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Kreatív prefixálás: elméleti kérdések és módszertani 

megközelítések 

1 .  B e v e z e t é s   Az angol nyelv prefixumokkal képzett 
derivatívumainak tárgyalása a strukturalista, generativista, illetve a deskriptív 
felfogásban is e

o-
natkozásában érvényesül módosító értelemmel. A preschool1 
pre- prefixum és a school pre + X 
(MATTHEWS 1979 nyomán). Ez a megközelítés az izomorfikusság és a 

zo-

kapcsolatosan. A Newsweek magazin egy cikkében (tágabb kontextusban a brit 
o-

kásait vizsgálva) a preflight2 kifejezés használata kapcsán hosszas magyarázatot 

 a magazin olvasóközönsége  szá-
mára. A preflight kifejezés megfelel a prefixumokkal képzett derivatívumokkal 
kapcsolatos szerkezeti követelményeknek: bimorfemikus szerkezet,3 ahol azon-

ív fo-
lyamatok révén valósul meg. 

A preflight kifejezés korántsem egyedi példa, az unhave, a de-elect vagy a 
de-proliferate4 hasonlóképpen bimorfemikus, de kizárólag a kompozicionalitás 

én belül 
értelmezi ezeket az eseteket több aspektusból is elemezve kreatív jellegüket (2. 
pont). Egyrészt a szabálykövetés-szabályszegés deskriptív szempontjait vizsgál-

                                                        
1
 A preschool 

Dictionary) 
2
 A preflight kifejezés arra a szokásra utal, amikor a fiatalok az alkoholtartalmú italok magas 

a-
nak. A magyar köznyelvi változat az alapozás magyar kife-
jezés ugyan az italfogyasztás szempontjából ugyanarra utal , nem tartalmazza a flight szó (repü-

 
3
 MARCHAND (1969) kezeli, 

v. ö. TAYLOR (2002: 283 284) 
4
 Az unhave valamilyen már megtörtént esemény visszavonására, meg nem történtté tételére 

vonatkozik (Can we unhave that conversation of last night?) 
de-elect ólagos semmis-

sé tételét jelenti. 
de-proliferate egy ország nukleáris arzenáljának csökkentésével kapcsolatosan használatos, 

www.wordspy.com; www.urbandictionary.com; Longman Exams Dictionary. 

http://www.wordspy.com/
http://www.urbandictionary.com/
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va (3. pont), másrészt kognitív nyelvészeti szempontból a metonimikus megfe-
leltetések és alternatív konceptualizáció (4. pont), valamint a fogalmikeret-váltás 

e-
konstruáljuk a lehetséges értelmezési folyamatokat (5. pont). A homonímia és a 
poliszémia szempontjait is figyelembe véve tekintjük át a non- prefixum haszná-
latának kreatív aspektusait (6. pont).  A prefixumok jelentésének kontinuum-

kreatív prefixálás okainak, céljainak vizsgálatát (8. pont). 
A kétféle (formalista és kognitív nyelvészeti) megközelítési mód tehát nem 

kizárólagosan, hanem komplementer módon kerül alkalmazásra. Tágabb kontex-
tusban a dolgozat adalékot szolgáltat az angol nyelv szuffixálási preferenciájával 
kapcsolatosan is, amennyiben a prefixálás kreatív esetei a prefixumok kötött 

BAUER 2003) 
támasztják alá (9. pont). 

Az elméleti háttér tehát, miközben figyelembe veszi a szabályalapú formá-
lis leírásoka
van. A strukturalista-lexikalista-generativista morfológiai hagyomány 
(MARCHAND 1969; MATTHEWS 1974; ADAMS 1973, 2001; BAUER 1983) sza-
bályalapú felfogása a szóképzés terén ugyan elismeri bizonyos inkongruens, ne-

eseteit marginalizálja túlnyomórészt a szójáték kategóriájába utalva.5 A 
LANGACKER u-
umszemléletét képviseli. A szókincs és a nyelvtan nem különálló komponensei a 

o-
gása. Az összetett struktúrákra kompozitum-szerkezetekként tekint, melyekben 
az eredeti elem funkciója nem közve
részeként betöltött szereppel. Az egyes elemek jelentése sokkal inkább motiváló 

e-
LANGACKER (1987: 12, 457 466) fel-

 
 
2.  N y e l v i  k r e a t i v i t á s   k r e a t í v  p r e f i x á l á s   A kreatív 

BENCZES (2006: 7, 2010) által beveze-
o-

portja alapján vizsgált.6 A kreativitás ezen felfogása eltér a generatív grammati-
ka kreativitás definíciójától, mely korlátozott számú szabály ismeretét 
feltételezve végtelen számú új szerkezet megalkotásának képességében határoz-
za meg a kreativitást. BENCZES (2006) LAMB (1998: 205) véleményét fogadja el, 

                                                        
5
 ADAMS (2001) az anti-matter, uncountry és non-answer példákat említi. 

6
 BENCZES rikus megfelelteté-

sek alapján elemzi, ilyen összetételek például az office-park dad, a bear jam, vagy a flame 
sandwich és a muffin top. 
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aki valódi kreativitás al e-
xikális elemeket társítunk, új fogalmakat alakítunk ki, összekapcsolva fogalmi 
rendszerünk ezidáig össze nem kötött elemeit. HOHENHAUS (2007) szintén 
hangsúlyozza, hogy a kreativitás mint terminus manapság abban a technikai leíró 
értelemben használatos, mely szerint a kreatív folyamat tudatos s gyakran kifeje-
zetten eredeti nyelvhasználati mód, amely nem, vagy csak részben szabályköve-

r-
telmével.  

3.   
 

KONIECZNA (2012), MARCHAND 
(1969), SZYMANEK (1998) és ADAMS (2001) alapján azonosít bizonyos szabály-

un- és a de- prefixumok kapcsán. Az un- prefixum számos 
példával szolgál (részben kedvelt online használata miatt is): unfriend, unfollow, 
unlike, uncry; unschooling, undecorating, unturkey, unwedding.7 A példák alap-

walk, play) nem 
elfogadottak az un- MARCHAND 
(1969:153 k-
mény visszafordíthatóságának fennáll- p-
ján az unfriend, az unfollow és az uncry 
szótövek szemantikai tartalma ugyanis duratív valamennyi esetben, s a tranziti-
vitás feltétele teljesül ugyan, de a rezultatív aspektus hiányzik. Mindez a szótö-
vekkel kapcsolatos deskriptív-taxonomikus elvárásokhoz képest sorolható a kre-

e-
szélhetünk.  

Az unschooling, undecorating gerund valamint az unturkey, unwedding f
névi alakok ismételten nem követik a vonatkozó szemantikai képzési szabályo-

MARCHAND 1969, PLAG 2003) aminek például az 
untruth vagy unease8 felelnek meg. A kreatív példákban azonban az inkább mel-

                                                        
7 unfriend a-

tos defriend alakban is 
unfollow: a továbbiakban nem követni valaki bejegyzéseit közösségi oldalon 
unlike: visszavonni valaminek/valakinek a támogatását közösségi oldalon 
uncry: könnyeket eltörölni, valakit megvigasztalni 
unschooling: tapasztalat útján, és nem iskolai képzés során szerzett tudás 
undecorating  
unturkey  
unwedding  
8
 untruth: jelentése hazugság, a szó azonban azokban az esetekben használatos, amikor a ha-

zugság szót nem akarjuk használni; unease: aggodalom/félelem érzése valamivel kapcsolatosan 
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MATTHEWS í-
tett konceptuális tartalommal. 

A de- -
kanonikus kapcsolódási minta. A de-Scottishify, de-elect, de-policing, de-
proliferate 9 de- prefixuma reverzatív és privatív igéket képez (ADAMS 2001, 
PLAG MARCHAND (1969) marginá-
lis csoportként kategorizálja, jelentésük valaminek az elvesztése, hiánya, eltávo-

de-
Scottishify szótöve mindenképpen kuriózum, s csak ezen kompozitum-szerkezet 
részeként létezik, a Scottishify önállóan nem használatos (KONIECZNA 2012). 
Hasonlóképpen a de-policing vagy a de-shopping is csak részlegesen értelmez-

policing vagy a shopping 
teljes hiányáról vagy tagadásáról. Formai szempontból is rendhagyó alakok, mi-
vel a de- 
(dethrone, dewool10), a két-  

A kreatív prefixálás esetei tehát több szempontból is szabályszeg
legalábbis rendhagyónak bizonyulnak a prefixálás leíró/taxonomikus rendszeré-
nek szemantikai elvárásaihoz, illetve a típusos derivációs esetekhez képest. 
 Kognitív nyelvészeti szempontból UNGERER (2007: 651 660) a deriváció 
kompozitumszerkezetként, e-
zése mellett a séma fogalmát is hangsúlyozza. Ez a sémafogalom azonban ru-

alapja a szaliencia és a használati gyakoriság. A 
produktivitási hiányok, azaz a potenciális, de be é-

 . Ilyen hiátusokat ugyanis tipikusan a 
unsit, *unplay), illetve a szemantikai 

(unturkey11) nagy többségénél figyelhe-
i-

tási hiátusokat töltik ki, például az unhave vagy a defriend esetében.  

4 .  A l t e r n a t í v  k o n c e p t u a l i z á c i ó  é s  m e t o n í m i a  a  k r e a -
t í v  p r e f i x á l á s b a n   A kreatív prefixálás eseteinek elemzésében a kogni-
tív nyelvészeti módszerek nyújthatnak további támpontot. A de- prefixummal 
képzett prefixálási esetek ugyanis komoly értelmezési munkát igényelnek. A 

l-
lapítás (ALGEO 1971, HOHENHAUS 2007, LEHRER  2003) hogy a divatos neolo-

                                                        
9
 de-Scottishify: egy termék imázsának újraalkotása, megfosztva azt skót konnotációitól 

de-policing
 

de-shopping: vásárlás után a termék visszavitele a vételár visszatérítésével 
de-emphasize: egy korábban túlhangsúlyozott szempont fontosságának csökkentése 
de-elect, de-proliferate: lásd 1. lábjegyzet. 
10

dethrone: uralkodót trónról eltávolít; dewool: gyapjút eltávolít  
11

 unturkey: lásd 7. lábjegyzet 
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gizmusok12 
értelmezésük többlet kognitív ráfordítást igényel.  Lehrer perlokúciós szándéko-

ögött: egyrészt a figyelemfelkeltés, másrészt 

minél hatékonyabb megvalósulásánák célját. 
A de-emphasize egy ellentéten alapszik: csak úgy csökkenthetjük valami-

nek a fontosságát -) hangsúlyoztuk. A jelentés-
alkotó folyamatban egymással ellentétes fogalmakat kell összehangolni, illetve 
alternatív konceptualizációt alkalmazni az emphasize igéhez járuló eredeti elvá-
rásokhoz képest. A de-proliferate esetében a proliferate igére vonatkoztatva ha-
sonlóképpen alternatív konceptualizációról, illetve egy integrált tér létrehozásá-
ról van szó. A de-policing kapcsán még egy további, meghatározó értelmezési 
szinttel kell számolnunk: a szociokulturális kontextussa
szociokulturális kontextus játszott szerepet a kompozitumszerkezet létrehozásá-

l-
 variánsá-

része, s a de- prefixum így ellentétben áll annak implikációival. A de-friend ese-
tében (mely ugyanabban a jelentésben, de gyakrabban használatos, mint az 
unfriend, s analógiás kapcsolatot mutat a befriend alakkal) egy IKM szolgáltatja 

de-friend illokúciós szempontból RÉSZ-EGÉSZ 
 

fizikai valójában kitörölnénk. A fogalmi metonímiák meghatározóak a kreatív 
prefixálás eseteinek értelmezésében. 

 
5 .  A  f o g a l m i  i n t e g r á c i ó  m i n t  a  k r e a t í v  p r e f i x á l á s  é r -

t e l m e z é s i  k e r e t e  A kognitív nyelvészet határozottan azt az álláspontot 
e-
e-

 
mutató viszonyokban kapcsolódnak össze egymással, amely viszonytársulásokat 

jelentésviszonyokról), az alkotó jegyek szelektív projekcióján alapuló fogalmi 

ös
(Komlósi 2005: 92, 97) 

                                                        
12

 HOHENHAUS (2007) megkülönbözteti a neologizmusokat és az egyszeri, alkalmi szóalko-
tás és -használat eseteit. Ez utóbbi csoport valóban aktívan, konkrét kontextusban kerül kialakítás-

é-
 



8 Kreatív prefixálás: elméleti kérdések és módszertani megközelítések 

A kreatív prefixálás eseteinek értelmezésében a fogalmi integráció elméleti 
kerete is segítséget nyújthat. A fogalmi integráció (Fauconnier Turner 1998, 
2002, Coulson 2001, Kövecses Benczes 2010, Tolcsvai Nagy 2010) leggyako-
ribb változatában két mentális tér, két fogalmi tartomány egyszeri összekapcso-

térbe  ez lesz a blend. Ehhez a fogalmi integrációhoz sok esetben egy generikus 
tér is társul, tovább segítve az integráció folyamatát. Ennek a generikus térnek az 
a funkciója, hogy egy sematikus vázat (struktúrát) biztosít, amely azután tükrö-

o-

fogalmi megfelelések vannak. A foga  különböz-

- 
és a cél-bemeneti tér egyaránt részt vesz a blend szerkezetének kialakításában. 
COULSON (2001) hangsúlyozza, hogy a fogalmi integráció elmélete egy általá-
ban vett jelentéskonstruálási modellt kínál, melyben egy viszonylag kisszámú 

g-
matikai jelenségekben. A fogalmi integráció lényege a spontán jelenségek meg-

konceptualizációkhoz vezetnek. 
A kreatív prefixálás esetei szintén az analógiás, szimplex kapcsolatoktól a 

fogalmi integráció bonyolultabb eseteiig terjednek. A fogalmi integráció kapcsán 
COULSON (2001) FAUCONNIER TURNER ( a-
tok nem-kompozicionális jellegét hangsúlyozza, ahol a jelentéskonstruálás a 

 építve eredményez emergens struktúrákat. 
t-

fontos aspektus a hálózatosság. Hálózatrendszere keretek mentén strukturált, 
me  

-egy 
a bemeneti tereknek, egy magának az integrált térnek, egy pedig a strukturális 
mintaadó generikus tér. A de-elect kifejezés kapcsán (ahogyan a kreatív 

o-
dellt alkalmazhatjuk. A de-elect azt jelenti, hogy egy már megválasztott (hiva-

 vagy más módon eltávolítanak. Az egyik 
fogalmi bemeneti tér magához a de- prefixumhoz kapcsolódik (s ez indokolja a 

n-
bözik X-

de- prefixummal képzett prefixálási esetet, akár még 
esetleg ismert kreatív eseteket is. A másik bemeneti tér az elect lexémáé, annak 
azonban teljes, kiterjedt jelentésstruktúrájával, s mindazzal a kulturális háttérrel, 

között az is, hogy egy már demokratikus körülmények között megválasztott és 
hivatalba helye n-
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kompozitumszerkezet, két komponens egymás mellé helyezése. Ehhez az alap-
de-

elect jelentését. Itt tehát nem kompozicionalitásról, hanem inkább tagolhatóság-
való kapcsolódása-

iból jön létre a de-elect, mint emergens blend, azaz a fogalmi integráció megva-
lósulása. 

