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Van-e valamely természetes vagy éppen szükségszerű

kapcsolat a szavak hangalakja és jelentése között? Van-e

jelentése az egyes beszédhangoknak? E kérdések az ókortól

kezdve napjainkig foglalkoztatják a tudományt, ami nem is

meglepő: a "thesei" vagy "physei" problémáját ugyanis min-

dennapi ("naiv") gondolkodásunk állandóan újratermeli, va-

lahányszor egy kisgyermek anyanyelve elsajátításának bizo-

nyos szakaszában felteszi a környezetét zavarba ejtő kér-

dést: "Miért asztal az asztal? Miért kutya a kutya?" stb.

Századunk elején úgy tűnt, hogy a nyelvi jel önkényes

voltáról szóló Saussure-i tanítással a "thesei" elve vég-

képp az axióma rangjára emelkedik. Ám a nyelvnek éppen

Saussure által kezdeményezett szemiotikai megközelítése, s

ezen belül főleg az ikonicitás nyelvi szerepének felismeré-

se oda vezetett, hogyanyelvtudomány ma már nem lát fel-

oldhatatlan ellentmondást a nyelvi jelek konvencionális és

motivált jellege között (vö. Fónagy 1965 és 1971). Az ember

egész jelező tevékenységében, így a nyelvben is, megnyilvá-

nul a motiváló hajlam, ami alighanem emlékezetünk működési

mechanizmusával függ össze. Ullmann a motiváció három faj-

táját különbözteti meg a nyelvben: a szemantikai motiváci-

ót, amely a jelentésátvitelben, a morfológiait, amely a

szóalkotásban és a fonetikait, amely a hangutánzásban, il-

letve hangszimbolikában nyilvánul meg (Ullmann 1962, 88--

91) .

Az alábbiakban az érzelemkifejezés lehetősége szem-

pontjából kívánom röviden áttekinteni a fonetikai jelentés

kérdéskörét. Mindenekelőtt el kell különítenünk egymástól a

jelenségek három csoportját: az egyes beszédhangok szubjek-

tív szimbolikáját, az ún. kifejező hangváltozásokat és a

hangutánzást, illetve hangfestést (hangmetaforát, hangszim-

bolikát) .



A beszédhangok szubjektív szimbolikája. Ebben az összefüg-

gésben a hagyományos, ám meglehetősen pontatlan "beszéd-

hang" műszót csupán feltételesen használhat juk. Nem volna

helyes allofonokról szólni, minthogy a szimbolikus "jelen-

téseket" rendszerint konkrét fonetikai pozíciójuktói elvo-

natkoztatva tulajdonít juk az egyes hangoknak. Fonémákról

sem beszélhetünk egyértelműen, mert olykor fonológiailag

irreleváns különbségek is eltérő értékeléseket válthatnak

ki (mint pl. az orosz [il és ~] esetében), továbbá azért

sem, mert -- ahogyan a különböző nyelvekben végzett kísér-

letek egybehangzóan tanúsítják -- az egyes hangok értékelé-

sét a nekik megfelelő betűkép is befolyásolja (vö. ~uravlev

1974, 34, T. Molnár 1984, 20). Ezért célszerűnek látszik

~uravlev nyomán a szóban forgó "jelentések" hordozóját "fo-

no-grafikus képzetnek" (zvukobukvennyj psihiceskij obraz)

tekinteni (i.'m. 36).

