetén 

sokszor valódi tettlegességig is fajul az agresszió. 

 

3. Összegzés 
 

Tanulmányomban a televízió félintézményes műsortípusai közül a politikai 

vitaműsorokat és a kibeszélőshow-kat hasonlítottam össze a diskurzuselemzés és az 

argumentációelmélet kereteit felhasználva. Bemutattam, hogy a két műsortípus célja és 

kommunikációs helyzete is eltérő (spontán / megtervezett dialógusok), s ennek 
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megfelelően a kérdezés és az érvelés is eltérő stratégiát követ. Megegyeznek azonban 

abban, hogy a meggyőzésre használt érveket nem elsősorban a közvetlen címzetteknek 

szánják, hanem a stúdió hallgatóságának, illetve a tv-nézőknek. Továbbá mindkét 

esetben megfigyelhető a moderátori és a vitapartneri szerephez intézményesült nyelvi 

fordulatok és kérdéstípusok használata is. A spontán beszélgetés társalgási szabályai 

sokszor sérülnek, s a verbális agresszió is gyakori eleme e műsoroknak. 
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SCHMIDT ILDIKÓ 
 

 

KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK NYELVTIPOLÓGIAI 

MEGKÖZELÍTÉSBEN 
 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

A kommunikáció tanítása, taníthatósága visszatérő kérdés az idegennyelv-oktatás terén. 

Rengeteg elmélet foglalkozik a területtel, a legkülönbözőbb eredményeket mutatva fel 

és konklúziókat vonva le. A magyar mint második nyelv elsajátítása során 

megfigyelhető kommunikációs stratégiák közül mutatok be néhányat. A stratégiák 

kiválasztása nyelvtipológiai elemek mentén halad: a germán nyelvek közül kettő – a 

holland és a német –, valamint a sino-tibeti nyelvek közül a kínai vizsgálatával. A nagy 

nyelvtávolság lehetővé teszi a stratégiák pregnáns különbségeinek kiemelését; a 

vizsgált nyelvek nyelvi funkcióinak összevetését; végül szociopragmatikai és 

pragmalingvisztikai következtetések levonását a magyar nyelv tükrében. 

 

2. A kommunikatív kompetencia elsajátítása 
 

A nyelvhasználat és a kulturális identitás összefüggései, a kommunikáció és a kultúra 

kapcsolata elsőként a beszédetnográfusok figyelmének kerültek a középpontjába 

(Hymes 1997: 461). Hymes programjainak végkövetkeztetése az a gondolat, hogy a 

beszélőközösségek sajátos, rájuk jellemző, általuk kimunkált mintákat követnek a 

beszédjükben. Ezek a sajátosságok alapvetően meghatározzák a közösségen belüli 

kommunikáció minden szintjét. A társadalmi szerkezet és a kultúra: a közösséget 

jellemző társadalmi, emberi viszonylatok, viselkedési és beszélési módok, értékek, hitek 

és hiedelmek egyes elemei így rejtetten vagy nyíltan kezdettől fogva jelen vannak a 

gyermek és környezete közötti beszédkapcsolatban, valamint szerepet játszanak a 

kisgyermeknek szóló beszéd alakulásában is. Különböző társadalmakban eltérően 

kezelik a gyerekeket, ami már önmagában meghatározza a szerepeket, az egymáshoz 

való viszonyulást a szülő-gyermek, illetve a felnőtt-gyermek relációban. A 

beszédfejlődés társadalmi környezete meghatározott keretek között a tanulás módját is 

befolyásolja: az eltérő nyelvi minta, az eltérő interakciós módok eltérő tanulási 

stratégiákat tesznek lehetővé a kisgyermek számára a nyelv elsajátításában (Réger 

1990). A gyermek és a felnőtt – főként a gondozó – közötti kapcsolatban a 

kommunikáció két alaptípusa különböztethető meg: a gyermekközpontú és a 

helyzetközpontú. A gyermekközpontú változatban a felnőtt témaválasztásában, nyelvi 

megformáltságában a gyermekhez alkalmazkodik. A helyzetközpontú kommunikáció 
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esetében a gyermektől várják el, hogy az éppen felmerülő beszédhelyzet kívánalmaihoz 

igazodjék, és a közösség normáinak megfelelően nyilatkozzék meg (Réger 1990). 

A nyelvi érintkezés elsajátításának másik lényeges pontja a beszédműfajok tanulása. 

A beszédesemények viszonylagosan megszilárdult, szabályszerű nyelvi és szerkezeti 

sajátosságokat mutató, kulturálisan meghatározott szövegalkotási módok. Az adott 

közösséget jellemző beszédműfajok elsajátítása a nyelvi szocializáció folyamatának 

során megy végbe, annak egyik eredménye. 

Szocializáló tényező továbbá maga a beszédbe kódolt információ is. A nyelv 

eszközeinek szelektív alkalmazása, szabályirányított megválasztása és a nyelvi 

interakció tényezői leképezik az adott beszédhelyzet sajátosságait. Jelölik a partnerek 

relatív státuszát, a szerepviszonyokat, a téma és hely jellegét, valamint az interakció 

célját. Az elsajátítási folyamat bizonyos fokán kialakul a kommunikatív kompetencia, 

vagyis a nyelvhasználati szabályok felismerése és helyes alkalmazása. 

A kommunikatív kompetencia meghatározása szerzőktől függően eltérő. Én Cseres-

nyési (2004) hármas felosztását veszem alapul, amely interpretatív, interaktív és 

interperszonális kompetenciát különböztet meg. 

 

3. Diskurzusstratégia 
 

A személyközi érintkezés során aktiválódnak a diskurzusstratégiák. Két ember 

találkozásakor érzékelik egymást a résztvevők, automatikusan megtörténik a másik 

ember korának, nemének, társadalmi státuszának beazonosítása, illetve a lehetséges 

legszűkebb behatárolás. Ezt követően az interakcióban szereplők – többnyire 

gondolkodás nélkül – kiválasztják az érzékelt helyzetnek legjobban megfelelő nyelvi 

formákat. Köszönések hangzanak el, udvariassági formulák, beindul a szituatív „small-

talk”, majd a körülményeknek megfelelően fejlődik tovább a beszélgetés vagy ér véget 

záróformulákkal, esetleg köszönéssel. 

Az interaktív kompetenciába sorolhatóak az egyes nyelveket jellemző, sajátos, 

kultúrafüggő diskurzusstratégiák (Cseresnyési 2004). Szociolingvisztikai leírásuk 

alapfogalmai az udvariasság, a formalitás és a tiszteletiség. A három terület egymással 

mély összefüggésben áll, így a nyelvileg jól megragadható megszólítás formalitását 

teszem vizsgálatom tárgyává. A megszólítás több szempontból rétegzett nyelvi formák 

egysége. Tetten érhetők a megszólításokban a társadalmi távolság, az adott helyzet, 

lakóhely, a nem és kor függvényében változó nyelvi formák. 

 

4. Nyelvtipológiai megközelítés 
 

A megszólítás nyelvészeti leírásában a diskurzus résztvevői között kétféle viszonyt 

szokás elkülöníteni: a hatalom (dominancia) által meghatározott alárendeltségi viszonyt 

és a szolidaritás alapján szerveződő szimmetrikus kapcsolatot. Cseresnyési szerint a 

történelem során csökkentek a hatalom által meghatározott aszimmetrikus viszonyok, és 
egyre inkább elterjedt a tegezés. A nyugati világban az aszimmetrikus viszonyok 

kikoptak a mindennapi kommunikációból. Gyakorlatilag két területen maradt meg: a 
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diplomácia területén és a királyi, császári, törzsi, illetve egyéb arisztokratikus hierarchiát 

(is) őrző társadalmakban. 

A hatalmat vagy a szolidaritást természetesen nem csak névmások fejezik ki, viszont 

ezeken a nyelvi egységeken keresztül nagyon jól érzékelhetők a társadalmi távolság és 

viszonyrendszerek összefüggései. 

 

4.1. Formai elemek 
 

Az udvarias – távolságtartó, tiszteleti – névmásokat V-formáknak szokás nevezni, amíg 

a kevésbé távolságtartó, baráti viszonyokat kifejező névmásokat T-formáknak a latin 

hagyományok nyomán (Cseresnyési 2004: 38). 

A germán nyelvekben is megfigyelhető az eltérő eredetű V-forma megjelenése. A 

német nyelvben a többes szám harmadik személyű alak, nagybetűs írásos formával 

(Sie) használatos a V-forma kifejezésére. Az igét pedig a többes szám harmadik 

személyű alaknak megfelelően ragozzuk. Ugyanakkor a régi holland nyelvben 

eredetileg többes szám második személyű névmás (ghi) volt a V-forma kifejezője. A 

mai hollandban az Ön (u) névmás feltehetően az Uwe Edelheid, méltóságod 

megszólítás rövidülése, amit egyes számú – ’Ön’ – jelentés esetén egyes szám 

harmadik személyű ragozás követ, többes számú – ’Önök’ – jelentés esetén pedig 

többes szám harmadik személyű a kapcsolódó ragozás. A formai követelmények 

mellett az igék különböző módú ragozása, valamint a mondat modalitása fejezi ki a 

tiszteletiség fokozatait. Ez egyaránt jellemző a holland és a német nyelvre. 

A sino-tibeti nyelvekben, azon belül a kínai nyelvben is létezik önálló V-forma a 

személyes névmások között. Az Ön (nĭn) kifejezés az egyes szám második személyű 

alak (nĭ) változata. Többes számú önálló alak nem létezik, ezért kiegészítő 

kifejezéseket kell használni ennek kifejezésére. A személyes névmásokhoz nem 

kapcsolódik ragozás, mivel a kínai nyelvben az ún. alany-állítmány egyeztetés 

jelensége nem létezik. Ennek fő oka az, hogy a kínai nyelvben nem működik olyan 

morfológiai eszköztár, ami ezt lehetővé tenné. Helyette súlyozott szerepet kap az egyes 

elemek mondatban elfoglalt helye, valamint az igét követő partikulák jelenléte (vö. Po-

Ching Rimmington 2004). 

 

4.2. Pragmatikai elemek 
 

A két germán nyelv esetében hasonló működési elv figyelhető meg az udvariasság és 

tiszteletiség kifejezésekor. Ismeretlen emberek találkozásakor egyértelműen V-forma 

használatos mindkét nyelv esetében. Az eltérés a V-forma megőrzésének 

időtartamában mutatkozik meg. A holland nyelv használói néhány mondat után, de 

legkésőbb a búcsúzáshoz érve már T-formát alkalmaznak. Ez alól kivételt képeznek a 

beláthatatlanul nagy társadalmi távolságok, mint pl. a miniszterekkel, 

nagykövetekkel való diskurzus. Ettől eltekintve azonban a T-forma alkalmazása még 
az ismeretlenekkel folytatott levelezésben és telefonbeszélgetésekben is néhány 

információcsere-kör után természetessé válik. 
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Szemben a holland nyelvvel, a német nyelvben az ismeretlenek minden esetben V-

formát alkalmaznak. A társadalmi érintkezés minden területét áthatja a magázódó 

viszony. Abban az egy esetben van lehetőség a tegeződő viszony használatára, ha 

baráti viszony alakul ki. A különböző tiszteleti szintek közötti eltérések kifejezése 

egyértelműen a modális segédigék és a különböző igemódok használatával valósul 

meg. 

A kínai nyelvre vonatkozóan fokozottan igaz az erősen kidolgozott tiszteliséget 

kifejező nyelvi formarendszer a lexikai elemek szintjén. Mivel az igeragozás nem 

hordoz pragmatikai erőt, a partikulák pedig csak limitált mozgásteret biztosítanak, 

szintén a morfológiai eszköztár szűk volta miatt, maradnak a lexikai elemek, amelyek 

viszont mélyen beágyazódnak a nyelvbe. A megszólításoktól elindulva, a különböző 

igealakokon át, a módhatározók és a melléknevek széles skálája hozza létre a 

tiszteletiség regiszterrendszerét. A lexikai elemek variabilitását fokozza a 

tónusrendszer. Jelenleg négy tónusból áll össze a köznapi nyelv repertoárja, azonban 

évtizedekkel ezelőtt még használatban volt egy ötödik tónus is. Mára ez kevésbé 

elterjedt, éppen ezért az erős formalitás és tiszteletiség kifejezésekor gyakran 

előkerülnek olyan szavak, amelyek ezt a tónust hordozzák. Ennek némileg régies 

hangzása előhívja az ősöknek kijáró tisztelet érzését, és a beszélő ezzel éri el a kívánt 

hatást. 

 

5. Nyelvi tükör magyar vonatkozásban 
 

A vizsgált csoportok az udvariasság, a formalitás és a tiszteletiség kifejezésére más-

más nyelvi eszközöket mozgósítanak. Amíg formai szempontból hasonlóságokat 

figyelhetünk meg, a pragmatikai oldal nagy mértékben eltér. A két szempont 

vizsgálatának szétválasztásához két megközelítés alkalmazása célszerű: a 

szociopragmatikai és a pragmalingvisztikai irány. 

Szociopragmatikai hibát akkor követ el a nyelvtanuló, ha megnyilatkozása az adott 

beszédhelyzetben valamilyen oknál fogva nem felel meg a célnyelvi szokáskultúrának, 

a társadalmi elvárásoknak. Pragmalingvisztikai hibáról akkor beszélünk, ha a 

pragmatikai funkciók a helytelen nyelvi transzfer következtében nem érnek célt. 

A holland nyelvi beszélők magyar megnyilatkozásainak a szociopragmatikai hibája 

a gyors tegezésre váltás. Itt jellemzően az történik, hogyha egy magyar személy 

kedvesen, mosolygósan válaszol egy nagyon egyszerű Hogy van? kérdésre, akkor ez 

felbátorítja a holland anyanyelvű beszélőt arra, hogy T-formára váltsanak. Magasabb 

nyelvi szinten, amikor már tudják a szabályt, hogy nem tegezünk „le” mindenkit, akkor 

elakad a folyamatos beszéd, mert nem igazán tanulták meg gördülékenyen alkalmazni a 

V-formákat. 

A pragmalingvisztikai hibák erőteljesebben jelen vannak mindhárom 

beszélőközösségnél. Legerőteljesebb az Ön helyett használt ő forma: Ő jól van? Ők jól 

vannak? Ki? – gondolja ilyenkor az anyanyelvi beszélő. Itt egyértelműen a hollandban 
érvényes ragozási szabályok lépnek életbe, főleg azért, mert a holland nyelvben 

szereplő u személyes névmás kiejtése hasonlít a magyar ö hangra. 
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A német anyanyelvűek magyar nyelvi produkciója során feltűnő a túlzottan feszes 

rendben történő udvariassági formulák használata, ez különösen szemet szúr, amikor a 

diák osztálytermi közegben a diáktársaival tegező viszonyt használ, míg a tanárral 

következetesen magázó formát: Sziasztok! Hogy vagytok? És Ön? Hogy vannak? 

Érdekes, hogy a német nyelvben kevésbé használtak az érzelmi benyomásokat kifejező 

nyelvi elemek a tiszteletiség erős megléte mellett, aminek következményeként a 

magyarul beszélő német anyanyelvű nem reagál, illetve túlzottan alul reagál az 

esetleges érzelmi megnyilatkozásokra, pl. haláleset vagy betegség. 

Pragmalingvisztikailag is érdekes konstrukciók figyelhetők meg. A német 

anyanyelvűek a ragozási sor alkalmazásakor vétenek hibát, mivel egyes számú V-

forma (Ön) esetében is a többes számú alakot (Önök) használnak: Hogy vannak, 

tanárnő? A másik hiba, hogy az egyes számú személyes névmás (Ön) mellett az 

igealak többes számban szerepel: Ön mit mondtak? Jellemző még, hogy a felszólító 

módú igeragozás nagy illokúciós erejét tompítva, a ható igékhez kapcsolják azokat: 

Kinyithassa az ablakot?! A lexikai transzferre számos példát lehetne hozni, de az egyik 

legtipikusabb udvariassághoz kapcsolódó: Hogy megy Önnek? 
A kínai anyanyelvűek a germán nyelveket beszélőktől nagy mértékben eltérnek 

magyar nyelvi megnyilatkozásaikban. A szociopragmatikai hibák a kapcsolatfelvétel 

nem-verbális szakaszában is megmutatkoznak: a szemkontaktus fókuszálatlanságában. 

Ennek olyan hatása van, mint amikor valaki néz, de nem lát. Nyilvánvalóan ahhoz 

kapcsolódik ez, hogy tolakodónak ítéltetik a kínai kultúrában a túlzott egymásra nézés. 

További nehézség a mosoly viszonzásának eltérő volta, mivel az sem értelmezhető, 

hogy miért mosolygunk egymásra gyakorlati ok nélkül. Ezt a két elemet tartom a 

leginkább elidegenítőnek a két kultúra találkozásakor. A kapcsolatfelvételi szakaszon 

túljutva – gyakori találkozás esetén – a beszédben kódolt különbségek is 

megfigyelhetőek. A magyarul beszélő kínaiak vagy mindenkit tegeznek vagy 

mindenkit magáznak. A különbség a megszólításokban van: Jó napot, szomszéd! vagy 

Jó napot, kedves tanár! Szia, barát diák! Jól látható, hogy a köszönések után 

következik a megszólítás, ami hordozza a tiszteletiség bizonyos szintjeit kínaiul, 

magyarul azonban nincs jelentésük. 

A pragmalingvisztikai eltérések kevésbé markánsan jelennek meg, mivel itt a két 

nyelv közötti transzferjelenségek kerülnek a középpontba. A kínai nyelvben nincs 

alany-állítmány egyeztetés, vagyis igeragozás. Így a kínai beszélők általában minden 

igét egyes szám harmadik személyű alakként használnak, és mellé mindig kiteszik a 

megfelelő személyes névmást, ezzel jelezve az alanyt. Ez a konstrukció nem okoz 

zavart a V-formák létrehozásában, mert ott magyarul amúgy is az egyes szám harmadik 

személyű alak használatos: Ön jól van? Többes számban ez már nem működik, és a T-

formák esetében sem: Önök jól van? Te jól van? 

 

6. Összegzés 
 
A holland, a német és a kínai beszélők magyar nyelvi produkciója során mindkét 

hibatípus megjelenik, ugyanakkor eltérő mértékben a különböző nyelveket beszélők 
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között. A germán nyelveket beszélők esetében kevésbé jelent problémát a 

szociopragmatikai megközelítés, mint a kínai beszélőknél. 

Pragmalingvisztikai hibát mindhárom csoport ugyanakkora arányban követ el, mivel 

a nyelvi formák mindhárom nyelvben jelentős eltérést mutatnak a magyar nyelvhez 

képest. 
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SOMOS EDIT CSILLA 
 

 

AZ ÜDVÖZLŐ BESZÉD MINT KOMMUNIKÁCIÓS FORMA ÉS NYELVI 

PRODUKTUM 
 

 

 
 

Az üdvözlő beszéd mint forrásnyelvi beszélt szöveg műfaját / típusát nem könnyű 

tudományosan meghatározni, holott „értjük” azonnal, milyen forma és tartalom 

jelenhet meg a kommunikációban. A beszéd archetípusa, kommunikatív funkciója, 

médiajellege mellett a pragmatikai beágyazottsága a fontos számunkra, hogyan 

befolyásolja e szövegfajta a diskurzusközösséget, a kultúrpolitikai 

konferenciaszcenáriót. Arra is keressük a választ, hogy az Európai Közösség (DG 

EAC, EB Oktatási és Kulturális Főigazgatósága) e kommunikációs formája, amely egy 

francia-angol nyelvű videó üdvözlő beszéd, milyen módon (kommunikatíve és 

nyelvileg) teszi közössé az érvényes tudást az adott közegben, a soknyelvű, 

multikulturális, szinkron tolmácsolási módra berendezett környezetben. Az elemzés a 

grice-i konverzációs konstrukciót, a retorikai struktúraelméletet (RST, Mann–

Thompson) alkalmazza, úgy is, mint a beszéd szinkron (relé) tolmácsolására való 

felkészülés egyik lehetséges eszközét és módját. 

 

The idea that what makes us different need not divide us – it can act to bind us 

together. The idea that affirming difference – rather than ignoring it – is the best 

vaccine against intolerance and fanaticism. 

(L. Orban EU-biztos Bratislavában elhangzott beszédéből, 2008. október 23-án.) 

 

1. Az üdvözlő beszéd (video message, Grusswort, Video-Ansprache)  

mint kommunikációs forma és pragmatikai egység 
 

Az „Infoday” fogalom információs munkakonferenciát jelöl, amely az Európai 

Közösség alkalmi szükségesség alapján megrendezett kultúrpolitikai eseménytípusa, 

tehát a diszkurzív gyakorlat mint a politikai gyakorlat egy formája jelenik meg. Az 

interakciókat ebben a kommunikációban ismert és / vagy elvárható normák adta 

európai (eurokrata) kontextus szabályozza. 

2005-ben fogadták el Lisszabonban az „eEurope” akciótervet, amely 2010-ig 

folyamatosan lehetővé teszi mindenki számára az elektronikus bekapcsolódást a 

tudásalapú gazdaságba. 

Ezt a kontextust jellemzi még az a tény is, hogy mind a moderátorok, mind az 

elnökség, mind a résztvevők osztják a közös tudást az EU aktuális szakmapolitikai 

célkitűzéseiről. Az interkulturális dialógus nemzetközi évében vagyunk, amely egyben 

az UNESCO által deklaráltan a nyelvek nemzetközi éve is (2008). 
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Watzlawick elmélete értelmében (Watzlawick 2003: 50, 53) minden kommunikációnak 

van viszonylati és tartalmi értéke, aspektusa: esetünkben a második legmagasabb rangú 

tekintélyhordozó, a főigazgató (az első L. Orban, az EU illetékes biztosa) tárja a 

kulturális területen pályázó menedzserek elé az új (normatív) tartalmat, a pályázatokkal 

kapcsolatos (pozitív) változásokat. 

 

Maga a videoköszöntő mint speciális csatornán megjelenített kommunikációs műfaj 

nem teszi lehetővé, hogy a beszéd előadója és közönsége között valós kölcsönhatás 

jöjjön létre, tehát egy olyan kölcsönhatás, amely mint „konverzációs konstrukció”, 

együttes erőfeszítés eredménye lenne (Grice 1992: 237). A jelenlevő kultúráktól 

függetlenül azonban mind a bevezető kommunikációs aktus ágense, az előadó, mind 

pedig a befogadók sikeresen „kommunikálnak”, amelynek az eredője a beszéd tartalmi 

jellemzője: megvalósítja azt a maximát, amely szerint az igazat a tárgyról érthetően és 

elegendően közölje. (Vö. Kant nyomán: mennyiség, minőség, relevancia, modor.) 

 

Így tehát létrejön az értelem feltárására irányuló erőfeszítés és az 

információfeldolgozás igénye, amely össze tudja kapcsolni a jelenlevőket, a 

kommunikáció szintjén közvetlen megértés és interakció útján, illetve közvetett 

(tolmácsolt) módon. 

A beszéd verbális, rögzített közlés, de írott, előkészített anyagot hangosít, hiányzik a 

spontán beszédprodukció személyes, deiktikus, redundáns jellege. 

Odile Quintin főigazgató asszony az interneten is közzétett, a tolmácsoknak 

előzetesen eljuttatott szöveget olvas fel, valószínűleg fejgépről, mert a négy perces 

beszéd ideje alatt állandóan a kamerába (a nézőre) tekint. A kép rögzített kameraállású 

nagytotál felvétel, amely lehetővé teszi a néző-hallgató számára a tartalomra való 

koncentrációt, az intenzív beszédpercepciót (a tolmácsok kabinképernyőin is). 

Beszéde első része francia, második része angol nyelvű, mint a soknyelvűségért 

felelős tisztségviselő ezzel is szemlélteti a brüsszeli munkavilágot. 

A kontextusban elfoglalt hely, a konferencia nyitási pozíciója, kétnyelvűsége 

erősen a téma által szabályozott nyelvezet, ún. EU-speak vagy Eurospeak (Hidasi 

2008), a vezérszavak jól irányítják a hatást, amelyet hallgatójára gyakorol 

(bienvenue, journée d’information, journée du travail). Watzlawik értelmében ez 

komplementer interakció. 

Beszédét semleges mimika, minimális gesztusok, és kiegyenlített, harmonikus 

prozódia jellemzi. 

 

2. Az üdvözlő beszéd (videoüzenet) mint szöveg, a diskurzuselemzés tárgya 
 

Röviden, csakis az adott beszéd elemzéséhez kapcsolódóan leírjuk azokat a 

szövegtípus adta problémákat, amelyek jellemzőek lehetnek az új európai 
„beszélőközösség” kialakulására, a diskurzus és szövegstruktúra, a diskurzus és 

megismerés, a diskurzus és társadalmi interakciók vonatkozásában. 
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Induljunk ki abból a felvetésből, hogy „minden, valójában előforduló szöveg „jól-

formált”, ha ilyennek szánják és fogadják el.” (Beaugrande-Dressler 2000 (1981): 49). 

Tehát beszédünkről is megállapíthatjuk, hogy mint írott szöveg mindkét nyelvet 

tekintve elfogadható ezen kritérium alapján. 

Mint beszélt szöveget két szempontból is megközelíthetjük: antropológiai és 

nyelvszociológiai oldalról. 

A beszélt diskurzus tanulmányozása az 1970-es években kezdődött meg, nem is 

nyelvészek, hanem szociológusok, antropológusok és filozófusok által. 

John Gumperz nyelvészeti antropológus szerint a nyelv beszélői közösen birtokolják 

a nyelv egyfajta grammatikai ismeretét, de különbözőképpen kontextualizálják az 

elmondottakat. 

Esetünkben ez a kontextualizáció gyakorta kétszeres áttételen keresztül valósul meg 

(tolmácsolás, relétolmácsolás) – mégis, professzionális közvetítési teljesítményt 

feltételezve, az egységes, strukturálisan homogén közlés-egészek sértetlenek maradnak, 

mert a kultúrához kötöttségük minimális mértékű, az ún. kommunikációs mátrix 

(kommunikációs szerepek összessége) homogén. 

Donald McKenzie, aki a „szövegek szociológiájának” elméletét dolgozta ki, 

Bibliography and the sociology of texts c. könyvében a következőképpen határozza 

meg a szöveg mibenlétét: 

„I define ‘texts’ to include verbal, visual, oral, and numeric data, in the form of 

maps, prints, and music, of archives of recorded sound, of films, videos, and any 

computer-stored information, everything in fact from epigraphy to the latest forms of 

discography. There is no evading the challenge which those new forms have created. 

We can find in the origins of the word ‘text’ itself some support for extending its 

meaning from manuscripts and print to other forms. It derives, of course, from the 

Latin texere, ‘to weave’, and therefore refers, not to any specific material as such, but 

to its woven state, the web or texture of the materials.” (McKenzie 1986: 5) 

 

Egy másik angol nyelvszociológus, a kritikai diskurzuselemzés elméletének egyik 

megalkotója, Norman Fairclough a modelljét analitikus eszközrendszernek és 

társadalommagyarázó fogalmi konstrukciónak tekinti. 

Körkörös modelljének három szintje van (Fairclough 1992: 73). Legbelül, vagyis az 

első szinten van a szöveg, ezt körbeveszi a diszkurzív gyakorlat szabályrendszere 

(előállítás, elosztás, fogyasztás), a harmadik, az eddigieket átfogó és meghatározó szint 

pedig a társadalmi gyakorlatok (intézmények és viszonyok) területe (kiemelés S. E.). 

 

Az első szinten megjelenő konkrét szöveg hordozója a szubjektum, aki azonban, mert 

diskurzusokról van szó, nem biológiai vagy pszichikai lény, hanem ágens, vagyis 

beszélő individuum, aki különböző mondhatósági helyeket és pozíciókat tölt be. 

A második szinten jelennek meg a diszkurzív gyakorlatokat irányító szabályok, 

amelyek az egyének társadalmi identitását teszik lehetővé és határozzák meg. Itt derül 

ki az is, hogy a diszkurzív pozíció egyben mindig társadalmi-politikai pozíció: az 

identitás politikai kategória. 
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A harmadik szintről nézve és elemezve tárulnak fel a leglényegesebb összefüggések. 

Nevezetesen, hogy a diszkurzív gyakorlat sem más, mint a politikai gyakorlat egyik 

formája. A különböző státusú és ellentétes érdekű feleket a hatalom elérése és 

megtartása mozgatja, amit azonban csak úgy tudnak biztosítani, ha közben elvitatják az 

alávetettektől az általuk a szövegek szintjén birtokolt pozícióikat. Vagyis a 

hegemóniára irányuló törekvések és szabályok mozgatják a diszkurzív változásokat. 