 
6 .  A  n o n -  p r e f i x u m  k r e a t í v  h a s z n á l a t a   p r e f i x u m  

v a r i á n s o k  v a g y  p o l i s z é m i a ?   Jóllehet az eddig tárgyalt példák túl-
nyomó része diakrón szempontból valóban friss kifejezés, sok esetben az online 
kommunikáció, illetve a közösségi hálók termékei, maga a kreatív prefixálás 

non- prefixum szinte kifogyhatat-
 kreatív 

ALGEO (1971) és BAUER (1983) is figyelmet szentelt több évtizeddel korábban. 
A non- prefixum már a 14. századtól használatos volt az angol nyelvben, a ki-
rálysággal, hatalommal és autoritással kapcsolatos kifejezésekben. Ez a szeman-

terminológia részeként: nonability, nontenure, nonclaim ö-

politika területei á-
d-

13 ALGEO (1971) azt feltételezi, 
hogy a non- non- 

b-

nonbook materials így utalhat egy könyvtár nem könyvformátumú állományára. 
A non- i-

más negat un-Christian különbözik 
a non-Christian non-Christian 
keresztény vallású. Az un-Christian valaki, aki nem keresztényi módon cselek-
szik. Ez a semleges érzelmi tartalom nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a non- 
prefixummal képzett szerkezetek valamiféle körülírást, finomkodó nyelvhaszná-
latot sejtetnek. Ebben a használati módban már megjelenik a kreatív aspektus is. 

nonsuccess kifejezéssel beszélnek, vagy az írás-

                                                        
13

 ALGEO (1971) nagyszámú példával szolgál a non- 
használatára. A példa, melyet BAUER (1983: 279- -book, so to speak, non-

nonbook formáját és küllemét tekintve könyvre emlékeztet, de a 
ALGEO (1971: 93). 

A prototípus-elv alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a non-book a könyv prototípusától távolabb 
 



10 Kreatív prefixálás: elméleti kérdések és módszertani megközelítések 

tudatlant non-reader14-ként jellemzik, tulajdonképpen a bináris-kizáró ellentét 
poláris ellentétté változik, létrejön egy kategória, melyet leginkább pragmatikai, 
udvariassági okok hoznak létre,15   

A non- esetében tehát a morféma szakadásával több, homonim prefixum 
kialakulását feltételezhetjük. Az eredeti jelentése a privatív jelentés. Emellett je-
lenik meg a pejoratív funkció (nonanswer, nondrama, nonmusic), valamint a 
disszimulatív funkció eltitkolás, elrejtés értelemben (nonbuilding, nonfamily, 
nonwatch).16 
két non- a-
uer (1983) poliszémia helyett szintén önálló prefixumoknak tekinti ezeket. 
HAMAWAND (2011: 16) a sub- prefixum jelentésit hasonlóan fogja fel: 

sub-basement sub-standard 
rendeltségre is utalhat: sub-editor d-

 
 
7 .  A  k r e a t í v  a s p e k t u s  f o k o z a t i s á g a   kont inuumszemlé-

let  a  pref ixálásban  

kontinuu
kontraszton alapuló kifejezések (ld. even uneven -
egyik végpontján helyezkednek el. Ahogy azonban az untrue esetében láthatjuk, 
pragmatikai szempontok játszhatnak szerepet olyan eseteknél, amikor az eredeti 

o-
láris ellentét esetében hangsúlyosabb. Az unhappy ö-

- SCHMID 2011: 160-162) értelemben szerepel az un- prefixum, itt 
happy melléknévvel 

unhappy jelenthet így például 
LED, 

                                                        
14

 non-success: nem-siker, azaz a siker ellentéte, non-reader: nem-olvasó 
15

 
 nyilatkozatot jelentette meg a Királyi Balett: "To suggest that the Royal Ballet has ever, 

or would ever put pressure on a dancer to stay with the company by threatening to have their visa 
removed is categorically untrue." Ismét a bináris ellentét polárissá konvertálásáról van szó, feltehe-

untrue kifejezés. 
16

 nonanswer: szavak, melyek csak a válaszadás fizikai aktusának felelnek meg 
nondrama eltúlzott dramatizált gesztusokat 
nonmusic:1966-ban a Beatles együttes produkciójának jellemzésére használt kifejezés 
nonbuilding: földalatti építmény konstrukciójára használt kifejezés 
nonfamily fejezés 
nonwatch
tipikusan nem a csuklón viselnek 
A non- példák forrásai: ALGEO (1971: 98-105 
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unwrong vagy 
unsad17 állnak.  

KATAMBA (1993: 78 79) megállapítja, hogy ha melléknévpárok tagjai 
ugyanazon szemantik

ó-
lus számít jelöletlennek, s a gyakoribb eset az, hogy az un- prefixumot a pozitív 

dákat viszonylag rövid keresés után találha-
unwrong és unsad. Amint azonban arra ANWAR 

(1995) rámutat, s a kreatív prefixálás esetei is alátámasztják, a probléma magá-
nál a jelöltség/jelöletlenség ,illetve a bináris/poláris oppozíció általános érvé-
nyességének feltételezésében rejlik. Nem jelenthetjük ki ugyanis, hogy minden 
lexikai elem párt alkot egy másikkal, s ha az egyik pozitív, akkor a másik nega-

á-
ny ANWAR 1995: 5).  

 
8 .  A  k r e a t í v  p r e f i x á l á s  o k a i ,  c é l j a i   Miért jönnek létre 

ezek a kreatív prefixálási esetek, milyen célt szolgálnak, ha  mint már említet-
tük  jóval bonyolultabb kognitív folyamatok révén, s gyakran hatalmas háttér-
tudás mozgósításá o-

módon utalnak esetenként bonyolult, hosszasabb definíciót, magyarázatot igény-
pre-flight vagy a de-policing kifejezésekre. A 

jelenség mögött az emberi elme konstruálási képessége áll, mindazon mentális 
tualizáljuk. Miután 

a pre-flight vagy a de-policing kialakításra került, a mentális elsáncolás 
(entrenchment a-

viszonylag rövid, kompakt szerkezetünk összetett jelenségek jelölésére. Ekkor 
tehát már a nyelvi gazdaságosság is szerepet játszik, rövid nyelvi kifejezés nagy 
konceptuális tartalommal társul. A kreatív prefixálás esetei azonban más célokat 
is szolgálhatnak. 
Ilyenkor éppen az a cél, hogy  mivel a kreatív prefixálás esetei nem transzpa-
rensek  e-
zetten súlyt helyezve a kifejezések összetett voltára. Egy harmadik és szintén 
nem elhanyagolható szempont, hogy a kreatív prefixálás esetei sokszor valóban 
olyan nyelvi hiátusokat töltenek ki, amikor új jelenségek megnevezéséhez új 
lexémákra van szükség. Erre jó példával szolgálnak a közösségi internetes olda-
lakkal kapcsolatos kifejezések, mint a defriend, amely viszonylag jól körülhatá-

                                                        
17 

Az unwrong kvíz olyan kérdéssort jelent, ahol nem helyes, vagy helytelen, hanem kreatív 
és érdekes válaszokat értékelnek. Az unsad (people) egészen Chaucer-

 
http://www.edfringe.com/whats-on/comedy/unwrong-quiz-free   
http://dictionary.reference.com/browse/unsad  

http://www.edfringe.com/whats-on/comedy/unwrong-quiz-free
http://dictionary.reference.com/browse/unsad
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prefixálási esetek mindegyike a szókincs része marad, akár csak rövid távon is. 
Sokuk  ugyan valós konceptuális tartalommal bír, mégis inkább a szójáték kate-
góriájába sorolható. Mindezek mellett a képiség is (hasonlóan a metonimikus-
metaforikus rétegekhez) szerepet játszik a kifejezések megalkotásában, a flight 
például beemeli más, az alkoholos befolyásoltság állapotán kívüli tudatmódosí-

 
kompozitumszerkezetek kapcsán. A motivációt TOLCSVAI NAGY (2010: 104

megváltoztatására vagy új jelentés létrehozására indít. Ezzel kapcsolatosan két 
á-

A másik potenciális s-
n-

prefixumok alap lexikális jelentése vagy az analógiás forrás) és valamilyen 
é-

se a világban) együttesen alakítják ki. A kreatív prefixálás eseteire is igaz, hogy 
e két említett forrás aránya változó a jelentésváltozásokban. Különösen igaz ez 

de-policing), ahol a szociokulturális 
háttér változása indokolja a kifejezés megjelenését.  

 
9 .  A  k r e a t í v  p r e f i x á l á s  m i n t  a  t i p o l ó g i a i  e l m o z d u l á s  

b i z o n y í t é k a   A kreatív prefixálás eseteinek vizsgálata további elméleti 
hozadékkal is szolgálhat. Az angol nyelv prefixumai kapcsán ugyanis meghatá-

kutatások (LEHRER 1999, BAUER 2003) elmozdulást feltételeznek a prefixumok 
kötött morféma pozíciójától a potenciális lexéma szerepkörök felé, egész ponto-
san egy kontinuumot feltételeznek, s a prefixumok illetve prefixum- e-
mek e kontinuum mentén helyezkednek el. Ez a megközelítés sok rokon vonást 
mutat a kognitív nyelvészet szemantikai felfogását meghatározó prototípus elv-
vel is (az elvre magára sem BAUER, sem LEHRER nem utal explicit módon).   

A lexéma felfogás mellett több érv is szólhat, egyrészt fonológiai érvek: bi-
ai alakot öltenek, nincs 

tehát rövidülés semmilyen helyzetben. Másrészt szemantikai megfontolások is 
akadnak: egyes elemek határozottan elmozdultak a grammatikai jelentés funkci-

sük 
egyenrangú, vagy közel egyenrangú a lexémákkal.18 l-

anti-, mini-. 
Mindezek a jelenségek alátámasztják azt a feltételezést, hogy a prefixálás jelen-

e-

                                                        
18

 BAUER (2003) példái: audio-, chloro-, kilo-, és petro-
 például nem tekinti prefixumnak. 
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ti szempontból ez a kreatív prefixálás kompozitum-szerkezeteinek a fogalmi in-

gel. 
 
1 0 .  Á t t e k i n t é s   A dolgozat egy új fogalom, a kreatív prefixálás té-

makörét járta körül. Ennek keretében a prefixálás nem kreatív eseteinek szeman-
tikai inkonzisztenciáira is ráirányította a figyelmet. A prefixálás kreatív eseteit 
kompozitumszerkezetként értelmeztük  a kategorizációs problémák, a prefixu-

e-
l-

 
A kreatív prefixálás jelensége rámutat a prefixumokkal kapcsolatos forma-

lista kategorizációs problémákra: a kompozicionalitásnak sem a szigorú, sem a 

hanem emergens: új fogalom jön létre. 
tt kognitív folyamatok szük-

ségesek, mint a konstruálás és a fogalmi integráció. 

vagy keretváltással (COULSON k-
kor gyakrabban játszik szerepet az analógia, mint az értelmezési keret alapja, és 
ehhez képest történik a keretváltás. 

Gyakori a szituációs/kontextuális meghatározottság, és meghatározó a kul-
turális/szociopragmatikai háttértudás az interpretációs folyamatban. Ennek hiá-
nyában a kreatí de-policing).  
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Abstract 

In structuralist, lexicalist and generativist linguistic tradition, prefixation has been treated as 

a subcategory of affixation, where their application is supposed to follow predictable word-

formation rules. More recent approaches tend to question the classification behind affixation as 

well as classic boundaries between e.g. derivation and compounding. In close relation with the 

-

transparent, non-compositional cases of prefixation, whose interpretation requires extra cognitive 

effort. Within a predominantly semantically induced, cognitive linguistic approach, even seem-

ingly compositional cases of prefixation display certain semantic inconsistencies. The examples of 

prefix formations can also exemplify the type of creative language use which entails a different no-

tion of creativity from that of the generativist approach.In the interpretational processes of creative 

prefixations, the paper advocates several cognitive phenomena, placing the main emphasis on 

processes of conceptual integration (blending theory). 

BALÁZS, BERNADETTE 
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A hangos olvasás produkciós és feldolgozási folyamata: 

 

1. B e v e z e t é s   Hagyományos megfogalmazásban az olvasás a leírtak 
által vezetett gondolkodás (THORNDIKE 1973). Pontosabban összefoglalva az ol-
vasás  dekódolási készség, mivel a leírt szavakat transzformáljuk beszélt, vagyis 
kiejtett szavakká (PERFETTI 1986). DURKIN 

gondolkodás, melynek során a jelentés kiépül a szöveg és az olvasó közötti in-
terakciók sorá ADAMIKNÉ 2006: 18). 

Az olvasást a különféle olvasáselméletek szerint is szokás meghatározni. 
Kezdetben az asszociációs és behaviorista elmélet az olvasást asszociációs per-
cepciós tevékenységnek fogta fel (BLOOMFIELD 

CARROL 1964; 
THORNDIKE 1922; RICHARDS 1938; GRAY 1940). Így a 20. század közepére az 
olvasáselméleteket egyre inkább a kognitív pszichológia és a nyelvészet oldalá-
ról közelítették meg (GOODMAN 1975; DURKIN 1993). Manapság pedig a szoci-
ológia, antropológia és a szociolingvisztika hatására mint társadalmi esemény 

é-
lyes, hanem társadalmi jelenség is egyben (VIGOTSZKIJ 2000). Ezáltal az olvasás 
is szoros kapcsolatban áll a társadalommal (ADAMIKNÉ 2006). 

Az olvasáskutatás területén az elmúlt három évtizedben egyfajta paradig-
maváltás jött létre. Ez részben az alkalmazott nyelvészet, részben pedig az inter-
disz g-

é-

 e-
g-

értés szintjét (CSÍKOS STEKLÁCS 2006). A világról való ismereteinket tehát 

például az olvasott szöveggel kapcsolatban. A sémák azonban nem merevek, tar-

sémák változó elemei közül néhány rögzített értékkel rendelkezik, némelyek pe-

gyakran bírnak alapértelmezéssel (default value; EYSENCK KEANE 1997), me-
lyek segítségével elfogadható feltevéseket/következtetéseket tudunk megfogal-
mazni olyan esetekben, amikor a releváns információ nincs explicit módon meg-
adva. 

Az olvasásról alkotott elméletek és olvasási modellek egységesek abban, 
hogy a középpontba az olvasásértés szerepét helyezik, és azt az o
céljának tekintik (GÓSY 1996).  
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ingert hallás útján dolgozzuk fel, míg olvasáskor ez az inger vizuális úton, a látá-
son keresztül érkezik. Hangzó beszédnél tehát akusztikai ingereket dolgozunk 

nség 
idegjelenségként a hallóidegen keresztül jut el az agyi központhoz. A beszéd 

(akusztikai, fonetikai, fonológiai szint) történik a beszédhangok felismerése. A 
beszédhango
szavakat a beszédhangok alapján. Ez a lexikális hozzáférés szintje. A megértés-
hez a hallott információk szintaktikai és szemantikai szerkezeteinek feldolgozá-
sával jutunk el. A megértett k
be (asszociációs szint) (GÓSY 2005).  Olvasásnál az optikai jegyeket, a leírt be-

GÓSY 1996): 
tet, majd pedig az írott információ 

feldolgozása következik. Olvasáskor tehát nem elég csak a szavakat megérte-
e-

széd akusztikai jelzései hiányoznak (CSÉPE 2006). Ezzel szemben a hangos olva-

akusztikai visszacsatolás, mellyel kontrollálni tudjuk saját felolvasásunkat.  
WACHA IMRE (199

o-
galmazott gondolatsor megszólaltatása leírt szöveg alapján, más szóval az írott 

gondolatok tehát készen kapot-

nyelvi forma kialakítására, csak a meghangosítást kell megtervezni szemben a 
spontán beszéddel, ahol a makro- és mikrotervezési folyamatok szinte egy id
ben zajlanak (LACZKÓ 1993). 

l-
vas, a néma olvasás pedig csak fokozatosan alakul ki, mégis a hangos olvasás az, 
ami fokozatosan háttérbe szorul, helyét pedig a néma olvasás veszi át, hangsú-
lyozva annak gyorsaságát és a szöveggel való közvetlen kapcsolatot (ADAMIKNÉ 
2006).  