Az egyes beszédhangok "jelentéséről" szóló fejtegeté-

seket Platóntól kezdve Humboldton és Lomonosovon át napja-

inkig kísérhetnénk nyomon, nem is szólva a költők és eszté-

ták számtalan megnyilatkozásáról e tárgyban. (A kérdés ma-

gyar nyelvészeti irodalmáról ld. A magyar hangtan válo

bibl. 1977 főleg 189--97.) Amíg azonban a régebbi időkben

e fejtegetések főképp az egyéni intuícióra támaszkodtak,

addig századunk második felében különféle kísérleti és

pszichometrikus módszerek alkalmazására is sor került. (Így

pl. Fónagy "metaforásdinak" nevezett kísérletében különböző

korosztályokhoz tartozó személyeknek egyes hangzó-párok

vonatkozásában kellett kiválasztani, melyik hang a "ki-

sebb", "kövérebb", "fürgébb", "kedvesebb" stb. A válaszok

olykor meglepő egyöntetűséget mutattak. Ld. Fónagy 1959,

33--7). A hangszimbolikai kutatásokban többen alkalmazzák

az ún. szemantikai differenciál módszerét, amelyet Osgood

és társai dolgoztak ki a szavak konnotációs jelentésének

vizsgálatára (Osgood et. al. 1957). T. Molnár István 65

magyar beszédhang hangszimbolikai vizsgálatát végezte el 16

"jelentés-dimenzióban" ('világos -- sötét', 'békés -- har-

cias', 'kellemes -- kellemetlen', 'nőies -- férfias' stb.),

ötfokozatú értékskálán. Eredményei azt mutatják, hogy "be-

szédhangjainknak átlagosan közel a fele rendelkezik a föl-

vett dimenziókban figyelemre méltó szimbolikai értékkel",

továbbá, hogy az egyes hangok szimbolikai aktivitása külön-

böző, s az aktivitás dimenziónként is eltérő (T. Molnár

1984, 25). Hasonló módszerekkel dolgozott orosz nyelvi

anyagon többek között Zuravlev (i. m. 36--50). E kísérle-



tek az eredmények statisztikai értékelhetősége mellett egy-
ben fényt derítenek a fonetikai jelentés sajátos természe-
tére is: ez a jelentés, ellentétben a szavak lexikai jelen-
tésével, kizárólag minőségjegyekből tevődik össze és nincs
denotátuma. Az pedig, hogy e jelentések meghatározása előre
kijelölt dimenziókban ("szemantikai térben") történik, arra
enged következtetni, hogy ez a fonetikai jelentés a beszé-
lőkben általában nem tudatosul, azaz "lappangó" jellegű.
Nem tudunk olyan kísérletről, amelynek során megfordítva,
minőségjegy-komplexumokból kiindulva sikerült volna az
egyes hangokat meghatározni. Így tehát az egyes beszédhan-
gok szintjén aligha feltételezhető a beszélő által "válasz-
tott", irányított érzelemkifejezés, legfeljebb az érzelem-
keltés bizonyos lehetőségéről lehet szó a beszéd címzettjé-
nek vonatkozásában (vö. Zuravlev 1974, 32--3).

Ugyanakkor ~uravlev szerint a hangok jelentése befo-
lyásolhatja a nyelvhasználatot, az egyes szavak sorsát.
Példaként említi, hogya 'nő, asszony' jelentésű orosz zen-
s~ina szó hangjainak igen negatív a szimbolikus értéke~
ezért a mindennapi beszédben észrevehetően kerülik haszná-
latát a megszólításban. A 'fiatalember' jelentésű junosa
szónak viszont éppenséggel "nőies" a karakterisztikuma,
ezért használata a társalgási nyelvben sértő, gunyoros szí-
nezetű (i. m. 136). E példákat nem tartom elég meggyőzőek-
nek. A zens~ina megszólítást a művelt oroszok valóban kerü-
lik, mert e főnév megszólító használata nyers és udvariat-
lan, mégpedig aligha hangszimbolikai okokból. Ami pedig a
juno~a szó ironikus színezetét illeti, az legalább olyan
mértékben tulajdonítható a szó egyházi szláv eredetének,
nőnemű végződésének, illetve az -osa képzőnek (vö. sv'ato-
sa, 'álszent'), mint "nőies" hangzásának. Az egyes hangok
lappangó szimbolikájának hatása a nyelvhasználatra, amint
még látni fogjuk, ennél bonyolultabb, összetettebb jelen-
ség, már csak azért is, mert az egyes szavak hangzásának
szimbolikai értéke nem egyszerűen aszótestet alkotó hang-
zók ilyen értékeinek összege, hanem a szónak mint hangzó
egésznek, mint alakzatnak sajátja (vö. Sieberer 1948, 51).