 

Nézzük meg, mennyire alkalmazhatóak a fentiek az adott diskurzusra. Ezen a 

munkakonferencián a nyelvi megértés szintjén a következő változatok alakultak ki: 

1. francia anyanyelvűek 

2. a franciául értők (akik nem igénylik a tolmácsolást) 

3. a franciául értők (akik igénylik a szinkron tolmácsolást) 

4. a jelenlevő magyar anyanyelvűek, akik „egyenesben” kapják a szöveget 

5. relétolmácsolás (vezérkabin, itt a francia) útján értők (angol, német, spanyol, 

lengyel anyanyelvűek) 

 

Egyszerű becsléssel (a jelenléti lista, a feltett fülhallgatók alapján) megállapítható, 

hogy az első három csoport sokkal kisebb létszámot képvisel, mint a negyedik, és az 

ötödik a legnagyobb létszámú – a tolmácsolásra utaltság a francia nyelvű rész esetében 

gyakoribb, mint az angol nyelvűnél, amelyet többen értenek meg tolmács közvetítése 

nélkül. 

A kelet-közép-európai országok képviselői tekintetében pedig vannak olyanok, akik 

egyik nyelvet sem értik-beszélik, tehát folyamatosan igénylik a tolmácsolást. 

A két szövegalkotó nyelv az Unió mindennapi működésében is a két fő munkanyelv, 

a német sem tartozik ide, holott anyanyelvként ezt beszélik a legtöbben az Unióban. Ez 

is mutatja, hogy a nyelvhasználat politikai döntések eredménye is, amely privilegizálja 

a francia és angol anyanyelvű beszélőket – akkor is, ha a kulturális diverzitás 

kérdéseiről van szó, ha a 2007-től indított kulturális agenda sarkalatos pontja a nyelvi 

sokszínűség, a kultúra mint a kreativitás katalizátora és mint a nemzetközi kapcsolatok 

kulcsfontosságú eleme. 

 
Fairclough modelljében a szöveg van ugyan a középpontban, de a szövegeket 

szabályozó szövegeket a tőlük független hatalmi-politikai viszonyok determinálják és 

szabályozzák. A szövegeket nála az úgynevezett objektív valóság teszi olyanokká, 

amilyenek, s ez a valóság különböző hatalmi törekvéseknek nevezve benne van ugyan 

a konkrét szövegekben, vagyis egyik törekvés sem végleges, de az előnyökért folyó 

harc mégiscsak a társadalom örök vonása, a változások mélyén található igazi ok és 

alapvető magyarázó tényező. Így lesz a diskurzus Fairclough-nál is, mint van Dijknél, 

pusztító vagy építő hatalom, az érdekek elrejtésének és érvényre juttatásának 

különösen rafinált eszköze (Szabó, e-book). 

 

Vessünk egy pillantást a magyarországi szakirodalomra, a szöveggel, a diskurzussal 

kapcsolatos kutatásokra. A pragmatikai és kommunikációs megközelítések inkább 
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szórványosabban jelennek meg, a nyelvészetiek vannak túlsúlyban. Ezek alapos 

áttekintését adja Kocsány Piroska (2006), aki a grammatikai kérdések irányából 

elinduló szövegtan fordulatát már 1989-ben jelezte. Fontos még Fehér Erzsébet (2006) 

és Tolcsvai Nagy Gábor (2006) munkássága, a Szöveg és típus c. tanulmány 

kötetükben foglalkoznak többek között a szövegszintekkel és a retorikai 

hagyományokkal. Petőfi S. János a szemiotikai textológia irányában határozza meg ezt 

a nem definiálható alapfogalmat: „a szöveg … olyan multimediális, de dominánsan 

verbális kommunikátumra utal, amely egy tényleges vagy feltételezett 

kommunikációszituációban egy tényleges vagy feltételezett funkció betöltésére 

alkalmasnak minősíthető…” (Petőfi S. 1997: 62). 

Terestyéni Tamás (1992) ezt a szövegfelfogást helyezi egy problémamegoldó 

kommunikációs keretbe. Ezzel valódi lépést tesz a szövegszerveződés pragmatikai 

szintje, a koherencia felé. Nemcsak a pragmatika irányában vizsgálódik, hanem 

próbálja megválaszolni a filozófus Habermas felvetette kérdést: „mire használjuk a 

szöveget, a szöveg információját?” – ahogyan ezt mi is igen fontosnak tartjuk a mi 

videoüzenetünk esetében. 

Retorikai szempontból, alapelemei szerint az epideiktikus, bemutató beszédtípushoz 

tartozik, kommunikációs (előkészített videó) technikájából következően hatékony 

eszköz a kommunikációs cél megvalósításában: az új szabályrendszer szerinti 

pályázatok ösztönzésében. 

Ezek alapján egy üdvözlő beszéd mint diskurzuselem, mint retorikai 

megnyilatkozás, mint kognitív egység (Gesamtvorstellung, a német szövegnyelvészet 

jeles kutatója, H. Vater terminusával) felfogásán túl a következő elemzési-

rendszerezési (Balázs 2008: 223) móddal tudnánk azonosulni: 

a) A szövegtípusok alapelemekből való felépítettsége (archetípus, funkció) 

b) A szövegtípusok kommunikációs funkciójából adódó osztályozások 

(kommunikációelmélet) 

c) A kommunikáció technikájából-technológiájából adódó osztályozások 

(médiaelméletek) 

d) A szövegtípusok elmebeli létrehozásának mikéntje szerinti kutatások 

(pszichológiai, kognitív) 

 

A retorikai struktúra (RSE) diagramok (Mann, Thompson, 1988) és a 

szövegkoherencia-vizsgálatok (Mann, Taboada 2006) alapján a következő lépésekben 

lehetne felvázolni a beszéd belső szerkezetét: megszólítás, a kommunikációs csatorna 

megválasztásának indokolása, üdvözlés, a konferencia célja, változások ismertetése, 

jókívánság. 

Vegyünk az elhangzás sorrendjében egy-két példát: 

 

A megszólítás a lehető legegyszerűbb: „Mesdames, Messieurs” – utalva arra, hogy a 

résztvevők soraiban nincs hierarchikus elrendeződés. 

A beszéd francia része: retorikai struktúrák – kapcsolódási propozíciók. 

Bien que je ne puisse pas être avec vous   > ok, következés 
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Ça va être une journée de travail   > kidolgozás 

D’ailleurs     > újbóli állítás 

Dans ce contexte    > körülmény 

 

A beszéd angol része: retorikai struktúrák – kapcsolódási propozíciók. 

As I am responsible for multilingual policy …  > ok 

For two strands of the programme …   > motiváció 

I am confident these two new features …  > kidolgozás 

What we want to achieve with …   > motiváció 

This should enable us …   > motiváció 

 

A beszéd zárása ismét franciául, mintegy keretbe foglalva az angol részt: 

Vous voyez donc qu’il y a beaucoup de choses sur le tapis … > feltétel és bizonyíték 

(Mint látják, sok minden van terítéken.) 

Egyszerű, pragmatikus zárás: Bon travail! 
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SZ. HEGEDŰS RITA 
 

 

A DATIVUS POSSESSIVUS JELZŐ VAGY HATÁROZÓ? 
 

 

 

 

 

Mit nevezzünk dativus possessivusnak? 
 

A latinban létezik genitívusz rag, amivel a szóalak dolgok valamiféle összetartozását 

képes kifejezni, hasonlóan a magyar birtokos jelzőhöz, de emellett a datívusz ragnak a 

létige melletti speciális használata szintén birtokviszonyra utal. A középiskolai latin 

nyelvtanban ezt Kováts Gyula így foglalja össze: „Est honor virtuti. Van becsülete az 

erénynek. Non tibi sunt integra lintea. Nincsenek ép vitorláid. A birtoklást kifejező, 

azaz dativus possessivus áll az esse [lenni] ige mellett, ha arról van szó, hogy van 

valakinek valamije — főként szellemi értelemben.” (Kováts 1983: 124) A magyarban 

valóban szintén megjelenik birtokviszony esetén datívusz ragos főnév a létige mellett, 

de ezt nem azonosíthatjuk a latin szerkezettel. Azért nem, mert, szemben a latinnal, 

nemcsak a létige mellett képes a datívusz rag a birtok megjelölésére, hanem az igétől 

függetlenül más helyzetekben is megteheti, csak egy másik, birtokos személyjeles 

főnév jelenléte szükséges hozzá. Azaz, a latintól eltérően, ez nem a létigével 

összefüggő speciális helyzet, ahol kivételesen birtokviszony kifejezésében vesz részt. 

Ha a latin szerkezetből indulunk ki, akkor két lehetőség áll előttünk: vagy jelentésénél 

fogva minden esetben dativus possessivusnak nevezzük a -nak, -nek ragot az állítmány 

mibenlététől függetlenül, amikor birtokos szerkezetben szerepel, vagy ezekben az 

esetekben sem tesszük elé a possessivus, azaz „birtokló” megkülönböztető jelzőt. 

A dativus possessivus kifejezést a régi értelmében, a van melletti birtoklásra utaló, 

datívusz ragos állítólagos igei vonzat jelölésére használom, egyéb esetekben nem. A 

dativus possessivus terminus helyett inkább a datívusz rag birtokos szerkezetbeli 

megjelenéséről, vagy másként hosszú birtokosról (vö. Alberti–Medve 2002: 143) fogok 

beszélni. 

 

A dativus possessivus mondatrészi szerepének megítélése 
 

A dativus possessivus mondatrészi értékét a mai napig vitatják. Nem áll az érdeklődés 

középpontjában, de bizonytalanság veszi körül. A hagyományos grammatikát követő, 

nem generatív alapú, Keszler Borbála szerkesztette egyetemi tankönyvben szerepel 

Szemere Gyulától (1970: 83) jelzés nélkül átvéve a következő: 

 

„Kovácséknak a nyaralója Agárdon van. Ebben a mondatban a Kovácséknak birtokos 

jelzője a nyaralója alanynak; a mondattal azt fejezzük ki, hogy az a bizonyos nyaraló 
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Agárdon található. Kovácséknak Agárdon van nyaralójuk. Ez a mondat azt fejezi ki, 

hogy az agárdi nyaraló Kovácsékhoz »tartozik«; itt tehát a Kovácséknak a van 

állítmánynak részeshatározója. A részeshatározó és a birtokos jelző sokszor érintkezik 

egymással. Az ilyen szerkezetek laza birtokviszonyú tagját birtokos részeshatározónak 

nevezhetjük. Pistának drága az ideje. (E mondat Pistának szavát magyarázták a drága 

állítmány részeshatározójának és az ideje alany birtokos jelzőjének.)” (Keszler 2001: 

442) 

 

A példaként felhozott mondatokban a birtokos szerkezet megszakított sorrendje 

teszi „lazává” a szerkezetet. A problémát tovább nem is taglalja a szerző, megelégszik 

puszta felvetésével. Ezt a felfogást tükrözi a könyv másik részlete is, amely Balogh 

Judit (2001: 451) tollából származik: „Laza kapcsolatban álló birtokos szerkezeteket” 

sorol fel, pl.: „A lányoknak a ’születésnapjuk volt tegnap, nem a névnapjuk”, 

„Barátoméknak ellopták az autójukat”, „A barátnőméknek nem volt itt a fiuk”, majd 

összefoglalva hozzáfűzi: 

 

„A fenti esetekben a birtokos és a birtokszó, bár kapcsolatban vannak egymással, 

birtokos szerkezetet alkotnak, viszonyuk nem annyira szoros, mint a korábbi jelzős 

szerkezetek tagjaié. Erre utal az a tény is, hogy az idézett mondatokban a többes szám 3. 

személyű birtokoshoz szabályosan egyeztetjük a birtokot (bár a mai beszélt nyelvben ez 

időnként elmarad), pedig a birtokos jelzős szerkezetben ilyenkor soha nincs számbeli 

egyeztetés […] Ezeket a -nak/-nek ragos birtokosokat (és a hozzájuk hasonlóakat) a 

szakirodalomban birtokos részeshatározónak is nevezik. 

Az úgynevezett birtokos részeshatározó átmeneti alakulat a szoros szerkezetű birtokos 

jelző és a birtoklást kifejező részeshatározó (Pistának szép nagy háza van; Pistáéknak 

szép nagy házuk van.) között.” 

 

A tankönyvben tehát három kategória körvonalazódik: birtokos jelző – birtokos 

részeshatározó – birtoklást kifejező részeshatározó. A kategóriákat elkülönítő 

szempontok közé tartozik a kongruencia megléte. Ha egyeztetett a szerkezet, akkor 

közelebb áll a részeshatározóhoz. De ez az információ önmagában nem elegendő ahhoz, 

hogy besoroljunk egy példát, így csak az derül ki biztosan, hogy nem a birtokos jelzős 

szerkezet tiszta esetével van dolgunk. Emellett felmerül a birtokos és a birtokszó 

szerkezeti egységének kérdése is: ha a szerkezetet szervetlen mondatrész vagy valódi 

mondatrész szakítja meg, vagy aktuális tagolás szerint más pozícióba kerül a két egység, 

akkor szintén a részeshatározóhoz közelít a szerkezet. Ez továbbra sem elegendő, hiszen 

ez alapján sem tudjuk elkülöníteni a birtoklást kifejező részeshatározót és a birtokos 

részeshatározót („A barátnőméknek nem volt itt a fiuk.”). Bár Balogh Judit fejezetében 

expliciten nincs megfogalmazva, de a példákból kiderül, hogy az sem mindegy, mi a 

mondat állítmánya. Szemere Gyula (1970: 83) és Keszler Borbála (2001: 442) utal az 

állítmányok jelentésére: „Ha a létige nem birtoklást, hanem létezést fejez ki, akkor a -
nak/-nek ragos mondatrész nem a létigei állítmány részeshatározója, hanem a birtokos 

személyragos főnévnek alárendelt birtokos jelző.” Anyanyelvi beszélők számára nem 

egyértelmű, hogy egy-egy, a szerzők szerint részeshatározót tartalmazó mondatban a 
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van valóban birtoklást fejezne ki, ill. fordítva, birtokos jelző esetén létezést. Lengyel 

Klára is így fogalmaz, miután kifejtette, hogy ha a létige birtoklást jelent, akkor 

részeshatározó a -nak, -nek ragos főnév: 

 

„Bizonyos esetekben nehéz a létigés mondatban szereplő, birtoklást kifejező 

részeshatározó elkülönítése a birtokos jelzőtől: Jánosnak van autója és Jánosnak a 

garázsban van az autója. A megoldásban az segíthet, ha kipróbáljuk, kaphat-e a 

birtokszót kifejtő alany névelőt, illetőleg megfigyeljük, van-e névelője. Az úgynevezett 

birtoklásige tudniillik nem kaphat határozott névelős alanyt, pl. *Nekem van a kutyám, 

de: Nekem van kutyám és Nekem van egy kutyám” (Lengyel 2001: 402). 

 

Tehát ha nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy csak létezést vagy létezést és 

birtoklást is jelent a van, akkor nézzük meg, hogy határozott-e a vonzata. Arra nézve 

nem kapunk eligazítást, hogy az ige jelentésével hogyan függne össze a vonzat 

határozottsága vagy határozatlansága. Továbbá, az sem világos, hogy egy ige 

vonzatának a határozatlanságából miért következtethetünk egy másik vonzat, jelen 

esetben a részeshatározó jelenlétére. Fordítva is megfogalmazhatjuk: az igei vonzat (= 

itt az alany) határozottságából hogyan következtethetünk a vonzat vonzatára (birtokos 

jelző)? Inkább úgy tűnik, hogy ez a módszer nem része egy levezetésnek, hanem 

utólagos megfigyelése a korábban más szempontok alapján létrehozott kategóriának. 

Ugyanezt a jelenséget Szabolcsi Anna saját érvelésébe beépíti (vö. 1992: 92–96). 

Valóban nem jelenhet meg [+határozott] jegyű alany a birtoklásmondatban, de ebből 

nem arra következtet, hogy ez a ’létezik’ jelentésű van-tól eltér, hiszen ott sem 

választhatnak [+határozott] jegyű alanyt: *Van az igazság (lapos intonációval). Tehát 

ez a jelenség nem az ige két eltérő jelentésével magyarázható, hanem éppen közös 

jelentésükkel. Más igék is így viselkednek, pl.: akad, történik, érkezik… Szabolcsi–

Laczkó Tibor, ill. később É. Kiss Katalin a jelentéskörét is megadja ezeknek az 

igéknek: 

 

„A levést, létrejövést, keletkezést, megjelenést, elérhetővé válást jelentő (igekötő 

nélküli) igék alanya határozatlan, sőt nem specifikus [a beszélő és a hallgató által ismert, 

meghatározott halmazba se besorolt] határozatlan NP [főnévi csoport] kell, hogy legyen. 

[…] (Nem specifikus) határozatlan főneves kifejezés kell, hogy képviselje a létrehozást, 

megszerzést jelentő igekötő nélküli igék tárgyát is [ezek az igék olyan alanyra, ill. 

tárgyra utalnak], mely az igével kifejezett történés vagy cselekvés által válik a 

beszélgetés résztvevői számára létezővé” (É. Kiss 1998: 74–75, ill. vö. Szabolcsi – 

Laczkó 1992: 233). 

 

Az eddigieket összegezve: a van jelentése alapján nem tudjuk eldönteni a datívusz 

ragos alak mondatrészi értékét, ugyanígy a kongruencia, a névelő megléte és a 

megszakított sorrend sem ad útbaigazítást. 

Eszköztárunk leegyszerűsödik, az alapokhoz kell visszanyúlnunk. A hagyományos 

leíró grammatika a részeshatározó jellemzői között felsorolja, hogy igei vonzat. A van 

mellett megjelenő datívusz ragos főnévről egyszerűen bebizonyítható, hogy nem az ige 
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vonzata, hanem a birtokos személyjelnek köszönhetően jelenik meg. Ha elhagyjuk a 

birtokos személyjelet a vizsgált szerkezetekből, akkor nem kontrasztív topikos 

intonációval rosszulformált mondatokat kapunk: *Jánosnak van autó. *A 
barátnőméknek nem volt itt a fiú. *Nekem van kutya. *Pistának szép nagy ház van. *A 

lányoknak születésnap volt tegnap. *Kovácséknak Agárdon van nyaraló. stb. 

Tehát a dativus possessivus hagyományos terminológiával élve, birtokos jelzői 

szerepet tölt be, amennyiben a mondat birtokos személyjeles főnevet tartalmaz. Ez 

egyben azt is jelenti, hogyha egy mondat birtokos személyjeles főnevet tartalmaz, 

akkor mindenképpen van benne testesen vagy hangalakot nem öltve birtokos jelző. 

 

Birtokos jelző vagy birtokos? 
 

A birtokos jelző mondatrészi szerep megnevezése kifogásolható, hiszen a birtokos 

kilóg a jelzők sorából. Lehet ragos és ragtalan alakja is úgy, hogy nem alaptagja ragját 

veszi fel. (Gabi kalapja, Gabinak a kalapja). Amennyiben az értelmezőt és a kijelölő 

jelzőt nem a minőségjelző alaki változatának tartjuk, akkor önmagában az alaki 

változatosság sem jelzői tulajdonság, de önálló, nem az alaptagról lemásolt ragja 

feltétlen elkülöníti a jelzőktől. Szokatlan módon eltávolodhat jelzett szavától éppen 

ragjának köszönhetően, ha alaptagja vonzata az igének. (Pl.: Gabinak tegnap elmaradt 

a várva-várt találkája. *Gabinak nézem a filmet a szobájában.) A jelzők csoportjához 

pusztán főnévi alaptagja és ragtalan alakváltozata köti. Tisztább terminológia lenne az 

egyszerű birtokos megnevezés, így hatodik, esetleg hetedik mondatrészként tarthatnánk 

számon az alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző, esetleg értelmező sorban. 
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SZABÓ KALLIOPÉ 
 

 

MEGAKADÁSOK HAT- ÉS NYOLCÉVESEK SPONTÁN BESZÉDÉBEN 
 

 

 

 

 

Bevezetés. Az anyanyelv-elsajátítás a gyermek születése előtt megkezdődő folyamat 

(Cole, M. – Cole, S. R. 1997), melynek első nagy szakasza az iskoláskor elérésével 

zárul le. A gyermekek spontán beszéde ekkorra grammatikai sajátosságaiban a felnőtt 

beszédhez közelít. Jelentős eltérés elsősorban a szókincsben és a pragmatikai 

jellemzőkben tapasztalható. A nyolcévesek már legalább egy évet eltöltöttek az 

iskolában, ahol az anyanyelvet intézményes oktatási formában tanulták. Az írás és 

olvasás elsajátítása és a nyelvtani alapismeretek a gyermekek nyelvi tudatosságát 

növelik. 

A beszédprodukció kutatásának egyik útja a pszicholingvisztikában a megakadás-

jelenségek vizsgálata. A megakadásjelenség gyűjtőfogalom: a spontán beszédet 

megakasztó jelenségek, hibák összefoglaló neve. Vizsgálatuk bepillantást ad a nyelvi 

tervezés egyes szintjeinek működésébe, melyről a hibátlan közlések nem szolgálnak 

információval (Gósy 2005). A megakadásjelenségek vizsgálatához szükséges az 

osztályozásuk (a magyar nyelvre vö. Gósy 2002, 2003, 2004, 2005). A beszéd 

létrejöttét megelőző – a levelti modellt (Levelt 1989) alapul vevő – tervezési szintekhez 

kapcsolhatóak az egyes megakadásjelenség típusok. 

A gyermekek spontán beszédében – a felnőttekéhez hasonlóan – jelen vannak a 

megakadásjelenségek. Ezt bizonyította Horváth Viktória, 6-7 éves magyar anyanyelvű 

óvodások spontán beszédét vizsgálva (Horváth 2006). 

A jelen tanulmány azt vizsgálta, hogy van-e különbség a hat- és nyolcéves 

gyermekek spontán beszédében a megakadásjelenségeket tekintve. Az iskolában 

eltöltött két év, a nyelvhasználat nagyobb tudatossága és a gyermekek mentális érése 

befolyásolja-e a megakadásjelenségek számát, típusát. 

Anyag, módszer, kísérleti személyek. A vizsgálat során 18 ép hallású és értelmű, 

nem beszédhibás gyermek spontán beszédét rögzítettük minidiscre. A szövegek 

lejegyzése a BEA spontánbeszéd-adatbázis útmutatója (MTA Nyelvtudományi Intézet, 

Fonetikai Osztály) alapján készült. Minden gyermek esetében kétféle szövegtípust 

rögzítettünk: beszélgetést, melyet a kísérlet vezetője folytatott a gyermekkel 

(narrációnak nevezzük), illetve egy, a gyermek által elmondott mesét. 

Az adatközlőnk 9 fiú és 9 lány volt, közülük 11 nyolcéves, második osztályos, és 7 

hatéves nagycsoportos óvodás. A kapott adatok mennyiségi, minőségi, statisztikai 

elemzése megtörtént. 
Hipotéziseink a következők voltak: 
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1. Hatévesek spontán beszédében gyakoribbak a megakadásjelenségek, mint a 

nyolcévesekében. 

2. Mindkét korosztálynál gyakoribb a bizonytalanság, mint a hiba. 

3. Több megakadásjelenséget találunk a narráció, mint a mesemondás során. 

4. Vannak korosztályokra jellemző megakadástípusok. 

Eredmények. Az adatok igazolták első hipotézisünket, a hatévesek spontán 

beszédében gyakoribbak a megakadások: 6,51 szavanként fordultak elő, míg a 

nyolcéveseknél csak 8,36 szavanként. A hatévesek percenként 4,71-szer, a nyolcévesek 

9,97-szer akadnak meg, ami az iskolások gyorsabb beszédének köszönhető, illetve 

annak, hogy az óvodások spontán beszédében sok a néma szünet és a beszédképzéssel 

kapcsolatos egyéb zaj (nyelés, csettintés, nyögés, dúdolás stb.). A szószámra vetített 

megakadások száma tehát informatívabb a percenkénti magakadások számánál, 

ugyanis a beszédtempó ekkor nem befolyásoló tényező. 

A megakadásjelenségek közül külön vizsgáltuk a bizonytalanságokat és a hibákat. 

Nehéz volt döntést hozni arról, hogy a hallható szünet megakadásjelenség volt-e vagy 

sem, ugyanis a gyermekek nagy része minden szünetben vett levegőt, akkor is, ha erre 

nem volt szükség. A néma szünetet szubjektív megítélése miatt nem vizsgáltuk. Az 

alábbi bizonytalanságtípusok fordultak elő az anyagban (példák a teljesség igénye 

nélkül): 

• hezitálás:  hát ööö mmm arról volt szó, hogy öhm ööö társasjátékozunk 

• ismétlés: amikor Cuha patakon átmentünk nagyon nagyon 

bonyolultan csináltuk; én meg akkor hirtelen egyszer csak egyszer 

csak le tudtam bukni 

• töltelék szavak:  anya meg így adott ilyen sprét hogy ne viszkessen 

• újraindítás változtatás nélkül: mert a ho ho hódok régen ott csináltak egy hódvárat 

• újraindítás változtatással: és belem bele is ment a farkas 

• szünet a szóban:  elmentek az erdőőbe virágot szedni és még egy titkos  

    barlangot is fölfedeztek 

• nyújtás:   egyszer csaak elkezdtem aaa vízben ugrálni 
 

A bizonytalanságok előfordulása gyakoribb volt a hatéveseknél – 9,1 szavanként – 

mint a nyolcéveseknél – 11,14 szavanként –. Korrelációt számítva (r=0,86487) azt 

kaptuk, hogy erős kapcsolat mutatható ki a bizonytalanságok előfordulási gyakorisága 

és a gyermekek kora között. Az 1. ábra a bizonytalanságtípusok százalékos 

megoszlását mutatja korosztályonként. 

 

1. ábra. A bizonytalanságtípusok százalékos megoszlása korosztályonként 
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Hatévesek                                                                       Nyolcévesek 

t.szó = töltelékszó; ny. = nyújtás; ism. = ismétlés; hez. = hezitálás; sz.sz. = szünet a szóban; újraind.v. 

= újraindítás változtatással; újraind.v.n. = újraindítás változtatás nélkül 

 

A hatéveseknél a bizonytalanságok közül a vezető típus a hezitálás, ezt követi az 

ismétlés, majd majdnem azonos arányban a változtatás nélküli újraindítás, töltelékszó 

és nyújtás. A nyolcévesek ezzel szemben leggyakrabban a töltelékszót „használják”, 

ezt követi a hezitálás, majd a nyújtás. Mindkét korosztálynál gyakori a hezitálás, vagyis 

már a nagycsoportosok spontán beszéde is közelít a felnőtt mintához, ahol ez vezető 

szerepet kap. Szembetűnő változás a két korosztály között, hogy az ismétlést az 

óvodások még viszonylag gyakran használják (20,69%), míg az iskolások a 

töltelékszavakat preferálják (29,22%). A töltelékszavak megjelenésének nagy aránya 

nem támasztható alá azzal az elgondolással – mint az óvodások ismétlése –, hogy a 

gyermek egyszerű stratégiát használ bonyolultabb mondanivalója tervezése során, 

hiszen a töltelékszó ejtésekor szükséges a mentális lexikon aktiválása, a fonológiai, 

fonetikai tervezés és kivitelezés is. Feltételezhető tehát, hogy az iskolában a folyamatos 

megmérettetés a gyermeket olyan stratégia alkalmazására bírja, amellyel jobban 

fenntartható a folyamatos beszéd látszata. A gyermek a bizonytalanság esetén is 

szeretné biztosítani a hallgatót arról, hogy „ura a helyzetnek”. Ez lehet a magyarázata 

annak is, hogy az iskolásoknál gyakoribbak a „kevésbé feltűnő” bizonytalanságtípusok: 

nyújtás, szünet a szóban, míg az újraindítások gyakorisága kisebb. 

A szövegtípusokat összehasonlítva azt kaptuk, hogy a mesemondás során – a már 

többször hallott/olvasott szöveg reprodukálásakor – csökkent mindkét korosztálynál a 

bizonytalanságok előfordulási gyakorisága, de a hatéveseknél a korreláció erősebb volt 

(r=0,88557), mint a nyolcéveseknél (r=0,65). Az iskolai tapasztalat és a mentális 

érettség a két szövegtípus közötti különbséget a beszédtervezés tekintetében csökkenti. 

A 2. ábra megmutatja, hogy a két korosztály esetében az egyes 

bizonytalanságtípusok hány szavanként fordulnak elő narratívában és mesében. (Minél 
alacsonyabb értéket mutat az oszlopdiagram, annál gyakoribb a megakadásjelenség.) 