A hangos olvasás visszaszorulásának és magának az olvasásnak speciális 
ADAMIKNÉ (2006), aki 

kutatásában (2000) mintegy húsz éven keresztül követte nyomon tanító-, illetve 

hogy míg 1978-ban mindenki jól olvasott, 1989-ben már regisztrálható volt jó 
néhány olvasási hiba, a 2000-es felmérés értékei szerint pedig a többség már 
igen sokat hibázott. A bizonytalan olvasásokat félreolvasások, újrakezdések, be-

arányban 
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megértésében is. Erre irányult GÓSY (1998) kutatása, melyben kisgyermekek 
gyenge olvasási teljesítményének okait vizsgálta. Az elemzések arra keresték a 
választ, hogy a

s-
á-

ban is megmutatkozik. A kutatás eredménye, hogy kisgyermekek esetében a vi-
zuális információ jellege meghatározó az olvasottak feldolgozásában. 

feldol-
gozásának folyamata is. A szakirodalom (NOYES GARLAND 2008) több kutatás-
ról (MUTER MAUROTTO1991; BODMANN ROBINSON 2004) is beszámol, mely a 

az addig uralkodó nyomtatott információk olvasási jellegzetességeivel. Az elem-
ó-

VANSICKLE

KAPES1993, CARLBRING ET AL. 2007), más kutatások pedig a papírról való olva-
GEORGE ET AL.1992, LANKFORD ET AL. 1994, VAN 

DE VIJVER HARSFELD1994, RUSSELL 1999, MCCOYET ET AL. 2004). A legtöbb 

olvasásmódja és feldolgozási hatékonysága között (ROSENFELD ET AL. 1992, 
KOBAK ET AL. 1993, STEER ET AL. 1994, KING MILES 1995, DILALLA 1996, 
FORD ET AL. 1996, MERTEN RUCH 1996, PINSONEAULT 1996, SMITH LEIGH 
1997, NEUMANN BAYDOUN 1998, OGLES ET AL.1998, DONOVAN ET AL. 2000, 
VISPOEL 2000, CRONK AND WEST 2002, FOULADI ET AL. 2002, FOX AND 

SCHWARTZ 2002, PUHAN BOUGHTON 2004, WILLIAMS MCCORD 2006).  
DILLON (1992) felülvizsgálta, és rendszerezte az addigi eredményeket az 

olvasás sebességét, az olvasás pontosságát, az olvasás közbeni fáradás mértékét 

néma olvasás sebessége a legtöbb esetben szignifikánsan lassabbnak bizonyult, 
az olvasás pontossága a papíron megjelenített szövegnek kedvezett, a fáradás 
mértékében pedig nem volt kimutatható eltérés az elektronikus és nyomtatott 

 
i-

vel nehéz az olvasásértés vizsgá KAK 

(1981) például sztenderdizált olvasási tesztet (Nelson Denny-teszt) végeztetett a 

írásban válaszolták meg. Az eredményekben nem volt adatol l-
térés a kétféle csatorna által megjelenített szövegek között. CUSHMAN (1986) is 

e-
 

olvasási sebesség és az olvasásértés között: a lassabb olvasási sebesség jobb 
megértést eredményezett (DILLON 1992). 

MUTER és MAUROTTO l-
vastattak egy rövid szöveget, majd közvetlenül az olvasás után a ré
válaszolniuk kellett a szöveggel kapcsolatos kérdésekre. Az eredmények itt sem 
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mutattak különösebb eltérést a kétféle olvasás között. BELMORE (1985) kísérle-
a-

pírról. A k y-

és az olvasottak feldolgozása is gyengébb volt, mint papírról olvasás esetén. To-
vábbi elemzésekkel azonban megállapították, hogy ez az eredmény csak akkor 

BELMORE e-
res számítógépes felhasználók, és a fentebb ismertetett kut

e-
tesen hatással volt az eredmények alakulására (DILLON 1992). 

Az elvégzett kutatások további kívánnivalót hagynak maguk után abból a 
szempontból, hogy sok esetben nem volt azonos az olvasott szövegek megjelení-

u-
GÓSY 1998), 

mivel a szavak írott formájának kinézete, a tipográfia gyakorlott olvasó esetében 
CSÉPE 2006). A jó olvasók 

az elektroni-
kus szövegek olvasása terén. 

-
könyv olvasók használata, így az említett gyakorlatlanságot mint befolyásoló té-

gy a digi-
tális

1
 szövegek olvasása magasabb szövegértési teljesítményt igényel. Ahhoz 

pedig, hogy az ilyen új formátumú szövegek megértése is sikeres legyen, els
sorban egy új információfeldolgozási stratégia elsajátítására van szükség (GON-

DA 2011). 
eri érzékelések közül a legtöbb információt a hallás szolgáltatja. A 

hallás útján 50 60 bit, a látással 10 12 bit, az összes többi érzékeléssel 1 2 bit 
GORDOS 1999: 74). 

vasásának elemzése képer-

a helyes szövegértést. Ezen belül választ keresünk arra, hogy vannak-e eltérések 
szünettartás, beszéd- és artikulációs tempó tekintetében? Milyen a megakadások 
aránya a kétféle felolvasásban? Melyik vizuális információ eredményez jobb 
megértést?  

m-
tatott szöveg) befolyásolja a felolvasók beszéd- és artikulációs sebességét, (2) a 

                                                        
1 a-

azokat a szövegeket tekinti digitálisnak, melyekben szerepel hipertextus , és az esetek többségében 
r-
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 (3) nyomtatott szöveg esetén 
sikeresebb a megértés, mivel az olvasási képesség elsajátítása és begyakorlása 

r-
ténik.  

2. K í s é r l e t i  s z e m é l y e k ,  a n y a g ,  m ó d s z e r   A vizsgálatban 
10 (20 i. Átlagéletkoruk 23 

lakosok. 

és témáját a hallgatók feltételezett ismereteihez igazítottuk. Ezt azért tartottuk 
á-

és bonyolultságától (MOLNÁR 2006). 
A témájánál fogva mindkét szöveg tartalmazott rövidítéséket, és néhány 

számnév számmal írt változatát. A szövegek mind hosszúságukban, mind pedig 
szerkezetükben azonosak voltak, tipográfiájukban is megegyeztek, továbbá tar-
talmuk is hasonló volt. A két szöveghez 4- í-
tettü z-
tek rá.  

l-
l-

lett felolvasniuk, ma é-

szöveget papírra nyomtatott formában kapták meg a hallgatók. A felolvasás után 
s-

ban válaszoltak a feltett kérdésekre. A válaszadásra mindkét esetben maximum 3 
ról, hogy kér-

mindkét szövegnél kifejtést igényelt a válaszadásban, míg a második és negye-
dik kérdés egyszavas választ vagy néhány szavas felsorolást. 

 A hangos olvasásokat digitá
rögzítettük. A hanganyagok akusztikai-fonetikai elemzéseit a Praat 5.1 verziójú 

d-
tempóját és artikulációs sebességét, kiszámoltuk a szünetek és megakadások el
fordulásait, és megmértük azok hosszát.  

elégséges feltétele az egyes kérdések helyes megválaszolásának. A kiegészíten-
tikai kritériumok szerint állapítot-

a-
pott tempóértékeket és a helyes válaszok arányát a két szöveg között Az 
értékeket átlagoltuk, majd elemeztük az egyének közötti és egyénen belüli tem-
póeltéréseket. A helyes válaszok arányát kérdésekre lebontva is megvizsgáltuk, 
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és további válaszkategóriákat felállítva kiszámoltuk a részben jó, hibás válaszok 
számát, valamint az üresen hagyott kérdések arányát. Az eredményeket százalé-
kosan összesítettük, továbbá elemeztük a válaszok típusait és szerkezetét, és itt is 
kategóriákat állítottunk fel további vizsgálatok céljából. Az összehasonlító szá-
mítások eredményeinek alátámasztására statisztikai próbákat (kétmintás t-próba, 

 próba) alkalmaztunk 5%-os szignifikanciaszinttel számolva. 

3. E r e d m é n y e k  
A) B e s z é d -  é s  a r t i k u l á c i ó s  t e m p ó   Az eredmények részben 

e-
szédtempói között a kétféle szöveg felolvasása során. A számítások után kapott 
értékek ugyanis azt mutatják, hogy a felolvasók 80%-a gyorsabb beszédtempót 

tak tempóér-
tékei nagyobb szórást mutatnak (1,24 hang/s), míg a nyomtatott szöveg beszéd-
tempói alacsonyabb értékeket jeleznek, tehát lassabb olvasási sebesség jellemez-
te a papírról való felolvasást. Erre utal a nyomtatott szövegnél mért átlagos 
beszédtempó (11,9 hang/s), valamint nyomtatott szöveg esetén a tempóértékek is 
kevésbé szórnak (1 hang/s). Ez az eltérés azonban nem igazolható statisztikailag: 
t (18) = -1,156 és p = 0,483. Tehát a kétféle szöveg felolvasása során produkált 
beszédtempók értékei nem térnek el egymástól szignifikánsan. A tempóértékek 
alakulását szemlélteti az 1. és 2. ábra. 

1. ábra 

A hangos olvasások beszédtempóértékeinek eloszlása  

 

tempóértékeinek összevetése során. Ezekben az esetekben az egyénen belüli be-
szédtempók közti különbség 1 hang/s közeli értékeket mutat. A legnagyobb elté-
rést F6 (1,2 hang/s) és F10 (1,2 hang/s) felolvasónál adatoltuk, továbbá volt 
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olyan olvasó is (F1), aki azonos sebességgel (11,3 hang/s) hangosította meg 
mindkét szöveget. A felolvasók között a legmagasabb tempóértéket F6 adatköz-

A monitorról olvasott szöveg olvasása során F5 produkálta a legalacsonyabb be-
szédtempót (10,6 hang/s), míg a papírról olvasott szöveget F3 olvasta a leglas-
sabban (10,76 hang/s). 

Annak érdekében, hogy pontosabb információval rendelkezzünk a kétféle 
g-

mértük a felolvasók artikulációs tempóját is. Ennek értékeit szemlélteti a 3. ábra. 

2. ábra 

Artikulációs tempók a kétféle szöveg hangos olvasásában 

 

Az ábráról leolvasható, hogy a nyomtatott szövegnél mért artikulációs tem-
z ké-

pest. A nyomtatott szöveg olvasása során átlagosan 13,45 hang/s artikulációs 
r-
b-

bet voltak képesek i-
fikáns: t (18) = -1,72 és p = 0,397. A minta tehát nem igazolta azt a feltevést, 

á-
ciós sebességek között.  

B) S z ü n e t e k ,  m e g a k a d á s o k ,  b e s z é d s z a k a s z o k   A felol-
vasások során adatolt szünetek túlnyomórészt mondatvégen és tagmondathatáron 

nagyrészt követte az írott szövegek központozásait, továbbá a szünetek biztosí-
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-ot, és 
-nál magasabb értéket.  

ell különböztetni a néma szünet azon megjelenési for-
máját, amikor az nem a fiziológiás kényszer vagy az értelmi tagolás következ-

i-
zonytalanságából származó hosszabb szünet, megakadás. Célja a legtöbb esetben 

a-
 3. 

ábra eredményei azt mutatják, hogy a papírról olvasott szöveg esetében kisebb 
az egyének közti eltérés a szünetek és megakadások tekintetében, míg a képer-

belüli különbségeket adatoltunk a kétféle szöveg függvényében. 

3. ábra 

 

 

C) O l v a s á s é r t é s .   A kérdésekre adott válaszok kiértékelése azt 
á-

laszt kaptunk a felolvasóktól, így nem teljesült az a feltételezésünk, hogy a 
nyomtatott szöveg kérdéseire sikeresebb lesz a válaszadás.  
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4. ábra 

A válaszok eloszlása a kétféle vizuális információ függvényében 

 

k hatékonyabb feldolgozá-

a-
sott szöveg kérdéseinek mintegy 37,5% százalékát tudták helyesen megválaszol-
ni. a-
szainak nagyobb arányú szórásában is megnyilvánul (9,7db). A papírról olvasott 

alacsonyabb szórásértékben (4,1db) is jelentkezik. A két szöveg feldolgozása 
közötti eltérés megállapításához elvégzett  - próba azonban a rendelkezésre ál-
ló alacsony elemszám miatt nem igazolta a különbséget: (3) = 4,696 és p = 
0,195, így a rendelkezésre álló adatok ellentmondanak annak az állításnak, hogy 

érkezett a kérdésekre, mint a nyomtatott szöveg esetében, de az eltérés nem 
szignifikáns. 

Ahogy az ábráról is leolvasható, a monitorról olvasott szövegnél több pon-
tos választ kaptunk, míg a papírról olvasott szövegnél nagyobb arányban szere-
pelt pontatlan, részben helyes válasz. A hibás válaszok eloszlásában nincs kimu-
tatható eltérés a kétféle felolvasás között. Ugyanez állapítható meg azokban az 

e-
sen hagyták a válasz helyét. 

A válaszok eloszlását kérdésekre bontva is megnéztük, melynek eredmé-
n
ábra). 

válaszokhoz tehát szükség volt a szöveg átfogó értelmezésére és az összefüggé-
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sek felismerésére. A második és negyedik kérdésnél pedig egyszavas válaszokat 
vagy rövid felsorolást vártunk el az olvasóktól. 

 g-
 

a-
i-

vel ezúttal a szöveg konkrét kiragadott egységeire kérdeztünk rá.  
A legnagyobb eltérés a szöveg közepét célzó kérdések megválaszolását 

válaszolni, a nyomtatott szöveg második kérdésére azonban nem kaptunk egy 
k megközelí-

nyomtatott szövegnél egy választ sem tudtunk helyesnek értékelni, az utolsó 
kérdésnél pedig mindkét szöveg esetében egyformán gyenge teljesítményt nyúj-
tottak a felolvasók. 

Az 5. ábra értékei alapján megállapítható, hogy a szöveg eleji információk 
feldolgozásában nem mutatható ki eltérés a kétféle vizuális információ között, 
míg a szöveg k
olvasott szövegek esetében. A szöveg végén olvasott adatokra pedig vizuális in-
formációtól függetlenül kevésbé emlékeztek. 

5. ábra 

A helyes válaszok aránya kérdésenként 

 

A válaszok szerkezeti elemzése során megvizsgáltuk a szó szerinti és a nem 
szó szerinti, de helyes válaszokat, továbbá azokat az eseteket, amikor egész 
mondattal, mellékmondattal, szószerkezettel, vagy szavakkal válaszoltak írásban 
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A válaszok megfogalmazása az eredmények alapján nem függ a vizuális in-
r-

désekre sokkal több nem szó szerinti, de még helyes választ kaptunk, valamint 
ondat alkalma-

zása. Azokban az esetekben pedig, ahol pontos és rövid választ vártunk, a leg-
 

l-
tuk, hogy egyes adatköz t-

é-
hány szavas válaszokat adtak a kérdéssorra. A válaszok írásba foglalása és a 

e összefüggést mutat egymás-

 

4. K ö v e t k e z t e t é s e k   A monitoron megjelenített szöveget az adat-
, az eredmények magasabb tempóértékeket mu-

tattak.  A felolvasók beszédtempói nagyobb arányban tértek el egymástól a kép-

az átlagtól való értékeltérések alacsonyabbak voltak, valamint lassabb beszéd-
tempó jellemezte a felolvasásokat.  

helyes választ adtak az olvasók. A hibás válaszok aránya nem mutat nagymérté-
jellemezte az üresen hagyott 

kérdések számát is.  
A válaszok kifejtettségét és megfogalmazását nem befolyásolja a megválto-

zott vizuális információ. A különbségek a kérdések típusától függnek, valamint 
 

beszédtempó, továbbá az olvasott információk hatékonyabb feldolgozása arra is 

és általában a számítógépen való információszerzés a preferált út számukra.  
l-

dolgozása, mint a részletek megfigyelése, s ezáltal sikeresebb volt a kifejtést 
asási se-

bességgel, másrészt ezek a kérdések nem igényelték az olvasottak pontos felidé-
zését. Nyomtatott szöveg olvasásánál tehát a konkrét információk felelevenítése 
gyengébbnek bizonyult, a részletek pontos feldolgozása nagyobb mértékben sé-
rült.  

A válaszok megfogalmazása az eredmények alapján úgy függ az egyéni sa-
játosságoktól, hogy akik egész mondattal vagy mellékmondattal fejtették ki vá-
laszaikat, azok általában helyesen válaszoltak a kérdésekre, kevesebbet hibáztak, 
és kevésbé fogalmaztak pontatlanul. Ez összefüggést mutathat azzal, hogy a vá-
laszadás során a mondat helyes szerkezeti és nyelvtani felépítése odafigyelést és 

a-
gyobb eséllyel látjuk meg válaszírás közben az összefüggéseket és az esetleges 
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logikai bukfenceket, pontatlanságokat a válasz kifejtésében. Ez a felismerés az 
olvasottak intenzívebb felelevenítésére, újragondolására készteti az olvasót, ami 
a szöveg jobb felidézéshez és pontosabb válaszadáshoz vezethet. 