Az ún. kifejező hangváltozások. Ide a jelenségek két cso-
portját sorolhatjuk. Az első csoportba tartoznak a "hangzó
mimézis" különféle megnyilvánulásai, amelyeket legátfogób-
ban Fónagy írt le a nyelv kettős kódolásáról szóló tanítá-
sában. E tanítás szerint beszédünkben két kódot használunk:
egy egyezményes jellegű nyelvi (verbális) kódot és egy ter-



mészetes, archaikus, nyelv előtti (preverbális) kódot. A

verbális kód segítségével kialakított és tisztán rac ionális

tartalmakat hordozó "elsődleges üzeneten" a természetes kód

mint "transzformátor" különböző átalakításokat, módosításo-

kat hajt végre, amelyek a beszélőnek a címzetthez, ill. az

üzenet tartaimához fűződő és többnyire a tudatalatti ösz-

tön-szférában gyökerező szubjektív viszonyát fejezik ki. A

kettős kódolás a nyelv minden szintjén érvényesül. A hang-

zás szintjén a természetes kód a "hangzó mimézis" különféle

eszközeit, az ún. hang-gesztusokat alkalmazza; ilyenek pél-

dául a csókot utánzó "gyengéd labializáció", az apikális

[r] energikusan pergetett ejtése, amely férfias vagy ag-

resszív érzelmekről tanúskodik, az undort, elvetést kifeje-

ző "laringális gesztus" stb. A kétféle "üzenet" egybeolva-

dása a beszédben a fonémák helycseréjét is eredményezheti.

Így például a méltatlankodva ejtett Én? magánhangzója zár-

tabb és feszesebb, mint a semleges ejtésű Igen [i]-je;

másfelől a közömbösen ejtett Igen [i]-je nyíltabbá válik és

nazalizálódik. Fónagy ábrázolásában:

[i] ..•. lel + feszültség ~ lelki feszültség

[é] ..•. I il + lazaság ~ hanyagság, közömbösség

(Fónagy 1978, 84--5). Látni való azonban, hogy az effajta

"helycserék", módosulások nemcsak affektív kifejező mozgá-

sok révén jöhetnek létre. Az artikuláló izmok feszültségi

fokát a beszéd tempója, a kiejtési stílus is meghatározhat-

ja. Kivált a bizalmas társalgás "allegro" stílusára jellem-

zőek a különböző lenizációs jelenségek, szinkópák, reduk-

ció, nazalizáció stb. (Pl. [nsöded tmtt ] Azt mondod, el-

ment? )