Mind a hat-, mind a nyolcéveseknél narratívában a hezitálás és a töltelékszó volt a 
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leggyakoribb bizonytalanságtípus, és közel azonos arányban voltak jelen a két 

korosztálynál. Az óvodások esetében a narratívában gyakori volt még a változtatás 

nélküli újraindítás, míg az iskolásoknál a nyújtás. Minden más bizonytalanságtípus a 

mesemondás során fordult elő gyakrabban. A mesemondás csökkenti azon 

bizonytalanságtípusok előfordulási gyakoriságát, melyek vezető szerepet játszanak a 

gyermekek beszédtervezésekor, illetve a nyolcéveseknél csökkenti a 

bizonytalanságtípusok előfordulási gyakorisága közötti különbségeket is: az ismert 

szöveg elmondásakor az iskolásoknál csökken a hezitálás és a töltelékszó aránya, 

hiszen a gyermek ismert szókapcsolatokat, paneleket aktivál a lexikonból, és a fogalmi 

tervezés sem akkora feladat. 

 

2. ábra. Bizonytalanságtípusok előfordulása szószámra vetítve narratívában (1. oszlop)  

és a mesében (2. oszlop) 

 

 

 

Hatévesek                                                                       Nyolcévesek 

t.szó = töltelékszó; ny. = nyújtás; ism. = ismétlés; hez. = hezitálás; sz.sz. = szünet a szóban; újraind. v. 

= újraindítás változtatással; újraind.v.n. = újraindítás változtatás nélkül 
 

A téves kivitelezés ritkább volt adatközlőinknél, mint a bizonytalanság. 

Hatéveseknél 21,72 szavanként, nyolcéveseknél 33,6 szavanként fordult elő. A 

felnőttek hibái 33,25 szavanként (Gósy 2003) jelentkeznek. A nyolcévesek spontán 

beszéde ebből a szempontból a felnőtt mintát követi. Ha a narrációt és a mesemondást 

külön értékeljük, akkor azt találjuk, hogy nincs összefüggés a hibák előfordulási 

gyakorisága között a két szövegtípusnál. A korrelációs együttható alacsony (r=0,177), 

vagyis a mesemondás nem csökkentette a hibák előfordulásának gyakoriságát. 

A hibák egyértelműbben kapcsolhatóak a beszédtervezés egyes szintjeihez, mint a 

bizonytalanságok. A vizsgálat során a beszédtervezés különböző szintjeihez 

kapcsolódóan a következő hibatípusok fordultak elő (példák a teljesség igénye nélkül): 

Átmenet lemma és lexéma szint között: 

• LEP: alá rakták oda a hogy is hívják kem [kemencébe] nem tudom kályhába  
  nem tudom mibe 
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Lexikális hozzáférés: 

• tévesen aktivált lexéma: nem tudok [vagyok] olyan nagy olvasó 

• korrigált téves szótalálás: megtalálta vagyis felépítette a házát 

• téves szókezdés:  egymás vá [vállára] hátára álltak 

 

Átmenet a lexikális hozzáférés, nyelvi tervezés között: 

• Változtatás:   a három vagyis a kettő testvérét 

 

Nyelvi tervezés, átalakítás: 

• Kontamináció:    találkozott egy embert (talált egy embert + X  

     találkozott egy emberrel) 

• Javítás nélküli grammatikai hiba: elköltöznek az anyukájától; megijedt 

a kopasz farkas és akkor elfutotta 

• Újraindítás nélküli morfológiai változtatás: egyszerűk ek 

• Ismétlés toldalékjavítással:  legutolsónál legutolsónak 

 

Artikulációs tervezés: sorrendiségi problémák 

1. Anticipáció: Barbanának 
2. Perszeveráció: fás nem is folt [volt] 

3. Metatézis:  téglakismalacnak a házába [kismalacnak a téglaházába] 

 

Átmenet artikulációs tervezés és kivitelezés között: egyszerű nyelvbotlások 

1. Betoldás:  ujjral 

2. Kiesés:  tesvérük; Hovátország; mlacka 
3. Csere:  szőleg [szőnyeg; cupcalmás [zsupszalmás] 

 
A harmadik ábra azt mutatja meg, hogy a két korosztálynál melyik beszédtervezési 

szintekhez a hibák mekkora százaléka kapcsolódik. A legnagyobb nehézséget mind az 

óvodásoknak, mind az iskolásoknak a lexikális hozzáférés jelentette, nagyobb arányban 

azonban az iskolásoknak (összesen több mint 50%). Az iskoláskorúak jellemző hibái 

emellett a nyelvi tervezéshez kapcsolódnak elsősorban, míg az óvodásoknál az 

artikulációs tervezéshez és kivitelezéshez kapcsolódik még nagy arányban hiba. Ez a 

korhoz kapcsolódó nyelvhasználati különbségekkel magyarázható: az iskolások 

bonyolultabb mondatszerkezeteivel, nagyobb szókincsével, igényesebb 

szóválasztásával, és az óvodások kisebb beszédgyakorlatával, és a kevésbé tudatos 

beszédtervezésével és kivitelezésével. 

 

3. ábra. A hibák százalékos aránya a beszédtervezés egyes szintjein korosztályonként 

 

Hatévesek 
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Nyolcévesek 

 

 

 

Összegzés. A vizsgálat eredményei részben igazolták a hipotéziseinket. 

1. Az életkor növekedésével csökkent a bizonytalanságok gyakorisága, a hibák 

esetében nem volt kimutatható egyértelmű összefüggés. 

2. A bizonytalanság gyakoribb mind a két korosztálynál, mint a hiba: hatéveseknél 

kb. kétszer, nyolcéveseknél kb. háromszor. 

3. A bizonytalanságok egyértelműen gyakoribbak voltak a narrációban, mint a 

mesemondáskor mindkét korosztálynál. A hibákat tekintve nagyon gyenge 

korreláció volt kimutatható. 

4. Találtunk a korosztályokra jellemző megakadás-típusokat: a bizonytalanságok 

közül hatéveseknél a hezitálás a leggyakoribb, és emellett az ismétlés kap vezető 

szerepet. A nyolcéveseknél a töltelékszót a hezitálás követi gyakoriságban. A 

hibák mindkét korosztálynál leggyakrabban a lexikális tervezéshez és 
kivitelezéshez kapcsolódnak. A nyolcévesek vezető hibatípusai emellett a nyelvi 

tervezéshez, a hatéveseké az artikulációs tervezéshez és kivitelezéshez 

kapcsolódnak. 
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SZABÓ VERONIKA 
 

 

A KOMMUNIKÁCIÓ MINT SZABÁLYALKALMAZÁS AZ ANYANYELVI 

ÓRÁKON 
 

 

 

 

Bevezetés 
 

– Halló? 

– Elnézést, ez a kilenc, három, négy, három, hét, hét, nyolc, öt, négy? 

– Nem, igen, nem, igen, igen, nem, nem, igen, igen. 

 

Talán nem ez a legjobb vicc, amit valaha hallottunk, de mindenképpen jó példa arra, 

hogyan döbbenünk rá az általában tudat alatt működő pragmatikai ismereteinkre. Bár a 

kis szituáció mondatai grammatikusnak nevezhetők, mégsem jólformáltak, mert nem 

felelnek meg az elvárt (nyelvi) viselkedési mintának. 

Abban biztos vagyok, hogy a vicc csattanóját már felső tagozatos iskolások is értik, 

abban viszont nem, hogy valaki már kérte volna tőlük, hogy a jelenséget saját 

szavaikkal magyarázzák is meg. Az anyanyelvi órákon ugyanis nem feltétlenül arról 

van szó, hogy kommunikációs szabályszerűségeket fedeztetünk fel a diákokkal. 

 

1. Az iskolai nyelvtan és a kommunikáció 
 

Az iskolai tananyagokban a kommunikáció nincs összefüggésben a grammatikával: a 

nyelvtanóra két önálló egységre bomlik, a grammatika a szabályok, a kommunikáció a 

képességfejlesztés területe. Az anyanyelvi órákon a diákoknak – igen dicséretesen – 

lehetőségük van különböző műfajú szövegeket feldolgozni és alkotni, ez valóban 

nélkülözhetetlen a hétköznapi boldoguláshoz. A taneszközök azonban nem mindig 

építenek arra, hogy a kommunikáció a matematikához és a grammatikához hasonlóan 

problémamegoldás is. Ha olyan kommunikációs helyzeteket teremtünk a nyelvtanórán, 

melyekben a jól megtanult, tapasztalatokon alapuló szabályok alkalmazásával nem 

lehetünk eredményesek, valódi problémával szembesítjük a gyerekeket. A szabálynak 

főként az etnometodológiából ismert felfogásából indulok ki, mely szerint a társalgási 

szituációk vizsgálatakor az egyszerű, hétköznapi ember naiv tudását kell alapul venni. 

A szabályok pedig a társas helyzetekre, szerepekre, szerepviszonyokra, a szereplők 

homlokzatára vonatkoznak (Pléh et al. 2001). 

 

2. „Zajok” a kommunikációban 
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De mi is jelenthet problémát egy adott kommunikációs helyzetben? Ha a gyermek 

megtanulta a jakobsoni kommunikációs modellt (hiszen ez az egyetlen modell, amely 

minden tankönyvben benne van, annak ellenére, hogy a későbbiekben nem mindig 

építenek rá), akkor bizonyára sejti, hogy a kommunikációs helyzet valamennyi 

tényezőjében keletkezhet zaj. Zajnak nevezek most mindent, ami az elvártaktól eltérő 

kommunikációs helyzetet eredményez. A szokatlan szituáció megoldásához olyan 

tudást használhatnak fel a gyerekek, amelyekhez tudományos alapot a forgatókönyv-

elmélet, a nonverbális kommunikáció elméletei, a kölcsönös tudás és előfeltevések 

elméletei, a homlokzatelmélet, illetve a konverzációelemzés elmélete adtak. Mivel 

azonban a feladatok felső tagozatos kisdiákoknak készültek, hiába is várnánk, hogy 

felbukkannak majd azok a jól ismert kifejezések, mint proxemika, implikatúra, 

homlokzat vagy turn. Hiszen jelen esetben csak azt tartom fontosnak, ami az elméletek 

lényegéből ilyen korú gyerekeknek átmenthető. A nyelvészeti megfontolások mellett 

ezért tartottam fontosnak azt is, hogy a feladatokban a gyerekek hétköznapi 

helyzetekkel és hozzájuk közel álló szövegekkel (vicc, chatszöveg, meseregény) 

találkozhassanak. 

 

2.1. Zajok a csatornában és egy kis forgatókönyv-elmélet 
 

Ha egy gyermeknek az anyanyelvi órán olyan szövegeket játszunk le, amelyekben 

háttérzaj, torzítás (vasútállomás elromlott hangosbemondója, bemondó a villamoson, 

eltekert rádiócsatorna, sípoló telefonvonal) van, és arra kérjük őket, bizonyos 

információkat mégis nyerjenek ki a szövegből, akkor azonnal problémával 

szembesítjük őket. Működtetniük kell az adott helyzetre vonatkozó forgatókönyveiket 

(Abelson, Schank 1988), és ezzel felfigyelnek a rutinjellegű kommunikációs 

tevékenységek alaptulajdonságaira; ahogyan például az alábbi kérdésekre válaszolva is. 

 

a) A vasútállomáson az információs pultnál állsz. Milyen kérdéseid lehetnek egy ilyen 
helyzetben? 

b) Miután megkérdezted, amit akartál, éppen befut egy vonat, és olyan hangos, hogy 

nem hallasz semmit a válaszból. Milyen lehetőségeid vannak ebben a helyzetben? 
Játsszuk el a jelenetet többféleképpen! 

c) Milyen párbeszéd hangozhat el ebben a helyzetben, amely nem tért el a 
mindennapokban tapasztaltaktól? Mit jelenthet az, ha egy helyzet nem tér el a 

mindennapokban tapasztaltaktól? 

d) Milyen céllal megyünk: színházi előadásra; születésnapi partira; kisboltba? 
e) Általában milyen helyszínek, szereplők, szófordulatok és zajok kapcsolódnak a fent 

említett eseményekhez? 

f) Írjuk le egy bevásárlás cselekményeit vázlatosan, időrendi sorrendben! 
g) Mi történhet, ha a színházi előadás közben a színész elrontja a szövegét; a színházi 

előadás közben valaki felveszi a csörgő mobiltelefonját, és a színészt sem hallani; a 
születésnapi partin az ünnepeltnek nem tetszik az ajándék, és ezt el is mondja; a 

születésnapi partin valaki azt hiszi, hogy más az ünnepelt, és őt köszönti föl? 
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h) Az f) feladathoz hasonlóan, a kisboltos jelenet egyes vázlatpontjai mellé is írjuk oda, 

milyen szokatlan fordulat térítheti el a cselekmény szokásos menetét! Milyen zajok 

akadályozhatják meg a megértést? 
i) Hogyan írja felül a „vásárlás a hentesnél” témájú forgatókönyvről való 

ismereteinket az alábbi vicc? 
 

Micimackó besétál a henteshez és megkérdezi: 

– Sonka van? 

– Természetesen. 

Micimackó felugrik a pultra, előránt egy géppisztolyt, és lekaszabolja az ott lévőket, 

miközben ezt kiabálja: Ezt Malackáért!!! 

 

2.2. Zajok a kódban és a nonverbális kommunikáció 
 

Problémát okozhat a szituációban részt vevők kódjainak eltérése is. A gyerekek 

felismerhetik, hogy idegen nyelvű, jelelő, akcentussal vagy más nyelvváltozatot 

beszélő partner esetében szükségünk lehet sémáink működtetésére, és ilyenkor kap 

központi szerepet a nonverbális kommunikáció is. A jelnyelv szerepeltetését különösen 

fontosnak tartom, hiszen azáltal, hogy a diákok felismerik, hogy valódi nyelvvel állnak 

szemben, talán kevésbé fogják stigmatizálni siket embertársaikat. 

 

a) Külföldön vagy, és nem beszéled az ország nyelvét. Próbáld meg elmutogatni a 

következőket: Hol vetted ezt a jó meleg pulóvert? / Szeretném felváltani a pénzem. / 
A múzeumot keresem. / Mivel tartozom? / Szükségem lenne egy taxira. / Hogy 

hívnak? / Fáj a fogam, ismer egy jó fogorvost a környéken? / Mikor van nyitva a 

sarki kisbolt? / Nyugodjon meg, jön az orvos. 

b) Melyiket volt könnyű elmutogatni, miért? Melyiket nehezebb, miért? 

c) A fenti kifejezések közül kettőnek a jelnyelvi változatát láthatjátok. (www.hallatlan.hu) 
 Kitaláljátok-e, melyik kifejezésekről van szó? 

d) Hasonlítsuk össze a jelelést a mutogatással! Melyek az alapvető különbségek? 

e) Figyeljük meg az Ajándék lónak ne nézd a fogát közmondás jelnyelvi megfelelőjét! 
Próbáljuk meg részekre bontani a jeleket! Tegyünk kijelentéseket a jelek 

sorrendjéről! Miben hasonlít, és miben különbözik a magyar hangzó nyelvi közlés 
elemeinek sorrendjétől? 

f) Nézzük meg az alábbi filmet! http://pl.youtube.com/watch?v=q6joR4jnLlg Tudjuk-e, 

mi történik pontosan? Miért? 
g) Brazil szappanopera, orosz alámondás, magyar megértés. Mit üzen ez számodra? 

h) Vizsgáljuk meg (csoportonként) az alábbiakat: A szereplők kezének mozgását beszéd 

közben, a szereplők közti távolságot és annak változását, a szereplők testtartását és 
a testtartás változását, a szereplők tekintetének mozgását. Melyik, mit árul el 

nekünk? 
i) Készítsünk vázlatot a történethez: szereplők és viszonyuk (honnan tudjuk?), a 

lehetséges probléma, a veszekedés tárgya (honnan sejtjük?) 
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j) Írjunk rövid szinkronszövegeket a filmhez! 

k) Keressünk olyan gesztusokat, amelyek a világon mindenütt egyetemesen érthetőek! 

l) Hogyan lehetne orvosolni a problémát? Játsszuk el a szituációt úgy, hogy ne kelljen 
veszekedni! A megfigyelő csoportok a j) feladatban felsoroltakat figyelik meg. 

m) Szerinted van sajátosan magyar veszekedési stílus? Te hogyan veszekedsz? Írjuk 
meg egy átlagos veszekedés forgatókönyvét! 

n) Van-e különbség az a) feladat mutogatásai és a filmen látott gesztusok között? 

Miért? 

 

2.3. Zajok a szereplők nem megfelelő viselkedésében, a homlokzatelmélettel 

kiegészítve 
 

Ha a feladatot tovább bővítjük, megmutathatjuk, hogy problémát okozhat a szereplők 

nem megfelelő hozzáállása is, az, hogy különböző személyiségű emberek 

különbözőképpen reagálnak bizonyos helyzetekre. Közrejátszik ebben, hogy 

mindegyik szereplő a maga pozitív homlokzatát szeretné védeni (Síklaki 1998). Az 

ilyen jellegű feladatok megjelenése az iskolai oktatásban természetesen nem újkeletű, 

erre építettek Bánréti Zoltánnak az NYKIT-program keretében alkalmazott 

kommunikációs gyakorlatai. Ahogyan Bánréti fogalmaz: 

 

„Kommunikációs tananyagunkon belül igyekeztünk olyan helyzeteket, 

konfliktusokat, embertípusokat elemeztetni, eljátszatni a tanulókkal, amelyekkel 

valószínűleg már volt vagy lesz dolguk. (…) A problémamegoldó kommunikációs 

tevékenység célja mindig az, hogy valamilyen emberi konfliktust oldjon meg, a 

kommunikáció eszközével.” (Bánréti, Pap 1991: 43) 

 

a) Figyeljük meg a következő helyzeteket, és gondolkozzunk el rajta, mitől függ, hogy 
viselkedünk! 

• egy idegen a buszon véletlenül a lábadra lépett; a barátod moziba szeretne menni 

este, te pedig diszkóba; egy osztálytársad elkérte a füzetedet, és nem adta vissza; 
találkozót beszélsz meg egy ismerősöddel, de ő nem jön. 

b) Mennyiben változik meg a helyzet, ha 

• az idegen idős és pökhendi, te pedig fáradt és ingerült vagy; a barátod nagyon 
erőszakos, te pedig bizonytalan vagy; az osztálytársad már máskor is elfelejtett 

dolgokat, te pedig ezt már nagyon unod; az ismerősöd mindig pontos szokott 
lenni, te pedig aggódós természetű vagy. 

c) Tegyük fel, hogy végre megjelenik az ismerősöd, akit vártál. Párosítsuk össze az 

elhangzó mondatokat, a mögöttük rejlő funkciókkal! 
 

elhangzó mondatok funkciók 

– Máskor, ha késel, csörögj rám, jó? – a másik megsértése 

– Nem igaz, hogy nem tudtál volna pontos – a másik önállóságának megkérdőjelezése 
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lenni! 

– Milyen jó lett volna, ha odaérünk a mozifilm 

elejére! 

– a másik védelme 

– (nem mondasz semmit) – az esetleges összetűzés teljes elkerülése 

– Ismerlek jól, és tudom, hogy máskor nem 

szoktál késni, semmi baj! 

– a másik önállóságának védelme 

– Én nem akarlak sürgetni, de tudod, oda 

kellene érnünk még a suliba! 

– a nyílt véleménynyilvánítás elkerülése 

 

2.4. Zajok a kontextusban, segít a kölcsönös tudás és az előfeltevések 
 

A kontextus zajosságát ebben az esetben érthetjük úgy, hogy a kommunikációban részt 

vevők nem ugyanarra referálnak, bár azt hiszik, pontosan tudják, miről beszél a másik. 

Ezekre a félreértésekre épülnek a „Hacsek és Sajó”-típusú kabarétréfák, de 

számtalanszor találkozhatnak vele a gyerekek a való életben is. A következő feladatban 

Szijj Ferenc Szuromberek királyfi című meseregényéből választottam ki egy részletet. 

A szövegben nem az okoz problémát, hogy a szereplők elbeszélnek egymás mellett, 

hanem hogy csak az egyik szereplőt halljuk, és az ő válaszaiból kell kikövetkeztetnünk 

a másik kérdéseit. Ez történik minden olyan esetben, amikor csak kívülállóként 

figyeljük a telefonon beszélgetőt. 

 

a) Ki telefonálhat kivel a meseregényben? Honnan tudjuk? Vajon mit mond a másik 
fél? Miből következtettünk? Töltsük ki a …-tal jelölt részeket. 

 

„Halló! Jelentem, az imént gyanús alakok…Valami Szurokbérc vagy hogy hívják, 

királyfi… Az az, Szuromverem… […] … Aranytallér… Azt se sikerült lefoglalni, 

mert mielőtt a foganatosítás… De próbáltam, csak ők a számbeli fölényüket 

kihasználva elgáncsoltak, és olyan szerencsétlenül estem, hogy beve… Jelentem, 

az ország belseje felé… Igen, azt még láttam, mert esés közben direkt így 

kinyitottam a szemem, hogy… Igen, ööö… […] … Értettem, az vagyok… 

Értettem.” (Szijj 2001: 69) 

 
A drámapedagógiában használt szabályjátékok szintén segítségünkre lehetnek az 

előfeltevések működésének felismerésében, mint ahogyan ezt az alábbi feladat is 

mutatja (Kaposi 2002): 

 

b) Rendeződjünk 5 fős csoportokba! Hárman beszéljenek meg egy témát, amiről majd 

beszélgetni fognak. Kezdjenek el beszélgetni úgy, hogy a tulajdonképpeni témát nem 
mondják ki. A másik két csoporttag próbálja meg kitalálni, miről is beszélgetnek. 

Kérdezniük nem szabad. Ha úgy gondolják, tudják, miről szól a beszélgetés, 
kapcsolódjanak be. Amennyiben nem jól találták ki a témát, a másik 3 rákérdezhet: 
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Tudod te, miről beszélünk? Kik voltak a beszélgetők, mit tudtunk róluk, honnan 

tudtuk? Hogyan kezdődött a beszélgetés? Honnan tudtuk, ki kivel beszél? Hogyan 

működött a szóátadás?Honnan tudtuk, ki hogyan érzi magát beszélgetés 
közben?Hogyan zárulhat a beszélgetés? 

 

2.5. Zajok az üzenetben. Hogyan segít a megfejtésben a konverzációelemzés? 
 

Problémák adódhatnak az üzenet nem megfelelő megformálásából is. Elképzelhető, 

hogy a helyzetnek nem megfelelő stílusban hangzik el mondandónk, vagy valami miatt 

stíluskeveredés történik. Ezt példázza a meseregény levélrészlete, melyben az írnok 

szerepét játszó mókusfarkas nem különbözteti meg a neki szóló, és a 

Királykisasszonynak szóló üzeneteket: 

 

„Őnagysága tisztelt Sziromkaország vagy hogy is hívják pontosan majd utólag beírod 

te ezeket jobban tudod királykisasszonyának nagy kával tehát Királykisasszonyának 

akit remélem levelem jó egészségben talál saját kezibe vagy pedig felolvasod neki 

értetted? Miszerint. Van szerencsém lévén ennek az országnak régi barátja és minden 

tekintetben örök és megbonthatatlan jótevője és nem kenyerem a mellébeszélés 

ezúton jókívánságaimat tolmácsolva megkérni a tisztelt Királykisasszony kezét 

feleségül miheztartás végett.” (Szijj 2001: 50) 

 

Az üzenet megformáltsága azonban attól is függ, milyen csatornát használunk. Az 

írásbeli és szóbeli kommunikáció jegyeit egyaránt magán viselő internetes nyelv (azon 

belül is a diákok körében népszerű IRC-szleng) olyan sajátos nyelvváltozat, amelynek 

konvencióit a rendszeresen chatelőkön kívül nem mindenki ismeri. A helyesírási 

szabályokat és a grice-i maximákat sokszor felrúgó szövegek megértésében 

mindenképpen segítségünkre lehet a konverzációelemzésnek a beszéd 

szervezettségéről szóló elmélete. A szóbeli társalgási szituációkban már megfigyelt 

szabályosságok (a társalgás kezdetére, a szóátadásra, a szomszédsági párokra, és a 

társalgás befejezésére vonatkozó ismeretek) a megfejtés kulcsaként működhetnek a 

chatszövegekben is. 

 

Összefoglalás 
 

A fenti feladatokkal azt szerettem volna megmutatni, hogy a kommunikációs 

szabályosságok felfedezése már akár a felső tagozatos anyanyelvi nevelési órákba is 

beépülhet.  

A feladatok ráébreszthetnek arra, hogy a rontott helyzetek is megoldhatók, mert vannak 

előzetes ismereteink a világról és a nyelvről: sémák, forgatókönyvek, előfeltevések, 

ezekben gyakran osztozunk másokkal (mert univerzálisak, vagy mert közös a 

háttértudás). Egyes kommunikációs stratégiáknak a játékos felismerése pedig talán 

ahhoz is közelebb juttat, hogy jobban megértsük önmagunkat és a másikat. 
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SZELE BÁLINT 
 

 

IRODALMI KOMMUNIKÁCIÓ A VERSFORDÍTÁSBAN 
 

 

 

 

 

T.S. Eliot The Waste Land című verse – az 1920-as évek irodalmának emblematikus 

alkotása – a világirodalom egyik legtöbbet elemzett-magyarázott, fordított, mégis 

megfejthetetlen gazdagságú verse. Eliot hosszabb költeményéből Ezra Pound törlései 

nyomán alakult ki az általunk is ismert változat, amely 1922-ben jelent meg először. 

Az első részleteket Jékely Zoltán és Devecseri Gábor fordította le a műből, de a mű 

teljes fordítását először Weöres Sándor készítette el nyersfordításból (ez 1958-ban 

jelent meg), majd Vas István és Szili József ültette át magyarra a verset. A 

fordításokról számos elemzés született (Kenyeres 1974, Nagy Péter 1966, Szili 1970, 

Rózsa 1977; a kisebb kritikákat, recenziókat itt nem említjük), több egyetemen 

szemináriumokat tartanak, melyeken a három fordítás összevetése a cél. Rónay György 

magyarázata szerint azért olyan nehéz Eliot verseit „eljátszani,” mert a fordítónak 

legalább két hangszeren kell játszania: egyszerre azon, amit a szöveg mond, meg azon, 

amire utal, egyszerre kell fordítania a textust és a kontextust, a „többnyire lappangó, 

rejtett, mintegy némán hozzáértendő, de nélkülözhetetlen kontextust.” (Rónay 1973: 

249) Ez a tanulmány azonban nem azzal a céllal íródott, hogy a magyar szövegeket az 

eredetivel összevesse. Eliot utolérhetetlen gazdagsága, felfejthetetlen utalásrendszere 

még a műfordítás általánosan elfogadott „veszteségeinek” figyelembevételével is 

lefordíthatatlan. Ezért döntöttünk úgy, hogy a három műfordítás költői 

kommunikációját vetjük össze, vagyis eredeti, nem fordított (közvetített) versként 

tekintünk a szövegekre. A verseket tehát eredeti művekként közelítjük meg – 

gyakorlatilag a mű- vagy verselemzés általános elvei szerint –, és így vonunk le 

következtetéseket Eliotra vonatkozóan, mintegy megfordítva a fordítás 

szövegértelmezésének hagyományos irányát. Elemzésünk során rövid részleteken 

mutatjuk be a műfordítások költői kommunikációjának sajátosságait. 

Weöres Sándorról általában köztudott, hogy nyersfordításból dolgozott. „Nagyon 

kevés nyelv, és nagyon kevés, inkább könnyebb szöveg, amelyet én nyersfordítás 

nélkül megoldani tudok” – írta egyik tanulmányában. (Weöres 1972: 467) Weöres 

fordítására elsősorban az eredeti vers formakészletéhez, nyelvtani-retorikai 

szerkezetéhez való ragaszkodás jellemző, mert ez a versnek az az aspektusa, amelyről 

közvetlen tapasztalata lehetett; a vers jelentéséhez, allúzióihoz ő sokkal kevésbé 

ragaszkodott, mint a későbbi fordítók. Fordításának első sorai mellbevágó direktséggel 

hangsúlyozzák a szöveg idegenségét; a szintaktika szikár, monoton ismétlődése, a 
fenyegető ritmus és a költői lexika kontrasztja megadja a szöveg alaphangját. A vers 
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zaklatott lüktetéséhez a sorvégi enjambement-ok és a névelők használatának mellőzése 

is hozzájárul: 

 

Április kegyetlen hónap, kikeltve 

Orgonákat a holt tájból, keverve 

Vágyat és emléket, ébresztve 

Álmos gyökeret tavaszi esővel. […] 

 

A vers kezdősorairól a filológus-elemző is megállapítja, hogy „Weöres pontosabban 

fordít. Lépésről lépésre követi az angol mondat struktúráját, megőrzi az eredeti 

praedikatív viszonyt, s az angol gerundiumokat magyar határozói igenévvel adja 

vissza.” (Kenyeres 1974: 386–387) Ugyanilyen idegenül hathatott Eliot minden 

hagyományt felrúgó verse első megjelenése idején az angol anyanyelvű publikum 

körében. 