A nyomtatott szövegnél mért alacsonyabb tempóértékek, valamint a sza-

információfeldolgozási nehézségeinek, amit a válaszadások eredményei is alá-

 
szöveg olvasása során mért tempóértékek nagyobb szórása, valamint a nagymér-

összefügghet azzal, hogy még nem rendelkezünk széles körben egy a digitális 

-elsajátítás 
sá-

val lehet kialakítani és fejleszteni az általános és középiskolákban. (GONDA 
2011) 

Összességében megállapítottuk, hogy vannak eltérések a kétféle vizuális in-
y-

sága között, azonban a kétféle kísérleti helyzetben vizsgált paraméterek egyike 
sem különbözött szignifikánsan. Ez egyrészt a csoportok kis elemszámával, más-
részt a nagy egyéni különbségekkel magyarázható. A kutatást tehát további 
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The production and processing of loud reading: paper vs. screen 

People use the computerscreen nowadays more often to collect informations, than reading 

printed texts. In the same time the quality of reading will be weaker which is in connection with 

the fact that loud reading gradually seats back. The present study investigates reading aloud of 

young adults in comparison of printed and electronical information. The aim of the research is to 

r-

rect reading comprehension. The research was looking for the differences in the reading of these 

two visual informations: (1) the number of blockages, and the rate of their correction, (2) the read-

ing speed and intervals during the reading, (3) the comprehension of different visual informations. 

d-

ing comprehension depends on the visual information: the perception and comprehension of elec-

tronical text is more effective than in case of printed text. The results call the attention to the fact, 

that young adults are presumably using the computerscreen for reading more often, than the 

printed information, and it influences the process of perception and comprehension. 

KANYÓ, RÉKA 
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A határozói  

boszorkányperek szövegeiben1 

1 .  B e v e z e t é s .    céllal készült: az egyik a -ván/-vén 
i szerepének feltáró bemutatása a választott 

korpuszban, melyet 61 boszorkányper szövege alkot (kitekintésként 26 misszilis 
szövegével együtt l-

e-
függések megállapítása a tanúvallomás szövegtípusában  a hagyományos és 
történeti szempontok mellett a kognitív szövegtani megközelítést is tekintetbe 
véve. Amellett érvelek, hogy a határozói igenév állítmányi szerepének vizsgála-
tával a választott szövegtípus bizonyos szövegtani sajátosságaira is rámutatha-
tunk. A határozói igenévi állítmány igen komplex jelenség, sokféle szempontból 
vizsgálható; ebben az írásban egy átfogó kérdéskört emeltem ki, de a gazdag 
nyelvi anyag feltárásához hozzátartozik, hogy utaljunk további, részben a szö-

nyelvhasználat társas dimenziójának a kérdése, a határozói igenévi állítmány 
se (temporalitás, lehorgonyzás). Általánosabb kérdés, hogy milyen té-

ség kialakulásában és visszaszorulásában. 
A vizsgálat abból a megállapításból indul ki, hogy határozói igenév bizo-

nyos szövegtani környezetben betölthetett olyan mondatbeli szerepet, ahol a 
verbum finitum funkciójához közelít (KÁROLY 1956; VELCSOVNÉ 1957, 1981; 
HORVÁTH 1985, 1991, 2003). Ez azt is jelenti, hogy az adott tagmondat hiányta-
lanul megkonstruálható ragozott igével (a korábbi megközelítés szerint átalakít-
ható, transzformálható véges igévé; vö. VELCSOVNÉ 1981: 309). A szakirodalom 
alapján az egyik 
elemekkel kapcsolódik, illetve amikor nincs igei fölérendeltje a mondatban 
(Velcsovné 1981: 311 4; Horváth 1991: 41 4). Ahogy azt majd látni fogjuk, a 
korpusz adatai alapján ez a felosztás valamel
adatból 627 tartozik ebbe a két csoportba). Ebben a munkában figyelembe vet-
tem további kategóriákat: az állítmányi és határozói szerep közti átmenetnek te-
kintem, ha az igenévnek saját alanya van (180 adat). A korpusz jellege és a prob-
léma összetettsége miatt nem hagyható figyelmen kívül az a néhány adat sem, 
ahol a ko- és kontextus alapján egyaránt lehetséges a határozóként és az állít-
mányként értelmezés (39 adat). 

a címben is 
é-
á-

                                                        
1
 A dolgozat a 81189 számú OTKA-projektum anyagait felhasználva készült. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani lektoraimnak, Korompay Klárának és N. Fodor 

Jánosnak, valamint Horváth Lászlónak hasznos tanácsaikért, értékes megjegyzéseikért. 
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nak kérdésére és az adatok tárgyalására. A dolgozatot a korábban jelzett problé-
mafelvetések zárják. 

2 .  H a t á r o z ó i  i g e n é v ,  á l l í t m á n y i  s z e r e p ,  v i z s g á l t  
k o r p u s z .   Mind a határozói igenév, mind az állítmány tulajdonságait a ha-

foglalom röviden össze. Az állítmányt tekintve érdemes már ebben a fejezetben 
e-

zetben még visszatérek. 
A h a t á r o z ó i  i g e n é v  a leíró megközelítésben olyan átmeneti szófaj, 

amely igei és határozószói tulajdonságokat is hordoz, s a mondatban az igével 
kifejezett cselekvés valamely körülményét határozza meg (LENGYEL 2000a: 
224 5) n-

 -ván/-vén 
igenév  lazábban kapcsolódik a mondat alaptagjához; akár olyan laza is lehet ez 

á-
nyos grammatikai rendszerben továbbra is határozóként elemezve). 

A funkciótörténetre rátérve: a -ván/-vén a -va/-ve d-
lagos fejlemény (az -n locativus-modalis rag), ugyanakkor a -ván/-vén 
igenév az ómagyar szövegekben általánosabb, nagyobb funkciógazdagsággal 

A. JÁSZÓ 1991, 1992). A középmagyar korra már funkciómegoszlás 
-va/-ve  állapotot, módot, míg a -ván/-vén 

 HAADER 2006: 377, D. MÁTAI 
1999: 379, LENGYEL 2000a). A boszorkányperek szövegeit olvasva azonban 
még a 18. században is megf -ván/-vén 

-va/-ve l-
 sokkal ritkábban). 

A -ván/-vén az 
az ún. önállóbb használat, vagyis az és vagy azután 
amelyre már KLEMM ANTAL x-

avval 
bémenvén a vásárba és ismét meglakmároztak  KLEMM 1928 1942: 393). A 

n-
 

KÁROLY SÁNDOR 
kódexszövegekben hasonlítja össze az igenévhasználatot (JókK., BécsiK., 

l-
mányában a -ván/-vén 

a verbum finitumhoz 
hasonló szerepet tölt be (KÁROLY 1956: 165, 198, 205, 210 2). KÁROLY szintén 
és, s 
gyakrabban találhatók ilyenek a kódexek szövegeiben, hogysem hibának tekintse 

számos ilyen példa szerepel a tanulmányban, párhuzamos szöveghelyekkel 
(KÁROLY 1956: 205 6). Ezt az önállóbbnak nevezett használatot nem tekinti ál-
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lítmányi funkciónak, ugyanakkor a rendszerében sem helyezi el ezt a típust (l. 
KÁROLY 1956: 162). 

Az á l l í t m á n y

ragozott 
-, mód-, szám- és személyjelentés: 

LENGYEL 2000b: 394). Az összetett (névszói-igei) állítmány esetében ez kopu-
lával kiegészülve valósul meg. Leíró megközelítésben a határozói igenév nem 
lehet állítmány. 

A funkcionális kognitív elméleti megközelítésben a nyelvi szerkezetek (ta-
o-

lyamatot, eseményt prototipikusan az ige fejezi ki (TOLCSVAI NAGY 2010: 51). 
e-

folyamatként 
(TOLCSVAI NAGY 2010: 51 2, a folyamat összetett kifejezésmódjáról 71 3). 

megismerési tartomány (a ta-

melyben az asszociációs középpont az állítmány, amellyel a többi mondatalkotó 
IMRÉNYI: 

2007: 436 8). Ebben a szemléletben is a véges ige a prototipikus állítmány, mi-

között kidolgozási visz r-
talmazza azt a jelentés- IMRÉNYI 2007: 438). 
A kognitív állítmány- -, a szám- és a 
személyjelentés kifejezésének; erre a határozói igenévi állítmánnyal kapcsolatos 
problémafelvetésnél fogok visszatérni. 

vagyis a boszorkányperek szövegeib a-

határozói igenév állítmányi szerepe is inkább összetett mondatokban tapasztal-
ható. Éppen ezért olyan szempontok is fontosak lehetnek a vizsgálathoz, ame-
lyek az összetett mondatokra, s általában a szövegkoherenciára vonatkoznak. A 
tanúvallomások narratív szövegek, ezért érdemes figyelembe venni az esemé-
nyek elrendezését és a tagmondatok kapcsolódási módjait (vö. a legenda szöveg-
típusát vizsgálva BAKONYI 2008: 280 1, aki GIVÓN és LEHMANN megállapítá-
sa

n-
tegrálódnak azokban a tagmondatban, amelyek reprezentálják azokat). Hasonló-
képpen érdemes figyelni arra a vizsgálat során, hogy a tagmondatokban az in-
formáció (lexikai és grammatikai értelemben egyaránt) inkább a tömörség vagy 
a kidolgozás irányába hat-e. Az események elrendezésének módja mellett az 
összetett mondatokban lényeges a tematikus koherencia: i
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 az újraemlítés például a kidolgozás irányába hat; 
BAKONYI 2008: 284). A tanúvallomások szövegében  
térbe kerülése miatt (a narratív szövegekre a propozicionális tudás, térbeli és f

, vö. TÁTRAI 2005, 2006)  i-
szonyok és a cselekményfolytonosság lexikai és grammatikai kifejezésmódjai 
lehetnek lényegesek. 

A k o r p u s z .  Korábban nagyrészt ómagyar anyagon, kódexekben (átfo-
góan, rendszerezve KÁROLY 1956, kifejezetten az állítmányi szerepet vizsgálva 
VELCSOVNÉ 1957, 1981: BatthyK., BirkK., CzechK., ÉrdyK., NagyszK.), illet
leg középmagyar és reformkori szövegekben, 
rendszerezve HORVÁTH 
történeti próza három szinkrón metszetben: 1570 1615, 1670 1715, 1825 1850) 
vizsgálták a határozói igeneves szerkezeteket. A jelenség leírása boszorkánype-
rekre korábban nem terjedt ki, jóllehet a beszélt nyelvhez közelebb álló nyelv-
emlékes anyag vizsgálatát ígéretesnek tartották (vö. KÁROLY 1956: 218). A m
faj és az igenévhasználat gyakorisága között megfelelés tapasztalható, mégpedig 
az elbesz é-
szek, elmélkedések vö. VELCSOVNÉ 
HORVÁTH 1991: 11). Ez is indokolja a tanúvallomások vizsgálatát. A -ván/-vén 

iben általánosabb és gyakoribb hasz-
nálatú, mint a -va/-ve l-
lítmányi szerep pedig a -ván/-vén -n rag analógiás hatása 
miatt, vö. HORVÁTH 2003: 633 4); az eddig vizsgált perekben mindössze egy -
va/-ve -val/-vel 
egyet sem). A tanúvallomásokban a határozói igenévi állítmány viszonylag gya-
kori: a vizsgált 61 per szövegében mintegy 846 adatot találtam, ez perenként 14 
(13,8) adatot jelentene  hozzá kell tenni, hogy nagy szórás jellemzi a szövege-
ket ilyen szempontból. A határozói igenévi állítmányok megoszlásának problé-
mája természetesen további kérdéseket vet fel (l. a 4. fejezetet). A kiválasztott 
boszorkányperek terjedelmükben s
legrövidebb perek terjedelme a latint nem számítva: 928 956 n, a korpuszban 

is változatosak a szövegek: bizonyos perekben nem ismert a tanúk száma, a szö-
e-

ket, hivatalos kivonatként; a legtöbb szöveg részletesen és egyenként tartalmaz-

mellett néhány perszövegben szerepel a vádlott vallomása (akár több kihallgatás 
eredménye) is. 

ö. HORVÁTH 1991 szinkrón metszeteiben is), részben pedig azért, 
mert a missziliseket is a beszélt nyelvhasználathoz bizonyos értelemben közel 
ál HAADER 2006: 370, a perszövegekkel kapcsolat-
ban l. PUSZTAI 1999: 380 6 megállapításait). A határozói igenévi állítmánnyal 
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és a szövegek társas dimenziójával kapcsolatos kérdésekre még visszatérünk a 4. 
fejezetben. 

A dolgozatban az adatokat a forrásként használt kötetek szerinti írásmódot 

megállapítható s az elemzés szempontjából lényeges mondathatárokat [ | ] jelöli; 
-ben 

szerepel majd az adekvát értelmezés: pl. halotta [hallotta], meghis [meg is] vagy 
meghis [mégis]. Továbbá [ ]-ben jelennek meg a tágabb ko- és kontextusból ki-

l-
zése. 

Az a

(pót)kompetencia kérdésessége miatt. Már VELCSOVNÉ is megállapítja, hogy a 
határozói igenév állítmányi funkcióját csak a tágabb szövegkörnyezet alapján 

ezért olykor nagyobb szövegkörnyezetet vagy éppen párhuzamos szöveghelye-
ket   is figyelembe 
kell vennünk. Hozzátehetjük, hogy a tágan értelmezett kontextus (mint ismeret 
és mint viszonyrendszer; a beszédhelyzet és világról való el
zetes tudása; vö. TÁTRAI 2004: 479 82) szempontjából is nagymértékben 
k -ván/-vén 
említett funkciógazdagsága miatt (a határozói funkcióktól való elhatárolás kér-
dése), részben pedig szövegtani okok miatt  ahogy azt majd látni fogjuk  a ko-
herencia grammatikai elemeinek vizsgálata során. Éppen ezért a formalizálható 
eredmények és a kategorikus állítások helyett a korpusz alapján  ha úgy tetszik 

 tapasztalati alapú vagy éppen az adott szövegrész szituációs és tematikus kon-
textusának ismeretét is felhasználó  A 

dolgozat központi kérdéseinek, azaz a határozói igenév állítmányi szerepe és a 
koherencia alakulásának viszonyára. 