-----A kifejező hangváltozások másik csoportját a Lazi-

cziustól emfatikumnak nevezett jelenségek alkotják (Lazi-

czius 1935). Emfatikumnak, azaz az ábrázolás szempontjából

közömbös és csak a kifejezés és felhívás funkcióját ellátó

jel-elemnek tekinti Laziczius az érzelmileg telített be-

szédben gyakori hangzónyújtást (E-ember! Hih-hetetlen!), a

hangsúly eltolódását (Meg~ülök!), egyes indulatszókban

előforduló "rendszeren kívüli" hangokat (['fy:] Fű Ide meleg

van/!), egyes esetekben a hangképzés nyíltabbá válását

(barzasztó, randa) stb. Trubetzkoy nagyra értékelte Lazi-

czius emfatikum-elméletét, de ugyanakkor megjegyezte, hogy

egy hangnyújtással ejtett schschöön! vagy llieber Freund!s

egyaránt kifejezhet elragadtatást, iróniát, megbotránkozást

attól függően, hogy milyen intonációval ejtik (Trubetzkoy

1939, 25). Magam is abban látom Laziczius felfogásának



gyengéjét, hogy ő a szóban forgó jelenségeket szegmentális

jel-elemekként kezeli, holott lényegében intonációs jelen-

ségekről van szó. Az E-ember!, Tu-udom!, Gyö-önyörű! típusú

megnyilatkozások ugyanis nyilatkozatok és nem izolált sza-

vak. A hangnyújtás bennük másodiagos jelenség: a jellegze-

tes érzelmi intonáció készteti a beszélőt a magánhangzó

"kiéneklésére", mint ahogy a mássalhangzók megnyúlását is

intonációs jelenség, a nyomatékosított mondathangsúly idézi

elő (Hih-hetetlen!, Fann-tasztikus!). Ugyancsak intonációs

jelenség a hangsúly eltolódása: Meg5rülök! (vö. a franciá-

ban C' est bárbare!, Ah! qúe c'est beau!). Ami pedig a bar-

zasztó, randa típusú hangváltozásokat illeti, ezek feltehe-

tően nyelvjárási eredetűek (vö. a mezőségi a-zó ejtéssei:

kápaszta, szamarú, Kálmán 1951, 17), s érzelmi hatásuk for-

rása a "kód-váltásban" keresendő. Hasonló jelenség figyel-

hető meg például a cseh nyelvben, ahol a prágai bizalmas

társalgási nyelvre, az "obecná cestina"-ra jellemző difton-

gusok átvitele a köznyelvi ejtésbe erős érzelmi töltést ad

a szavaknak: pl. a pejoratív ourad (köznyelvi úrad) 'hiva-

tal', a kedveskedő ousko (köznyelvi úsko) 'fülecske', ~

sek (köznyelvi pesek) 'kutyus' stb. (Stankiewicz 1964,

246). Kód-váltásként foghatjuk fel egyes réteg- vagy cso-

portnyelvi kiejtési sajátosságok elterjedését, amelyeknek

presztízs-konnotációja érzelmi mozzanatokat is tartalmaz-

hat. Ilyen volt nálunk régebben az arisztokratikus "raccso-

lás", rövid illabiális [á] ejtése az akadémia, kaszinó,

taxi stb. szavakban, a franciában az intervokális [r] >[ ~
változás a XVI. században, majd az uvuláris [R ]elterjedése

a királyi udvarban meghonosodott kiejtés hatására (ld. Her-

man 1966, 208, Fónagy 1980, 173--4). Ezekben az esetekben

szoros összefüggés mutatkozik a stílusérték és az emociona-

litás között: a hangváltozás pozitív vagy negatív érzelmi

töltése annak a társadalmi rétegnek mindenkori presztízsé-

től függ, amelynek nyelvhasználatából a szóban forgó jelen-

ség származik.

Hangutánzás és hangmetafora. Először is különbséget kell

tennünk a két fogalom között. Hangutánzáson a valóság vala-

mely hangzó jelenségének nyelvi hangeszközökkel történő

utánzását értjük. Ebből szükségképpen következik, hogy,

egyfelől, a hangutánzás tisztán akusztikai vonatkozásban

sohasem adekvát, másfelől, a .hangutánzó szó is egyezményes,

noha motivált nyelvi jel. Könnyen meggyőződhetünk erről, ha

összehasonlít juk különböző nyelvek azonos denotátumú hangu-



tánzó szavait, pl. ugat -- bellen -- aboyer -- lajat', do-

rombol -- schunessen -- ronronner -- murlykat'. Az egyes

nyelvek ugyanis az általában komplex és diffúz természetes

hangzásból más-más akusztikai elemeket emelnek ki és adap-

tálnak saját fonológiai rendszerükhöz. Természetesen nem

minden hangutánzó szó fejez ki egyúttal érzelmi értékelést

is. Elsődleges érzelmi tölt~ssel azok a hangutánzó szavak

rendelkeznek, amelyeknek denotátumát alkotó nem nyelvi

hangzások rendszerint maguk is érzelmileg hatnak az ember-

re, pl. dörög, süvít, üvölt, csobog, csivitel, sziszeg,

csikorog, csámcsog stb. Másodlagosan (vagy inkább kettőzöt-

ten) emocionálisak azok a szavak, amelyeket az állat ~

ember metaforikus átvitel alapján használunk: ugat, csi-

~' károg, röhög, dörmög, mekeg stb.

