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Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

1. A szerkezetek/mondatok jelentésének rendszere
-- A jelentések összefüggnek egymással, levezethetők egy-
másból. Pl.:

köti + a pórázat ~
~ köti + a kutyát

A jelentések összefüggései elvezetnek a szerkezetek/
mondatok összefüggéseihez: a mondatok levezethetők egymás-
ból. Pl.:

[kBti lj ell) (a) + a pórázt + a kutyáral
J,

köti (jell) (b) + pórázzal + a kutyát J

És az utóbbi sorból vezethető le:

Ezeket az összefüggéseket a dolgok természete/mibenléte
(:Wesenje) határozza meg (= wesentliche Bedeutungsbeziehun-
gen).

A wesentlich jelentések összefüggéseire épülnek az ún.
metaforikus (= átvitt) jelentések. Pl.:

'kiköti (jeI
3
) + azt, ~ •..

megköt (jeI
3
) + azzal, ~ ••• + vkit

köti (jeI
3
) + + akifizetést +

+ ahhoz, hogy



Vagyis:

[ - (al ]I(jell) ~
_ (b)

[I(je12)
~

]

[I(jel y t
J

Ezek az összefüggések a nyelv -- szűkebb értelemben vett --

szerves rendszerét alkotják.

A szerves rendszeren belül az egyes sorokat levezetve

egymásból egy közvetlenül nem létező jelentést/sort is lét-

re kell hoznunk. Pl. ha a köti + a pórázt-ból a köti +
a kutyát levezethető, kell lennie egy közös, közvetlenül

nem létező (= hipotetikus/imaginárius) ~öt-nek, amelyből,

mind a köti + a pórázt, mind a köti + a ~yát levezethető.

Vagyis:

I(hipot.)

J
I'

/ \
t-

I ~

. (0.1 I

~f~
~l\)

A -- szűkebb értelemben vett -- szerves viszonyokat kifejt-

ve a jelentések egyre általánosabb hipotetikus rendszeréhez

jutunk el. Mégpedig:



2. A szó jelentésének szerkezete

2.1. Jelentésintegráció

A hipotetikus/imaginárius konkrét tartaImához a we-

sentlich és a metaforikus jelentések konkrét összefüggései-

nek a meghatározásán át jutunk el. Vizsgáljuk meg, mit je-

lentenek pl. az alábbi kifejezések:

(a játékos +) tartolja + a bábukat

(a gyerekek +)letarolták + a fát

(a harckocsik +)letarolták + a házakat.

A tarol tulajdonképpeni/wesentlich jelentése:

vágja ~övényzetet;

a vágott növényzet leesik/eldől;

a levágott növényzet ~ területre terjed ki;

a levágott növényzet után tarló/stb. marad;

stb.

Tulajdonképpeni (= wesentlich) jelentésben, úgy tűnik, a

jelentés nem is kérdéses, a jelentés egytagú (= monoliti-

kus) . .

Az, hogya wesentlich elemekre bomlik, a metaforikus

jelentések megértése során derül ki. Ugyanis a metaforikus

jelentések mindig valamilyen másik jelentésnek a tulajdon-

képpeni mozzanataival való összeötvöződéséből/integrációjá-

ból állnak elő. Pl.:

[(a játékos +) letarolja (ml) + a bábukat J :>

{

(dob/gurít golyót) }
:> (ledőlnek bábuk)

(nagy felületen

-- az egész játéktéren)

[ (a gyerekek + ) letarolj ák(m
Z
) + a fát] ::>

{

(leeszik + a fát) }

::> (az egész fát)

(csak szárak maradnak)

harckocsi +) letarolja(m
3
) + a

{

(letapos)

:> (az egész faluban

(romok maradnak)

házakat] ::>

}



A metaforikus jelentések a wesentlich/tulajdonképpeni

jelentés felett egy gyűrűt képeznek. Mégpedig:

",, ",
..•.•. \ /./6---- t.aro\ (tu\.)