3. A s z ö v e g k o h e r e n c i á r ó l .   A dolgozatban figyelembe veszem 
azokat a korábbi, történeti anyagra kidolgozott szöveggrammatikai vizsgálati 
szempontokat és módszereket, amelyben a szövegkoherenciát grammatikailag 
biztosító kapcsolóelemeket rendszerezve vizsgálták (KÁROLY 1995). Ilyenek a 

KÁROLY SÁNDOR lineáris kohéziót vizs-
gált statisztikai alapon, kései ómagyar kori, gyakran nem lezárt szövegekben 
(többek közt a szövegkoherenciát biztosító grammatikai elemek megterheltségét 
az egyes szövegmondatokban), emellett elkészítette a referenciális egységek se-
matikus hálózatát, s azt alkalmazta minden szövegrészletre (KÁROLY 1995: 761, 
766 81; PAPP 1991: 144 5). 
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A jelen vizsgálatban lezárt szövegek szerepelnek, ugyanakkor mivel egy je-
lenséget, a határozói igenév állítmányi szerepét vizsgálom, szintén nem vállal-
kozom a globális kohézió elemzésére. A ko- és kontextust pedig az egyes példák 
értelmezéséhez szükséges  tehát változó  mértékben veszem figyelembe. A 

szó, a szöveg elemei közti szemantikai viszonyra koncentrálva. Arra, hogy a 
eleme 

TOLCSVAI NAGY 2001: 53 4). 
A szövegtípus is indokolja a határozói igenévi állítmányos adatok olyan 

o-
rábbi tanulmányok alapján két l-

azután képviseli az anaforikus elemek 
csoportját) határozói igenévi állítmányok csoportja, a másik csoportban pedig 
nincs fölérendeltje a határozói igenévnek a mondatb

VELCSOVNÉ 1981: 311 4, HORVÁTH 1985: 320 1, 1991: 41 3). Ez a 
két csoport a hivatkozott kutatásokban elkülönül. A tanúvallomás szövegtípusá-
ban tapasztaltak alapján azonban árnyalható a korábbi kutatásokból kialakult 
kép: 
koreferenciának hasonlóan nagy szerepe van az állítmányi szerep felismertetésé-

egyes szövegrészekben. 
Ennek érzékeltetésére a korpusz egy kisebb szeletét mintának választva (9 

per szövege, összesen 145 adat) alapján megvizsgáltam a határozói igenévi ál-
lítmányt tartalmazó szövegrészekben annak megoszlását, hogy a szövegkohe-
renciát biztosító grammatikai elemek közül melyek ismertetik fel az adott hatá-
rozói igenév állítmányi funkcióját. A statisztikába most nem vettem bele azokat 

t-

mintául választott 145 
b-

lehetséges például lexikai koreferencia és mellérendelés vagy idézet és anafora 
kire felelvén, hogy [...], 

ki
szós kapcsolódás érvényesül az adatok 31%-ban (45 adat); ugyanilyen arányban 

a-
tok 20%-ában csak anaforikus elem ismerteti fel az állítmányi szerepet; az idézet 
10%-ban érvényesül (viszonylag sok a közlésige), a lexikai koreferencia pedig 
mindössze az adatok 8%-
felismerését. Ez a kisebb statisztikai vizsgálat természetesen csak az arányok jel-
zésére szolgált  a teljes korpuszt vizsgálva valamelyest bizonyára más képet 
mutat a százalékos megoszlás (emellett tanulságos lenne az egyes perekre le-
bontva megvizsgálni ezeket az arányokat). Mindenesetre ennek a 145 adatnak a 
vizsgálata is alátámasztotta, hogy a koreferenciának hasonlóan nagy szerepe van 
a boszorkányperekben található határozói igenevek állítmányi funkciójának ér-
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tékeltetésében, mint a mellérendelésnek  még az ún. magában álló állítmányok 
egy részében is.  A dolgozatban nem tartozik részletes elemzés az egyes példa-
ként hozott adatokhoz, csupán arra mutatok rá, hogy az adott szövegrészletben 
milyen nyelvi elemek hogyan ismertetik fel a határozói igenév állítmányi szere-
pét. 

M e l l é r e n d e l é s .   A mellérendelés hagyományos megközelítésben az 
egyes tagmondatokat egységként összekapcsolja tartalmi-logikai összefüggések 
alapján. Ezt az össze
térbeli-
tagmondatok között egyenrangú a viszony, vagyis az egyik tagmondat nem azo-
nosítható a másik tagmondat valamely BALOGH 2000a: 535). 
A vizsgált jelenségre vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy ha a határozói igeneves 

g-
; az igenévi állítmány így explicit, 

r-
puszból egy példát (a példa után szerepel a per száma s a kötetbeli oldalszám, 
misszilis esetén a levél sorszáma a kötet alapján és az évszám):  

(1 akkor hallyot

az kankalik ágoshoz kötvén az Tehenit, és ott megh mosta  (282. sz.,151) 
...] és hogy az közzelleb el mult Nagy Pénteken minden cselédj 

Tehenét az kankalék agoshoz kötötte s egészlen megh mosta  (282. sz., 157) 
Olyan példát választottam, ahol ugyanaz az esemény az egyik vallomásban 

igenévi á
-

vonatkozik). 
 és, is; továbbá többször szere-

pel a pedig, de, hanem, mindazonáltal, noha, mivel. 
A n é v m á s i  k o r e f e r e n c i a .  A tagmondatok közt nem egyenrangú a 

ki, amellyel hagyományos értelemben határozói szerepet tölt be (vö. az alárende-
HAADER 2000: 477). Mind a korpusz, mind a probléma szempontjából ér-

- vagy okviszony kifejezését: ezeknek a 
funkcióknak más grammatikai-lexikai elemekkel való betöltése ugyanis 
a -ván/-vén önállóbb szerepének felismerését. Emellett 

e-
pel, például , annak utána, míg, azonközben, akkoron, azért, 
azokáért, aziránt, ahonnét, aholott, stb. 

JUHÁSZ 1992): 

(2) 1633: Noha Chyákj Uram leuelét it találuán hogy [ mikor ] megh érkeztem, 

melyben irja az Leánjomnak az Feleségének beteges állapattyát LobkP. 30. sz.) 
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(3) 1722: Ma reggel akarok vala irni, de nem volt szüneti egész déligh nállam az 

embereknek. Most távozván el, ugj irhatom ez kevesset, bövebben iratván 

[mód] Andrássinak Károlyi 254. sz.) 

(4) tanú és társai] az után viszsza menvén ismét a lakodalmas házhoz, hát k-

 már helyén vagyon az a szakácsné szálja  

évmási a  tag-
mondatban reprezentált eseményre, vagy annak valamely vonat-
kozik 
helyezi azt. Néhány példa a korpuszból: 

 
A  vonatkozik: 

Item magához hitegetvén megh irt Domokos Jánosnak Eöcsét, 
mellyelis 

 
Az esemény  

hazanal, oda menven ezen fatens s szomszedivel ugyan ot tallalta az ember feiet 
azon Aszonynak hazanal  

Visszautal a korábban reprezentált eseményre: 
Item ezen I. böchületes Szakály Gáspár, három heti gyermekét este fe-

lé a böcsübül ki ragadván, mellyen Szakálly Gáspár igen megh indult, azért 
visza tette az I a gyermeket,  

A cselekvés eredményére referál: 
A Korbacsics Marinka felül pedigh azt mondhattya, hogy a föllül 

eránt Tisztarto Urnak panaszolkodott volna a Fatens, réá megh haragudott,] s 
ejtzakának idein másod magával réá menvén a Fatensre, s a kezeit hátra kötöz-
vén, ugy hurczolta  

Koreferencia és idézet: a szövegtípusból adódóan gyakori a megidézett be-
széd, ennek kifejezésére különféle közlésigék találhatók a korpuszban, gyakran 
határozói igenévi állítmányként, például: felelvén, kérdezvén, tudakozódván, 
mondván, fenyegetvén, szidván, pántolódván, összeboszorkányozván, 
összeszólakodván stb. 

kit is a Tanu kérdezvén kire gyanakodnék, s mi okbul esett légyen raj-
ta  

arra Németh Panna felelvén, ne fély semmi baja sem lesz
(400. sz., 537) 

[ ] kerdeszte a tanutul 
hova ment a kend selirje Polyak Andras arra felelven a tanu bizony nem tudom 
én, Bencsane felelven tudom én Toronyara ment Sztankonenak orvosagert  
(450. sz., 700) 

koreferencia  lexikai ismétlés, szinonímia: 
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Véghre aztis masoktúl értette, hogy maga mostoha Annya Major 
Mihálynak tudnyiillik felesige nehéz betegségben esvén, ennek nyavaláját neve-
zett Major Mihály Leánya Czáki Istvánné Téteményének tulajdonitotta,
sz., 224) 

vajat adván el e-
gyelmeknek, ezen vay eönnön magátul megh gyullatt, és szikrákat hánt,
sz., 221) 

( mellyért szólván ezen Fatens hogy nem csak egy Embernek 
kölletnék azon füvet adnyi, hanem többeknekis, mivel egyaránt való Jobbágyi 
vagyounk az Urasághnak, ezen szókra nézve visza küldöttö Mokrányi Máttyás 
Ispán a pinzit Bán Györgynek,  sz., 31) 

[azt talalak feöl magok közöt, hogy ezen Aszony nem egiebert 
megien feöl hanem uagy giökeret assny, auagy egiebféle Babonassagot 
czelekedny, feöl menuin annak okáert 
Aszony embert egy rekettie bokornal egy Réthben allany|] hogy [mikor] oda 
akart meny megh nizny mit csinal, mindgiart , 
tünéssit magaban nem akaruan tartany, hanem jelentete megh az falluban [...]
(452. sz., 708) 

Az utóbbi példában az igei állítmány esetében is megjelenik két olyan 
nyelvi elem, amely a koreferenciát kifejezi névmási és lexikai szinten egyaránt. 

 
 

(11) Maid egy oraigh sippal, dobbal magok között mulatván, az után el 
tüntenek.  

 
Több határozói igenévvel kifejezett eseményt kötnek össze 

anaforikus elemek: 
s ezek megh lévén , Fejér Ilona, vizet forralt, és azon vizet, 

egy tekenyöben söprüt tévén [mód], azon által szürvén, annak gözére 
Hertelendy Jánosnét álliván [állítván](!), azután onnand ágyában helyheztetvén, 
s ott egy kevessé nyugodni hagyván,| noha az alatt Hertelendy Jánosnét azonban 
kivánta hadni  sz., 498) 

 
Egy igeneves eseményt kapcsol több elem (túlzott kifejtés?): 

Azal Deutralis Bencsane meg rantvan [mód] az fatensnek gubajat, 
kinszeritette maga melle ülni arra valo nizve a tanu le is ülven melleje 
beszilgetesnek okaert|, [  ...]  
(450. sz., 701) 

 

e-
léssel is , amely a cselekményfolytonosság biztosítása mellett az 

 A kohéziót ugyanakkor gyengíti a 
HAADER 2006): a 
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mondathatár, tagmondathatár eldöntésének (a központozás 
e-

 emellett sajátosan keveredik az 
olykor túlzott kifejtettség (például a felesleges alanyismétlés) és az értelemzava-
ró kifejtetlenség. Elég arra utalni, hogy gyakran az elbeszélt események összes 

yben szerepel, ez pedig nehezítheti az aktuális cse-
  

tehát, hogy éppen azok a szövegkohéziót biztosító grammatikai elemek gyakori-
ak, amelyek a határozói igenév állítmányi szerepét is explicitté teszik  ugyan-

ö-
 

Az á l l í t m á n y i  s z e r e p  f e l é .   Átmeneti kategóriaként szerepel az adatok 

között a s a j á t ,  f ü g g e t l e n  a l a n n y a l  

igével megkonstruált változatnak, mivel további jelentés- r-

HORVÁTH 

1985, 1991). 

(14) harmadik éjczakára kelvén ismét egy kalapos le eresztett haju sze-

mélyt látott [a tanú] az ágya fejénél,  (404. sz., 549) 

(15) Nemde más alkalmatossággal ismét az ételét vetted el Marháinak, azt reád 

fogván [ti. a gazdák] azonnal megh jobbultak [ti. a marhák]. (400. sz., 542)  A szöveg-

típusból adódóan komplex,  viszonyt fejez ki. 

(16) Mind az által holnapot aduán Isten érnem, ugyan által megyek hozzá-

tok es megh Latogatlak benneteket. 73. sz.) e-

lentéstartalmú] 

(17) Eddigh töb leveleimbül genuine ki tanulhattad Édesem az dolgokat, 

mint folytanak és folynak, mert dolgaim nem levén [ok], napjában olykor kétzer is irok 

Szivem. 60. sz.) 

Noha nem állítmányi funkcióról van szó, több okból is szerepelnek ezek a szerke-

zetek a korpuszban: az egyik oka, hogy ez a szerkesztésmód a mai nyelvhasználatra is 

LENGYEL 1986). Noha a független alanyos igenév is -ván/-vén 

A régi magyar helyesírást megtartván, végig az olvasó segítségére kell 

lenni -va/-ve képz e-

ezt vizsgálva már nem látszik igazolódni az, hogy [...]; 

X. Y., e  , [...]. A korpusz és a 

vizsgálat szempontjából pedig azért is lényeges ezeket a szerkezeteket is vizsgálni, mert 

olyan esetekben, ahol a kontextus alapján is többféle értelmezés lehetséges, gyakran a 

o-

lás. 
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4 .  T o v á b b i  p r o b l é m a f e l v e t é s e k .   A dolgozatban részletesen 
 

az alábbi kérdéskörök külön-külön dolgozatot érdemelnének, a kutatás ezen 
szintjén (s terjedelmi okokból) azonban csak utalhatunk a további vizsgálódások 
lehetséges irányára. 

Társas, d i m e n z i o n á l i s  jelleg a szövegekben.  A boszorkánypereket 
azokhoz a nyelvemlékekhez szokták sorolni, amelyek a beszélt nyelvhasználat-
hoz közel állnak: a tanúk ugyanis kevéssé ismerhették írott nyelvváltozatok 
bármelyikét (vö. PUSZTAI 1999). A perszövegekben ugyanakkor sajátos keveré-

 ezek feltárása és vizsgálata külön dolgozat tár-
gya lehetne. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy átírt, gyakran másolt szöve-

é-

A határozói igenév állítmányi szerepének és a hivatali fogalmazásmód kapcsola-
nem lehet kategorikus kijelentéseket 
sit venia r-

dulását is tekintetbe kell venni. Annyi bizonyos a korpusz alapján, hogy ez az 
igenévhasználat általános gyakorlat, nem csupán egyéni szövegalkotási sajátos-
ság lehetett  bár az egyéni ízlés vagy a hivatali stílusnak való megfelelés igénye 
hathatott az ilyen szerkezetek gyakoriságára. További kérdéseket vet fel a ma-

 ye 
lenne: itt csak utalni tudunk arra, hogy ez már a kódexekben, például a bibliafor-
dítások párhuzamos szöveghelyeit tekintve is problémás. Noha ezek a szövegek 
a közvetlen latin forrásai e-
rundiumos szerkezetek általában 
határozóiigenév-használatnak (vö. KÁROLY 1956: 164 70). A saját alanyú parti-

de a latin mondatnak mindig igei állítmánya 
van (FERENCZI  MONOSTORI 1998: 19). a következés kife-

z-
 Ezzel szemben mind a független alanyos szerkezet, mind pe-

igenév önállóbb használata kimutatható rokon nyelvekben is (l. az obi-ugor pél-
dákat: SZ. KISPÁL 1981: 36). 

l e h o r g o n y z á s ,  
t e m p o r a l i t á s .   A prototipikus állítmány, az igealak a megkonstruált fo-
lyamatot azonosíthatóvá teszi a pillanatnyi diskurzustérben (vö. TOLCSVAI 

NAGY 2009: 373, 383). A határozói igenév ebben a megközelítésben folyamat- 
jelentés-

sszetett mondatokban. 
VELCSOVNÉ ezeket az igenévi állítmányokat a , -
ide t-

(1957: 107). Ami a szám- és személyjelölést illeti, a határozói igenévi állítmány 
alanya csak koreferens lehet a szövegkörnyezettel (vö. GUGÁN 2007: 107). Nem 
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Husvét Szombattyán Racz kevien menvén az Uramal Csiszár Istvánnyal vala-
mely dolganak végben vitelére és el menet az Ur egyrül másrul tudakozvalik 
tülem  (403 á-

meg, melyet talán az is befolyásol, hogy az elbeszélés mely részeiben jelentke-
zik, s milyen kapcsolóelemek veszik körül  ez további vizsgálatot igényel. 

A boszorkányperek szövegtípusa láthatóan jó feltételeket teremt a határozói 
ig
meg közvetlenül, hogy miért jelenik meg a szövegekben. Az igei és határozói 
igenévi állítmány közti f u n k c i o n á l i s  s z i n o n í m i a  az eddigiek alapján 
bizonyítható, a jelenség kialakulásának oka azonban egyáltalán nem tisztázott. 
Problémás továbbá az is, miért szorult vissza a jelenség, ugyanis jobbára már a 
19. században szinte példátlan (vö. HORVÁTH 2003: 758)  noha érdekes és ta-

is (vö. HORVÁTH 

1993: 143 4); ilyen például Hajnik Imre középkori perjogról szóló 1899-es érte-
kezése, amelyben jócskán találtam határozói igenévi állítmányos szövegrészeket. 
Ezek feldolgozása egy további dolgozat tárgya lehetne. Ahogyan kérdés az is a 
határozói igenév állítmányi szerepével kapcsolatban, hogy milyen viszonyban 

 szin-
HAADER 2004, 2008: 258). Utóbbi azt 

jelenti, hogy a kódexszövegek

mellékmondatos szövegalkotás. Hogy e tendencia és a határozói igenév önállóbb 
használata között van-e összefüggés  sok más, a témára vonatkozó kérdés mel-
lett  . 
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Adverbial participles as predicate  on the evidence of 

documents of witch trials 

In this paper are examined adverbial participles (with the derivational affix -ván/-vén) in a 

special role, since they (had) a function in the predicative of a sentence. Thus their role were close 

to finit verbs. The data of the research come from testimonies/documents of witch trials from the 

17th 18th century (~846 items of data from 61 documents). This contextual linguistic phenome-

non is a textological problem, since it is connected with a special use of coordinating conjunctions, 

and  on the evidence of the research  anaphoras, which are characteristic of these texts. Beside 

the historical linguistical view, the functional cognitive approach also plays a role in the analisys. 