A hangutánzásnál bonyolultabb jelenség ahangfestés

vagy hangmetafora. A hangutánzó szó hangot utánoz hanggal,

a hangmetafora hanggal ábrázol valamilyen más mozgást (buk-

kan, illan, lebben, szökken, csillan, villog), a mozgás

kisebb vagy nagyobb intenzitását (kever és kavar, lebeg és

lobog, döbben és dobban), térbeli viszonylatokat (itt és

ott, ide és oda), tárgyak nagyságát, ill. kicsinységét (kö-

röm és karom, gümő és gumó). Ez utóbbi számos nyelvben a

magas és mély hangok szembeállításával fejeződik ki. Az

ausztronéziai csoporthoz tartozó batta nyelvben a 'mászik'

jelentésű ige általános alakja dzarar, de ha kis állat

mászik, akkor a dzirir, ha nagy vagy félelmetes állat,

akkor a dzurur alakot használják (Gabelentz 1891, 222).

Az effajta hangváltakozások eredetük szerint nyilván

hangfestő jellegűek, ám a nyelvek történeti fejlődése során

több-kevesebb következetességgel rendszerszerűvé is válhat-

nak, ami hangfestő jellegük bizonyos mértékű elhomályosulá-

sához vezet. Castagna szerint az angolban az [il, [o] és

[A] magánhangzók váltakozása már-már rendszerszerű jelleget

öltött: az [il kicsiny, vékony (és esetleg kedvező konnotá-

ciójú) az [o] nagyobb, legalább két dimenzióban kiterjedt

(és esetleg negatív konnotációjú), az [A] pedig alaktalan,

idomtalan tárgyak (olykor vulgáris) jelölésére szolgál: vö.

slit 'vékony hasíték, rés', slot az előzőnél nagyobb, pl.

pénz bedobására alkalmas 'nyílás', slut 'szajha' (szinekdo-

chés átvitel alapján, akárcsak rima szavunk, amely feltehe-

tően a latin rima /pudendi/ átvétele), chip 'szilánk, for-

gács', chop 'aprított fa' vagy 'hússzelet', stick 'bot,

pálca' és stock 'fatörzs, tuskó'; a drip ige vékonyabb

csöpögést jelöl, mint a drop; pinch 'csíp' és punch 'kilyu-



kaszt' stb. (Castagna 1979). Marchand hasonlóképpen szeman-

tikai rendszerszerűséget mutat ki az angol ikerszók Ablaut-

jelenségeiben: a hangváltakozás nemcsak tisztán hangutánzó

funkciót lát el (pl. click-clack és tick-tock), hanem kife-

jezhet váltakozó irányú mozgást (flip-flap 'salto mortale',

'hinta', nid-nod 'bólogat'), metaforikus átvitellel habo-

zást, bizonytalankodást (dilly-dally 'bizonytalankodik',

'lopja a napot', shilly-shally 'habozik, vacillál'), zava-

rosságot (flim-flam 'badarság', jim-jams 'delirium tre-

mens') stb. (Marchand 1957). Hasonló szemantikai szervező-

dés figyelhető meg a magyar ikerszóknál is: váltakozó irá-

nyú mozgást fejez ki az izeg-mozog, kipked-kapkod többnyire

negatív értékelésű rendezetlenséget, összevisszaságot a

gizgaz, limlom, diribdarab, mendemonda, zenebona stb. Bo-

nyolultabb lelkiállapotok és történések dinamizmusa is áb-

rázolható hangmetaforákkal: (meg)döbben, duzzog, hőbörög

(vö. háborog), ocsúdik, ódzkodik, repes stb.