A költői kommunikáció a folytatásban is erőteljes hatást kelt, ám itt már eltávolodik 

az olvasótól a szöveg idegensége; az „ád” régiessége, az explicit szerkesztésű, 

egyértelmű mondatok itt már teljes mértékben eredeti magyar vers benyomását keltik. 

Weöres versében a szöveg kígyózása, a retorikai szerkesztettség, a gondosan 

megválogatott szavak („mit a nap sujt,” „rejtsen a rőt roncs”) használata erőt ad a 

szövegnek, a sorok feltartóztathatatlanul, áradva jönnek, és a szakasz befejező sora is 

rendkívül erőteljes: 

 

Miféle gyökerek kapaszkodnak, miféle ágak 

Nőnek a kőtörmelékből? Embernek fia, 

Te nem mondhatod, meg nem oldhatod, mert te pusztán 

Egy halom összetört képet ismersz, mit a nap sujt, 

S a holt fa nem ád menedéket, sem a tücsök enyhülést, 

Sem a száraz kő vízcsobogást. Pusztán 

Árnyat nyujt a szirt, ez a rőt roncs 

(Gyere az árnyékba, rejtsen a rőt roncs) 

Majd én mutatok neked valami mást, […] 

Iszonyút mutatok maroknyi porban. 

 

A weöresi szöveg rendkívül erőteljes, közvetlen hatást tesz az olvasóra, nagyszerűen 

eltalál egy olyan költői hangot, amely a költészet hagyományos eszközeivel élve 

modern jelentéseket ad át (ebben tehát teljesen megfelel az elioti vers eredeti 

szándékának). A filológiai elemzések több helyütt is rámutatnak arra, hogy a „rőt 

roncs” hibás megfogalmazás, amely az angol „red rock” hangalakját követi annak 

jelentése és (vallásos) szimbolikája helyett. Weöres szövegét önálló alkotásként nézve 

azt találjuk, hogy az idézett rész tökéletesen beleillik a szövegbe, főleg annak 

zeneiségébe, és nagyon erős hatást tesz az olvasóra. Az idézett szöveg idegenszerűsége 

eltűnik, nem érződik rajta, hogy fordítás, tehát közvetlenül, minden távolságot elfedve 

kommunikál az olvasóval. 
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A teljesség és az összehasonlítás kedvéért röviden áttekintjük a fordítás kritikai 

fogadtatását is. Szili József egy tanulmányában kimutatta, hogy Weöres fordítása 

elsősorban a The Waste Land közvetlen költői jelentését tartja szem előtt. Ez a viszony 

tudatosan naiv, és bár nem tagadja meg az irodalmi-kultúrtörténeti allúziók jelentőségét, 

a szöveg rejtett allúziói és reminiszcenciái iránt kevéssé fogékony, ideálja a fordítás 

egyértelműsége és költői eleganciája. Ez a mérce nem tűrt meg nyílt ambiguitást, 

hangsúlyozott prózaiságot, nem tűrte meg az átlagon feletti műveltséganyag 

megmozgatását és a jegyzeteket sem. (Szili 1970: 27) Nagy Péter szerint „Weörest nem 

egyszer elragadta saját verselési készsége, barokkos nyelvi gazdagsága, s szükségtelenül 

feldúsította a verset az eredetihez képest.” (Nagy 1966: 37) Az idézett részlet alapján 

sokkal kevésbé feldúsításról, mint inkább áthangolásról, áthangszerelésről beszélhetünk. 

Weöres szövege változatosabb abból a szempontból is, hogy a szöveg idegenségét és 

magyaros természetességét váltogatja, a vers tartalmi elemeit szívesen helyettesíti 

nyelvi-költői stílusváltásokkal, váratlan megoldásokkal, nagy hatású költői képekkel és 

zenei megoldásokkal. A hagyomány és az egyéniség elioti egységéből nála a 

hagyomány hangsúlyosabb elemként jelenik meg. 

Vas István Eliot-fordításai 1966-ban jelentek meg gyűjteményes kiadásban. Eliot – 

akiről Vas azt írta, hogy „nagyon felnőtt és felnőtteknek való költészet az övé” (Vas 

1974: 640) – igézete és fordítása évekig tartott. „Költői nyelvének bizarrsága, 

gondolat- és képzettársításainak merészsége és groteszksége mögött már a kezdetben 

olyan intellektualitást találtam, a kifejezéseknek és képeknek olyan pontosságát, 

általában olyan fegyelmet, vagy ha úgy tetszik, józanságot, amely [… a háború idején] 

meglehetősen hiányzott nekem a kontinens kortársi modernségéből.” (Vas 1974: 633) 

A nehezen érthető The Waste Land „fordítói pályámnak talán legnagyobb erőpróbája 

volt” – írta Vas – „ez az angol nyelven is addig sose hallott, filozófiai ihletésű költészet 

elég nagy ellenállást keltett a magyar nyelv és mondattan konkrét közegében.” (Vas 

1974: 634–636) Vas elegánsan oldotta meg a feladatot: „némi szelíd erőszakot kell 

elkövetni a nyelven, a nyelvtant kicsit hozzá kell hajlítani a szokatlan feladathoz.” A vers 

általunk választott részlete sokkal kevésbé természetes (példaként említhetjük a szokatlan 

szórendet), mint a Weörestől választott második szövegrész, önmagában értelmezve is 

idegenszerűbb, emiatt vibrálóbb, nagyobb feszültséggel rendelkezik. Az első sorok a 

nyugodt reneszánsz dal ismétlődéseit hangsúlyozzák, majd ezt követik a modern 

átokföldje hangjai és szorongást keltő képei. A koszos, halott vízben halászó beszélő 

mintegy ki van szolgáltatva környezetének, figyelme a halálra és a patkány gusztustalan 

lényére összpontosul, mögötte a modern élet neszei szűrődnek be a versbe – párhuzamot 

vonva az undorító patkányvilág és a Sweeney–Porterné kettőse által fémjelzett alantas 

emberi ösztönvilág között: 

 

Csak csöndben, édes Temze, míg dalomat bevégzem, 

Csak csöndben, édes Temze, nem leszek hangos én sem. 

De mögöttem, hallom, hideg huzat, 

Csontzene közeleg, s a kuncogás fültől-fülig hasad. 

A tenyészeten át patkány lopódzott 
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S a parton vonszolta nyálkás hasát, 

Míg én a gáztartály körül egy téli estén 

Halásztam a szürke csatornavízben 

S király-bátyám vízbevesztén tűnődtem 

S király-apámon, ki előtte halt meg. […] 

De mögöttem hallom közelebb érve 

Autókürtök hangját – Sweeney is azzal 

Indul majd Porternéhez a tavasszal. 

Porternét a holdsugarak beragyogták 

Lánya is ott állt 

Lábukat szódavízbe mossák […] 

 

Milyen lesz az a tavasz, amelyet egy kurtizán és egy ösztönember találkozása ígér, 

egyértelmű utalással a nemi betegségekre? Ez lenne hát az a kegyetlen április? (A női 

nemi szervnek az eredeti angol katonadalban még sokkal szókimondóbb nevét itt a 

„lábukat” szó helyettesíti.) A szöveg hirtelen váltásai, a stílustörések egyértelműek, a 

szöveg egyes részleteiben erőteljes szófűzést használ („fültől-fülig hasad,” „hallom 

közelebb érve”), zenei hatásai is erőteljesek („hallom, hideg huzat,” illetve a sorvégi 

rímek). Az utolsó öt sor rímei (és különösen az utolsó háromé) azonban árulkodóan 

esetlenek; nyilvánvaló, hogy eredeti versben nem, vagy nem így fordulnának elő. 

Vas István szövege egyértelműen kommunikálja önmagáról azt, hogy fordítás, 

érezteti velünk a szöveg alapvetően nem-magyar voltát, idegenségét, azt is 

mondhatnánk, hogy ez a szöveg mer nem-magyar lenni. Szili József azt írta, hogy ez a 

fordítás „olyan periódusban készült, amikor a modernista költői hangvételnek a 

költemény által képviselt típusa már a költői kifejezés eleven paradigmájaként hatott.” 

(Szili 1970: 26–27) Vasnak tehát – Weöressel ellentétben – már nem kellett a formák 

keresgélésével és adaptálásával foglalkozni. A fordításról Szili kiváló és részletes 

elemzése is kimutatja, hogy formailag szinte tökéletes, minimális engedményekkel 

követi, mindenütt a lehető legszorosabban, az eredeti versformáját, szókincsét és 

mondatfűzését. A fordítás intellektuális aspektusa is nagyon erős: Vas István egy olyan 

olvasó tudatosságával értelmezi a szövegben rejlő fordítói feladatokat, aki kész 

valamennyi komolyan számba jövő allúziót bevonni versélményébe, s aki a szöveg 

ambiguitásait sem a véletlen művének tartja. (Szili 1970: 27) Érdemes egy hosszabb 

részt idéznünk Szili József elemzéséből, amely összegezi Vas István fordítói 

eredményeit: 

 

Egészében […] Vas István fordítása pontosabb, hűbb és lendületesebb. Nemcsak az 

allúziók megőrzésén, hanem a versbeszéd tagolásán, szerkezetén, a fordító egész 

hangvételén érződik, hogy odaadóan átérezte, átélte az eredeti költeményt, s művének 

minden ízével ezt a gazdag és jelentős élményt tolmácsolja. Különösen lenyűgöző az 

a nagy erejű ritmus, mely az V. rész panaszain, hallucinatív képein, kétségbeesett 

kitárulkozásain át árad, dübörög, hogy végezetül, akár az eredeti költeményben, itt is 

idegen nyelvű idézetek és reminiszcenciák törmelékébe torlódjék. (Szili 1970: 34) 
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A vers legújabb teljes magyar fordítása Szili József tollából származik (ez csak 

2000-ben jelent meg nyomtatásban, de forrásaink szerint Szili már az 1950-es években 

elkészítette fordítását vagy annak nagy részét). Szili saját írásai szerint egyik magyar 

átültetéssel sem volt maradéktalanul elégedett. 1970-es tanulmányában részletesen 

leírta a két fordítás elemzése során talált – szerinte javítható – részeket, részletes 

elemzést adott a vers problémásabb helyeiről, sőt a rímek és ritmusok mellett az eredeti 

szókincsét is alaposan végigelemezte. Elemzésében később megjelent fordításának 

egyes részei is olvashatóak voltak. Egy jellemző rész segítségével mutatjuk be Szili 

József szövegét: 

 

Ő, karbunkulusos ifjú, befut, 

Kis házügynöksegéd, szemes alak, 

Az aljból egy, kin úgy ül a fölény, mint 

Bradford-milliomoson a köcsögkalap. 

Az időpont, gyanítja, kedvező lesz, 

Már ettek, a nő fáradt és unott, 

Cirógatásfélékkel kezdeményez, 

S bár nem kívántak, megtorlatlanok. 

Fölhevül, támad eltökélve, kénnyel; 

Nem hárítják el fürkésző kezét; 

Hiúsága viszonzást nem igényel, 

S még vágynak veszi a nő közönyét. 

(S én, Tiréziász, előreszenvedém 

Mi eme ágy- s díványon megesett; 

Ki ültem Théba falai tövén 

S jártam a holtak legalja között.) 

Aztán egy végső, pártfogói csók, 

Sötét lépcsőkön tapogva kitalál… 

 

A szöveg természetes hangú, a kispolgári miliőt és az érzelemmentes szexuális 

aktust érzékletesen bemutató nyelvébe Szilinél is változatos lexikai elemek vegyülnek. 

Ilyen a régies „karbunkulusos” vagy „házügynöksegéd,” a választékos „aljból,” és 

szándékosan nem vesszük ide Tiréziász szavait, melyek a szonettbe beékelődve 

alapvetően más hangon szólalnak meg. Érdekes vonulata Szili szövegének a szerelmi 

légyottot a hivatalos nyelvre jellemző fordulatokkal leíró lexikai csoport 

(kezdeményez, elhárít, igényel), de hasonló a cirógatásokat jelző befejezett melléknévi 

igenevek használata is (kívántak, megtorlatlanok). A Tiréziász-részben megbillenő 

rímek önmagukra hívják fel a figyelmet: a „megesett” és a „között” még asszonáncnak 

is alig nevezhető, a szonettet záró párrím pedig egyenesen elmarad: a „csók” és a 

„kitalál” csak a rím hiányáról árulkodik, de a zárósorok hangulatfestő hatása ezzel 

együtt is megmarad. Ez a vers tehát alapvetően fordításszerű: a stílusok váltogatása, a 

kényszerből elmaradó rímek egyértelműen erre utalnak, az említett lexikai 

érdekességek szintén felhívják magukra az olvasó figyelmét, idegenszerűvé téve a 

verset. 
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Szili József fordítása aprólékos szövegelemző munkára épül, inkább akar hű 

maradni Eliothoz, mint engedményeket tenni az olvasó kedvéért. Szili elemzései során 

megismerhette mind Weöres, mind Vas munkáját, fordítása azonban kicsit sem 

szintetizáló jellegű; kifejezetten új, saját értelmezéssel áll elő, talán szándékosan távol 

tartva magát a két költő munkájától. Szili fordítása Eliot művében mind a hagyomány, 

mind az egyéniség elemeit megkeresi, és megpróbálja megtartani: Szili a nagyhatású 

figurák és kulcsfontosságú szavak érdekében megengedhetőnek tartja a metrumból és 

rímből való kiesést is, hiszen – Hap Béla szavaival – „úgyis korrigáljuk, odahalljuk, 

ami elmaradt, ha már bennünk van a kialakított minta. […] Merjen döcögni is a 

műfordítás: ezzel legalább jelzi is saját mankó-voltát, sokat emlegetett, de igazában 

ritkán vállalt alázatát.” (Hap 1974: 217). 

Mindhárom vers tökéletesen jellemzi fordítóját, és a maga módján vissza enged 

következtetni Eliot eredeti versére, más-más hangsúllyal, más-más elemeket előtérbe 

engedve vagy háttérbe szorítva. Megközelítésünk módszertanának és eredményeinknek 

részletes kifejtésére e helyütt nem volt lehetőségünk – nagyon érdekes lenne elvégezni 

egy visszafordításos vizsgálatot is –, ám az egyértelműen látható, hogy a versek 

eredetiként (vagy egy eredeti változataiként) való megközelítése, a kiindulási szöveg 

háttérbe szorítása értékes észrevételekhez vezethet a műfordítás-szövegek esetén is. 
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SZÉPE JUDIT 
 

 

KÉTARCÚAK DEVIANCIÁI 
 

 

 

 

 

0. Bevezetés 
 

Minden elmélet hitelességét ellenőrizni kell. Az ellenőrzés többek között azt jelenti, 

hogy a hipotézist össze kell vetni az empirikus adatokkal, vagyis a megfigyelhető 

jelenségekkel. Egy hipotézis annál nagyobb heurisztikus értékű, minél szélesebb 

körével vethető össze az empirikus adatoknak, vagyis minél több autonóm vizsgálati 

területen alkalmas jelenségek leírására. Ezeket az igazoló adatokat tekintjük független 

bizonyítékoknak arra, hogy a hipotézis helytálló (Pap 1970, Popper 1997). 

A fonológia a szegmentumok különféle osztályokba sorolását a megkülönböztető 

jegyeken túl, sőt akár azok ellenében is azok fonológiai viselkedésére alapozza. Például 

kérdés, hogy a középső nyelvállásfokú magánhangzókat a bináris leírásból következő 

’nem felső’ és ’nem alsó’ tulajdonságaik alapján [–felső] vagy a [–alsó] nyelvállású 

csoportba kategorizáljuk. Vagy, hogy mely mássalhangzók obstruensek és melyek 

szonoránsok, illetőleg az, hogy a magyarban a ty és a gy zárhangok-e vagy affrikáták. 

Ezek az állítások ellenőrizendő hipotézisek. Az imént felsorolt fonológiai hipotézisekre 

független bizonyítékok kínálkoznak az alkalmazott nyelvészet köréből, jelen esetben a 

nyelvi devianciák vizsgálatából. Kérdés, hogyan és miért? 

Ha egy ép, sértetlen rendszert szándékozunk leírni, akkor belső összefüggéseire a 

rendszer hibátlan működésének jelenségeiből következtetünk. Ám az ellenőrzésre, 

vagyis annak kiderítésére, hogy jól definiáltuk-e fogalmainkat, és megfelelően tártuk-e 

fel összefüggéseinket, nemcsak a rendszer hibátlan működéséből adódó adatok állnak 

rendelkezésre. Független bizonyítékokat a rendszer műveleti hibáiból adódó jelenségek 

is szolgáltatnak. Ha egy empirikusan közvetlenül nem hozzáférhető rendszer („fekete 

doboz”) valamely komponense „el tud romlani”, akkor biztosan létezik is. 

Vegyünk egy egyszerű példát. A magyar nyelv fonológiai szegmentális 

rendszerének leírása tartalmazza a zöngésségi hasonulás fogalmát, amelynek lényege, 

hogy mássalhangzó-kapcsolatokban a későbbi obstruens zöngésségi értéke 

meghatározza a korábbi obstruens zöngésségi értékét. A szonoránsok azonban nem 

vesznek részt a zöngésségi hasonulásban. Létezik olyan hipotézis (Vago 1980, Siptár 

1995, 2001), amely szerint a v és a j kettős természetűek, vagyis egyszerre mutatnak 

obstruens és szonoráns tulajdonságokat a zöngésségi hasonulásban. Ez abban nyilvánul 

meg, hogy a v zöngétlen obstruens előtt – akárcsak az obstruensek – zöngétlenedik (pl. 
szí[ft]ől), de az előtte álló zöngétlen obstruenst – akárcsak a szonoránsok – nem 

zöngésíti (pl. hatvan). A j pedig – szonoránsként – nem zöngésít (pl. rakja), de egy 
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speciális hangkörnyezetben – hasonlóan az obstruensekhez – zöngétlenedik (pl. lé[pç] 

ki). Ennek a jelenségnek egyik lehetséges értelmezése azon a feltevésen alapszik, hogy 

e két szegmentum kettős természetű. Hogyan állapítsuk meg egyedi rendszerhelyüket? 

Organikus agysérülést elszenvedett betegek, afáziások beszédében gyakran 

megfigyelhető, hogy közléseikben az éppen soron következő beszédhang helyett egy 

másikat mondanak, például p helyett k-t: piros helyett kiros (Szépe 2000). Ezek a 

helyettesítések nem olyan módon állandók, mint a logopédiai esetekben, vagyis amikor 

egy bizonyos hang helyett a beszédhibás közlő következetesen ugyanazt a másik 

hangot alkalmazza. Az afáziás helyettesítésekben valamely hang helyén nem mindig 

ugyanaz a másik hang jelenik meg: c helyett megjelenhet t (teruza ’ceruza’) vagy sz 

(szeruza ’ceruza’). Ezekben a helyettesítésekben a legkülönösebb az, hogy ugyanaz a 

szegmentum ugyanannál az adatközlőnél helyettesítőként és helyettesítettként is 

rendszeresen megjelenik. Például sz helyett t (altik ’alszik’), de t helyett c (épícész 

‘építész’). 

Tizenkét afáziás adatközlő spontán és interjúval kiváltott közléseinek mintegy 12 

órányi anyagából kigyűjtött fonológiai devianciák a következő összefüggéseket 

mutatják a helyettesített és a helyettesítő szegmentumok között. 

 

1. Mássalhangzók 
 

Ha egy szegmentumot gyakran helyettesít más szegmentum a beszédben, akkor 

gondolhatjuk azt, hogy a közlőnek nehézséget okoz a hozzáférése. Ha egy szegmentum 

viszont gyakran helyettesít más szegmentumokat, akkor feltehetjük, hogy a közlő 

könnyedén hozzáfér. Az afáziás közlések környezetfüggetlen szegmentális 

helyettesítéseire viszont az a kettősség jellemző, hogy nagyjából ugyanazok a 

szegmentumok egyszerre a legnehezebben és a legkönnyebben előhívhatók az afáziás 

közlők számára (1. táblázat). A fonológiai vagy szekvenciális környezettől függetlenül 

helyettesítőként és helyettesítettként egyaránt nagy gyakorisággal megjelenő 

mássalhangzókról megállapítható, hogy tagjainak 85%-a a szájcsatorna elülső részén 

képzett szegmentum. Ezen belül a (denti)alveolárisok aránya szintén 85%. 

 

1. táblázat. Mássalhangzók helyettesítései 

 

ennyi különféle msh-t 

helyettesít 
szegmentum ennyi különféle msh  

helyettesíti 

13 t 10 

11 d  8 

 9 n  7 

 9 sz  5  

11 z  8 
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 8 l 10 

 8 k 11 

 6 v  8 

 

Ha megfigyeljük a (denti)alveolárisoknak a magyar mássalhangzó-rendszerben 

elfoglalt helyét, arra jutunk, hogy a (denti)alveolárisok a szegmentumrendszerben a 

képzési dimenziók szempontjából (ide nem értve ezúttal a forrás és időtartam 

dimenzióit) a legnagyobb számosságú alrendszer, vagyis ebbe a mássalhangzó-

csoportba tartozik a legtöbb elem (2. táblázat). 

 

2. táblázat. Mássalhangzó-alrendszerek a magyarban 

 

mássalhangzó-alrendszerek szegmentumok az alrendszer elemszáma 

képzéshely szerint 

labiálisok p, b, m, f, v  5 

(denti)alveolárisok t, d, n, sz, z, c, dz, l, r 9 

posztalveolárisok s, zs, cs, dzs  4 

palatálisok ty, gy, ny, j  4 

velárisok k, g  2 

glottális h  1 

képzésmód szerint 

zárhangok p, t, k, b, d, g 6 

nazálisok m, n, ny  3 

réshangok f, v, sz, z, s, zs, j, h 8 

affrikáták c, dz, cs, dzs, ty, gy 6 

laterális l 1 

legyintő/pergő r 1 

 

A dentialveolárisok csoportját ugyanazért nem indokolt a dentálisok és az 

alveolárisok két külön csoportjára választani, amiért a labiálisokat bilabiálisokra és 

labiodentálisokra elkülöníteni: a képzésmódok kiegészítő disztribúciója miatt. Amilyen 

képzésmódú szegmentum az elülsőbb (bilabiális, dentális) képzéshelyen előfordulhat, 

olyan a hátsóbb képzéshelyen (labiodentális, alveoláris) nem. 
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Az, hogy helyettesítőként és helyettesítettként is gyakori az előfordulásuk, a 

(denti)alveolárisok implementációbeli kétarcúságára utal. A (denti)alveolárisok a 

fajlagosan legkisebb artikulációs energiafelhasználással ejthető mássalhangzók. A 

kisebb erőfeszítés pedig korrelál azzal, hogy a fonológiai programozás az aktuálisan 

nem hozzáférhető mássalhangzókat velük helyettesíti. Ugyanakkor a beszédcsatorna 

közel azonos felületén képezendő számos elem a kivitelezésnek olyan nagyfokú 

pontosságát követeli meg, amely az afáziás közlők számára nem ritkán elérhetetlen. Ezt 

az igazolja, hogy a (denti)alveolárisokat nagyszámú más szegmentum helyettesíti. 

 

2. Magánhangzók 
 

Megfigyelhetjük, hogy a magánhangzók állományában fonológiai vagy szekvenciális 

környezettől függetlenül helyettesítőként és helyettesítettként egyaránt a legtöbbször 

megjelenő elemek a magánhangzó-rendszer nem alsó (tehát felső vagy középső 

nyelvállású) tartományába sorolódnak (3. táblázat). A nem alsó nyelvállású 

magánhangzók intenzív részvétele a helyettesítési folyamatokban hasonlóságot mutat a 

mássalhangzó-készletben legnagyobb számban előforduló (denti)alveolárisok kettős 

viselkedésével. A nem alsó tartomány elemei, amelyek a semleges légzőálláshoz 

közelebbiek, a képzési konfiguráció kisebb mértékű elmozdulásával ejthetők, mint az 

alsó tartomány elemei, ezért a legtöbb helyettesítő közülük kerül ki. Másfelől azonban 

a közel azonos felületen képezendő számos elem nagy részletességgel kidolgozott 

artikulációt kíván meg. A helyettesítettek magas típusszáma arra utal, hogy az afáziás 

közlésben ennek megvalósítása – az imént leírtak okán – nehézségekbe ütközik. 

 

3. táblázat. Magánhangzók helyettesítései 

 

ennyi különféle mgh-t 

helyettesít 
szegmentum ennyi különféle mgh 

helyettesíti 

5 ü/ű 3 

4 i/í 2 

3 o/ó 4 

3 é 4 

 

3. Obstruensek és szonoránsok 
 

A helyettesítési folyamatokban sajátos elkülönülést mutatnak az obstruensek és a szo-

noránsok. Az elkülönülés mértékét nem befolyásolja az, hogy bizonyos szegmentumok 

hovatartozása teoretikusan nem egyértelmű. Így a v és a j lehet réshang, illetőleg 
szonoráns. Az érintett szegmentumokat bármelyik részhalmazba sorolhatjuk: a 

különbség olyan csekély, hogy az egyes részhalmazok egymáshoz való viszonyát 
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egyetlen esetben sem befolyásolta. Annál is kevésbé, hiszen az ’inkább rés’ – ’inkább 

szonoráns’ skálán ejtésének változatai szélesen szóródnak (Kiss–Bárkányi 2006). 

A fonológiai vagy szekvenciális környezettől függetlenül végbemenő helyettesítések 

között leggyakoribb az obstruensek részhalmazán belüli helyettesítés, illetőleg a szo-

noránsok részhalmazán belüli helyettesítés. Az obstruensek között elsődleges az azonos 

képzésmódú szegmentumok részhalmazán belüli helyettesítés eltérő képzéshelyű 

és/vagy zöngésségű helyettesítővel, illetőleg helyettesítettel. 

Jellegzetes a szonoránsok csoportjának éles elkülönülése. A szonoránsok szonoránsokat 

és zárhangokat helyettesítenek, őket pedig a szonoránsok, a zárhangok és a z helyettesíti. 

Ugyanígy, tehát a „tiszta” szonoránsoknak megfelelően viselkedik a v is és a j is: 

ugyanazokat az elemeket helyettesítik, mint a réshang-tulajdonság nélküli szonoránsok, 

tehát elsősorban nazális és nem nazális szonoránsokat, továbbá zárhangokat. Ám 

ugyanakkor mindkettőjük zöngétlen párja is szerepet kap a környezetfüggetlen 

hanghelyettesítési folyamatokban, pl.: vár helyett fár, György helyett Jör[ç]. 

Megfigyelhető továbbá, hogy a v és j az afáziás beszédben képes az előtte álló zöngétlen 

obstruenst zöngésíteni, vagyis obstruensként viselkedni, pl. hadvan ’hatvan’, abjuk 

’apjuk’. Ezek a devianciák független bizonyítékként szolgálnak az e két szegmentum 

kettős természetére vonatkozó hipotézis számára. 

 

4. Affrikáták 
 

A magyar mássalhangzó-állomány egyik legnehezebben jellemezhető részhalmaza az 

affrikátáké. Elemek vagy elemkapcsolatok, s egyáltalán mely szegmentumok tartoznak 

körükbe? E kérdések évtizedek óta váltanak ki heves vitákat a magyar fonológiában (vö. 

pl. Kázmér 1961, Kassai 1980, Kovács 2001, 2002, Nádasdy–Siptár 1987, Siptár 1995, 

Szende 1996, 1997). Az első kérdés, hogy az affrikáta egyetlen beszédhang, avagy két 

beszédhang meghatározott kombinációja. Vannak álláspontok, amelyek szerint az 

affrikáták nem önálló képzésmódú beszédhangok, hanem olyan zár típusú 

mássalhangzók, amelyeknek az explóziós szakasza meg van nyújtva a p, b, t, d, k, g 

zárhangokéhoz képest. Képzésmódját tekintve egy affrikáta zárképzési és résképzési 

mozzanatok együttese, amely önmagában nem is képez önálló akadálytípust. Más 

nézetek szerint, ha van is egy affrikátának zármozzanata és résmozzanata, ám ezek – a 

képzésmód, illetőleg a létrejött zörej jellemzője szempontjából – nem ugyanolyanok, 

mint a zárhangok zárja, illetőleg a réshangok struktúrája (Szende 1974, 1975). Ha 

megfigyeljük az 1. a) ábrát, az oszcillogram azt mutatja, hogy folyamatos beszédben az 

olyan mássalhangzó-kapcsolatot alkotó zár- és réshang (t+s), amelyen nem megy végbe 

adaffrikáció, világosan elkülönülő szakaszokat képez: először a felpattanási zörej utáni 

résösszetevőkét, majd a réshang zörejeit. Ettől eltérően az 1. b) ábra cs szegmentumában 

nem alakul ki a zárhangok zárjára jellemző szakasz. Sokkal inkább jellemző a relatíve 

elnyújtott, egyre tágabb rést eredményező feloldási szakasz.  