VARGA, MÓNIKA 
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A visszafelé beszélés stratégiái 

1.  B e v e z e t é s .   A visszafelé beszélés egy ritka és különleges beszéd-
produkció- 

beszédet képes így létrehozni. Rövid, egy vagy két szótagos szavak megfordítá-
sára bárki képes, de hosszabb szavak azonnali megfordítására vagy folyamatos, 
spontán visszafelé beszélésre, kommunikációra csak nagyon kevés ember.  

A jelenség sok tudományos kérdést vet fel a pszicholingvisztika területén. 
tterében? Okoz-e valamilyen nyel-

vi problémát (például diszlexia, diszgráfia, percepciós zavar stb.), vagy inkább 
különleges adottságnak, tehetségnek kell felfogni? Mutat-e összefüggést az 
idegennyelv-tanulással? Milyen szabályrendszereket alkalmaznak a bes
Meg lehet-

 
A beszédészlelés egyik részfolyamata a szeriális vagy sorozatészlelés. Ez a 

n-
gokat, hangkapcsolatokat a hallgató ugyanolyan egymásutániságban legyen ké-
pes azonosítani. A szeriális észlelés az anyanyelv-elsajátítás folyamán alakul ki 
körülbelül hároméves korra (GÓSY 2005). A spontán beszéd szerialitásbeli té-
vesztései megakadásként realizálódnak: perszeveráció (például: A stopstáblánál 
kell befordulni!), anticipáció (például: ), meta-
tézis (például: A magyar agglitunáló nyelv.) (GÓSY 2004). Ezekben az esetekben 

tudatosul a megakadása. A (normál) beszédprodukció létrehozásának szemlélte-
tésre Levelt (1989) modelljét alkalmazzuk (1. ábra). 
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FOGALMI SZINT 

preverbális üzenet 

 

e-

ret, enciklopédia 

ÁTALAKÍTÓ 

grammatikai kód 

fonológiai kód 

 

 

lemma 

FONETIKAI TERV 

 

 

 

 

artikuláció 

HALLHATÓ 

BESZÉD 

 

1. ábra 

A beszédprodukció modellje 

Ez alapján a fogalm sz-
szafelé beszélésben a normál irányú megnyilatkozáshoz képest, mivel az üzenet 

n-
tális lexikon viszont már eltérést mutat, az ez o-
netikai terv, hallható beszéd), pedig már az új beszédmód jellegzetességeit mu-

kell még végezni. 
A nemzetközi szakirodalomban Nelson Cowan és kutatócsoportja (1982a, 

1982b, 1985) foglalkozott a jelenséggel. A kutatásaik alapján megállapították, 
aalapon, nem 

vizuális élmény alap
hangok szerialitását változtatták meg, a szórendet nem, így közel normál tempó-
jú spontán beszédet tudtak létrehozni. A produkció mellett a percepció is közel 
állt a normál beszédéhez. 

Kutatásunk célja, hogy minél átfogóbb képet alkothassunk a (magyar nyel-
y-

 
Hipotézisünk szerint 1.  és 

így nehezebben megfordítható szavak elkerülésére 2. a morfémahatárok mentén 
3. az adatköz-

4. a hosszú szavak 
tagolásával kise  



 Tamás Dóra Zsófia 49 

2 .  K í s é r l e t i  s z e m é l y e k ,  a n y a g  é s  m ó d s z e r .
n-

ten gyakorolja a speciális beszédprodukciót a kommunikációban is. Ennek kö-
n a visszafelé létrehozott spontán beszéde folyékony; percepciója, 

38 éves férfi) évek óta nem beszélt visszafelé. Fiatal korában gyakrabban tartott 

a-
lindromok (visszafelé olvasva is értelmes mondatok, rövidebb szövegek) létre-
hozásában van gyakorlata, kommunikációban még soha nem vett részt, inkább 
csak izolált szavakat szokott megfordítani. 

szavakkal jelölt fogalmakat ábrázolt. A feladat az ábrák azonnali, gondolkodás 
b-

ségei révén nem számítottunk egységes megoldásokra. A képek kapcsán tekin-
tetbe vettünk téves azonosításokat, nagyobb kategóriába illesztés ó-
val való megnevezést is. Ezzel a feladattal azt kívántuk megismerni, hogy 1.  ha 
összetett szót választanak a lexikonból, azt egyben vagy szétválasztva fordítják-e 
meg; 2. inkább egytagú szóval nevezik-e meg a képen látható fogalmat, ha ez 
n  

e-
yelvhasznála-

á-
laszolni. Az összetett szavakhoz hasonlóan ennél a feladatnál is 1. a morfológiai 
határon való tagolás megléte 2. a szótárból való válogatás befolyásoltsága volt a 
kérdés.  

l-

-e a vártnak (illetve tartalmaz-
e összetételt e-

, illetve nem analitikus megfordí-
tást; valamint képet alkottunk arról is, hogy a realizált szavak mennyire felelnek 
meg az általunk várt (összetet   
 

3 .  E r e d m é n y e k .   
sz-

szetett szóval. A fennmaradó hét egytagú szó volt, amelyek egyes esetekben a 
kép azonosításának hibájából jöttek létre (például: nadrágtartó helyett ), 
más esetben pedig a konkrét tárgy megnevezése helyett egy nagyobb kategóriá-
ba való besorolásként jöttek létre (például: a várt  helyett kálbát 

ya: két téves azonosítás, öt hiperonima. A fennmaradó 
huszonhárom hangsor egy összetett szó megfordított változata, egy kivétellel a 
realizálni szándékolt tárgy neveként (a várt  helyett kökötrak 
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hangzott el, de ez szintén összetett szó). A huszonháromból egy háromtagú ösz-
szetétel, míg a többi két összetételi tagra 
szegmentálva fordította meg a szóalakokat (például: szarvasbogár realizációja  
a morfémahatár jelölésével  savrasz|rágob; a bárszéké: ráb|kész). A háromszo-

tejszínhab szót két egységként níszjet|bah alakban fordította meg 
 

F2 eredményei a visszafelé beszélésnek egy más technikáját mutatják. Az 
radó tíz 

e-
sen azonosított kép, és nyolc hiperonimával való megnevezés, mint például 
bankkártya helyett atyrák bárszék helyett kész 
tagolása tekint
összevetésében. F2 a fennmaradó húsz esetben minden szót (morfémaszámtól 

evdemsegej ötteknevgyen  

hiperonima. F3 az összetett 
szavak többségét, 84%-

jelent, csak éppen fordított arányokkal.  
Az összetett szavak tagolásának elos . ábra 

szemlélteti. 

2.ábra 

Az összetett szavak tagolása 
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a-
s-

Mi történik az üveggel, ha leejtjük? Eltörik. / Összetörik / Széttörik. 

b-
z összetett 

szavakhoz hasonló körülbelül 10-90%-os arányt mutatja. 
F2 ebben az esetben is nagyon egységes módot alkalmaz megfordított be-

szédében. Az összetett szavakhoz hasonlóan itt is minden esetben egy egység-
z válaszából tizenhét tartalmaz 

-
molosámnyéfel  

tagolatlanság tekintetében. A kérdések 70%-ára i
ezeknek 100%-át egy egységként kezelte. 

. ábra mutatja be. 

3. ábra 

 

 

z-
tünk a téves fordítások tekintetében. Azt feltételeztük, hogy a hosszabb hangso-

-nél és F3-nál) több tévesztést generál, 

beszélhetünk, némi különbség l
közt: a legtöbb téves megfordítás F2-nél található (körülbelül 25%), míg a másik 

). A javított hibák aránya 
r-

mada. Az arányokat a 4. ábra szemlélteti. 
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4.ábra 

Téves megfordítások 

 

Annak érdekében, hogy a hibázások hátterét jobban fel tudjuk tárni, meg-
mértük a realizálódott hangsorok ejtésidejét. Az eredményeket 

e-
j-

, hogy a tagolásmentes 
megfordítás ellenére megjelenik-e szünet a fordított szóban a morfémahatáron.  

A mérések szerint F1 és F2 átlagos ejtési ideje közel azonos (9,6 hang/s, il-
letve 9,4 hang/s), ehhez képest F3 kevesebb, mint feleennyi hangot ejt ki egy 
másodperc alatt a megfordított hangsorok esetében (4,2 hang/s). Ez a nagy kü-

, ami F3 eseté-
a-

metodikájára, vagyi
g-

állást eredményez a morfémahatáron. 

bonyolultabb i-
g-

sort. A rövidebb szavak kisebb arányban szinonimák (pl. fagylalt  jégkrém), 
egória megnevezése (pl. bogár  szar-

motivált szavak 83%-ában valóban ilyen lexémát realizál, F2 75%-ban, míg F3 
70%-ban. Ez összefüggésbe hozható a tagolt megfordítások arányaival. 

4 .  K ö v e t k e z t e t é s e k . A á-
l-
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maznak. F1 és F3 nem egységes módon fordítja meg a szavakat, hanem valami-
s mellett dönt, hol pedig a szó végé-

90%-ban inkább tagol, addig F3 ugyanilyen mértékben az egységes megfordítás 
 ejti ki visszafelé 

 és részben F3 
á-

lis lexikonból külön egységként aktiválja (l. LEVELT 1989), így kisebb értelmes 
hangsorokra tagolja a szavakat. Így újraértelmezi a szó fogalmát: önálló elem a 
szabad és a félszabad morféma, a kötött morfémák (toldalékok) viszont nem vá-

Amennyiben 
kommunikációs helyzetben is ezt a stratégiát alkalmazzák, úgy a fordított beszéd 
sokkal tagoltabb lesz

folyamatosabb kommunikációt valósítanak meg, a percepciót megkönnyítik, és 
 

o-
o-

kon kívül a félszabad és szabad morféma is a megfordítandó egység szerves ré-

hangsorok nem aktiválódhatnak a lexikonból teljes alakjukban. Alanyunknál 
n ejt 

t-
keztethetünk a fonológiai visszacsatolás fontosságára, illetve szükségességére a 
pontos megfordítás érdekében; valamint kizárhatju o-
nológiai hurok alkalmazásával szemben. 

Az F3-
tempójával és a szavakon belül tartott szünetekkel, mivel így megvalósul egyfaj-

t-
rehozott fordított alakok akkor tartalmaznak kevesebb h

a tagoló stratégia mellett dönt. 

tehetjük. A jelenség különleges volta miatt kis mintán elvégzett kutatás alapján 
nem vonhatunk le általános következtetéseket, de azt megállapíthatjuk, hogy a 

e-
. 

e-

eredményez, több hibázást von é-
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csatorna. 
 A másik metódus ezzel szemben egy könnyített utat választva (tagolt szó-

alakok) gyors beszédtempót és kevés hibázást eredményez. Ez produkciós és 
ám a hangsorok ilyen módon nem felel-

 
A kétféle stra

e-
szél visszafelé, akkor is csak monologikus helyzetben, szavak, pár mondatos 
szövegek, memoriterek megfordításában van gyakorlatuk. A második stratégiát 
alkalmazó F1 ezzel szemben párbeszédre, valódi kommunikációra is képes ezen 
a módon, és heti szinten gyakorolja képességét. 

e-
rek mögött: míg F1 mindenek 
és percepció), addig F2 és F3 inkább a nyelvtani szabályoknak való megfelelést 

e-
lent.  

atégiákat alkalmaznak a hosz-
szabb szavak elkerülésére, beigazolódott. 

í-
í-

 Ez a fajta gyakorlat nagyon hasonlít az idegennyelv-
tanulók FÆRCH  KASPER (1983) által meghatározott kommunikációs stratégiái-
hoz, miszerint vagy az elkerülést választják, azaz megváltoztatják a kommuniká-

iós stratégia), vagy a végrehajtást választva alterna-
tív tervet dolgoznak ki (végrehajtó vagy parafrazeáló stratégia) (MARKÓ 2003). 

Második hipotézisünk, mely a morfémahatárok mentén való szegmentálásra 
vonatkozott, így csak részben teljesült. Egyik adatkö a-

közt (10-90%, illetve 90-10% megoszlásban). 

volt. A bemutatott eredmények tanúsága szerint ez is csak részben igaz. Mindhá-
á-

gfordítást. Így 
ó-

 
Negyedik hipotézisünk azt mondta ki, hogy a hosszú szavak tagolásával ki-

sebb hibaszázalék és gyorsab o-

és a hosszabb szavak ejtéséhez a normál alak kimondására volt szüksége. Az 
ös
ezzel szemben a normál szerialitású alak kiejtése nélkül, kevesebb tévesztéssel 
hozták létre a visszafelé kiejtett hangsort. 
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The strategies of speaking backward in Hungarian 

The backward-speech is a rare and special type of speech production. A fluent  backward 

talker is able to pronounce the speech sounds of the words in reverse seriality.  The purpose of this 

paper is to describe the morphological structure and general regularities of Hungarian backward-

speaking. In this research, using word lists, we  have compared three different speakers' compound 

word dividing techniques and avoidance strategies. 

TAMÁS, DÓRA ZSÓFIA 
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Az udmurt nyelv helyzetének változásáról a média tükrében 

1. B e v e z e t é s   Az oroszországi finnugor népek jelenlegi nyelvi helyze-
tét összefoglalóan úgy jellemezhetjük, hogy fennáll a nyelvcsere veszélye. En-
nek  használja az anyanyelvét 
a legaktívabban. Ezt támasztják alá azok az általam 2007 2008-ban folytatott 

folytattam. Az akkor végzett kutatás alapján megállapítható volt az is, hogy a te-
 

Az azóta eltelt évek során megfigyeléseim szerint az udmurt nyelv haszná-
Mindezt annak alapján állítom, hogy megvizsgáltam 

az udmurt nyelvhasz-
nálók médiafogyasztási szokásait A kutatás eredményeit jelen tanulmányban is-
mertetem.  

2. A  k u t a t o t t  t e l e p ü l é s .   
kutatást 2007 2008-

-re helyezkedik el. 
-es cenzus alapján 319 ember közül 

314-en vallották magukat udmurtnak. Alekszandrovo falu összlakosságából 202 
-

(170) többségben vannak férfiakkal (149) szemben. Bár kis településnek számít, 
a faluban mégis  van egy 11 osztályos iskola, egy orvosi r a-
mint egy posta. 

3. A  2 0 0 7 2 0 0 8 - a s  k u t a t á s  á l t a l á n o s  e r e d m é n y e i .   A 
2007 2008-as kutatás a 2012-
mely SALÁNKI ZSUZSANNA módszereit veszi alapul. A 2007 2008-as kutatásban 
34 iskoláskorú gyerek, valamint 11, a 38 53 év közötti korosztályhoz tartozó la-
kos vett részt. Az eredmények akkor azt mutatták, hogy az udmurt nyelv helyze-
te nagyon aggasztó volt, fennállt a nyelvcsere veszélye. á-
rult hozzá, hogy az udmurt nyelvet csak családban váló kommunikációban 

hogy a modern világ fogalmait közvetíteni tudják általa. Mivel a fiatalok oroszo-
sodásának nagyon magas az aránya, a kapott válaszok arra utaltak, hogy az adat-

y-
tat -e 

beszélni a gyermeke vagy sem
magas A kutatásom közben az is kide-

 úgy véli, hogy 
több nyelv tudása zavarhatja a tanulási folyamatot és túlterhelheti a gyerek 
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agyát: 
1  

De a város is befolyást gyakorolhat a fiatalokra, akik oda költözésük után 
nem his uk , vagy nem tartják 

ban is. Pél-
rik 10%-a olyan vegyes házasságban él, melyekben a há-

zastárs (többnyire) orosz, s az ilyen családokban a gyermek már nem lesz mari 
(PUSZTAY 2006: 72, 255).  