Mivel pedig úgy érezzük, hogya tarol jelentései vál-

tozatlanul egységet alkotnak, fel kell tennünk, a tarol

metaforikus jelentései fölé egy még elvontabb ún. hipoteti-

kus/imaginárius jelentés épül. Vagyis:

,
"

\ I /

'\ \ I /

'\ " //
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2.2. A szó jelentésének kettős mozgása

Nem nehéz belátni, hogya hipotetikus jelentés valójá-

ban a tulajdonképpeni elvont mozzanataiból áll. Tehát: a

tulajdonképpeniből a metaforikus jelentéseket levezetve,

maga a tulajdonképpeni is elemeire bomlik. Vagyis:...... ,

, \"
~- ~--..J
.••...-. __ .1

A szó jelentésén belül állandóan kettős mozgás zajlik

-- a közvetlentől az elvont és az elvonttóI a közvetlen

felé. Ugyanakkor világos: a közvetlen és az elvont nem

egyszerűen egymáson kívül létezik; a jelentésnek vannak

olyan mozzanatai, amelyek egyaránt átjárják a közvetlen és

az elvont jelentéseket.

3. A mondatok jelentésének kettős mozgása

3.1. Tautologikus egység .

Az utóbbi ténybőlC~.2) tulajdonképpen következik: a

szerkezetek rendszerének nemcsak a fentebb kifejtett egy-

irányú mozgása létezik. A metaforikus ismét visszahat a

rendszer korábbi soraira/fázisaira. Vagyis:

Gé;:11) I
L':"(b)~ •

EJ ()e.b.)

EJ(ie\3) _J



A metaforikus jelentés általában két vagy több jelen-

tésből integrálódik; az integrálódó elemek szóosztálya kö-

zömbös. Továbbá, ennek megfelelően: metaforikus szinten a

tárgy ~az eszköz! a localis helyébe bármikor újabb mondat

léphet; ezen a szinten aszóosztályok wesentlich szintre

jellemző/kötelező megkülönböztetése megszűnik.

A rendszer fordított irányú mozgása abban nyilvánul

meg, hogya rendszer bármely sora nomen abstractumból leve-

zethető. A nomen abstractumra jellemző: igei és főnévi tu-

lajdonságokból integrálódik. Pl. az ültetés egyaránt jelen-

ti:

valaki ültet: valami ültetve van.

Mivel ebben a vonatkozásban az ige nem mond többet, mint a

főnév, ill. a főnév maga nem terjed túl az ige meghatározá-

sán, a nomen abstractum így úgy értelmezhető, mint tautolo-

gikus egység. A tautologikus egység a substantialis és

functionalis nyelvi egysége.

3.2. A wesentlich közvetlen kapcsolatainak az általános je-

lentéseken át való közvetítettsége

(+(~-)

I

I

Ilyeténképpen az ültet + fát kapcsolata szükségszerűvé vá-

lik. Kérdés azonban, hogy mi a szükségszerű a többi kapcso-

latban, pl. ebben a kapcsolatban:

ülteti + a fát -- ásóval.

A kérdés a jelentések mélyebb természetének ismerete alap-

ján válaszolható meg.

Egyfelől, a jelentések elemekre bomlanak~ ugyanakkor

az egyik mozzanat rendszerint lefedi az összes többi mozza-

natot -- synekdokhés (1) alapon. Pl.:



Másfelől(~)a különböző jelentések megfelelő mozzanatai

vonatkozásba lépnek egymással/általánosulnak. A vág/ás ere-

detileg az ültet-en belül helyezkedik el. Ugyanakkor az

ásó-val mozzanat ugyanazt a szerepet tölti be az ültetés-

ben -- az ás/vág mellett, mint pl. a tűvel a köt-ben -- a

szúr mellett, vagy a kosárral a behord-ban -- a berak mel-

lett. Rajtuk. keresztül az ültet/köt/behord kisebb erővel/

gyorsabban -- Haszonnal -- végezhető. Ez az "ugyanolyan'r

azonosság általánosuI a Használ-ban. Vagyis:

ültet

Az, hogy ezek az általános mozzanatok -- pl. Használ/Ellát/

stb. hogyan általánosulnak, rendszerint véletlenszerű

tényezők függvénye.

Az eredeti kérdéshez visszatérve a Használ az

hez hasonlóan tautologikus egységet alkot: Használ

Az ásóval úgy értelmezhető, mint a Használ-at egy

Vagyis:

ültet-

: H-at.

esete.