 A második kérdés az affrikáták tekintetében az, hogy a palatális obstruensek a 
magyarban vajon zárhangok vagy affrikáták. Egyes fonológusok a ty és a gy 

zárhangként való viselkedése mellett érvelnek (Nádasdy–Siptár 1987, Siptár 1995), 
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mások szerint viszont ezeknek a szegmentumoknak az akusztikai szerkezete megfelel a 

nem kérdéses státusú affrikátákénak (Szende 1996), bár időtartamértékük többnyire 

nem éri el azokét (Kassai 1980, Kovács 2001, 2002). A 2. a) és 2. b) ábrán láthatjuk az 

akusztikai szerkezetbeli hasonlóságot, továbbá azt, hogy egyiken sem mutatkoznak 

elkülöníthető szakaszban az 1. a) ábra zárhangjának felpattanás utáni zörejösszetevői. 

Vizsgáljuk meg, hogy az eltérő megközelítések által eltérő státusúnak minősített ty 

és gy az afáziás helyettesítési folyamatokban milyen természetűeknek bizonyulnak. 

Artikulációjuk pontos kivitelezésének bonyolultsága éppen olyan tévesztéseket 

eredményez az afáziás folyamatokban, mint a nem kérdéses státusú affrikátáké, vagyis 

alveoláris zárhanggá való egyszerűsítést, pl. teruza ’ceruza’ (c→t), tavar ’csavar’ 

(cs→t), túk ’tyúk’ (ty→t), valamint homorgán réshanggá való egyszerűsítést, pl. 

szeruza ’ceruza’ (sz→t), sukva ’csukva’ (cs→s), néjszet ‘négyzet’ (gy→j). Amint a 

példákból látjuk, amely tévesztési folyamatok az alveoláris, illetőleg posztalveoláris 

affrikátákon végbemennek, azok a palatálisokon is hasonlóképp mutatkoznak. 

 

1. a) ábra. A t+s mássalhangzó-kapcsolat oszcillogramja a két sün szekvenciából 

 

 

 

1. b) ábra. A cs mássalhangzó oszcillogramja a kacsa szekvenciából 

 



307 

 

 

 

A korpuszban a tévesztések egyik legérdekesebb megjelenési formája az onszetben 

lévő affrikátának olyan virtuális összetevőkre való szétválása, mint a t/d-nek 

megfeleltethető zárkomponens és a s/sz-nek, illetőleg palatális megfelelőjüknek, a j-nek 

megfeleltethető réskomponens, illetőleg ezeknek a virtuális összetevőknek az esetleges 

átpozicionálása a legközelebbi kódába, pl. doszent ’docens’ [c→t+sz], tusva ’csukva’ 

(cs→t+s), hadjon… hadott nekik ’hagyott nekik’ (gy→d+j). Itt is látható, hogy a 

kérdéses státusú, palatális affrikátákon ugyanúgy végbemegy a szétválási folyamat, mint 

az alveoláris és a posztalveoláris szegmentumokon. Márpedig, ha a palatális affrikáták is 

szétválhatnak összetevőikre, akkor erősen meginog a ty, gy zárhang természetét hirdető 

koncepció. Ugyanerre az összefüggésre, vagyis hogy a palatális obstruenseken is 

ugyanazok a folyamatok mennek végbe, mint az alveoláris és a posztalveoláris 

affrikátákon, utalnak ép és SLI-os gyermeknyelvi adatok is, pl. bozda ’bodza’, lándacs
1
 

’lándzsa’, hattuj ’hattyú’ (Sebestyénné Tar 2006: 77). Az ép nyelvi – tehát a spontán 

beszédbeli és az ép időskorúak közléseiben tapasztalható – nyelvbotlásokban pedig az 

affrikátafelbontásnak éppen a fordítottja figyelhető meg: az affrikátaösszeépítés. Ez a 

művelet egy zár- és egy résszegmentumot épít össze affrikátává a felbontásnak 

megfelelő tükörművelettel, vagyis a szótag eltérő mássalhangzó-pozícióiban lévő zár- és 

réshangot építi össze egy onszetbeli affrikátává, pl. mákos récse… rétes ’mákos rétes’ 

csetvér ’testvér’ (t+s→cs). Az affrikáta felbontásának és összeépítésének jelentősége 

abban is megmutatkozik, hogy a két folyamat kettős disszociációt jelez: az 

                                                           
1
 A szóalakot záró szegmentum zöngétlenítése jellemző művelete mind az ép, mind a 

patologikus devianciafolyamatoknak. 
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affrikátafelbontás csak a patologikus közlésekben jelenik meg, míg az összeépítés csak 

az ép nyelvi devianciákban (Szépe 2006). 

 

2. a) ábra. A ty mássalhangzó oszcillogramja az atya szekvenciából 

 

 

 

 

2. b) ábra. A cs mássalhangzó oszcillogramja a kacsa szekvenciából 
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Bár a ty és gy affrikáták közé tartozását számos bizonyíték támasztja alá, a 

történetnek itt nincs vége. Ugyanis, eltérően a nem kérdéses státusú affrikátáktól, az 

afáziás környezetfüggetlen helyettesítési folyamatokban a ty-t és a gy-t ugyanazok az 

elemek helyettesítik, mint a zárhangokat. A zárhangokat, illetve a ty-t és a gy-t 

helyettesítheti szonoráns, és fordítva. Ezzel szemben a nem kérdéses státusú 

affrikátákat soha. Vagyis a ty és gy szintén kétarcú elemei a magyar mássalhangzó-

rendszernek. Bár fonetikai szerkezetük megegyezik a többi affrikátáéval, és a 

devianciákban tükröződő fonológiai viselkedésük egyes aspektusai szintén affrikáta-

természetüket támasztják alá, ugyanakkor más aspektusai a zárhangok közé sorolják 

őket. 

Az áttekintés után visszatérhetünk a kezdőponthoz. A bemutatott afáziás adatok 

empirikus bizonyítékkal szolgálnak a szegmentális fonológia egyes teoretikus 

terminusai számára. De bármilyen sok független bizonyítékunk van is egy elmélet 

igazságára, sohasem lehetünk biztosak abban, hogy az tényleg minden tekintetben 

adekvát módon írja le a mögöttes összefüggéseket. Az ellenőrzésnek folyamatosan ki 

kell egészülnie újabb és újabb jelenségszférákkal való összevetéssel, valamint az 

elmélet belső koherenciájának vizsgálatával. 
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TOLNAI ZSUZSA 
 

 

A RENDÉSZETI KORPUSZ NYELVI SAJÁTOSSÁGAINAK 

TANULMÁNYOZÁSA A NOOJ PROGRAM SEGÍTSÉGÉVEL 
 

 

 

 

1. Előfeltevés 
 

A rendészeti szakmai nyelvtudás egy specifikus kommunikáció, nem csupán a 

szakszókincs, a szaknyelvben használt nyelvtan összessége. A rendészeti szaknyelv az 

általános és a jogi nyelv eszközei mellett jól leírható, specifikus struktúrákkal 

rendelkezik, amelyekkel jellemezhető a rendészeti szakterület beszélőközössége 

csakúgy, mint a rendészeti nyelvhasználat. 

Az a célkitűzésem, hogy a kerületi rendőrkapitányságok segítségével összegyűjtött 

rendőri iratok (rendőri szaknyelvi korpusz) tanulmányozása, szövegnyelvészeti és 

korpuszanalízist felhasználó elemzése után bizonyítható legyen egy önálló rendőri 

szaknyelv léte, az, hogy a rendőri nyelvhasználat elkülönül a köznyelvi 

nyelvhasználattól. Első lépésként a különböző rendészeti szervek segítségével 

összeállítottam az írott kommunikációban leggyakrabban használt rendészeti műfajok 

listáját (1. táblázat). 

 

1. táblázat. Az írott kommunikációban leggyakrabban használt rendészeti műfajok  

táblázatos összefoglalása 

 

1. Feljelentési jegyzőkönyv 15. Megkeresés  

2. Bejelentési jegyzőkönyv  16. Rendelvény 

3. Folytatólagos jegyzőkönyv  17. Előterjesztés  

4. Feljelentés 18. Átvételi elismervény 

5. Idézés gyanúsított részére 19. Vizsgálati terv 

6. Idézés tanú részére  20. Értesítés 

7. Jelentés 21. Vizsgálat megrendelőlap 

8. Összefoglaló jelentés 22. Helyszíni szemle 

9. Parancsnoki vélemény és kivizsgálás 

    elfogás végrehajtásáról 

23. Feljegyzés 

10. Határozat 24. Környezettanulmány 
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11. Nyomozati terv 25. Sajtóközlemény 

12. Látleletkérő lap 26. Szakértői vélemény 

13. Átkísérési utasítás   

14. Átirat   

 

2. A rendészeti korpusz leírása 
 

Ez a korpusz jelenleg 112 dokumentumból áll. A dokumentumok autentikusak, a 

megfelelő adatvédelmi szempontok szerinti változtatások után három budapesti kerületi 

kapitányság bocsátotta rendelkezésemre a fenti műfajokban. A korpuszban nincsenek 

egy évnél régebbi iratok. A 112 írásos megnyilatkozás a leggyakrabban használt 

rendészeti műfajban íródott, tükrözve a szükségletelemzés során kapott adatokat. 

Természetéből adódóan ez nem egy általános korpusz, hanem egy 80.295 szavas 

specifikus és reprezentatív rendészeti szaknyelvi korpusz. Ahhoz, hogy a rendészeti 

korpusz specifikusságát ki tudjam mutatni, összeállítottam egy hasonló nagyságú 

(79.396 szó) kontroll-korpuszt is. A szövegnyelvészeti vizsgálatok egy részét mind a 

két korpuszon elvégeztem, összehasonlító elemzést végeztem. 

 

A korpusz-analízis során célként jelöltem meg a következő témák kutatását: 

• A rendészeti szaknyelv lexikai tulajdonságai, specifikus szavak használata, ezek 

előfordulási gyakorisága. 

• A Nooj szövegelemző program segítségével az „Unknown” kategória vizsgálata, 

majd a rendészeti korpuszban és a kontroll-korpuszban előforduló tokenek és 

digramok összehasonlító elemzése. 

 

3. NooJ program (www.noojnlp.net/NoojMannual.pfd) 
 

A NooJ egy nagyon gyors és hatékony szövegelemző rendszer, amelyet Max 

Silberztein francia nyelvész készített. Az MTA Nyelvtudományi Intézete elkészítette 

azt a minimális eszköztárat, amellyel a NooJ rendszer a magyar nyelv elemzésére is 

alkalmassá vált. A szótár jelenleg a Magyar Értelmező Kéziszótár mintegy 80 ezer 

címszavát tartalmazza, ami e szókészlet teljes körű ragozásán keresztül kb. 130 millió 

szóalak felismerését teszi lehetővé. 

 

4. Az „Unknown” kategória vizsgálata a Rendészeti korpuszon 
 

A NooJ szövegelemző programot általános szókincsű szövegek elemzésére állították 

össze. Az egyik szolgáltatása az, hogy kigyűjti a korpuszból azokat a szavakat, 

amelyek nincsenek benne a Magyar Nemzeti Szövegtárban. („Unknown” – a program 
számára ismeretlen szavak.) Ezt a tulajdonságát használtam fel a rendészeti korpuszra 
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jellemző szavak kigyűjtésére. 406 olyan szót találtam ezen a listán, amely a rendészeti 

szaknyelvre jellemző. 

 
Ha egy szó az „Unknown” listán szerepel, többféle okkal magyarázható: 

• Helyesírási hiba van a szóban. 

• Név, elnevezés stb. 

• Olyan specifikus kifejezésről van szó, amely nem tartozik bele a Magyar Nemzeti 

Szövegtárba, vagyis specifikus valamely szakterületre. 

• A NooJ szótár hiányossága, hogy nem tartalmazza az adott szót. 

 
Miután áttanulmányoztam a program által kiválasztott kifejezéseket, kiválasztottam  

a listáról (8340 egység) 406 olyan szót, amelyek a rendészeti korpuszra specifikusan 

jellemzőek. Ezen a kategórián belül három kategóriát állapítottam meg: 

• Leginkább a rendészeti szaknyelvben használt szavak. 

• Más szakterületeken használt szavak. 

• Köznyelvre jellemző szavak. 

 

Ezek a rendészeti nyelvhasználatot jellemző kifejezések a NooJ program „Unknown” 

(ismeretlen) fájlban gyűlnek össze. 

 

A listán szereplő 406, a rendészeti korpuszra jellemző kifejezés közül 167-et, azaz az 

összes kifejezés 41%-át döntően a rendészeti szakterületen használják, specifikus 

jelentéssel. A második oszlopban lévő szavak: többféle szakterülethez sorolható 

szakszó (137 szó, azaz 34%), elsősorban az informatikára, a pénzügyre, banki 

szolgáltatásra, műszaki tudományokra, orvostudományra, közigazgatásra jellemző 

szavak. A harmadik kategóriába tartozó szavakat a köznyelv is használja (91 szó, azaz 

25%). Az a tény, hogy az „Unknown” listán szerepelnek, a NooJ szótár hiányosságát 

tükrözi. 

Ez a vizsgálat megmutatja a rendészet írásbeli kommunikációs dokumentumainak 

sokszínűségét, hiszen ezekben a rendészeti dolgozók hivatalos nyelvén rögzítik az 

állampolgárok köznyelven közölt problémáit. 
A rendészeti munka sokrétűsége miatt a dokumentumok szókincse is sokrétű. Ez 

magyarázza az egyéb szakterületekhez tartozó szakszavak 30% feletti arányát. 

Mindamellett azonban a kiválasztott 406, tipikusnak ítélt szó 41%-át, tehát döntő 

többségét a rendészeti szakszavak alkotják. 

 

4.1. Az ún. „Unknown” kategória vizsgálata a kontroll-korpuszon 
 

Ebben a kategóriában összesen 4423 kifejezés szerepelt. Tehát összehasonlítva a 

rendészeti korpusz „Unknown” kategóriájával, azt mondhatjuk, hogy csupán a fele. 

Ez érthető, hiszen a NooJ a magyar köznyelv szókészletével dolgozik. Mégis nagyon 
meglepő volt az a tény, hogy csak 6 olyan kifejezést találtam, amely a rendészeti 

nyelvhasználatot jellemezheti (okmányigénylő, bizonyíték, bűnöző, engedélyezni, 
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fegyverarzenál, krimielmélet). Ez az összes kifejezés 0,1%-a. Az alábbi diagramon 

szinte ábrázolhatatlan. 

Mivel a kontroll-korpuszt találomra kiválasztott ismeretterjesztő cikkekből és 

szépirodalmi cikkekből építettem fel, magyarázható volt, hogy az egyéb szakszavak 

aránya a 10%-ot meghaladta. Ennek a listának közel azonos számú hányadát alkották a 

nevek, fiktív fogalmak és a jövevényszavak (18-19%), a további majdnem 50%-ot 

természetesen a köznyelvi szavak tették ki. 

A fenti két ábra összevetésével azt a hipotézisemet kívánom alátámasztani, mely 

szerint egy rendészeti korpusz és egy ismeretterjesztő, szépirodalmi szövegeket 

tartalmazó köznyelvi korpusz különböző specifikus tulajdonságokat hordoz, jellemezve 

az adott terület nyelvhasználatát. 

 

5. A rendészeti korpuszban és a kontroll-korpuszban előforduló tokenek és 

digramok gyakoriságának vizsgálata 
 

a) Tokenek 

 A tokenek a NooJ szövegelemző program nyelvészeti alapegysége. Három 

lehetséges megjelenési formája: 

1. Olyan szóalakok, amelyek két delimiter (pont, vessző, perjel) között 

helyezkednek el. (Word Forms) 

2. Számjegyek. (Digits) 

3. Delimiterek (pont, vessző, aposztróf, perjel). 

 Ebben a vizsgálatban én csak a szóalakokkal kívánok foglalkozni. 

b) Digramok 

 A digram olyan két, egymás után következő tagból álló szóegyüttes, amelyben soha 

nem tüntetünk fel semmilyen írásjelet. (Pl.: azért hogy; ember aki; stb.). Ezeknek a 

digramoknak a segítségével tehát azt tudjuk kimutatni, hogy milyen szavak 

fordulnak elő akár állandó szókapcsolatként is. Ha ezeket a digramokat a NooJ 

program segítségével gyakorisági sorrendbe rendezzük, kimutathatjuk a korpuszra 

jellegzetes, két tagból álló szókapcsolatokat. 

 

Hipotézis 

Az az előfeltevésem, hogy a 80.295 szóból álló rendészeti korpusz és egy 79.369 

szóból álló, találomra kiválasztott szépirodalmi, illetve ismeretterjesztő szövegekből 

álló „kontrollkorpusz” tokenjeinek és digramjainak összehasonlítása is alkalmas 

módszer arra, hogy a rendészeti írott kommunikáció specifikusságát kimutassam. A 

rendészeti korpuszon és a kontrollkorpuszon is három fajta vizsgálatot végeztem. 

Elsőként a tokeneket, majd a digramok gyakorisági listáit hasonlítottam össze. 

 

5.1. A tokenek gyakoriságának összehasonlító elemzése a Magyar Nemzeti 

Szövegtárban, a Rendészeti korpuszban és a kontrollkorpuszban 
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A tokenek vizsgálatával is az volt a célkitűzésem, hogy a rendvédelmi korpuszt és a 

kontrollkorpuszt összehasonlítsam a NooJ program segítségével. Összehasonlító 

vizsgálatot végeztem a Magyar Nemzeti Szövegtár, a kontrollkorpusz és a rendészeti 

korpusz első száz leggyakrabban előforduló szavaival (Függelék 1). Az első 100 token 

alapján elmondható, hogy a tokenek a szakszöveg jellegzetességeit még jobban 

tükrözik. Ennek a ténynek többek között azért van jelentősége, mert a tokenek 

alkalmasak a megfelelő szövegtípus felismerésére és azonosítására. A Magyar Nemzeti 

Korpusz a szógyakoriságot 1000 szóra értelmezve adja meg, ezért a 80.000 szavas 

kontrollkorpusz és a rendészeti korpusz gyakorisági számait is elosztottam 80-nal, 

hogy összehasonlítható adatokat kapjak. A tokenek abszolút értékeit összegeztem (2. 

táblázat). 

 

2. táblázat. A tokenek abszolút értéke 

 

Korpusz Tokenek abszolút értéke 

MNSZ 327,67 

Kontroll-k. 311,87 

Rendészeti k. 387,76 

Átlag: 342,43 

 

 

Azt a következtetést lehet levonni, hogy a legkevésbé diffúz a kontrollkorpusz, 

amely 40, találomra kiválasztott irodalmi és ismeretterjesztő szövegből áll. A szövegek 

természetéből adódóan a 79.369 szóból kevesebb ismétlődik, míg a rendészeti korpusz 

esetében a specifikus szavak (rendészeti szakszavak) ismétlődése nagyobb arányú. Az 

MNSZ szókészletét szerteágazó területről gyűjtötte össze, ezért teljesen nyilvánvaló, 

hogy itt látható a két szélsőérték között szereplő érték. Ezt követően azt vizsgáltam 

meg, hogy a három korpuszban szereplő tokenek milyen szófajokhoz sorolhatóak. A 4. 

táblázatban látható, hogy a három korpusz mennyire különböző. 

Az MNSZ adatait vizsgálva látható, hogy a főnevek, kötőszavak, névmások és az 

igék aránya a legmagasabb. Ezek összesen az első 100 token 63%-át teszik ki. Az 

ismeretterjesztő és irodalmi szövegekből álló kontrollkorpuszra viszont a 

határozószavak, névmások, kötőszavak és a melléknevek magas aránya jellemző. A 

rendészeti korpusz első száz leggyakrabban előforduló tokenjei között döntően a 

főnevek (már itt is a szakszavak), a melléknévi igenevek (melyek közül a többség 

főnévként használatos), a névmások, kötőszavak és a névutók szerepelnek. Az első 

száz token között nem szerepelt számnév és igekötő. 

 

6. A digramok gyakoriságának összehasonlítása 
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A digramok gyakoriságát a kontrollkorpuszban és a rendészeti korpuszban vizsgáltam. 

A Függelék 2. pontjában a kontrollkorpuszban és a rendészeti korpuszban előforduló, 

az első száz leggyakoribb digramot tüntettem fel. 

Első ránézésre is szembetűnő a különbség a két korpusz között. A rendészeti 

korpusz esetében a digramok a rendészeti szakterületre jellemző állandósult 

szókapcsolatokat, szakkifejezéseket tartalmazzák, míg a kontrollkorpusz esetében a 

digramok szerkezete teljesen más, hiszen ebben alig találunk állandósult 

szókapcsolatokat, inkább nevek, kötőszavak, névmások szerepelnek. Még 

szembetűnőbb különbséget tükröz a táblázat legalsó sorában lévő két adat, egy 

ismeretterjesztő, illetve irodalmi szövegekből létrehozott korpusz és egy csak 

rendészeti dokumentumokból álló korpusz digramja között a táblázat utolsó sorának 

két számadata. Az 1562, illetve a 4766 számok azt jelzik, hogy az első száz digram 

között hány ismétlődés fordult elő a vizsgált korpuszokban. A kontrollkorpuszban az 

ismétlések száma mintegy harmada a rendészeti korpuszban előforduló ismétléseknek. 

Már a tokenek vizsgálatából is hasonló következtetésre lehetett jutni. Természetes tény, 

hogy egy szakszövegben a specifikus jelentéssel bíró szókapcsolatok gyakrabban 

ismétlődnek. 

 

7. A tokenek és digramok összehasonlító vizsgálatából levonható 

következtetések 
 

A 80.295 szavas rendészeti korpusznak és egy találomra kiválasztott 79.369 köznyelvi 

korpusznak a NooJ programmal történő összehasonlító elemzésével is az bizonyítható, 

hogy a rendészeti szaknyelvi korpusz karakteresen különbözik a szépirodalmi és 

ismeretterjesztő szövegekből álló korpusztól. Mind a tokenek, mind a digramok 

elemzésének eredménye igazolja a fejezet elején megfogalmazott hipotézisemet. A két 

korpusz gyökeresen különbözik egymástól. Az a tény, hogy a szaknyelvi korpuszban 

szereplő tokenek és digramok értelmes szavakat, állandó szókapcsolatokat olyan nagy 

számban tartalmaznak, azt jelzi, hogy a szaknyelvi szókincs szűkebb, tömörebb, 

pontosabb és egyben kevésbé változatos is. Ugyanazt a fogalmat mindig ugyanazzal a 

szakszóval fejezi ki, ahelyett, hogy más szinonimát használna. Így egy szakkifejezésre, 

állandósult szókapcsolatra többszöri előfordulás jut. A köznyelvi korpusz a sokszor 

ismétlődő tokeneket és digramokat a köznyelvre jellemző változatos szókincs 

elemeinek kapcsolataiként tartalmazza. 

 

 

FÜGGELÉK 

 

1. A tokenek gyakorisága 

 

Rangs

or 

MNSZ Kontrollkorpusz Rendészeti korpusz 
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 Gyakoriság Token Gyakoriság Token Gyakoriság Token 

1. 72,40 a 78,83 a 66,66 a 

2. 24,18 az 26,98 az 21,88 az 

3. 16,56 és 23,13 és 21,66 hogy 

4. 14,09 hogy 15,66 hogy 18,82 és 

5. 13,69 A 13,55 nem 16,52 nem 

6. 11,74 azt 11,30 is 7,62 alapján 

7. 11,02 nem 9,48 ezek 6,57 is 

8. 10,91 is 9,26 egy 4,62 vagy 

9. 9,23 van 5,65 meg 3,78 ha 

10. 7,84 ez 3,46 még 3,55 óra 

11. 5,85 egy 4,33 már 3,36 Ft 

12. 4,75 Az 4,20 csak 3,33 hatóság 

13. 3,86 meg 4,01 de 3,32 bekezdése 

14. 3,25 kell 3,78 mint 3,06 szerint 

15. 3,11 csak 3,46 ha 3,02 tanú 

16. 3,05 lesz 3,32 sem 2,88 gyanúsított 

17. 3,01 de 3,26 ez 2,87 miatt 

18. 2,95 már 3,05 azt 2,86 során 

19. 2,91 Ez 2,98 vagy 2,76 én 

20. 2,72 amely 2,63 el 2,58 Btk. 

21. 2,62 ha 2,62 s 2,50 de  

22. 2,58 még 2,47 volna 2,43 mert 

23. 2,48 vagy 2,42 olyan 2,42 van 

24. 2,41 mint 2,38 ki 2,32 ellen 

25. 2,40 szerint 2,28 van 2,26 nyomozó 

26. 2,36 el 2,27 úgy 2,25 aki 

27. 2,32 tud 2,22 akkor 2,15 db 

28. 2,32 s 2,16 mert 2,12 fenti 

29. 2,28 aki 2,03 hanem 2,08 pontja 
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Rangs

or 

MNSZ Kontrollkorpusz Rendészeti korpusz 

 Gyakoriság Token Gyakoriság Token Gyakoriság Token 

30. 2,20 év 2,02 amely  2,07 perckor 

31. 2,14 sem 1,66 minden 2,02 Ön 

32. 2,02 lehet 1,52 kell 1,96 minősülő 

33. 1,99 ő 1,43 aztán 1,93 ütköző 

34. 1,99 ki 1,40 magyar 1,91 napon 

34. 1,87 ami 1,37 két 1,90 valamit 

36. 1,83 nagy 1,35 lehet 1,82 alatti 

37. 1,80 mond 1,28 saját 1,78 után 

38. 1,79 mi 1,22 mintha 1,70 került 

39. 1,72 maga 1,20 most 1,66 bűncselekmé

ny 

40. 1,68 mert 1,20 után 1,52 illetve 

41. 1,60 én 1,18 más  1,52 nincs 

42. 1,55 -e 1,18 egyik 1,48 Rendőrfőkap

itányság 

43. 1,52 olyan 1,18 ezt 1,47 neve 

44. 1,51 jó 1,18 így 1,40 személy 

45. 1,51 több 1,17 pedig 1,40 ügyszám 

46. 1,50 magyar 1,17 amikor 1,38 sértett 

47. 1,46 minden 1,17 ott 1,37 csak 

48. 1,44 úgy 1,17 Nem 1,36 jegyzőkönyv 

49. 1,41 pedig 1,12 között 1,35 előtt 

50. 1,40 új 1,11 de 1,33 eljárás 

51. 1,38 tesz 1,10 ami 1,33 illetőleg 

52. 1,37 két 1,08 mondta 1,32 figyelmeztete

m 

53. 1,34 00 1,06 inkább  1,31 nem 

54. 1,29 ember 1,03 arra  1,30 nyomozó 

55. 1,26 Az 1,01 majd 1,30 szemben 
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Rangs

or 

MNSZ Kontrollkorpusz Rendészeti korpusz 

 Gyakoriság Token Gyakoriság Token Gyakoriság Token 

56. 1,24 után 1,00 maga 1,28 vallomás 

57. 1,21 Nem 1,00 való 1,27 ismeretlen 

58. 1,16 idő 0,91 mi 1,26 történő 

59. 1,15 majd 0,90 azt  1,25 szemle 

60. 1,14 be 0,87 nagyon  1,25 típusú 

61. 1,13 tart 0,86 lesz 1,21 hamis 

62. 1,11 rész 0,86 nagy 1,20 időben 

63. 1,10 most 0.83 éppen 1,17 egyéb 

64. 1,07 fel 0,83 azért 1,16 elkövetésével 

65. 1,06 szó 0,82 jól  1,15 törvény 

66. 1,06 1 0,81 ember 1,13 ügyben 

67. 1,04 között 0,81 azonban 1,13 elmondta 

68. 1,03 első 0,81 vele 1,12 elkövetett 

69. 1,02 nap 0,80 se 1,11 eljárásban 

70. 1,01 ad 0,71 Ne 1.08 kapcsolatban 

71. 1,01 99 0,71 első 1,07 majd 

72. 1,00 azonban 0,68 másik 1,07 cselekmény 

73. 0,99 sok 0,68 együtt 1,07 kell 

74. 0,99 ők 0,67 ám 1,06 eljáró 

75. 0,99 más 0,67 itt  1,06 hatósági 

76. 0,99 kérdés 0,67 nyelvi 1,03 okozott 

77. 0,98 hanem 0,67 magam 1,02 lopás 

78. 0,96 Ha 0,66 szól 1,02 mondta  

79. 0,96 eset 0,66 ilyen 0,93 megértettem 

80. 0,95 elnök 0,66 mégis 0,93 adatok 

81. 0,94 forint 0,65 például 0,93 tudok 

82. 0,93 egyik 0,63 ennél 0,88 résztvevők 



320 

 

Rangs

or 

MNSZ Kontrollkorpusz Rendészeti korpusz 

 Gyakoriság Token Gyakoriság Token Gyakoriság Token 

83. 0,91 kormány 0,62 több 0,87 értékre 

84. 0,90 akar 0,62 Ha  0,86 gépkocsi 

85. 0,89 ország 0,61 rá 0,86 továbbá 

86. 0,88 kerül 0,61 fel 0,86 figyelmeztett

em 

87. 0,88 De 0,60 mintha 0,85 gyanúsított 

88. 0,86 százalék 0,60 akitől 0,82 vád 

89. 0,86 lát 0,59 kapott 0,82 hely 

90. 0,84 törvény 0,59 engem 0,82 lefoglalt 

91. 0,84 98 0,58 így 0,81 kívánok 

92. 0,83 sor 0,52 lett 0,81 védő 

93. 0,83 kap 0,51 alá 0,78 tettes 

94. 0,83 fog 0,50 irodalmi 0,76 vallomás 

95. 0,83 alap 0,50 talán 0,76 intézmény 

96. 0,83 2 0,48 után 0,73 folyamatban 

97. 0,83 itt 0,48 vele 0,72 állapotban 

98. 0,81 hely 0,43 mögött 0,72 bűncselekmé

ny 

99. 0,80 vesz 0,42 neki 0,71 büntetett 

 

 

 

Függelék 2. 