4. A z  u d m u r t  m é d i a f o g y a s z t á s r a  v o n a t k o z ó  k é r d é s e k .  
 változni kezdett. Tényként ke-

o-
rábban. Fontos, hogy 2011 óta havonta olvasható egy fiatalokhoz szóló folyóirat, 

SELIVERSTOVA 2008).  Jó-
g-

2  
A 2007 2008-as udmurt médiafogyasztásra vonatkozó kérdések válaszait 

(a sajtó, televízió, rádió és az internet használatának nyelve, a használat gyakori-
sága) az 1. ábra mutatja. 

1. ábra 

A falusiak médiafogyasztása (2007 2008) 

 

-
fiataloknak csupán 1,6 %-a válaszolt, ezért a kapott válaszokat nem tartom rele-
vánsnak. Az ábrán látható, hogy a sajtótermékek olvasását, a TV nézést, vala-
mint a rádióhallgatást . Azonban a TV- és rá-

, mert a 2007 2008 
 

                                                        
1
 Minek kell neki [a gyereknek SY.] az udmurt nyelv, az iskolában úgy is sokat tanulnak, 

 Ardaseva L. 48 éves. 
2
 www.vk.com  

http://www.vk.com/
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A médiafogyasztási szokások feltételezett változásának igazolására megis-
mételtem a korábbi kutatás idevonatkozó kérdéseit. Az eredmények a 2. ábrán 
láthatóak. 

2. ábra 

A 2012-es kutatás eredményei 

 

o-
eihez 

fiatalok aránya a médiafogyasztók körében
dést azzal magyarázták, hogy a TV-
szemben a 4-
soro l-
talános a tapasztalat, hogy a finnugor nyelveket csak korlátozott mértékben 
használják a tömegtájékoztatási eszközökben (PUSZTAY 2006:162). Ezen kívül 
megjelentek újabb folyóiratok, amelyek az interneten is könnyen hozzáférh

Dart3 
amelynek az a koncepciója, hogy fiatalok írnak fiatalokról. Ráadásul a folyóirat 
szerkesztése is fiatalok kezében van. A Dart egyaránt érdekes lehet mind az is-
koláskorú gyerekek, mind a kamaszok és egyetemisták körében is. 

5. A z  i n t e r n e t  s z e r e p e .   Érdemes külön bekezdést szánni az inter-
net témakörének. Az udmurt társadalomban az internet-használat az elmúlt öt 
évben vált valóban tö a-
pott, hogy fennmaradhasson. Egyrészt fórumul szolgál az udmurt nyelv korlátlan 

l-
ráadásul a különleges udmurt karaktereket is használhatják Másrészt az 

internet ismeret- az 
udmurtok számara, hiszen az internet segítségével nem csak a világ ismeri meg 

, hanem az udmurtok is többet megtudnak a világ más tájairól. 
Ami az udmurt interneten használt kommunikációs nyelvet illeti, sajnos 

nincsenek kvantitatív adatok, de az internetes profilokat, elektronikus levelezé-
seket és azok nyelvhasználatát, nyelvválasztását figyelembe véve több változat 

                                                        
3
 - d-

murt Vil http://issuu.com/metabox/docs/dart_1 

http://issuu.com/metabox/docs/dart_1
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. Jelenleg nem csak udmurtok között zajlik párbeszéd ud-
-udmurtok4 és az udmurt 

 

világháló 

l-
talán nem tekintenek negatív jelenségnek. A gyakori internethasználat nyelvújí-
tással és modernizálással is jár, hiszen az udmurt internethasználók számos új 
fogalommal találkoznak, amelyek ezidáig nem léteztek az udmurt nyelvben. 
Ezek fordítását a nyelv fejlesztésének kell tekinteni. Vannak azonban, akik hely-
telenül viszonyulnak a nyelvújításhoz, s ez csökkentheti a folyamat pozitív hatá-
sait (JERNUDD 
még gátolhatják is az új szavak használatát: 

-
5 

6. A z  S M S - e z é s  n y e l v e .  Kiegészítésképpen figyelembe vettem az 
SMS-küldés nyelvhasználatát is. A 2007 2008-as kutatásomban azt feltételez-
tem, hogy az SMS kommunikáció két nyelven történt, de saját megfigyeléseim 
ezt nem igazolták. Ezzel szemben a 2012-es eredményeim már azt mutatták, 
hogy kommunikáció két nyelven történik. 

7. Ö s s z e f o g l a l á s .  
a faluban az udmurt nyelv helyzete a médiafogyasztás szempontjából sokkal ja-
vult. Legnagyobb eredményként azt a felismerést lehet számon tartani, hogy az 
udmurt nyelv nem csak a családon belüli kommunikációban használható. A 

r-

társadalmi szervezetek, önkéntesek és civilek aktív anyanyelvi propagandát vé-
geznek (SHIROBOKOVA 2011:15). A korábbi vizsgálat idején többen gyakorlati 

szégyellnek az anyanyelvükön beszélni.  
m-

                                                        
4
 d-

 
5
 Megint a buta szavait mondja, honnan szedik ezeket, vajon udmurt nyelv ez? Az én uno-

kámnak megtiltottam, hogy ilyen szavakat használjon  

éves. 
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újság jelenik meg, l-
kedett (KOZMÁCS 2005: 106). 

-e beszélni a 
gyermeke az anyanyelvé
változott a 2007 2008- romlott
gyermekeikkel oroszul beszélnek annak ellenére, hogy udmurt faluban, udmur-
tok között születtek és élnek, valamint annak ellenére, hogy a köztársaság a 
tituláris nép számá  biztosít, pl. az anyanyelv-
használatára, a saját kultúra ápolására és fenntartására (PUSZTAY 2006:9). Az ok 
természetesen az udmurt nyelv alacsony presztízse a társadalomban az orosz 
nyelvhez képest. Az udmurt nyelv magas presztízsét azonban nem csak a nyelv-
fejlesztéssel és terminológia-
szükséges, különösen az oktatás terén. 
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The Changes of Udmurt Language Situation in the light of mass media  

The purpose of this paper is to present the changes in the linguistic situation prevailing in a 

village Aleksandrovo through the prism of media. For searching changes were made two re-

searches: the first in 2007 2008, the second - in 2012. Both studies were made using question-

Zsuzsánna. Comparing the responses to our questions about the numbers of the respondents using 

the media in their native language, it was found that the percentage of use of the media in their 

own language has grown. Also at the present research examines the role of the Internet in the de-

velopment of Udmurt language and culture.  

SPESHILOVA, YULIA 
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A nyelvhasználat tudatos torzításának figyelembevétele nyelvi 

profilalkotás során 

1. B e v e z e t é s   
kriminalisztikai nyelvészettel. 1980-ban megjelent munkáját, melyben kvantita-
tív szövegvizsgálattal, a kriminalisztikai nyelvészet általános kérdéseivel és a 
szövegfajtákkal foglalkozik, azóta sem követte újabb átfogó kötet, noha a kuta-

igényt tartanak. A Belügyminisztérium alkalmazásában nyelvész-
ó-

iratokban olvashatók. Az angolszász és germán országokban az ötvenes évek 
környékén megindult kutatások azóta is folyamatosan újabb eredményeket hoz-
nak napvilágra, melyek a kriminalisztikai nyelvészetet az alkalmazott nyelvészet 

 
nyelvészeti vizsgálat létezik. Az egyik a 

 álat, a másik a nyelvi profilalkotás. 
o-

kell felelnie. Optimális esetben a vizsgálat végén kimondható, hogy mekkora va-
 n-

 
ö-

nnek során a szer-
j-

donságait. A nyelvi profilalkotás kiindulópontja az a tény, hogy minden 
embernek megvan a maga egyéni, saját kódja, kommunikációs programja. A 
nyelvhasználó folyamatosan válogat a rendelkezésre álló, felhasználható elemek 

egyéni stílus a nyelvi szintek elemkészletének sajátos felhasználási módjában 
mutatkozik meg. ó-
giai egységek használata. l-
vi repertoárja. A preferált szociolingvisztikai változók és a vernakuláris nyelv-
változat alapján sokat megtudhatunk az anonim vagy pszeudonim szöveg 
alkotójáról. 
társadalmi réteghez, csoporthoz tartozik. A grammatika szintjén a mondatszer-
kesztés színvonala, a mondatfajták változatossága, a nyelvtani eszközök szten-
derd vagy nem sztenderd használata ad értékes információkat. A helyesírásból is 

o-
cializációjáról (FARKAS 1979:141
tehát nem performancia-
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alkalmas lehet. A hiba  ahogy DROMMEL írja   névjegykártyája 
(DROMMEL 2011: 25).  

á-
ció helyére és bizonyos személyiségjegyekre. 

2. HUSZÁR Lakoffra t-

ahogy sztereotípia a férfiak pontos, tömör, releváns fogalmazási módja is (HU-

SZÁR 2009:17). Ezzel szemben a kvalitatív és a kvantitatív vizsgálatok alapján 

állítja, hogy a l-
gok említése  Hangnemük bizalmas, szókincsük gazdagabb, a levél té-
mája gyakran intim. HUSZÁR 

v-
használatukban az össztársadalmi sztenderd normákat követik (HUSZÁR 

2009:51). Ha a levélben   általá-
l-

tak, gyakran használnak negatív, tiltó mondatokat, azt írják le, hogy mit nem 
akarnak. 

 s a levél mondatai is rövidek. Stílusuk 
hivatalos, gyakran használnak idegen szavakat és szólásokat. A normatív nyelv-
használat a férfiak számára kevésbé fontos, gyakran használják a csoportjukra 

HUSZÁR 2009:51). A levél g-
t-

NAGY 1980: 112 120, DROMMEL 2011: 98 99, SZAKÁCSNÉ 2011). 

uniformizálódásához vezetett. A nyelvjárásiasság is visszaszorulóban van, külö-
nösen az írásbeli szövegekben kevés olyan nyom található, amely segítheti a 

. Az életkor meghatározásakor az okoz gondot, hogy 
a nyelvhasználatot a szociokulturális környezet is befolyásolja. A vidékiek, hatá-

 mint 
amilyen valójában (SZAKÁCSNÉ 2011). A kommunikációs mód adhat itt fogó-
dzót: a chat, az e- a-

az emotikonok használata Vannak olyan hi-

a , valamint a törés a mondatban gyak-
ágából ered (FOBBE 2011: 149

152, DROMMEL 2011: 27 28). 

3. félrevezetés céljából szándékosan 
torzítja nyelvhasználatát, álcázza magát. 
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A szövegsajátosságok torzítását FARKAS JUDIT az alábbiak szerint határoz-
ta meg: 

zövegezési sajátosságok torzítása a fogalmazó személy olyan tudatos 
pszichikai tevékenysége, melynek során az adott egyén a saját, ténylegesen meg-

szövegben. E tevékenység eredmény v-
é-

FARKAS 1979: 143). 
 A to

nyelvhasználatának leplezése, de lehet más személy nyelvhasználati szokásainak 

n-
kor alacsonyabb társadalmi réteghez tartozónak próbálja kiadni magát, míg a 
második 
is. A torzí het meg: a helyesírás, a grammati-
ka, a lexika-stilisztika szintjén, illetve beszélhetünk tartalmi torzításról is. A 

g-
lalkozására utaló jegyeket torzítani. Kevesen vannak azonban, akik nyelvhaszná-
latukat eredményesen meg tudják változtatni
torzítani, aminek tudatában van. Ez általában mindössze a helyesírás (FARKAS 

1979: 142 145
van bizonyos fokú nyelvi kompetenciára, a nyelv, a szabályok, nyelvtani funkci-
ók, szociolingvisztikai változók, szinonimák és a stilisztika alapos ismeretére. 
Ezek hiányában a szövegben torzításra utaló jeleket fogunk találni (DROMMEL 
2011: 36). Ilyen jel például a jól megszerkesztett szövegben a banális helyesírási 
hibák megléte, az egyes nyelvtani kategóriákon belüli nagy színvonalbeli kü-
lönbségek, következetlenségek, vagy ha a hibák száma a szöveg vége felé halad-
va csökken (DERN 2009: 78 82). Nincs olyan nyelvhasználó, akiben minden tu-
datos lenne, bizonyos dolgok szokássá válnak a nyelvhasználat terén is. A 
kriminalisztikai szövegnyelvészet feladata ezek kimutatása. 

4. DERN 2008-ban a saarbrückeni és a mainzi egyetemen kísérletet végzett 
a nyelvhasználat torzításával kapcsolatban. A kísérletben összesen 52, német 

rendelkeznek írásbeli szövegek létrehozásában, az átlagosnál magasabb a nyelvi 

az átlagosnál. Kriminalisztikai nyelvészeti ismeretekkel azonban nem rendelkez-
tek. Feladatuk zsarolólevél írása volt. DERN arra keresett választ, hogy van-e 

i-
ák, tendenciák jelennek meg az írásokban, és milyen nyelvi szinteken történik 
manipuláció. 

t a kísérlet-
: 1 500 e-

velet úgy kellett megfogalmazni, hogy l
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címzett. A feladatra mindössze 20 perc állt rendelkezésre. Akik a kísérletet bírál-

ndolhatja, újra írhatja, 

ekmény elkö-
zik. 

Másrészt a kísérleti körülmények kisebb-nagyobb mértékben mindig eltérnek a 
valóságtól, de ennek ellenére is értékes in-
formációkhoz juthatunk.  Egy ilyen nehezen  téma esetében pedig 
különösen meg kell becsülni minden adatot. 

fogalmazzák meg újra a levelet, most azonban úgy, hogy nyelvhasználatukat 
megváltoztatják annak érdekében, hogy ne jöjjenek rá, ki lehet a levél írója. A 
feladatra ismét 20 perc állt rendelkezésre. 

DERN ó-
levél megírása (az átlagosnál magasabb nyelvi kompetencia ellenére is) nehéz 
volt. A nyelvhasználat torzítása tovább nehezítette a feladatot. DERN ebben látja 
annak az okát, hogy a torzított zsarolólevelek több mint 20%-kal kevesebb szó-

- á-
sa során, önmaga álcázása céljából, spontán módon gondolt nyelvhasználatának 
megvá k-

 

5. 2012 tavaszán magam is elvégeztem a kísérletet. A kísérletben néhány 
tanár kolléga mellett az ELTE Tanító- rának tanítóképzésben 

Célom egy 
DERNéhez hasonló kísérleti csoport létrehozása volt, az átlagosnál magasabb 

írásbeli szövegek létrehozásában gyakorlott, tu-
datos nyelvhasználók bevonásával. A feladat is hasonló volt: zsarolólevél írása, 
melynek keretében az élelmiszeripari és kereskedelmi tevékenységet folytató 

é-
vel azt kértem, hogy a nyelvhasználat tudatos megváltoztatásával egy újabb zsa-
rolólevelet írjanak 
meg nyelvhasználatát. Mindkét kísérlet azt mutatja, hogy jóval többen vannak 
azok, akik spontán módon nem változtatnak nyelvhasználati szokásaikon. DERN 
ezt úgy értékeli, hogy míg az köztudott, hogy a hangja vagy ujjlenyomata alap-
ján bárki azonosítható, a zsarolólevelek írói annak nagyrészt nincsenek tudatá-

kat 
hagynak hátra, amelyek elvezethet , ezért általában nem 
is torzítják nyelvhasználatukat. Itt azonban valóban figyelembe kell vennünk a 
kísérleti helyzetet, a feladat váratlanságát. Nem tudjuk, hogy azok között, akik 

o-
ra arányban vannak azok az anonim levélírók, akiknek megfordul a fejében ön-
maguk nyelvi álcázásának gondolata. g-
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is.  
DERN e-

mély, aki úgy értékelte saját szövegét, hogy abban torzította a nyelvhasználatát, 
valójában nem hajtott végre érdemi torzítást, mindössze tárgyilagos, formális, 
vagy kissé emelkedett stílusban írta meg levelét. A megismételt kísérletben is ta-
lálkoztam hasonló levelekkel, mint ahogy problémát okozott a nyelvhasználat 
torzításának megértése és a tartalmi torzítástól való megkülönböztetése is, akár-
csak a németországi kísérletben. 
55%-
leginkább a stílusszint csökkentésével, durva, trágár szavak használatával, fe-
nyegetések közbeiktatásával valósult meg. Az alábbi táblázat a zsarolólevelek 
írásakor felhasznált szavak számát tartalmazza. Összehasonlításként ismertetem 
DERN adatait is. 