Hasonlóképpen értelmezhető

ültet + fát + ásóval -- a kertbe

viszonya: az Ellát E~tás tautologikus egységéből vezet-

hető le:

A kertész -- ültet + fát + ásóval + a kertbe a Dolgo-

zik: Dolog egységében részesül:



A probléma most már a következő: a mondat alanya nem-

csak a kertész lehet, hanem pl. a bankár, a püspök. Ebben

az esetben először 6gy tanik,a kertész/a bankár/stb. körül

egy 6jabb tautologikus egységgel kell számolni. ---

Tekintettel arra, hogya kertész/püspök/stb. és a tau-

tologikus egység összefüggése így is felírhat~

Kiderül: az 6jabb tautologikus egység nem is csak a ker-

tész/stb. körül van, hanem a mondat két tagját mesterszál-

~aen fogja össze. Mégpedig -- jelezve, hogy minél peri-

ferikusabb egy kiegészülés, annál elvontabb tautologikus

egységgel kell számolni:



Minden ige tartalmazza a Van mozzanatát.

den mondatban kifejthető tartalom a Valami :

tologikus egységében foglalódik össze.

Végülis a Valami : Van ami tautologikus

jeszthető a mondat bármely viszonyára. Tehát:

Végülis min-

Van, ami tau-



vmi

Van akL Van amL

Ke!iis7.. Ele: ID
".

Van ;~lYf\
Ho ">2.\10\1 ~

Va! /"'Yr'\
ü ftet AJ,..<

VCAh Clm~

I
fM

a kertész -- az, aki ülteti a fát

ülteti -- a kertész a fát ••.

ásóval -- ülteti a kertész-a-fát

a kertbe -- ülteti a kertész a fát

Ez a pauli logikai subjectum. Itt a nyelvi logikaira tevő-

dik áto Ez a konstrukció szint je -- szemben a szintaktikai

szerkezettel.

3.3. Jelentés -- tér

A jelentéseknek van egy szoros rendszere:

/0,

q
''O'

a Használ/Ellát/Van a szoros rendszereket mint jelentéstér

veszi körül. Mégpedig:



re:---~
F__ ~I :.~ Van

IC "?I I,.v-
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4. A szó jelentésének és a mondat jelentésének összefüggése

-- szó/kategória alatti elemek szerepe amondatalkotásban

A tarol jelentésének van egy rac ionális ábrázolása. Mégpe-

dig pl.:

Viszont ha azt akarom mondani: ledönti + a bábukat~

mégpedig: az egész játéktéren -- akkor mindenekelőtt az a

mozzanat ugrik oe: (az) egész; az egész egyelőre szófajilag

meghatározatlan, ill. egy embrionális mondat, amely megin-

dítja a mondat generálásának folyamatát. Vagyis:



--
l -

"

p
ami Vall

(/
S

A mondatszerű/differenciálatlan mozzanatból kiindulva ju-

tunk el az integratión át a szófajilag meghatározott mon-

datfüggvényhez. A mondatfüggvényből kiindulva a mondat ar-

tikulálása során a jelentéstér fokozatait végigjárva a Van

(: valami: van ami)-ig jutunk el. Tehát:

r- =-- --~

--.... ~""
\.

(.../
.5



5. A nyelvi rendszer és etika -- szabadakarat

A mondatok kialakulása a szó, ill. kategóriák alatti

elemekből indul el. A szó, ill. kategória alatti elemek és

a szerves rendszer viszonya -- szimplifikálva -- két, egy-

másra épülő kúppal ábrázolható. Mégpedig:

...", .,
''': .'-..,

,':'.'
I ,
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A szó jelentésszerkezetének elemzéséből az derült ki:

a hipotetikus elemek aszójelentés legelvontabb rétegét

képviselik. A mondat keletkezése pedig éppen ezekkel az

elemekkel mint a legközvetlenebb mozzanatokkal indul.

A mondataikotás szó, ill. kategória alatti elemekből

indul ki; és a metaforikus szint után: a mondat minden

egyes viszonya mondatokból/igékből vezethető le: ezek a

mondatok pedig végülis a valami : van, ami-ben általánosul-

nak. A konkrét mondatok viszonyain át a valami : vmi van,

ami, azaz a mondat valamennyi tartalmának végső általánosu-

lása és a szavak szó, ill. kategória alatti mozzanatai ál-

landóan átmennek egymásba. Mégpedig:



c
Sl~n,i\\. ka1:~\)

"dCflti e.le.mek

Ez a tényállás másképpen úgy is megfogalmazható: a

szó, ill. kategória alatti (= hipotetikus) elemek formáját

végülis a mondatformák rendszerének végső általánosítása

(= a lét tautologikus egysége) határozza meg.(2) A lét ta-

utologikus egysége az, amely a szavaknak, ill. mondatoknak

a tudaton kívüli valóság realitásának intutív biztonságát

adja.