 

Ranso

r 

Kontrollkorpusz Rendészeti korpusz 

Gyakoriság Digram Gyakoriság Digram 

1. 248 és a 404 hogy a 

2. 104 meg a 248 bekezdése alapján 

3. 98 hogy az 142 nyomozó hatóság 

4. 79 ez a  112 bekezdésbe ütköző 
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Ranso

r 

Kontrollkorpusz Rendészeti korpusz 

Gyakoriság Digram Gyakoriság Digram 

5. 77 mint a  107 Btk. bekezdése 

6. 57 az a  101 szerint minősülő 

7. 54 nem is 97 megalapozott gyanúja 

8. 53 és nem 96 gyanúja miatt 

9. 45 nem a 86 a fenti 

10. 45 a magyar 85 a nyomozó 

11. 44 a saját 84 figyelmeztetem hogy 

12. 44 volt a 82 a bűncselekmény 

elkövetésével 

13. 44 hanem a 81 elmondta hogy 

14. 43 el a  80 pontja szerint 

15. 43 hogy nem 77 hatóság részéről 

16. 43 is a  77 a nyomozás 

17. 40 a maga 71 szám alatti 

18. 39 az én 68 alapján figyelmeztetem 

19. 36 Sigmund Freud 61 tettes ellen 

20. 36 nem volt 60 a jegyzőkönyv 

21. 35 ha a 59 elkövetett lopás 

22. 35 amely 56 Önnel szemben 

23. 34 már nem 53 a gyanúsított 

24. 34 ezt a 53 hamis vád 

25. 34 ezt a 49 a hatóság 

26. 33 az egyik 49 okozott kár 

27. 33 meg az 48 a tanú 

28. 32 az egész 48 aszerint minősülő 

29. 30 ez az 47 jelentem hogy 

30. 30 volt az 47 elolvasás után 

31. 30 hogy ez 46 tájékoztatom hogy 

32. 30 ezt a 46 az ügy 
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Ranso

r 

Kontrollkorpusz Rendészeti korpusz 

Gyakoriság Digram Gyakoriság Digram 

33. 29 arra hogy 46 dolog elleni 

34. 29 ha mégis 46 elleni erőszakkal 

35. 28 most már 45 vallomást tesz 

36. 28 a másik 44 eljárásban résztvevők 

37. 28 ha nem 43 Jegyzőkönyv lezárva 

38. 27 a két 42 folyamatban lévő 

39. 26 még mindig 42 a törvény 

40. 26 még a 41 Anyja neve 

41. 26 de a 40 ellen folyamatban 

42. 23 hogy egy 39 hivatali helyiségben 

43. 23 és azt 38 a bíróság 

44. 23 csak az 37 lopás bűntett 

45. 22 az első 37 Születési hely 

46. 22 azt is 37 általam elmondott 

47. 22 az ember 37 rendelkezésre álló 

48. 21 is csak 37 felvett jegyzőkönyv 

49. 21 és még 36 bűncselekménnyel okozott 

50. 21 erre a 35 megalapozott gyanújának 

51. 21 le a 35 hatósági tanú 

52. 21 ebben a  35 adatok alapján 

53. 21 a Jókai 33 a vallomás 

54. 20 az elbeszélő 33 tudomásul vettem 

55. 20 a Mészöly 32 hatósági elöljáró 

56. 20 az ő 32 nagyobb értékre 

57. 20 a vers 31 helybenhagyólag aláírok 

58. 19 még nem  30 Kérem nyilatkozzon 

59. 19 is hogy 30 körüli időben 

60. 19 mert nem 29 vétségének megalapozott 
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Ranso

r 

Kontrollkorpusz Rendészeti korpusz 

Gyakoriság Digram Gyakoriság Digram 

61. 19 akkor is 29 kihallgatás  

alkalmával 

62. 19 meg hogy 29 a fenti napon 

63. 19 mondta a  29 ezt követően 

64. 18 Szalma Lajos 28 a sértett 

65. 18 mert a 27 lopás bűntettének 

66. 18 Lajos bácsi 27 jelentős értékre  

67. 18 a férfi 27 megalapozottan 

gyanúsítható 

68. 18 ahhoz hogy 27 a helyszínen 

69. 18 és egy 27 kérdésre adott 

70. 18 ezen kívül 26 eljárási cselekmény 

71. 18 Közép Európa 26 közös háztartásban 

72. 18 az is 25 alapjául szolgáló 

73. 18 részint a  25 alatti lakos 

74. 18 egy olyan 25 gyanúsítható azzal 

75. 18 de az 25 szemle során 

76. 18 hogy aztán 24 nem emlékszem 

77. 18 mint az 24 figyelmeztetést megértettem 

78. 17 akkor már 24 törvény szabadságvesztéssel 

79. 17 volt hogy 23 kijelentem hogy 

80. 17 és csak 23 lefoglalásra került 

81. 17 nem lehetett 22 bekezdés alapján 

82. 17 az élet 22 rendbírsággal sújtható 

83. 17 az ő 22 vallomást tett 

84. 17 csak egy 22 nyomozás során 

85. 17 sem volt 22 törvényes következmény 

86. 17 ennek a 22 az intézkedés 

87. 17 be a 22 határozat ellen 
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Ranso

r 

Kontrollkorpusz Rendészeti korpusz 

Gyakoriság Digram Gyakoriság Digram 

88. 16 az egyes 20 a gyanúsítás 

89. 16 ami a  20 kivéve ha 

90. 16 aztán a  20 nyolc napon 

91. 16 a világ 20 közli hogy 

92. 16 kellett volna 20 jogszabály szerint 

93. 16 mint egy 20 kerül sor 

94. 16 a fejem 20 rendelet alapján 

95. 16 és én 20 bűntető eljárás 

95. 15 azt sem 20 külön jogszabály 

97. 15 az utolsó 19 tájékoztatom hogy 

98. 15 a gyerek 19 feljelentést teszek 

99. 15 a lány 19 eljárás során 

100. 15 van szó 19 gyanúsított kihallgatása 

Összes

en 

1562  4766  
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VÁRADI VIOLA 
 

 

HATÁRJELZÉS A FELOLVASÁSBAN ÉS A SPONTÁN BESZÉDBEN 
 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Wacha Imre a spontán beszéd mellett három fő stíluskategóriát különböztetett meg: a 

felolvasást, a reproduktív vagy interpretatív beszédet, illetve a félreproduktív beszédet 

(Wacha 1974). Ha felolvasunk, akkor olyan szöveget szólaltatunk meg, amelyet már 

korábban nyelvi formába öntöttek. Spontán beszédben a gondolkodás és a szöveg 

megalkotása, a mondatok megkonstruálása szimultán folyamatban, egyidőben zajlik le, 

szinkrón tevékenység (Imre 2005). A spontán beszédet a nem spontán beszédfajtáktól 

megkülönböztető jegyek a beszédtervezés eltéréseire vezethetők vissza. Felolvasás 

esetén mind a tagolás, mind a szünetezés tervezett, spontán beszéd létrehozása során 

azonban a beszélőnek nem áll módjában ezek tudatos megvalósítása, sokkal inkább 

automatikus a szünetezés. A spontán beszédben a tervezés és a kivitelezés nagymértékű 

egyidejűsége, átfedése következtében a produktum nyelvileg nem feltétlenül 

mintaszerű, a hangsúly, dallam- és tempóhasználat sokkal inkább automatikus, míg 

felolvasás esetén tervezett (Markó 2005). 

Az elhangzó hosszabb közlések megértésének, értelmezésének egyik alapfeltétele a 

megfelelő tagolás. A beszédprodukció mikrotervezési szakaszában, vagyis a 

beszédfolyam nyelvi formába öntésekor a beszélő már igyekszik megtervezni a 

tagolást. Spontán beszéd során a hallgató mindvégig arra kényszerül, hogy 

valamiképpen tagolja, bizonyos egységekre bontsa az elhangzottakat, s ezeknek az 

egységeknek mentén ismerje fel az összefüggéseket. A mondatok, bekezdések 

szintaktikailag és szemantikailag meghatározható összefüggésrendszert mutatnak, és a 

szupraszegmentumok jellegzetes érvényesülésén keresztül különülnek el (Gósy 2005). 

A mondatnak többféle meghatározása, megközelítése – logikai, formális, lélektani, 

funkcionális – létezik a nyelvészeti szakirodalomban. Ezek a meghatározások azonban 

a spontán beszédre nem alkalmazhatók, beszédünk egy másfajta nyelvtan, a beszélt 

nyelvi grammatika szabályai szerint szerveződik. Gósy (2003) ezért bevezette a 

virtuális mondat fogalmat, a virtuális jelzőt a ’benne rejlő’ értelmében használva. Ezek 

az egységek többé-kevésbé azonos paraméterekkel jellemezhetők, melyeket a hallgatók 

képesek tagoló funkcióban használni spontán közlések hallgatásakor. 

A felolvasás és a spontán beszéd alapfrekvencia-szerkezetei különbözőek, vagyis az 

alapfrekvencia megvalósulásában fontos szerepet játszik a beszéd típusa. Alapvető 
különbség, hogy a spontán beszéd hangtartománya szűkebb, és kihasználtsága 

korlátozottabb, mint a felolvasásé (Beke 2008). Feltételezésünk szerint a beszéd típusa 
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nemcsak az alaphangszerkezet, vagyis a dallam megvalósulását határozza meg, hanem 

más szupraszegmentumokat, például a szünetezést is befolyásolja. Hipotézisünk szerint 

a szupraszegmentumok használatában tapasztalható eltérések befolyásolhatják a 

mondathatár-észlelést is. A felolvasás megszerkesztettségének, tervezettségének 

köszönhetően sokkal egyöntetűbbek lehetnek az adatközlők jelölései, mint spontán 

beszéd esetén. 

 

2. Anyag és módszer, kísérleti személyek 
 

Egy női beszélő hanganyagát használtuk fel a kísérletben a Magyar Nyelvtudományi 

Intézet Fonetikai Osztályán rögzített BEA beszéd adatbázisból. Kísérletünkhöz a 

rendelkezésre álló felvételekből kettőt választottunk ki: egy spontán narratívát, és egy 

szöveg felolvasását. Ezek időtartama között majdnem egy perc a különbség, a narratíva 

2 perc 42 másodperc, míg a felolvasás csak 1 perc 45 másodperc hosszú. Az elsődleges 

feldolgozáshoz a Praat 4.3 szoftvert használtuk, ezzel végeztük el az annotálást, az 

adatolást és a méréseket is. Szegmentáltuk a hanganyagokat: bejelöltük a szöveges 

szakaszok és a szünetek határát. A szöveges szakaszokat lejegyeztük helyesírásban, 

központozás nélkül, a szavak határán szóközt hagyva. Ezeket a szövegeket kapta meg a 

percepciós tesztben részt vevő 26 egyetemista nő, akiknek átlagéletkora 22 év volt. 

Adatközlőink azt a feladatot kapták, hogy szövegenként kétszeri meghallgatás során 

függőleges vonallal jelöljék meg a tesztlapon azokat a helyeket, ahol mondatvéget 

észleltek. A statisztikai elemzéseket az SPSS 13.0 szoftverrel végeztük. 

 

3. Eredmények 
 

3.1. A szövegek fonetikai elemzése 
 

Megvizsgáltuk a beszédszakaszokat – ezek olyan szöveges egységek, amelyeket két 

szünet fog közre – mindkét hanganyagban (1. táblázat). A felolvasás időtartama 

rövidebb, ezért kevesebb beszédszakasz található benne, de a különbség sokkal 

nagyobb annál, hogy pusztán az időtartam eltérésével lenne magyarázható. A 

felolvasásban a beszédszakaszok átlagos időtartama több mint 2,5-szerese a spontán 

beszédbelieknek. A két műfaj között mért különbség a statisztikai elemzések szerint 

szignifikáns [egytényezős varianciaanalízis; F(1, 93) = 58, 810; p < 0,001], vagyis a 

beszédszakaszok hosszát befolyásolja a szöveg típusa. Feltételezésünk szerint ez a 

különbség a beszédtervezés eltéréseire vezethető vissza, mivel felolvasás során 

központozott szöveget kell meghangosítani, vagyis a beszélőnek lehetősége van arra, 

hogy a szünetezést megtervezze. 

 

1. táblázat. A beszédszakaszok a szövegekben 

 

 Beszédszakaszok száma Átlagos időtartam (ms) Szóródás (ms) 
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Felolvasás 20 4851 1256 − 10116 

Narratíva 74 1798 247 − 5670 

 

A néma és a kitöltött szüneteket, illetve ezek kombinációját együtt vizsgáltuk a 

szünetadatok tárgyalásakor (2. táblázat), de külön ki fogunk térni a kitöltött és a 

kombinált − kitöltött és néma szünet(ek) kombinációja − szünetek előfordulásaira is. A 

két beszédtípus szünet időtartamai közötti különbség a statisztikai elemzések szerint 

nem szignifikáns [egytényezős varianciaanalízis; F(1, 91) = 0,431; p = 0,513], vagyis a 

szünetek hosszát nem befolyásolja a szöveg típusa. A szövegekben előforduló szünetek 

típusait is megvizsgáltuk. A felolvasásban csak néma szünettel találkoztunk, a spontán 

beszédben viszont mindhárom szünettípus előfordul, de itt is a néma szünet a 

legjellemzőbb (a szünetek 71%-a), majd a kitöltött (17%) és legvégül a kombinált 

szünet (12%). 

 

2. táblázat. A szünetezés a szövegekben 

 

 Szünetek száma (db) Átlagos időtartam (ms) Szóródás (ms) 

Felolvasás 19 438 55 − 624 

Narratíva 73 399 31 − 986 

 

Megvizsgáltuk adatközlőnk alaphangmagasság-változásának néhány aspektusát is 

(3. táblázat). Az alaphangmagasság minimuma megegyezik mindkét beszédtípusban, 

csak a maximumban, illetve az átlagban találtunk eltérést. A beszélőnk hangterjedelme, 

vagyis az alaphangmagasság maximumának és minimumának hányadosa, spontán 

beszédében szűkebb, mint amikor felolvas. Beke (2008) is megfigyelte vizsgálatai 

során, hogy a spontán beszéd hangterjedelme a felolvasáshoz képest szűkebb, 

véleménye szerint azért, mert a beszélőnek az a tudatos vagy ösztönös stratégiája, hogy 

felolvasás során a mondatok prozódiájának változatosnak kell lennie. 

 

3. táblázat. A szövegek alapfrekvencia-adatai 

 

 F0–min (Hz) F0–max (Hz) F0–átlag (Hz) Hangterjedelem(F0

–max / F0–min) 

Felolvasás 119 303 181 2,55 

Narratíva 119 275 172 2,31 

 

Megvizsgáltuk, hogy a szakaszvégi dallammenetek milyen típusúak (ereszkedő, 

emelkedő, lebegő stb.). A felolvasásban a szakaszzáró dallammenetek jelentős 

hányada, 60%-a lebegő, és csak 5%-a ereszkedő. A spontán narratívában is lebegő 
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dallammenet fordult elő leggyakrabban a beszédszakaszok végén, mintegy 50%-ban. 

Korábbi vizsgálatunkban, amikor különböző műfajú spontán szövegek, egy narratíva, 

egy mese és egy leírás akusztikai paramétereit vizsgáltuk több szempontból, arra az 

eredményre jutottunk, hogy mindhárom műfajban az ereszkedő, a leírásban 

ugyanolyan arányban az emelkedő dallammenet a legjellemzőbb a beszédszakaszok 

végén (Váradi 2008). Úgy tűnik, hogy a dallamszerkezet megvalósítása erőteljesen 

beszélőfüggő, jelen kísérletünk adatközlője nem ereszkedő, hanem lebegő 

dallammenettel érzékelteti a tagolásokat. 

 

3.2. A (virtuális) mondatok észlelése 
 

A spontán narratíva időtartama hosszabb, mint a felolvasásé, de a felolvasásban 

jelöltek átlagosan több mondathatárt a percepciós tesztben résztvevők. Úgy tűnik, hogy 

írásban történő megnyilatkozás, illetve annak felolvasása során sokkal inkább tagoljuk 

mondandónkat, mint élőszóban, spontán beszédben, és ezt a hallgatók is érzékelik. 

Mivel a két hanganyag időtartama jelentősen eltér egymástól, ezért a mondatészlelések 

vizsgálata során nem a jelölések darabszámával dolgoztunk. 100%-nak vettük az adott 

beszédtípusban előforduló legtöbb jelölést (1. ábra). 

 

1. ábra. A mondatok észlelése a szövegekben 

 

 

 

Sokkal egyöntetűbbek a jelölések a felolvasásban, mint a spontán narratívában. 

Felolvasásban a jelölés átlagosan 64%, míg a spontán narratívában 91%. Ezek az adatok 

a korábbi vizsgálati eredményekhez hasonlóak, Batliner (1998) vizsgálta a 

mondatészlelést felolvasás esetén és arra jutott, hogy a mondathatárok észlelése közel 

90%-os egyöntetűséget mutat. Gósy (2003) a virtuális mondatok észlelését vizsgálta 

spontán narratívában, és az ő eredményei alapján a virtuális mondatok észlelése 70%-os 

egyöntetűséget mutat. 
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Megvizsgáltuk a beszédszakaszok végén előforduló jelöléseket mind a 

felolvasásban, mind a spontán narratívában. A felolvasás beszédszakaszainak 70%-

ánál, míg a spontán narratíva beszédszakaszainak csak a 23%-ánál jelölt legalább egy 

adatközlő mondatvéget. A spontán narratívában a tervezés és a kivitelezés 

egyidejűségéből fakadóan a beszélő ebben a beszédtípusban nem pusztán tagolás 

céljából tartott szünetet, hanem időre volt szüksége ahhoz, hogy megtervezhesse 

mondanivalóját. A kész szöveg meghangosítása során azonban csak tagolás céljából, 

vagyis a tagmondatok és mondatok után tartott szünetet a beszélő. 

A felolvasásban időtartamtól függetlenül – két kivételtől eltekintve –, ha jelöltek 

mondathatárt, akkor egyöntetűen, minden adatközlő jelölt. A statisztikai elemzések, a 

Pearson-féle korreláció nem mutatott ki összefüggést a szünet időtartama és a 

mondathatárok jelölése között sem a felolvasásban (r = 0,105; p = 0,734), sem a 

spontán narratívában (r = 0,235; p = 0,381). Az eredmények azt mutatják, hogy 

önmagában a szünet hossza nem kelti a befejezettség érzetét, vagyis a mondat, illetve a 

virtuális mondat végét egyik beszédtípusban sem. 

A szünet időtartamán kívül a szünet típusának, vagyis hogy néma, kitöltött vagy 

kombinált-e a szünet, és a mondathatárok észlelésének az összefüggéseit is 

megvizsgáltuk. Felolvasásban csak néma szünettel találkoztunk, ezért azok a szünetek 

100%-ban néma szünetek, amelyek előtt legalább egy adatközlő mondathatárt jelölt. A 

spontán narratívában kitöltött és kombinált szünetek is előfordultak. Azoknak a 

szüneteknek, amelyeknél legalább egy adatközlő mondathatárt észlelt, a 81%-a néma 

szünet, 13%-a kitöltött és 6%-a kombinált. Spontán beszédben a néma szünetek 25%-

ánál, a kitöltött szünetek 11%-ánál, a kombinált szünetek 17%-ánál jelölt legalább egy 

adatközlő mondatvéget. A spontán narratívában a néma szünetek keltik leginkább a 

befejezettség érzetét, majd a kitöltött, legvégül a kombinált szünetek következnek. 

Megvizsgáltuk, hogy az alaphangmagasság változásai befolyásolták-e a hallgatók 

mondathatár-észlelését. Az egyes műfajokban megvizsgáltuk a dallammenet típusát 

azokon a helyeken, ahol a kísérleti személyek közül legalább egy mondatvéget jelölt. A 

2. ábrán láthatjuk, hogy a felolvasásban az adatközlők leginkább lebegő, míg a spontán 

narratívában ereszkedő dallammenet után jelöltek mondathatárt. Dallammenetben 

történő jelöléssel természetesen csak a spontán narratívában találkozhattunk, mivel a 

felolvasásban minden jelölés szünet előtt, vagyis biztos, hogy dallammenet végén 

fordult elő. De a spontán narratívában is elenyésző azon jelölések száma, amelyek 

dallammenetben fordultak elő. 

 

2. ábra. A dallammenetek típusának és a mondathatár-észleléseknek az összefüggései 
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Megvizsgáltuk azokat a dallammeneteket is, amelyekben érdes volt a zöngeképzés. 

Ez olyan irreguláris hangképzést jelent, amikor az alapfrekvencia indokolatlanul 

alacsonyan futó görbében rajzolódik ki. Ezt érdes, rekedtes hangként érzékeljük 

(Markó 2005). Feltételezésünk szerint a felolvasásban azért fordult elő olyan nagy 

százalékban érdes zönge után legalább egy adatközlő részéről jelölés, mert a 

beszédszakaszok végére a beszélő elfáradt, ezért lett irreguláris a fonációja, és ezt a 

hallgatók tagoló funkcióban értelmezték. 

 

4. Következtetések 
 

A jelen vizsgálatban egy adatközlő két különböző típusú hanganyagát (felolvasás és 

spontán narratíva) hasonlítottuk össze fonetikailag, és az eredmények azt mutatják, 

hogy a beszédtípus objektíve adatolható szupraszegmentális sajátosságai tükröződtek a 

hallgatók tagolásában. A szövegek átlagos beszédszakaszhossza közötti különbség 

szignifikáns, beszélőnknek nagyobb nehézséget okozott megfelelően tagolni spontán 

beszédét, mint meghangosítani egy készen kapott szöveget. Feltételezésünk, hogy a 

szövegek tagolhatóságát befolyásolja, hogy a beszélő spontán módon nyilatkozik-e 

meg vagy felolvas, igazolódott. A percepciós tesztben részt vevőknek nagyobb 

nehézséget okozott, hogy a spontán narratívában jelöljék a mondathatárokat, mint a 

felolvasásban. A szünet hossza nem befolyásolta a mondathatár-észlelést. Mindkét 

beszédtípusban a néma szünet keltette leginkább a befejezettség érzetét, a 

felolvasásban sokkal inkább támaszkodtak döntéseik során a hallgatók a szünetre, mint 

a spontán narratívában. A spontán narratívában az ereszkedő, míg a felolvasásban a 

lebegő dallammenet bírt erősebb határjelző funkcióval. 
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VARGA-HASZONITS ZSUZSA 
 

 

AZ ESZPERANTÓ MINT ÉLŐ NYELV 
 

 

 

 

 

1. Ugyanolyan helytelen szembeállítani az ún. élő és holt (kihalt) nyelveket, mint az 

ún. természetes és mesterséges nyelveket. De a köznyelv ezeket a terminusokat ismeri, 

a köztudatban ezek élnek, a szaktudományt népszerűsítő művekben is ezeket találjuk 

meg. Ezért ezeket a terminusokat használjuk, de rá kell világítani, hogy miért nem 

teljesen elfogadhatóak ezek a párok. 

Az élő/holt kettősség, mint tudjuk, arra a hagyományos, 19. századi metaforikus 

nyelvfelfogásra megy vissza, miszerint az emberi nyelv élőlény, biológiai lény, amely 

születik, nő, fejlődik, eléri az érett, majd a hanyatló kort, majd a szellem a boldogabb égi 

mezőkre távozik. Ennek köszönhető a „nyelv szelleme” kissé ködös, megfoghatatlan 

fogalma. 

A természetes/mesterséges dichotómia pedig azt sugallja, hogy az emberi nyelv 

(nyelvek) pusztán természetes módon jött (jöttek) létre. Ugyanakkor – a nyelv 

kérdésétől függetlenül is – meglehetősen viszonylagos, hol keressük a 

„természetesség” kritériumait. Vajon természetes a mai világ, benne a mai emberrel? 

A filozofálgatáson túllépünk, és azon a tényen is, hogy a 19. század közepe táján a 

Francia Akadémia is betiltotta a spekulációkat a nyelv eredetéről. Mai értelmezésünk 

szerint természetes nyelv az, amelyik spontán módon jött létre az emberré válás 

folyamatával párhuzamosan (vagy azt követően?), míg a mesterséges nyelvek 

létrejöttében az embernek tevőleges szerepe volt. 

 

2. 2002 decemberében tartottunk egy tudományos konferenciát Természetes nyelvek – 

mesterséges nyelvek címmel, amelynek előadásai kötetben is megjelentek. (1) A 

konklúzió végül is az volt, hogy nincs tisztán természetes nyelv, mert szinte nincsen 

olyan etnikus nyelv, amelynek az „életébe” (a hagyományok miatt nehéz kikerülni ezt 

a szót) a beszélők, a nyelvújítók, a nyelvszabályozók be nem avatkoztak volna. 

Nevezhetjük ezt felélesztésnek, nyelvújításnak, sztenderdizálásnak, korpuszépítésnek 

stb. Nincs olyan nyelv, amelyet most is úgy használnánk szóban – valamint, később, 

írásban –, ahogyan azt az ember hajdanán „spontán” kialakította. 

 

3. Fodor István kiváló szakmai-ismeretterjesztő kézikönyve, bár nem ad tudományos 

definíciókat, helyesen közelíti meg a kérdést, a szaktudomány és a közfelfogás határán. 

(2) A Mesterséges nyelvek – műnyelvek c. fejezet így kezdődik: „A velük és a közvetítő 
nyelvekkel foglalkozó szakirodalomban, amelyet interlingvának hívunk, inkább a 

tervezett nyelvek, nemzetközi segédnyelvek kifejezések vannak használatban.” (259. o.). 
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Valóban. De ehhez még hozzátehetnénk a „szerkesztett nyelv” terminust is, elsősorban az 

angolszász szakirodalom alapján. Ha a „természetes” helyett az „etnikus” terminust 

használjuk, a következő kettősségekhez jutunk: etnikus/tervezett, etnikus/szerkesztett, 

etnikus/nemzetközi (segédnyelv). Ez utóbbi széles körű használata egyébként – mint 

„auxiliary language”, „helplingvo” – leginkább Otto Jespersen munkásságának 

köszönhető. 

(Megjegyzendő, hogy az illető tudományág neve helyesen: interlingvisztika.) 