Mi az alapja a nyelv sajátos hangfestő képességének és

számos hangmetafora érzelmi töltésének? A jelenség több

forrásból is táplálkozik. Ilyen mindenekelőtt a beszéd fo-

lyamán jelentkező akusztikai és kinetikus érzeteink minősé-

ge, amely lehet kellemes vagy kellemetlen, s ennek megfele-

lő érzelmi reakciókat válthat ki. (Az ilyen reakciókat az

egyes nyelven kívüli jelenségekhez kötődő asszociációk is

erősíthetik.) Igen nagy szerepet játszik a hangfestésben a

szinesztézia, azaz érzékelésünk neuropszichológiai alapú

párhuzamossága, érzeteink társulása~ A szinesztézia folytán

a különféle érzeteket kísérő érzelmi mozzanatok is transz-

ponálódnak, s így az egyes érzeteket jelölő szavak alkal-

massá válnak érzelmi-értékelő tartalmak kifejezésére, sőt

emocionális ellentétpárok jelölésére is: ~ vagy kemény-

szívű, meleg vagy hideg fogadtatás, ragyogó vagy sötét táv-

latok s í. t.

-----A hangmetaforának és érzelmi tartalmuknak nem kevésbé

fontos forrása a szójelentés. Minthogy a nyelvi jelek semmi

másra nem szolgálnak, mint tudati tartalmak jelölésére, a

nyelvi jelölők és a jelölt tartalom között sokkal szorosabb

a kapcsolat, mint bármilyen más jelrendszer esetében. Ezért

válik a nyelvi jel mintegy "áttetszővé" a jelentés vonatko-

zásában: "••• le signe est comme transparent et la signifi-

cation visible a travers lui" (Delacroix 1930, 20). Ennek

folytán mindennapi naiv nyelvi tudatunk a physei-felfogás-

hoz áll közelebb, amiről számos anekdota is tanúskodik, így

a Gabelenztől idézett német paraszt méltatlankodása: "Aber



die Franzosen sind narrische Leute, die nennen ein Pferd

Schewall!" (Gabelentz 1891, 217)

Ahangfestés e két fő forrásának kölcsönhatását,

"összjátékát" Sieberer tárta fel meggyőzően. Szerinte a

hangzás "lappangó önértékűsége" (latente Eigenwertigkeit),

azaz kifejező képessége akkor kezd működni, amikor egy neki

megfelelő, "kongeniális" jelentéstartalommal lép kapcsolat-

ba (Sieberer 1948, 40). Ez a felfogás magyarázatul szol-

gál az olyan jelenségekre, mint pl. a franciában a kelleme-

sen hangutánzó tinter 'cseng' és a vele azonos hangzású, de

minden hangfestő jelleget nélkülöző teinter 'befest' kü-

lönbsége (Bally 1951, §. 64.), vagy a magyarban "a kecses

hattyú és a megbélyegző fattyú, a bájos báj és a bájtalan

háj" viszonya (Zolnai 1964, 35). Alátámasztja azt a felté-

telezést is, amel~ szerint a hangzás szerepet játszik a

szavak sorsának alakulásában (ld. a latin parvus kiszorítá-

sát az olaszban a piccolo, a franciában a petit által,

Kronasser 1952, 166).

Fentiek alapján talán még egy általánosabb· jellegű

következtetést is megkockáztathatunk. Ismeretes, hogy az

emberi agyműködés és pszichikum rétegezett természetű: agy-

működésünkben ma is fellelhetők törzsfejlődésileg ősibb

szerveződési minták, s a tudat archaikus formáinak bizonyos

elemei a mai emberben is tovább élnek. Hasonlóképpen a

nyelvet, mint legmagasabb rendű intellektuális tartalmak

megformálására, őrzésére és közlésére alkalmas jelrendszert

sem választja el éles határvonal a pszichikum működésének

nyelven kívüli és nyelv "alatti" tartományaitól. Emellett

szól a beszéd hangzó oldalának "lappangó önértékűsége", a

tudatalatti szférából érkező hangjelzések, a különböző ér-

zetminőségek és szinesztéziás jelenségek "begyűrűzése" a

nyelvi jelentésbe. Alighanem erre utal Lévy-Straussnak az a

kijelentése is, hogyahangszimbolika a hang--jelentés kor-

reláció legalacsonyabb szint je, amelyen neuropszichológiai

törvényszerűségek közvetlenül irányítják a nyelvet (Lévy-

Strauss 1978, XXV).
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