Nem nehéz belátni: a mondatok működésének mechanizmusa

az etika szempontjából nem jelentőség nélkül való. Ami a

beszélő tudatában lezajlik, a szavak töredékes/esetleges

mozzanataiból indul ki; ltlásfelől:ezeknek a töredékes moz-

zanatoknak az ellenlábasa/ezeknek megfelel a mondatokban

jól megformált tudati tartalmak tömegének végső általánosí-

tása. A töredékes, az esetleges, a korábbi konstruktív tu-

dati folyamatokban lezajló történések töredéke.

A beszélő tudatában lezajló folyamatok az bt n&V1:"WV

~v Yl.CXl. ~YI. ~vo~ n~\11:"CX ("mindenből az egy és az egyből

minden") elvének felelnek meg.

Ezen túl azonban/mindamellett maguk a szók, ill. a

kategória alatti elemek különböző/ellentett irányokban ha-

jolnak el és általánosulnak. Pl. az ereszt önmagától lezaj-

ló/vékony/sávszerű/alig észrevehető/jelentéktelen folyama-

tokat ábrázol. Pl. a hordó ereszt, beereszt a nadrágba stb.

Az ereszt viszont éppen az önmagától mozzanaton keresztül

ilyen jelentésekhez vezet el: "idén a búza/gabona jól

eresztett" -- vagyis: "nagy/gazdag volt a termés". Tehát a

csak úgy, magától mintegy kétértékűvé válik; az előbbi és

az utóbbi jelentések egyaránt egy elvont komplex jelentés

realízációi.



A mondatok, ill. az elemek belső mozgását figyelembe

véve a fenti ábra módosulása:
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A szón, ill. kategórián aluli elemek, amikor a felsőbb

szintet elérik~vagy az egyik /+/, vagy a másik /-/ formá-

jukban realizálódnak.

A szó, ill. kategória alatti elemek éppen azáltal,

hogy több irányban hajolnak el, a mondatokban kifejtett

tartalmak tömege alatt/nyomása ellenére is, bizonyos érte-

lemben kiszámíthatatlanná válnak.

A jelentésváltozás ténye hasonló irányba mutat. A

grammatikai gondolkodás nagy vívmánya annak a felismerése,

hogy a jelentés a kontextus függvénye. Még nagyobb telje-

sítmény a felismerés: a szónak van belső szerkezete~ és: a

szó csak olyan kontextusba léphet, amire a belső szerkezet

feljogosít ja/képessé teszi. Mindezek ellenére a kontextus

hatására a jelentés képes megváltozni; és: a változás csak

utólag tevődik át a belső szerkezetbe.

~

Csak utalnék Maupassant novelláira, ahol egy logikus-

nak tűnő történés egy esetleges mozzanaton át váratlan/meg-



lepő irányban folytatódik. Pl. gondoljunk a teherbe ejtett

szolgálólányra, aki hónapokkal előbb varrja a csecsemő ke-

lengyéjét; és: végül mégis gyermekgyilkossággal kerül a

bíróság elé. Az ügy teljesen érthetetlen, amíg meg nem

tudjuk: a lány ikreket szült; az ikrekről való gondoskodást

már nem vállalhatta. Vagy gondoljunk a két öregasszonyra,

akik bár szeretik kutyájukat, mivel az eltartása erejüket

meghaladja, a falu szélén a dög kútba lökik. Később lelki-

ismeretfurdalásuk támadj kijárnak a kúthoz és élelmet do-

bálnak be a kutyának; de: egyszercsak meghallják, hogya

kútban marakodás van; megértik: amit bedobtak, nemcsak az ő

kutyájuk eszi meg. Erre megnyugodva hazamennek, többé nem

visznek a kutya számára eleséget, hiszen más kutyáját csak

nem etetik. Vagy gondoljunk Az a piszkos Morin alakjára --

hogy megértsük, mennyire immensurabiliák határozzák meg,

hogy az események milyen irányba fordulnak.

(l) -- dekhomai (Ó~XO~O:t.) = vesz I fog, ek- (tYl-) = -bóll

-ből, szün- (cn.N-) = együtt vagyis valamiből

kiemelek egy mozzanatot, az egy mozzanat alatt értem

a többit.

(2) -- Pontosabban: mind a szó, ill. kategória alatti ele-

mek, mind a tautologikus egység szófajilag meghatá-

rozatlan.