 

4. Visszatérve a kezdeti terminusokhoz: élő/holt, természetes/mesterséges (ez utóbbit 

egyébként a lexikon-szerkesztési gyakorlat is igazolja, mivel „mesterséges nyelvek” 

címszót már szinte mindegyik, tekintélyesebb általános vagy nyelvészeti lexikonban, 

szótárban találunk), megállapíthatjuk, hogy a következő párosítások közül melyik az 

általánosan ismert, elfogadott: 

a) élő – természetes: elfogadott. Példák: az ún. „világnyelvek”, az egyéb (iskolákban 

oktatott, közkeletű, etnikus) nyelvek, minden más etnikus nyelv. 

b) holt – természetes: elfogadott. Példák: az afroázsiai nyelvcsalád sémi ágának kihalt 

nyelvei (akkád, amorita), valamint Európa, Ázsia, Afrika, Dél-Amerika kihalt, ill. 

rokontalan nyelvei (etruszk, sumér). 

c) élő – mesterséges: nem elfogadott. Példa: az eszperantó. Itt kell rámutatni, hogy a 

közfelfogás és a gyakorlat (mindennapi élet) mit diktál: az eszperantó hosszú évek 

óta akkreditált nyelv az állami nyelvvizsga-rendszerben, valamint élő nyelv a 

Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének az állásfoglalása 

szerint. 

d) holt – mesterséges: nem elfogadott. Erre talán 1000-2000 példát tudnánk felhozni. 

Ugyanis az eszperantón kívül minden tervezett nyelv ide tartozna. De miért az 

eszperantón kívül? És miért „holtak” ezek a nyelvek/tervezetek? 

• Nem a nyelv él vagy hal, hanem az a közösség, amelyik beszéli vagy nem. Sok 

esetben feljegyzik egy adott nyelv utolsó beszélőjét. Ismét a Fodor-tankönyvből 

idézek: manx: „Az Ír-tengerben fekvő, Nagy-Britanniához tartozó Man-sziget 

archaikus ír nyelvváltozata, amely a XX. század elején kihalt, az utolsó beszélő 

1997-ben halt meg. (Sic!) Ellenben mozgalom indult a nyelv felélesztésére, 

néhány százan beszélik már.” (112. o.) 

• Nos: élő vagy holt nyelv a manx? Élő vagy holt nyelv az eszperantó? A manx 

esetében nincsenek széles körű ismereteim a helyzetről. Viszont mielőtt az 

eszperantóról szólnék, ismét idézek a Fodor-könyvből. Az indoiráni ág ind 

alcsoportjáról szólván ezt olvashatjuk: „A Kr. e. VIII-V. sz.-ban keletkezett 3 

klasszikus eposz, a Mahábhárata, a Rámájana és Bhágavata, amelyeket 

szájhagyományokban őriztek meg, és a Kr. u. X. sz.-tól kezdve a korábbi 

(valószínűleg föníciai eredetű) bráhmi írásból származó dévanágari betűkkel 

jegyeztek le. Ezeket a nyelvemlékeket nevezzük óindnek, amelyeknek irodalmi 

stílusa az ún. szanszkrit, „megszerkesztett”. (83. o.) Ennek a nyelvnek a 

rendszerét Kr. e. a IV. sz.-ban foglalta szabályokba PÂNINI, s egyben a 
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nyelvtudomány 1. elméletét fogalmazta meg. A szanszkrit lett a hindu vallás 

liturgikus nyelve, amelyet ma is 6000 brahman beszél…”. 

• Más: A szudáni nyelvek között vannak ún. togói maradványnyelvek („To-

gorestsprachen”, „Togo remnant languages”), mivel úgy vélték, e népek voltak 

Togo őslakói. Megfigyelhetjük: a szanszkrit nem holt nyelvként jelenik meg, 

mivel 6000 brahman beszéli. Bizonyos togói őslakosok pedig megőrizték eredeti 

nyelvüket, és „maradványként” beszélik is azokat. Ez utóbbi esetben árulkodó a 

népek és a nyelvek – rutinból fakadó – egybemosása, de lényeges az, hogy e 

maradványnyelvek is „élnek”, mert vannak, akik beszélik őket. 

 

5. Tehát az, hogy egy nyelv élő vagy holt, a beszélőktől függ. Vannak-e, hol, milyen 

célokra használják az adott nyelvet. Mennyien vannak? Ez végül is nem annyira fontos, 

mivel – ahogy korábban is utaltam rá –, egy nyelvet a szakma akkor nyilvánít „holt”-

nak, ha az utolsó beszélő is kihalt (egyik ismert példa erre, a manxon kívül, az újlatin 

dalmát, amelynek utolsó beszélője, Tuoni Udaina 1898-ban halt meg). Vajon kivel 

beszélt utoljára? Vagy: élő nyelv-e, vagy holt nyelv a latin? Latin szakon tanuljuk a 

nyelvet, vannak beszélői (katolikus klérus), a Vatikán egyik hivatalos nyelve. 

Nyelvvizsgázni lehet latinból. Ahogy ógörögből is van szóbeli – és eszperantóból is. 

Szanszkritból nincs. A latin holt nyelv, a szanszkrit élő? 

 

6. Az eszperantót nem brahmanok, nem a klérus beszéli, nem valamiféle 

népmaradványok. Hanem a statisztikák szerint mintegy 10-20 milliónyian világszerte, 

minden országban, sokféle körben, sokféle ember. Van beszélőközössége, tehát él. Ez a 

közösség persze nem homogén, az eszperantó mindenkinek a másodnyelve, még akkor 

is, ha – vegyes házasságok esetén – a második anyanyelve. Mindenféle célra: 

mindennapi, társalgási, kulturális, turisztikai, szakmai, tudományos stb. használják, 

ezerféle közegben. Az eszperantó beszélői nyilvánvalóan a legkülönfélébb nyelvűek, 

olykor két-, sőt többnyelvűek, eltérő kultúrájúak, eltérő hagyományokkal. 

Kommunikációjukat, annak lehetséges formáit, a cél meghatározta előnyeit, de 

hátrányait is az interkulturalitás problematikájának a keretében tudjuk tanulmányozni. 

Jellemző, hogy az eszperantisták jókora hányada tudatosan foglalkozik a nyelvvel, a 

nyelvhasználat kérdéseivel. Bár a nyelvre mint struktúrára tett megjegyzéseik 

nemegyszer − amatőrségük miatt − vitathatóak, ugyanakkor a különböző nyelvű 

beszélők megállapításai nélkülözhetetlenek a nyelvhasználatra vonatkozó tanulságok 

levonásához. Hiszen nagyon szerteágazó, szakmailag és pénzügyileg megalapozott 

kutatásokat kellene folytatni ahhoz, hogy megállapítsuk: miért könnyű vagy nehéz az 

eszperantó nyelvű kommunikáció pl. egy magyar és egy lengyel, egy kínai és egy 

japán, egy francia és egy bantu nyelvű afrikai ember között? (Mindegyik említett nép 

tagjai között sok az eszperantista.) 

 

7. Felmerül a kérdés: ha ilyen sokszínű, földrajzilag szétterjedt az eszperantóul 

beszélők tábora, mi tartja őket össze? Nyelvük él, mert használják, de hogyan tud ilyen 

helyzetben egységes maradni? Ugyanakkor megmaradni „élő”-nek? Vagyis: az 
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eszperantó alkalmazkodik a körülményekhez, és önmagában változni képes. Tény: az 

1917-ben meghalt Zamenhof bizonyosan minden mai beszélőt megértene, de az is 

bizonyos, hogy kissé rácsodálkozna egyes nyelvi formákra. Nem az új fogalmakra, 

hanem a kifejezési formákra. A rövidítésekre, a tömörítésekre, a metaforikus 

megoldásokra. Csodálkozna azon, hogy az általa röviden, 16 szabályban felvázolt 

rendszer mi mindenre képes. És csodálkozna az eszperantót magas szinten beszélők 

köznapi kommunikációján. Vagy az ezt tanító – nagyon kevés – nyelvkönyvi szövegen. 

Mert Zamenhof a következőt szokta meg: egy több mint 100 éves társalgási zsebkönyv 

egyik tematikus szövegét kb. így tudnánk visszaadni magyarul: „A rőfösnél: − 

Kisasszony, hogy s mint vélekedik kegyed, hány arasz posztó szükségeltetik a 

kalucsnim nyakához? – Attól függ, méltóságos úr, mekkora az Ön zsebe.”. 

 

8. Két dolog biztosítja az eszperantó egységét, egyúttal élő nyelvi mivoltát: 

a) magának a nyelvnek a rendszere, s az a sajátos mód, ahogyan azt Zamenhof kidolgozta; 

b) az eszperantó nyelvű kommunikációs tér jellemzői, valamint az a tény, hogy a 

beszélők nem alkotnak földrajzilag összefüggő területen élő, kompakt etnikumot. 

Másképpen mondva: a beszélők diaszpórában élnek. Így az eredeti cél, a különböző 

anyanyelven beszélők kölcsönös megértése csak akkor valósul meg, ha a nyelv nem 

töredezik szét nyelvjárásokra. Egyébként éppen ez az egyik kérdés, amelyet az 

eszperantót nem ismerő, eszperantóul nem tudó érdeklődők a leggyakrabban 

feltesznek. 

 

Paradoxnak tűnhet, de éppen az előbb említett „szétszórtság” garantálja az egységes 

nyelvhasználatot. Ugyanis az azonos anyanyelvűek, tapasztalatom szerint, egyre 

kevésbé használják egymás között az eszperantót, mint régebben (talán egy-két 

évtizeddel ezelőtt). Mivel a nyelv létét, az egyre újabb és újabb generációk megjelenését 

veszély már nem fenyegeti – 2007-ben volt az eszperantó 120 éves –, nincs már égetően 

szükség arra, hogy az eszperantisták a kívülállók felé meghatározzák magukat, szinte 

demonstráljanak, aminek egyébként talán valamiféle ideológiai színezete is lenne, ami 

gyakorlatiasabb korunkban nem túl vonzó. (Az eszperantó eredeti, kiinduló ideológiai 

alapja az volt, hogy a nyelvi megértés békét teremt majd az egyes országok, de az 

emberek között is.) 

 

9. Az egységet és egyúttal az élő nyelvi státuszt az eszperantó esetében elsősorban az 

írásbeliség, az írásos médiumok biztosítják: a sajtó, a népszerű olvasmányok, a 

szépirodalom. Ez utóbbiak a nyelvoktatás szempontjából külön kezelendők, mert a nem 

igazán irodalmi értékű, ún. „bestsellerek” jobban szolgálják a nyelvtanulást, a nyelvi 

művelődést. Bár az eszperantó nyelvű szépirodalom gazdag és magas színvonalú, nem 

állíthatjuk, hogy az eszperantó átlagos beszélői sok eredeti és fordított prózát 

olvasnának, verseket pedig csak alig-alig. De ezen a területen végül is nem rosszabb a 

helyzet, mint a magyar anyanyelvű olvasók körében a magyar irodalom 

viszonylatában. 
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10. Megemlítendő még, hogy előbb volt az eszperantó írásbeliség, mint a szóbeliség. 

Az eszperantó írásbeliség normatív, preskriptív. A nyelv oktatása világszerte ezeket az 

előírásokat követi. Az eszperantó oktatásának didaktikája és metodikája igen 

kidolgozott, eléggé egységes. Az eszperantó működése viszont egyre inkább 

szükségessé teszi a deskriptivitás előtérbe kerülését. 

 

11. A beszélt nyelv tényei hatnak az írott nyelvre, ezek egy része visszaszivárog a 

beszédbe. Ilyenek a valaha is javasolt egyszerűsítések, vagy a társalgási nyelv újításai, 

az indulatszavak, a hang(ulat)festő szavak, a metaforikus alakulatok, a szlenges 

kifejezések. A szerzők anyanyelve befolyásol, de csak az univerzálisan érthető tud 

megmaradni, minden egyéb kikopik vagy esetlegessé válik. 

 

Az eszperantó sokszínű kommunikációra alkalmas, élő nyelv. Sokkal több társadalmi, 

intézményi, akadémikus figyelmet érdemelne. 
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VARGÁNÉ KISS KATALIN 
 

 

HOGYAN KOMMUNIKÁL EGY PÉNZINTÉZET? 
 

 

 

 

 

A pénzintézetek szakmai nyelvhasználata a kommunikációs cél, a beszédhelyzet, a 

kommunikációs cselekvés, a résztvevők közötti társadalmi vagy szakmai kapcsolat, 

továbbá a háttértudás alapján számos jól elkülöníthető műfajban nyilvánul meg. A jelen 

tanulmányban egy külföldi tulajdonban lévő Magyarországon működő kereskedelmi 

bank szakmai kommunikációját mutatjuk be az angol és magyar nyelvű éves jelentés 

alapján. A pénzintézet szakmai beszélőközösségének specifikus nyelvhasználatát a 

kommunikációban betöltött funkció alapján vizsgáljuk, melyhez a német 

szakszövegnyelvészet és az angolszász műfajelemzés módszereit használjuk fel. A 

műfaj funkciója és formája közötti összefüggést lexikai, szintaktikai és szövegszinten 

elemezzük. 

 

1. A szakmai kommunikáció általános jellemzői 
 

A különböző szaknyelvfelfogások közül Kurtán Zsuzsa (2003) és Heltai Pál (2006) 

értelmezését vesszük alapul, amelyek a szaknyelvet a kommunikációban betöltött funk-

ciója alapján értelmezik. Kurtán (2003: 50) megfogalmazásában a szaknyelv fogalma 

szinonim értékű a szakmai nyelvhasználattal, melyet egy bizonyos szakmai 

beszélőközösség specifikus célú nyelvhasználatának is tekinthetünk, és 

interdiszciplináris megközelítésben vizsgálhatunk. Heltai (2006) a szaknyelvet 

funkcionális stílusnak tekinti, hiszen a szaknyelvek nem tartalmaznak a köznyelvtől 

eltérő szabályokat, a köznyelvtől való eltérésük a funkciójukban keresendő. 

A szakmai kommunikáció legfeltűnőbb eleme a szakszókincs, ezen belül is a 

terminológia, hiszen sok terminust nem használ a köznyelv. Meg kell azonban 

jegyezni, hogy sokan a szakmai kommunikációt a szakmai terminológia használatával 

azonosítják. Heltai (2006) véleményével egyetértve azonban azt valljuk, hogy ez 

részben érthető, mivel a szakmai valóságot nyelvileg a terminusok képviselik, ezért 

annál szakmaibb a kommunikáció, minél pontosabb a terminusok használata. 

Ugyanakkor figyelembe kell vennünk a szakmai kommunikáció körülményeit, melyek 

meghatározó szerepet játszanak a szaknyelvi kompetencia megnyilvánulásában és a 

terminusok ismeretében. 

Heltai (2006) a szakmai kommunikációnak különböző típusait különbözteti meg a 

szakmai kommunikációt/szaknyelvet jól reprezentáló és kevésbé jól reprezentáló 
példányok szerint. Ez alapján kijelenthetjük, hogy a jelen tanulmány témája 

megközelítően „prototipikus szakmai kommunikáció”, mivel a kommunikáció 
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résztvevői képzett szakemberek, akik szakmai céllal írott, a köznyelvi nyelvváltozattól 

disztribúciós szempontból legtöbb esetben eltérő nyelvváltozatot használnak. A 

kommunikáció egyedi tényezőinek vizsgálata (lásd 1. táblázat) azt mutatja, hogy a 

szakszövegnek a köznyelvi szövegektől való elkülönítése nem korlátozódik csak a 

tartalomra és a sajátos szókincsre, mivel nem tekinthetünk el a beszédhelyzet és 

nyelvhasználati színtér, továbbá a kommunikációt befolyásoló egyéb összetevőktől 

sem (vö. Kurtán 2003: 76). 

 

1. táblázat. Az írott gazdasági/pénzügyi szaknyelvi kommunikáció mint prototipikus szaknyelvi 

kommunikáció bemutatása Heltai (2006: 40) modellje alapján 

 

A kommunikáció általános tényezői A kommunikáció egyedi tényezői 

Az üzenet küldője banki szakember, pénzügyi szakértő 

Az üzenet címzettje banki szakember, pénzügyi szakértő, 

pénzügyekhez értő laikus 

Az üzenet témája gazdasági és pénzügyi jelentés 

Az üzenet funkciója referenciális; megismerés 

Az üzenet módja írott 

Az üzenet stílusa formális 

Az üzenet nyelve 

Nyelvtan: 

 

Lexika: 

Frazeológia: 

 

többnyire jelentős disztribúciós 

különbségek a köznyelvihez képest 

pontosan meghatározott terminusok 

kötött szókapcsolatok 

 

 

2. A szakmai kommunikáció vizsgálatának módszerei 
 

Gläser (1990: 6) alapján a szakszöveget a szakmai kommunikáció 

megnyilvánulásának (der Fachtext als Manifestation von Fachkommunikation) 

tekintjük, és a szakszöveg funkcióját a szakmai témákról történő egyértelmű, hatékony, 

a szituációnak megfelelő kommunikációban látjuk. Az alábbiakban feltárjuk, hogy a 

szövegnyelvészeti szakirodalomban a szakszövegek vizsgálatára milyen vizsgálati 

módszerek találhatók. 

A szakszövegek jellemzőinek leírásához egyrészt segítséget nyújtanak a leíró 

szövegtan bizonyos vizsgálati területei (szöveggrammatika, szövegszemantika, 

szövegpragmatika) (bővebben Szikszainé 2004). Hoffmann (1988) és Ludwig (1999) 

alapján a szakszövegek strukturális és funkcionális kritériumok alapján történő 

vizsgálata valósítható meg. A makroszerkezettől a morfémákig terjedő strukturális 
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elemzést a társadalmi változókat, a kommunikációs szándékot, a kommunikációs 

szituációt és a kommunikáció tárgyát magában foglaló funkcionális elemzés egészíti ki. 

A német elméleti irányultságú szakszövegnyelvészeti módszerek (Hoffmann 1988, 

Gläser 1990) mellett a szakszövegeket a gyakorlati megközelítésű angolszász 

műfajelemzés (genre-analysis) keretében is vizsgálhatjuk (lásd Swales 1990, Bhatia 

1993). A műfaj alapú megközelítéssel (genre-based approach) a hangsúly a nyelvi 

formáról a funkcionálisan meghatározott szövegszerkezetre helyeződik át (Ludwig 

1999: 75). 

 

3. A szakmai kommunikáció nyelvi kifejezőeszközei 
 

A nyelvi kifejezőeszközök vizsgálatára lexiko-szemantikai, szintaktikai és szövegtani 

elemzés keretében kerül sor. A különböző nyelvi szinteken történő vizsgálattal az 

alábbi megállapítások bizonyítására törekszünk: 

A szaknyelveket szemantikai síkon általában a monoszémia, azaz a verbális jelek 

egyértelműsége, morfológiai síkon a szimplifikáció, azaz a grammatikai rendszerek 

érezhető egyszerűsítése, stilisztikai síkon a semlegesség, azaz a funkcionális egységek 

expresszív konnotációinak hiánya jellemzi (Bańczerowski 2004). 

„Mind lexikai, mind szövegtani szempontból a szakmai kommunikáció 

mennyiségileg és minőségileg is explicitebb, mint a nem szakmai: többet kódol, 

kevesebbet bíz a következtetésekre, minőségi szempontból pedig pontosabb 

eszközöket/jeleket használ.” (Heltai 2006: 39) 

 

3.1. Lexiko-szemantikai szint 
 

A lexiko-szemantikai szintű elemzés során a szakszókinccsel foglalkozunk. A releváns 

német és angol nyelvű szakirodalmi modellek (Baldinger 1957, Hoffmann 1985, Filipec 

1976 in Arntz et al. 2002: 11–27, illetve Strevens 1973 és Baker 1988 in Kurtán 2003) 

alapján a szakszókincset a köznyelvi szókincshez való viszonya alapján ragadjuk meg. 

A különböző modellek közös vonása, hogy mindegyik kitüntető figyelmet szentel a 

terminusok vizsgálatának. Bármelyik modellt is szemléljük, nem hagyható figyelmen 

kívül a különböző részek közötti átjárhatóság, amely a terminologizálás és a deter-

minologizálás folyamatai során megy végbe. A szakszókincs tekintetében a tanulmány 

a terminusokra és nem-terminusokra való tágabb felosztás mellett foglal állást. A 

terminus egy vagy több szóból álló lexikai egységet jelent, amely meghatározott 

tárgykörön belüli fogalmat jelöl (Bessé et al. 1997 in Fóris 2005: 33). A nem-

terminusok a köznyelvi szókincs elemeit alkotják, ugyanakkor a szakszókincsben is 

megtalálhatók. 

 

3.2. Szintagmatikai és szintaktikai szint 
 

Szintagmatikai és szintaktikai szinten nyelvészeti vizsgálódásunk színtere kibővül, 

hiszen figyelmünk középpontjába a szavak, illetve a szónál nagyobb egységek 
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kapcsolódásai kerülnek. Bár a szövegekben található szakmai információ fő hordozói a 

terminusok, kommunikatív funkciójukat csak ritkán töltik be izoláltan. A fogalmak 

közötti kapcsolat megjelenítésére további nyelvi elemek szükségesek. Ennek 

következtében a terminusok elnevezésére nemcsak főnevek, hanem melléknevek, igék 

és egyéb szófajok is használatosak. A szókapcsolatokra az angol szakirodalomban 

előforduló kollokáció terminust használjuk. Ha a szavak együttes előfordulásának 

nyelvészeti kategóriáit nézzük, akkor a kollokációk közé soroljuk a magyar leíró 

nyelvészetben a szintagmák csoportjába tartozó szókapcsolatokat, továbbá a 

funkcióigés szerkezeteket, valamint az angol nyelvben egy főnévnek másik főnévvel 

vagy főnevekkel alkotott szókapcsolatát, melyet a szóalkotás módja alapján összetett 

szónak tekintünk, az angol nyelv helyesírási szabályai szerint azonban külön írunk (1. 

ábra). 

 

1. ábra. A kollokáció gyűjtőfogalom értelmezése 

 

 

 

A kötőszavak elemzésekor az összetett mondatok fajtáinak és kötőszavainak 

bemutatására törekszünk, tehát vizsgálatunk elsősorban az alárendelő és mellérendelő 

összetett mondatok fajtáira és azok kötőszavaira irányul. Ezen kívül az igeidők és 

igenemek megoszlását tárgyaljuk. 

 

3.3. Szövegszint 
 

Szövegszinten a szövegkohéziót és a szövegkonnexitást megteremtő eszközöket 

elemezzük. A nagyobb szövegegységek szemantikai kapcsolódását a makrostrukturális 

egységek jelentéskapcsolatai testesítik meg (Szikszainé 2004: 169): tanulmányunkban 

az éves jelentés makrostrukturális szintű egységeinek felépítését vesszük szemügyre. 

Ezen a szinten a szövegkohéziót biztosító eszközökhöz tartoznak még a tartalmi 

középpontban álló kulcsszavak is, melyek teljesen, részben vagy rokon értelmű 

párjukkal ismétlődnek, és szöveggyakoriságuk lényegesen nagyobb az átlagos 

köznyelvi előfordulásnál (Szikszainé 2004: 179). A szöveg lineáris kohézióját 

Szikszainé (2004: 186) alapján a fogalmi kategóriák egymásba épülésével, a lexikai 
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kategóriák jelentésbeli viszonyainak feltárásával mutatjuk be. A szövegkonnexitást a 

helyettesítő-utaló szöveggrammatikai elemek alapján szemléltetjük. 

 

4. A műfaj funkciója és formája közötti összefüggés 
 

Az éves jelentés mint műfaj funkciója és annak kifejezésére használt nyelvi forma 

közötti összefüggés szemléltetéséhez először az éves jelentés kommunikatív funkcióját 

tekintjük át. Az éves jelentés számviteli tevékenység eredményeképpen keletkezik, 

vagyon és vagyonváltozások megjelenítésére szolgál, tömören, lényegretörően 

tárgyalja a főbb piaci, gazdasági és pénzügyi folyamatokat és összhatásokat. A 

számviteli beszámoló minőségi jellemzői az összehasonlíthatóság, a megbízhatóság, a 

jelentőség (relevancia) és az érthetőség. A pénzintézetek éves jelentésének felépítése a 

számviteli szabályozás következtében sok hasonlóságot mutat, tartalmazza az üzleti 

beszámolót (lásd Igazgatóság/Management) jelentése), amelyet az ügyfelekről, illetve 

üzletágakról szóló beszámoló követ. Az éves jelentés leghosszabb és legtartalmasabb 

része a bankok pénzügyi beszámolója, melyet a független könyvvizsgálói jelentés 

követ. 

 

4.1. Az éves jelentés lexikai felépítése 
 

A pénzintézet éves jelentésének szakszókincsét gazdasági/pénzügyi terminusok és 

nem-terminusok alkotják. A pénzügyekkel kapcsolatos terminusok közül a bank- és 

pénzügyi terminusok (home loans – lakáshitelek, interest margin – kamatrés, fee 

income – díjbevétel) a pénzintézetek működésére, termékeire, szolgáltatásaira 

használatosak, a számviteli terminusok (assets and liabilities – eszközök és 

kötelezettségek, tangible and intangible assets – tárgyi eszközök és immateriális javak) 

pedig a pénzintézet mint gazdasági vállalkozás vagyoni helyzetét és eredményességét 

írják le. A nem-terminusok egy része a gazdasági élettel kapcsolatos köznyelvi 

szókincshez tartozik (cash − készpénz, customer − ügyfél, market − piac, profit – 

nyereség), másik része pedig az általános köznyelvi szókincshez (change − változás, 
decrease − csökkenés, result – eredmény). Gyakorisági vizsgálattal kimutattuk 

(Concordance 3.2 program), hogy az éves jelentésben leggyakrabban előforduló 

tartalmi jelentést hordozó szavak közelebb állnak a köznyelvi szókincshez, mint a 

szakszókincshez. A szövegekből kiragadott leggyakoribb kulcsszavak a nem-

terminusoknak a gazdasági élettel kapcsolatos köznyelvi szavait jelölik (loans − 
hitelek, loss − veszteség, income − bevétel, bank – bank, service – szolgáltatás). A 

szakszókincs elemzése a terminusok fogalmi kapcsolódásainak révén fogalmi 

rendszerek bemutatását teszi lehetővé, amely a terminusok pontosabb értelmezését 

segíti (lásd 2. ábra). 

 

2. ábra. A pénzügyi eszközök fogalma 
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Az éves jelentés műfaji jellegzetességét a vállalkozás eredményességének 

kimutatására használatos számviteli terminusok (financial assets at fair value – 
valósan értékelt pénzügyi eszközök, general risk reserve – általános kockázati 

céltartalék) és az összehasonlításra, állapotra és állapotváltozásra használatos 

köznyelvi elemek, azaz nem-terminusok fejezik ki (comparison – összehasonlítás, 

similar – hasonló, growth – gyarapodás). 

 

4.2. Az éves jelentés szintaktikai felépítése 

 
A grammatikai minta alapján az ige+főnév kollokációk a pénzintézet tevékenységével 

kapcsolatos cselekvést fejezik ki (to finance deficit – hiányt finanszírozni), a főnév+ige 

szerkezetek az állapotot, állapotváltozást (pre-tax profits rise – az adózás előtti nyereség 

emelkedik), a melléknév és módhatározó a cselekvésre vonatkozó tulajdonságot jelölik 

(highly motivated – erősen motvált). A számvitellel kapcsolatos terminusok a pénzügyi 

beszámoló fejezetben találhatók, míg az általános gazdasági terminusok az üzleti 

beszámoló részben, a bank- és pénzügyi terminusok használata pedig az éves beszámoló 

egészére jellemző. Az igék jelentéscsoportjainak változatossága a fejezetek szakmai 

kötöttségétől is függ. 



344 

 

Az igenemek és igeidők használata szintén a műfajjal kapcsolatos. Az állapot, 

állapotváltozások leírása, eredmények bemutatása mediális igékkel történik (grow, 

expand – növekedik, bővül). Az igeidők előfordulásának aránya fejezetfüggő. Az üzleti 

beszámolóban a múlt idejű igék, a pénzügyi beszámolóban a jelen idejű igék 

előfordulása domináns. A kötőszavak közül a mellérendelő kötőszavak (and – és, or – 
vagy) a tagmondatok helyett legtöbbször mondatrészt kötnek, ezek közül is döntő 

többségben a számviteli terminusokat alkotó mellérendelő szintagmákban (receivables 

and liabilities – követelések és kötelezettségek, gain or loss – nyereségek vagy 
veszteségek). Az alárendelő kötőszavak alapján az éves jelentésben legnagyobb részben 

vonatkozó, feltételes és hasonlító összetett mondatok szerepelnek. A vonatkozó 

mellékmondatoknak a számviteli előírásoknak megfelelően definiáló, értelmező 

szerepe van. A feltételes mondatok a számviteli elvek alkalmazásának körülményeire, a 

hasonlító mondatok pedig az elért eredményeknek az előző évivel való 

összehasonlítására vonatkoznak. Példák: 

• Vonatkozó mondat: A pénzügyi eszközök értékelése bekerüléskor beszerzési 

költségen történik, amely magában foglalja a tranzakciós költségeket is. 

• Feltételes mondat: Az árfolyamkockázat akkor merül fel, amikor az adott deviza 

spot és határidôs eszköz/forrás szerkezetében egyensúlyhiány áll be. 

• Hasonlító mondat: […] a forintban jegyzett lakáshitelek… iránti kereslet 2005-

re elapadt, miközben a deviza- (kiváltképpen a svájci frankban jegyzett) 

jelzálogalapú lakáshitelek […] ugrásszerű növekedést értek el.  
 

4.3. Az éves jelentés szövegszintű felépítése 
 

Az éves jelentéseket monologikus szövegeknek tekintjük, amelyeknek jelentésbeli 

egységét a téma változatlansága adja, a jelentések mindegyik fejezete ugyanannak a 

pénzintézetnek egy meghatározott üzleti évét elemzi más-más szempont alapján. 

Makrostrukturális szinten a szövegkohéziót a cím, mely egyben a szöveg műfaja is, 

továbbá a fejezetcímek, alfejezetcímek biztosítják. Példaként a HVB Bank globális 

kohézióját mutatjuk be. Cím: Annual Report – Éves jelentés, fejezetcímek: 

Management Report – A Management beszámolója, Report on the Divisions – Az 
üzletágak beszámolója, Financial Report – Pénzügyi beszámoló. 

A szöveg lineáris kohézióját a koreferenciaviszony kifejezésére használt eszközök 

alapján vizsgáljuk. A valóság ugyanazon elemére történő utalás a szövegben 

leggyakrabban ismétléssel, szinonimákkal, hiponimákkal és hiperonimákkal történik. 

Az alábbi szövegrészletben a bankcard − bankkártya és a credit card − hitelkártya 

szavak közötti referenciális viszony esetében egy szélesebb körben használt 

fogalomnak a szűkítésével van dolgunk, azaz hiperonima − hiponima viszonnyal. A 

szövegben a credit cards − hitelkártyák szó szerinti újraemlítése, valamint variált 

ismétlése (credit card product – hitelkártya-termékek) a koreferenciaviszony 

kifejezésének újabb formája. Az angol szövegrészletben a credit card egyik ismétlése 
helyett a various card általános főnév mint hiperonima használatos. 
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The number of MasterCard and Visa bankcards issued by the Bank rose by around 36% 

over the year, exceeding 70,000 by the end of 2005, while there was also pleasing 

progress made in the use of these cards and in the volume of transactions. The new 

credit cards launched in 2005 are growing in popularity, since in just a few months more 

than six and a half thousand clients applied for the various cards. The joint credit card 

product developed by the Bank and Fundamenta was launched in December, and given 

the initial results it appears to have a promising future ahead. Further dynamic 

development is anticipated in the coming years for credit cards. 

 

A bank által kibocsátott MasterCard és Visa bankkártyák száma egy év alatt mintegy 

36%-kal nőtt, és 2005 év végére meghaladta a 70 ezret, és a használat, illetve 

bankkártyaforgalom is hasonlóan dinamikusan bővült. A 2005-ben megjelent új 

hitelkártyáink is egyre népszerűbbek, hiszen néhány hónap alatt több mint hat és 

fél ezer ügyfelünk igényelte különböző hitelkártyáinkat. Decemberben elindult 

bankunk és a Fundamenta közös hitelkártya-termékének kibocsátása is, amely a 

biztató kezdeti eredmények alapján ígéretes jövő előtt áll. A hitelkártyák 

vonatkozásában az elkövetkezendő években további dinamikus fejlődéssel számolunk. 

(HVB Bank: 2005. Éves jelentés.) 

 

5. Konklúzió 
 

A pénzintézeti kommunikáció vizsgálatának eredményei a szaknyelvoktatásban is 

felhasználhatók. A vállalati anyagok elemzése az autentikus szakmai nyelvhasználat 

elsajátítását segíti, mivel hűen reprezentálja a funkcióhoz kötött formát. 
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VLADÁR ZSUZSA – CONSTANTINOVITS MILÁN 
 

 

AZ INCOTERMS TERMINOLÓGIÁJA – TÖRTÉNET A GAZDASÁGI 

SZAKNYELVI SZEMLÉLETVÁLTÁSRÓL 
 

 

 

 

1. Terminus és terminológia 
 

A szakterületek sajátos lexikája több szempontból is különbözik a közszavaktól. A 

legfontosabb különbségeket említve: 

1. Az általuk jelölt fogalmak nem a teljes beszélőközösség számára ismertek. A 

terminusok egy szűkebb, szakmai beszélőközösség tudásának jelölésére, 

felhasználására, továbbadására és fejlesztésére használatosak (Bańczerowski 2003). 

2. A szakterminusokban a jelölt (fogalmi) és jelölő (esetünkben: lexikai) oldal között 

kölcsönös egyértelműség áll fenn, vagyis egy terminus egy fogalmat jelöl, és viszont: 

egy fogalomnak csak egy nyelvi jelölője lehet, tehát mind a poliszémia, mind a 

szinonímia kizárt a szakterminológiák esetében. A folytonosan, alakjukban és 

jelentésükben is változó közszavakkal ellentétben a terminusok két oldala közötti 

kapcsolat rögzített, ez biztosítja az állandóságot, és kizárja a jelentés megváltozását. 

3. Mivel nem hosszú idő alatt, a beszélőközösség spontán megállapodásával alakul 

ki a jelentésük, különösen a modern, gyorsuló ütemben halmozódó szakmai ismeretek 

korában szükséges pontos definiálásuk (Fóris 2006). Ez a 2. pontban említett 

követelmények miatt is elengedhetetlen. 

4. A szakmai ismeretekre való utalás miatt a terminusokban nem a nyelvi, hanem a 

fogalmi oldal a döntő. A terminusok rendszerbe szerveződésekor (terminológia) a 

struktúrának a fogalmi viszonyok szerint kell felépülnie. A nyelvi oldal ideális esetben 

ezt a fogalmi alapú szerveződést képezi le nyelvi eszközökkel. 

5. Egy adott nyelven belül a szakterminológiának azonosnak kell lennie az egész 

szaknyelvi beszélőközösség számára, változatok létezése kerülendő. Az egyes nyelvek 

szakterminológiájának pontos szerkezeti megfelelést kell mutatni az ugyanerre a 

szakterületre vonatkozó más nyelvű terminológiával, ez biztosítja ugyanis az adekvát 

fordítást. 

 

2. Következetlenségek a terminológiában: történeti okok 
 

A fentiekben vázolt, ideálisnak tekinthető helyzet azonban a valóságban ritkán fordul 

elő. Ennek részben történeti okai vannak, amelyek a terminológiák létrejöttével 

kapcsolatosak. 

1. Fogalmi oldalról tekintve, a szakterületek egymástól függetlenül, több helyen is 

kifejlődtek. Nyilvánvalóan a fogalomkészlet és ennek szerveződése ennek megfelelően 
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különbözött egymástól. Nagyon sok esetben ezek a különbségek nem nyelvterülethez, 

vagy éppen államszervezethez kötöttek, hanem kultúrkörök szerint változnak. A 

gazdasági szakfogalmak például Európában két nagy kultúrkör mentén rendeződtek el: 

a német és az angol kulturális befolyás övezetében. 

Amíg egy szakterület fogalmai nem alakulnak ki teljesen, szerkezetük nem szilárdul 

meg, és nem definiálják őket, a fogalomkészlet óhatatlanul homályos és kidolgozatlan. 

Gazdaságtörténeti területen jó példa erre a fuvarparitások rendszere, amelyek kikötőről 

kikötőre és aktuális körülményektől függő változatosságot mutattak. 

2. Nyelvi oldalról a fogalmi oldalról jelentkező következetlenségekhez a nyelvek 

eltérő valóságtagolása is hozzájárul. Különösen megtévesztő a helyzet, amikor a nyelvi 

jelölők megfelelni látszanak, míg a fogalmi oldal más. Ez a nyelvészetből jól ismert 

„hamis barátok” (faux amis) esete, amely a szakterminológiában ugyanígy 

megtalálható. A gazdasági szaknyelvből hozott példa: az angolban a bank guaranty és 

a bank surety szinonim terminusok, mindkettő jelenthet egyaránt bankgaranciát és 

bankkezességet. A németben a két fogalom két külön terminussal jelölt: 1. 

Bankgarantie ’bankgarancia’ 2. Bankbürgschaft ’bankkezesség’. (Ez utóbbi példa 

egyébként azt is jól szemlélteti, hogy a magyar gazdasági szakterminológia a német 

vonzásában alakult ki, ezért van a magyar és a német között pontos 

megfeleltethetőség.) 

 

3. Problémák a jelen terminológiákban 
 

1. Fogalmi oldalról kiindulva azt tapasztaljuk, hogy a globalizáció során a különböző 

helyeken és kultúrákban kialakult, azonos szakterületek egymással érintkezésbe lépnek, 

és az érintkezés szükségessé teszi a fogalmak összemérhetővé tételét. 

A szakmai ismeretek növekedése a fogalmi struktúrák folyamatos bővülését és 

differenciálódását vonja maga után. Ezt a változást állandóan nyomon kell követni és 

definiálni kell, beillesztve a meglevő rendszerbe. 

2. Nyelvi oldalról a következetlenségek a fogalmi oldal változásával függnek össze. 

Ha a terminológiai készlet rögzített, meghatározott számú szakszóból áll, akkor a fogalmi 

oldal változása ugyanis óhatatlanul az őt jelölő terminus metaforizálódásához vezet: a 

terminus többé nem csupán az eredeti, definiált fogalmat fogja jelölni, hanem 

metaforizálódva valamely újonnan keletkezett fogalmat is. A metaforizálódás pontosan 

ugyanúgy megy végbe, mint közszavak esetében: az új és a régi fogalom között meglevő 

közös jegyek biztosítják a név átvitelét (Horváth 2008). A metaforizálódás sokszor nem a 

teljes szakmai beszélőközösséget érinti, hanem annak csak egy részét, így a változások a 

terminológiai jellegű problémán túl a beszélőközösség szétfejlődését is eredményezik. 

A szakszavak metaforikus értelmű használata egyébként teljesen természetes és 

gazdaságos művelet a szaknyelvet használók szempontjából: ellenkező esetben ugyanis 

külön-külön terminusokat kellene alkotni a különböző, egymástól esetleg csak némely 

jegyben eltérő fogalmak számára. A kérdés az, hogy hol húzzuk meg a fogalmak 
határát, mit tekintünk egy fogalom alá tartozónak, és mit külön fogalomnak, külön 

terminussal. 
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A terminológia alapellentmondása ugyanis a következő: egyszerre kell 

rögzítettnek és definiáltnak lennie a pontosság és kiszámíthatóság érdekében, és 

egyszerre kell rugalmasan kiszolgálnia a változó szakmai ismereteket. Ez a két, 

egymással ellentétes igény csak a terminológia folyamatos újradefiniálásával és 

rendezésével érhető el. 

 

4. A terminológiai rendezés 
 

A terminológiai rendezés a terminológia szabványosítása, vagyis a fogalmak kijelölése, 

rendezése, definiálása és a megfelelő nyelvi jelölők egyértelmű hozzárendelése. A 

szakterminológia jellegénél fogva a rendezésnek fogalmi oldalról kell kezdődnie. Fóris 

(2006) szerint az első lépés az általános, az egész szakterületre érvényes fogalmak 

kijelölése és definiálása, azután a fogalmi struktúra kialakítása: az alá-, fölé- és 

mellérendeltségi viszonyok megállapítása, az alfogalmak definiálása. Ennek 

következtében jön létre az a fogalmi háló, amely a szakterület egésze számára lehetővé 

teszi az egységes terminológiát, és a különböző nyelvekre történő fordítást is. A fogalmi 

rendezést követi a nyelvi rendezés, vagyis a terminusok kiválasztása (esetleg 

megalkotása) és hozzárendelése a fogalmakhoz. A terminusoknak alakjukkal kell 

tükrözniük a fogalmi viszonyokat. Erre szolgálnak a különböző pre- és affixumok. A 

terminológia többnyire spontán folyamat során alakul ki a szakmai beszélőközösség 

nyelvhasználatában, a rendezés viszont tudatos tevékenység. Az utóbbi időben, a szakmai 

ismeretek gyors ütemű fejlődése, az egységesülés igénye miatt ezt a rendezést külön 

ezzel foglalkozó szakmai szervezetek végzik, sajnos, egyelőre nem mindig nyelvészek 

bevonásával. Holott e terminológiai rendezés két oldala, a fogalmi és a nyelvi szakterületi 

szakember és nyelvész közös munkáját igényelné. 

A terminológia kialakításával azonban nem ér véget a rendezés feladata: a 

terminológiát el is kell terjeszteni, meg kell honosítani a teljes szakmai 

beszélőközösségben. Ez nem mindig egyszerű feladat, mert a szakmai nyelvváltozatok 

az 1. pontban említett funkciókon túl a kisebb szakmai beszélőközösség identitását is 

hordozzák, és az új, rendezett terminológiára való áttérés az identitásvesztés érzését 

kelti. Sok esetben az tapasztalható, hogy a régi változat nem tűnik el automatikusan az 

új bevezetésével, és a párhuzamos, olykor keveredő használat miatt a rendezés maga is 

a terminológiai zavar egyik forrásává válhat. (Egy korábbi vizsgálatban 

(Constantinovits–Vladár 2009) a kereskedelmi terminológiai változatok fennmaradását, 

és az új és a rendezés előtti terminológia egymás mellett élését, és a nyelvhasználati 

színtér szerinti megoszlását tapasztaltuk.) Szükség lenne tehát szaknyelvi 

szociolingvisztikai vizsgálatok végzésére is. A terminológia felülvizsgálata folyamatos, 

időről időre újra elvégzendő feladat. 

A következőkben a külkereskedelmi terminológia rendezésének egyik jellemző 

esetét mutatjuk be a külkereskedelemben használatos INCOTERMS paritások 

példáján. 

 

5. Az INCOTERMS fogalma 
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Az INCOTERMS (International Commercial Terms, magyarul Nemzetközi 

Kereskedelmi Feltételek) a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) által 

meghatározott szokványgyűjtemény, amely az adásvételi szerződés teljesítése során, az 

áruszállítással kapcsolatos költség- és kockázatviselés (paritás) eladó és vevő közötti 

megosztását szabályozza. 

Történetileg az ismétlődő gyakorlat során alakultak ki ezek a szokások. 

Megnevezésük mindig angol volt, és kezdettől bizonyos rendszert alkotott: mindegyik 

a fuvarköltségnek és a kockázatnak az eladóról a vevőre való átszállási helyét 

megjelölő angol szavak kezdőbetűiből összeállt háromelemű betűszó volt. Jelentésük 

azonban pontos definiálás híján kikötőnként, illetve tőzsdénként némileg más volt 

(Bánrévy 2003: 171). A világkereskedelem kiszélesedése egyre sürgetőbbé tette 

ezeknek a bizonytalanságoknak a felszámolását, a kereskedelem egyértelművé, 

egységessé és biztonságossá tételét. Ezért az ICC 1936-ban összegyűjtötte, definiálta és 

terminussal látta el a meglévő leggyakoribb kereskedelmi szokásokat, amelyeket 

ezután szokványoknak neveztek. Azóta folyamatos fogalmi és terminológiai 

rendezésnek lehetünk tanúi. A leglényegesebb az 1990-es rendezéssel következett be, a 

következőkben ezt vizsgáljuk. 

 

6. Az 1980-as állapot 
 

1. táblázat. INCOTERMS 1980 

 
 ExW Ex works üzemből 1953 

• FOR/FOT Free on rail/Free on truck költségmentesen vasúton/autón 1953 

• FAS Free alongside ship költségmentesen a hajó oldalához 1953 

• FOB Free on board költségmentesen a hajón 1953 

• C&F Cost and freight költség és fuvardíj 1953 

• CIF Cost, insurance and freight költség, biztosítás és fuvardíj 1953 

• EXS Ex ship hajóról szállítva 1953 

• EXQ Ex quay rakparton átadva 1953 

• DAF Delivered at frontier határra szállítva 1967 

• DDP Delivered duty paid vámfizetéssel leszállítva 1967 

• FOA Free on airport költségmentesen a repülőtéren 1976 

• FRC Free carrier költségmentesen a fuvarozónak 1980 

• DCP Delivered carriage paid to fuvarozás fizetve 1980 

• CIP Carriage and insurance paid to fuvarozás és biztosítás fizetve 1980 

 

Jól látható, hogy a szokványok kodifikálása időrendben történt, és tükrözi a fejlődést 

(pl. a repülőgéppel való szállítás elterjedése a FOA paritást eredményezte). A paritások 

tehát nem logikai, hanem időrendi sort alkottak, így a rendszerük is diakrón és nem 
szinkrón jellegű volt (ez az időrendi elrendezés az USA külön kívánsága volt, l. 

INCOTERMS 1980.2). 
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Érdemes megfigyelni, hogy ekkor vezették be a három új, multimodális, tehát 

mindenfajta szállítási módnál alkalmazható paritást, amelyik alternatívát kínált a három 

klasszikus tengeri paritáshoz, és távlatilag lehetővé tette volna ezek kiváltását és 

kiiktatását (az FRC a FOB-ot, a DCP a C&F-et, a CIP a CIF-et). 

 

7. Az 1990-es terminológiai rendezés 
 

7.1. Fogalmi rendezés: a fogalmak felbontása fogalmi jegyekre, csoportosítás 

fogalmi jegyek alapján 
 

Az ICC felismerte, hogy az időbeliség szempontja nem tükrözi a rendszert, azt csak a 

maga szinkrón összefüggéseiben lehet átlátni. (Hasonló fordulópont volt ez a 

külkereskedelmi terminológia rendezésében, mint a nyelvészetben a történeti szemlélet 

és a strukturalizmus váltása.) A kamara tehát rendezte a terminológiát. Ennek két 

oldala volt: fogalmi és megnevezésbeli. A fogalmi rendezés két szempontból volt 

jelentős: először is amiatt, hogy a paritásokat fogalmi alapon csoportokba osztotta. Ez 

feltételezte az egyes paritások elemzését, hiszen a közös fogalmi jegyek képeztek a 

csoportosítás alapját. Az alábbi összefoglaló táblázatban bemutatjuk, hogy a csoportok 

kialakításánál az egyes paritások fogalmain belül milyen fogalmi jegyek váltak 

döntővé. (Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a paritásoknak nincsenek más 

fogalmi jegyei, hanem csak azt, hogy a táblázatban szereplők bizonyultak 

csoportképzőnek). 

 

2. táblázat. Az INCOTERMS 1980 felbontása fogalmi jegyekre (saját összeállítás) 

 

 

Az eladó 

fuvarköltsége kockázati költsége a szállítás módja  

főfuvart 

fizeti  

érkezésig 

fizeti a 

fuvart  

indulási 

pontig 

rendeltetési 

pontig 

vízi szárazföldi légi biztosít

ást 

fizeti 

vámot 

fizeti  

EXW - - - - + + + - - 

FOR/FOT - - + - - + - - - 

FAS  - - hajó 

oldaláig 

- + - - - - 

FOB  - - hajókorl

át felett 

átemelve 

- + - - - - 

C&F  + - hajókorl

át felett 

átemelve 

- + - - - - 

CIF  + - hajókorl - + - - + - 
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át felett 

átemelve 

EXS + - - + + - - - - 

EXQ + - - + + - - - +, - 

DAF  + - - + + + + - - 

DDP + + - + + + + - + 

FOA - - + - - - + - - 

FRC  - - + - + + + - - 

DCP  + - + - + + + - - 

CIP  + - + - + - - + - 

 

Rögtön látható, hogy bizonyos paritások besorolhatók más paritások alá. A FOA 

(légi) és a FOR/FOT (vasúti, kamionos) ugyanis csak a szállítás fajtájában 

különböznek, így besorolhatók az FRC multimodális szállítási paritás mint főfogalom 

alá. Megjelent egy új paritás is, a DDP párja, amely csak a vámfizetés hiányában 

(delivery duty unpaid) különbözött tőle. 

A következő lépésben a paritások csoportokba oszthatók: 

 

3. táblázat. Az INCOTERMS 1990 paritások csoportjainak kialakítása fogalmi jegyek alapján 

(saját összeállítás) 

 

 

Az eladó 

fuvarköltsége kockázati költsége szállítás   

főfuvart 

fizeti  

érkezésig 

fizeti a 

fuvart  

indulási 

pontig 

rendeltetési 

pontig 

vízi multimodáli

s  

biztosítás

t fizeti 

vámot fizeti  

 

EXW 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 
FRC  

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 
FAS  - - hajó 

oldaláig 

- + - - - 

FOB  - - hajókorl

át felett 

átemelv

e 

- + - - - 

C&F  + - hajókorl

át felett 

átemelv

- + 

 

- - - 
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Az eladó 

fuvarköltsége kockázati költsége szállítás   

főfuvart 

fizeti  

érkezésig 

fizeti a 

fuvart  

indulási 

pontig 

rendeltetési 

pontig 

vízi multimodáli

s  

biztosítás

t fizeti 

vámot fizeti  

 

e 

CIF  + - hajókorl

át felett 

átemelv

e 

- + - + - 

DCP  

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 
CIP 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 
EXS + - - + + - - - 

DAF  + - - + + + - - 

EXQ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+, - 

 
DDP 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 
DDU 

 

+ 

 

+ 

 
 + 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

  

7.2. Nyelvi rendezés 
 

A terminológiai rendezés következő lépése a nyelvi rendezés volt. A fogalmi 

csoportokra osztást követi a megnevezés: az azonos csoportba tartozó paritásokat úgy 

nevezik el, hogy a rövidítésük azonos betűvel kezdődjön. Így alakult ki a négy csoport: 

E csoport, F csoport, C csoport, D csoport. 
A táblázatból figyelmet érdemel a változatlan elnevezések rövidítésének 

megváltozása a csoportanalógia érdekében: a FRC-ből FCA, ahol a FREE szó 

rövidítése a csoport többi tagjának analógiájára csak F, a C&F-ből CFR, tehát a & jel 

helyettesítése betűvel. Az elnevezés egységesül a D csoportban a D(elivered) és a 

D(uty) szavak révén. 

 

4. táblázat. INCOTERMS 1990 

 
 ExW Ex works üzemből 

 FCA Free carrier költségmentesen a fuvarozónak 

 FAS Free alongside ship költségmentesen a hajó oldalához 

• FOB Free on board költségmentesen a hajón 

• CFR Cost and freight költség és fuvardíj 

• CIF Cost, insurance and freight költség, biztosítás és fuvardíj 

• CPT Carriage paid to fuvarozás fizetve 
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• CIP Carriage and insurance paid to fuvarozás és biztosítás fizetve 

• DAF Delivered at frontier határra szállítva 

• DES Delivered ex ship hajóról szállítva 

• DEQ Delivered ex quay rakparton átadva 

• DDU Delivered duty unpaid vámfizetés nélkül leszállítva 

• DDP Delivered duty paid vámfizetéssel leszállítva 

 

8. Következetlenségek 
 

A terminológiai rendezés következtében létrejött beosztást szemügyre véve azonban 

érdekes jelenségre figyelhetünk fel. A rendezés után is megmaradt három olyan paritás, 

amelyek kizárólag vízi fuvarozásra alkalmazhatók, holott ezeknek megvan az a 

multimodális párja, amely (tágabb kategória lévén) lefedhetné őket. FOB vízi paritás 

helyett alkalmazható lenne a FCA multimodális paritás, a CFR helyett a CPT, a CIF 

helyett a CIP. A Kamara az új, multimodális paritások bevezetésekor azt remélte, hogy 

a megfelelő régi vízi paritások használata arra a speciális és egyre ritkább esetre 

korlátozódik majd, ahol az áru ténylegesen hajókorlát felett halad át, és a fedélzeten 

adják át. (INCOTERMS 1990 Bev. 11. pont), és távlatilag visszaszorul. A 16. pont 

kifejezetten ajánlja a vízi helyett a megfelelő multimodális paritást (l. fentebb). 

A dolog azonban nem így történt. A szakmai közösség akkor is ragaszkodott pl. a 

FOB használatához, amikor a hajókorlát már nem is játszik szerepet az átadásban. Az 

ICC ezt el is ismerte, amikor a 2000-es INCOTERMS bevezetőjében (9.2) arról ír, 

hogy a szakmai érvek ellenére a „zavarkeltés elkerülése végett” a „kereskedők számára 

közismert és érthető” paritásokat tartja meg, megengedve annak értelemszerű 

alkalmazását, amely „figyelembe veszi a rendelkezésre álló rakodási lehetőséget”. 

Tehát a történet röviden: 

1980: az ICC bevezeti az új multimodális paritásokat. 

1990: a terminológiai rendezésben kiiktatják a speciális (csak légi vagy vasúti) 

szállítási formákat), ezeket multimodálissal helyettesítik. A vízi paritások (a 

logikának ellentmondva) egyelőre megmaradnak, de ajánlják helyette a megfelelő 

multimodálist. 

2000: a vízi paritások továbbra is megmaradnak, a logika ellenére, és a Kamara 

törekvései dacára, és ezt a Kamara is beismeri. A logikus alapú korpusztervezésre 

tehát visszahatott, sőt azt felülírta a státusztervezés egyik lépése: az elterjesztés. 

Vajon logikai következetlenségről van-e szó, vagy valami másról? 

A megoldás a kereskedelmi szakmai közösség hagyományőrzésében keresendő. A 

vízi paritások egyrészt a legősibb szokványok, és használatuk mélyen gyökeredzik a 

közösség kultúrájában. (Szemben a később kifejlődött, és elsősorban az ICC és nem a 

szakmai közösség által szorgalmazott FOR, FOT, FOA paritásokkal.) A szakmai 

közösség számára tehát a vízi paritások a paritások struktúrájában betöltött helyükből 

nem következő, nem logikai jellegű többletértékkel rendelkeznek. E többletérték révén 

a vízi paritások a rendszeren belül kiemelt jellegű, viszonyítási pontokként 

funkcionálnak. 
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Ezt a spontán metaforizálódások folyamata igazolja. Erős az a tendencia, hogy a 

szaknyelv a kisebb fogalmi változást inkább az alapvetőnek tartott, orientáló, 

megszokott terminus metaforikus használatával kövesse, mint új terminológia 

alkotásával. Két, egymástól független példát is hozhatunk fel erre: 1. A FOB paritást 

korábban Amerikában nem csak vízi szállításra használták, hanem metaforikusan 

minden fajta szállítási módra. 2. Manapság pedig a FOB-ot sok esetben (helytelenül) 

mindennemű vízi szállítás és hajókorlát feletti átadás nélkül is egyszerűen ’bármiféle 

áruátadási pont’ megjelölésére használják a gyakorlatban (INCOTERMS 2000, 9.2). 

Ezek a metaforikus használatok, noha létrejöttük érthető a kiemelt, orientáló terminus 

miatt, mégis ellentmondanak a rendezett terminológia logikájának. 

A Kamarának tehát az a feladata, hogy egyensúlyt teremtsen a logikai alapú 

rendezés és a beszélőközösség ezzel szembenálló hagyományőrzése között. Ki kell 

jelölnie azt a pontot, ameddig tudomásul veszi a következetlenséget, és azt, ahonnan 

már fellép ellene. A FOB esetében ez a pont a vízi paritás önálló fennmaradása, be nem 

olvasztása, sőt a „hajókorlát” terminus rugalmas értelmezése. Nem fér azonban már 

bele a metaforizálódásba a „vízi” fogalmi elem kiiktatása, hiszen ez a fogalom lényegét 

illeti, lásd a fenti fogalmi elemzést. 
 

9. Összegzés 
 

A globális kereskedelem igényei az egységes és definiált szállítási szokványok 

kialakítását követelik meg. Ennek a feladatnak az elvégzését a nemzetek feletti ICC 

kamara vállalja. A Kamara a terminológiai rendezést több lépcsőben hajtotta végre. 

Először csak összegyűjtötte és definiálta a szokványokat, időrendben tárgyalva. A 

második lépcsőben szabályos terminológiai rendezést hajtott végre, az időrendiség 

fogalmi struktúrája szerint építve fel és nevezve meg a paritások rendszerét. A dolgozat 

ezt a folyamatot kísérte végig, és felhívta a figyelmet arra az érdekes tényre, hogy a 

logikai alapú rendezést bizonyos pontokon felülírhatja a beszélőközösség identitásához 

tartozó hagyományőrzés. Ezzel összefüggésben a terminológián belül kiemelt elemek 

megléte is kiderült, amelyek a logikaitól eltérő módon szervezik a beszélőközösség 

terminushasználatát. Mivel korábban egy másik kereskedelmi terminológia 

elemzésénél is tapasztaltuk a hagyományőrzés és identitásjelzés szerepét a 

terminológiai következetlenségek létrejöttében és fennmaradásában, javasoljuk a 

szaknyelvi szociolingvisztikai vizsgálatok bevezetését a terminológiába. 
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