1. táblázat  

 A szavak átlagos száma egy-egy levélben 

 Dern kísérlete hazai kísérlet 

1. levél (spontán) 105 72 

2. levél (torzított) 80 44 

Azt láthatjuk tehát, hogy a tendencia azonos: a torzítás során a felhasznált 
szavak száma csökken. A mondatok rövidebbé, tömörebbé válnak. Kevesebb ha-

DERNnel ellentétben külön vizsgáltam a 
felhasznált szavak számának 

összevetése nem mond ellent a DROMMEL és FARKAS által is hangoztatott állí-
tásnak  
felhasznált szavak száma csak kevéssel volt több a férfiak által felhasznált sza-

igazolta. rásai nagyobb mértékben rövidültek, 
mint a férfiaké. 
szóval rövidebbek voltak, mint a férfiak által írt levelek. Mindez azonban nem 
jelenti az eddigi vizsgálatok és megfigyelések eredményének érvénytelenségét. 

e-
reotípia-e, illetve hogy korunkban van-e még alapja, vagy a társadalmi, kulturá-
lis változások a nyelvi viselkedés megváltozásához vezettek- a-
tok és megfigyelések válaszolhatják meg. 

2. táblázat 

 átlagos száma egy-egy levélben 

  férfiak 
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1. feladat (spontán) 74 70 

2. feladat (torzított) 39 49 

A zsarolólevelekben a torzítás leggyakrabban a helyesírás szintjén valósult 
-a ezzel próbálkozott. Súlyos és 

durva helyesírási hibákkal írták meg a szövegeket. A hibák általában a szóelem-
zés elvének figyelmen kívül hagyásából eredtek, vagy a mássalhangzó vagy ma-
gánhangzó i amának jelölése volt helytelen. Olyan szóalakokkal találkoz-
tam, mint a csajja, irok, keveseb, szojjon, szeggyen, tugyuk, csalágyát. 36% 
írásjelhasználati hibákat vétett.  30% a stílusszint csökkentésével próbálta álcáz-
ni magát. 27% szlenget használt a torzított nyelvhasználattal írt levélben, míg a 

zsernyák, 
zsaru, perkálsz, milla, stex, misi, zsé, lóvé, pórul jársz, egy szót se, ne dalolj, be-
fuccsol, elkapom, kapj össze, kinyúvasztalak, haver é-

olykor szlenges alakok használatával történt: 
kinyírom, nem úszod meg, meg fogod szívni, tönkreteszlek, illetve súlyos fizikai 
bántalmazást, megsemmisítést helyezett kilátásba. 8% nyelvjárási, archaikus 
vagy beszélt nyelvi alak leírásával próbálta leplezni magát. Olyan kifejezések és 
alakok szerepeltek az írásokban, mint pandúr, otthol, mer (mert helyett), 
játsza  (játszol, jöjjön helyett) stb. 

 6. Az alábbiakban bemutatom két, a kísérlet során keletkezett levélben, 
melyek azok a jelek, amelyek arra utalnak, hogy a szövegben torzítás történt. 

Az alábbi zsarolólevelet egy 35 éves fe fi írta. A le-
vélírás során, ahogy többen is a kí , végig 

milyen a szöveg fenotípusára, 
azaz optikai megjelenésére, elrendezésére vonatkozó utasítást. Ezek a levelek azt 
az érzést keltették, mintha fogalmazójuk  a nyomtatott be-

sználatával. Talán a köztudatban a nyelvészeti vizsgálatnál sokkal jobban 
alól próbálták ezáltal kivonni magukat. A nyelv-

használat torzítását a 
 

ADJ 30MILIO FORINT MERT ÉN MEGÖLNI EGÉSZ CSALÁDOD. 
EZ AZ ÉN VÁROSOM B... C... JÖN A JARD ÉS LEÜLTET TÉGED 

HA NEM FIZETSZ. NE SZÓJJÁ SENKINEK MER MEG HALSZ. 
LEBUKTÁL KIS G... FIZESS VAGY MEGDÖGLESZ. 
HOLNAPRA KELL A LÓVÉ MEG FOGLAK KERESNI 

nincs semmiféle megszólítás. Ennek oka lehet a nem szokványos beszédhelyzet, 
amelyben nem kell magát a konvenciókhoz tartani, vagy rövidségre törekszik, 

 Az is lehetséges, hogy a 
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szöveg alkotója a követelést hangsúlyos helyre állítva, sokkolni akarja a címzet-
tet (DERN 2009: 99). 

dokolt lenne más 

milió, szójjá szavakat. Ezeket úgy írja le, ahogy kiejtés során hallhatók. A fo-
galmazó következetlenül, hol kiejtés szerint mer alakban, hol szabályos mert 

t-
kezetlenséggel is találkozhatunk a szövegben: a meg halsz alakot helytelenül, 

megdöglesz, lebuktál alako-
  a bonyolultabb meg foglak keresni alak is helyes. Az 

ilyen ingadozás mindenképp gyanússá teszi az írást torzítás szempontjából, és 

tárgy szerepét forint hang és tárgyrag nélkül. Ezzel és a rago-
 használt megölni vel 

s-
 következe-

tesen végigjátszani, az összes többi igealak és névszói toldalék helyes. Helyesen 
ragozza és helyesen írja le a  fizess, adj 

ó-
dú igealakokat ne. Mindez azt mutatja, hogy a szöveg fogalmazója szerepet ját-

 
 

30 MILLIÓ FORINT OT KÖVETELEK TE MOCSOK. AJÁLLOM 

VED KOMOLYAN MER MEG   
AZ EGÉSZ ROHAT MILIOMMOS CSALÁDAL  NE RIJÁ 

NEKEM, TE MILLIÓMOS SZ.., OTT A SOK SZ.. BOLTÓD 

AZÓKAT FOSZTOD KI TE K... SZ.... 
30-KÁN AZ ESZTERGÓMI VONATON LEGYÉ! AJÁLLOM 

EGYEDÜL. 2.35 KÓR.  
FIGYELEK TE SZ.. 

Láthatjuk, hogy megszólítást ebben az esetben sem írt a levél fogalmazója, 
  pontokat használ. Egy alkalommal a 

szótövet és a toldalékot egymástól külön írja le. Néhány szó kiejtés szerinti leírá-
tlenség benyomását próbálja kelteni. Ilyen formában írja le 

a köznyelvi sírjál szó helyett használt nyelvjárási ríjá alakot is. A szóismétléssel 
ezáltal pedig g-

millió és milliomos 
szavakat következetlenül írja le. Következetlenül kapcsolja a számjegyekhez a 

gyenge helyesírású emberek gyakran bizonytalanok a helyesírás szabályainak 

fordulhat jól és rosszul leírva egy szövegen belül. A következetlenségek és inga-
dozások természetesen nem jelentik minden esetben a torzítás megtörténtét, de 
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f b-
ség (FARKAS 1979: 145). Ebben az esetben az utóbbit nem tapasztalhatjuk, a fo-
galmazónak sikerült egy minden szempontból alacsony színvonalú szöveget al-
kotnia. Ami viszont nem il l 

 összetett mondatok határán nem használ írásje-
e-

nyomását kelti. Figyelme azonban lankadt, a közbevetés jelölésével elárulta ma-

olvasásra gondolnánk. 
DERN -a a torzítás során olyan szöveget alko-

dta ki magát (DERN 2009: 
85). A magyarországi kísérletben a szövegek 4%-áról lehetett feltételezni, hogy 
az író szándéka a hiányos nyelvi ismeretek imitálása és ezáltal a nem anyanyelvi 

yelv be-
csak a fenti 

k-
re DERN is felhívja a figyelmet (DERN 2009: 82). 

7. A t-
l-

lt rá ké-
pes. A tökéletes torzítás pedig, mint a kiragadott példák is mutatják, a 
gyakorlatban csaknem lehetetlen. Túl sok minden automatizálódott nyelvhaszná-
latunkkal kapcsolatban, aminek nem vagyunk tudatában. A szövegben óhatatla-

árulkodnak.  
A nyelvhasználat torzítását leleplezve, a pszichológia segítségével a koráb-

ban felsoroltakon kívül a névtelen levélíró más tulajdonságaira, jellemvonásaira 
is következtethetünk. Ilyen lehet 
veszélyessége (vö. DROMMEL 2011: 126

i-
minalisztikai nyelvészet kínál, legalábbis meggondolatlanság lenne. 
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Intentional distortions of language usage during creating a linguistic profile 

While using the language we select from the elements of linguistic levels, and during this 

process we develop our individual linguistic style, and in similar communication situations we be-

have similarly. During creating a linguistic profile we outline the significant distinctive characte-

ristic features of the unknown author. It is becoming more and more difficult to identify the un-

s gender because social roles have been mixed up. To determine the age we consider 

the form of communication, the word usage and certain mistakes, but intentional distortions of 

language usage cause the most difficulties. The difference in linguistic levels and the types of mis-

takes can refer to it. According to our two tests the distortion appears mainly in spelling and word 

be manipulated.  

SZEGEDI, ZOLTÁN 
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Múl  

úriszéki perekben 

1. B e v e z e t é s .   
középmagyarkor-kutatásokhoz kapcsolódva arra a kérdésre keresek válasz(oka)t, 

amely  v-
történeti szakasz  részleteiben máig feltáratlan, izgalmas jelenségeket hordoz, 
változási tendenciákat jelez1. 

etisége és újdonsága abban áll, 
hogy a középmagyar korban egyre inkább felbomlóban vannak azok a szabály-

jellemzik. E. ABAFFY ERZSÉBET é-

(E. ABAFFY 1991: 104 21; 1992: 120 83). A középmagyar korban azonban fo-
kozatosan átalakul a négyfél

-

középmagyar kortól kezdve egyre több olyan szöveg áll rendelkezésünkre, 

SÁROSI 2003a: 
tetten tehát azok a változások, amelyek aztán évszázadokon át tartanak, mígnem 
elvezetnek a jelen nyelvállapotig: a mai köznyelvben már csak egyetlen múlt 

-t(t) jeles használatos. 
Az elmúlt évtizedek középmagyar korral foglalkozó kutatásai új eredmé-

n PUSZTAI 1999; B. 
GERGELY 2000 -használat vonatkozásában is (KÁLMÁN 1975; NÉ-

METH 2001 o-
-f p-

ján feltárható középmagyar kori funkciók minél teljesebb leírására vállalkozott 
volna. Célom ezért az, hogy egy a szóbeliséggel szoros kapcsolatban álló szö-
vegtípus  nevezetesen perszövegek  elemzésével közelebb kerülhessek a múlt 

hangzanak: Mennyiben érvényesülnek az ómagyar kori sajátosságok a 
középmagyar -használatban? Milyen változások 
középmagyar kor el elének korábbi és ben? Illetve: mutat-
nak-e különbséget a múl  tekintetében 

                                                        
1
 Ezúton szeretnék köszönetet mondani Horváth Lászlónak, Szentgyörgyi Rudolf-

nak, valamint névtelen lektoromnak értékes és hasznos észrevételeikért. 
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az egyenes és  a perek e-
mélyben írt összefoglalói?  

Természetesen nem szabad azt a látszatot kelteni, mintha akár a szóban for-
ö-

vegeket egy az egyben beszélt nyelvieknek tekintenénk. Írott forrásokról lévén 

módosulhatott és módosult is valamelyest. Bizonyos szövegtípusokat azonban, 

z alkal-
massá a  PUSZTAI FERENC terminusával élve  l-
mányozására, szemben például a történetírásokkal, prózai szövegekkel, régi 
nyelvtankönyvekkel stb. SÁROSI ZSÓFIÁt idézem, aki a történeti 
szociopragmatika lehetséges forrása r-

vehetik fel a versenyt a mai, videófelvételeken alapuló, transzkripcióban közzé-
tett adatokkal  a középmagyar kor orális 
kommunikációjáról egy bár hiányos, de a mainál mindenképpen és számottev
en gazdagabb tudásra szert tenni a segítségével, úgy vélem, korántsem utópiszti-

SÁROSI 2003b: 444). Ezzel egyetértve magam is azt vallom, 
hogy a p t-

jóllehet óvatosan kell bánnunk a beszélt nyelvre vonatkozó megállapításainkkal. 
Annál is inkább, hiszen  mint  az úriszéki perirat-

egészének vizsgálatát kiegészítem 
- y-

ségek összehasonlításával, feltételezve, hogy ezek különböznek valamelyest a 
 

2. A  k o r p u s z r ó l .  Az úriszéki perek (Úsz.) r-
téneti szociolingvisztikai megközelítésben foglalkoztam. 16. század végén le-
jegyzett perek egyenes idézeteiben az udvarbírók, a felperesek, az alperesek és a 

am a 
MOHAY 2012). Úgy gondolom, e sajátosságokat érde-

e-
deit egymással összehasonlítva látni és láttatni. Ezúttal nemcsak az egyenes idé-

minél teljesebb, átfogóbb képet adhassak az m
 

-t(t) 
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lexikális igéhez járul a segédige (pl. szaladott volna, hozta volna, cselekedhettek 
volna, beszéltek volna stb.).  

A Batthyány- á-
ban található úriszéki perek VARGA ENDRE 
átiratban (VARGA t-
ba, melyek mindegyike a dunántúli szalónaki uradalomból való. Közülük 49-et 
1582 és 1596 között, 22-t pedig 1610 és 1641 között jegyeztek le. (Az 1596

 

 jellegüknél fogva múltbeli eseményeket dol-
goznak fel, épp alkalma-

-használat vizsgálatára. 
A szalónaki peranyag a földesúri bíráskodás valamennyi szervét, formáját 

tartományok kántorán, illetve az úriszéken tárgyalt 
eseteket tárgyal, engedetlenség (pl. robotmegtagadás) miatt 

indult ügyeket vagy örökségi, adóssági eseteket (VARGA szerk. 1958: 61 6). A 
periratok beszélt nyelvi szituációkban elhangzott eseményeket rögzítenek. For-
ma és terjedelem szempontjából is változatos képet mutatnak. Többnyire a pon-

ö-
veg, a per leírása következik, amely általában tartalmazza a vádat, az alperes, a 
felperes és a tanúk közvetlen megnyilatkozásait és a bírói állásfoglalást. Ezekhez 

. Mindezen 
 

3. A  m ó m a g y a r  k o r i  f u n k c i ó i r ó l .  Mie l-
n-

Az egysze-
-t(t) jeles befejezett múlt 

múlt ideje, illetve a cselekvés eredményének kifejezésére használatos. Az -á/-é 
-egy mozzanatát je-

löli (SZARVAS 1872: 292; KÁLMÁN 1975: 117 8; E. ABAFFY 1991: 118 9; 
SÁROSI 2003a: 152 3). BÁRCZI GÉZA így 
ómagyar kori szerepét: 

i-
hatása nem éppen nyilvánvaló; 

BÁRCZI 1963: 162 3).  
Az összetett múltak közül a -t(t) + vala/volt alakú régmúlt az ómagyarban 

e-
ól, hanem csak a 

E. ABAFFY 
1992: 162). Ugyancsak ABAFFY átfogó kutatása alapján tudjuk, hogy a Ø + 
vala/volt alakban álló folyamatos múlt az ómagyar korban számos funkciót be-
tölthetett: jelölhetett múltbeli történések hátterében meghúzódó eseménysort, 
tar
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e-
len teljesülését, be nem fejezettségét is (E. ABAFFY 1992: 157 9). 

4. .  A vizsgált perekben ösz-

-típusba tartoznak. Ezek közül 
1080 a 16. századi, 1017 pedig a 17. századi perekben található. Az alábbi táblá-

-  

1. táblázat 

úriszéki perekben 

Múlt -típusok 16. sz. (1582 1596) 17. sz. (1610 1641) 

befejezett múlt (-t(t) jeles) 861 (80%) 945 (93%) 

-á/-é jeles) 95 (9%) 17 (2%) 

régmúlt (-t(t)+vala/volt) 115 (10%) 55 (5%) 

folyamatos múlt (Ø+vala/volt) 9 (1%) 0 (0%) 

Összesen 1080 (100%) 1017 (100%) 

besorolása problémás. Mivel a korabeli írásgyakorlatban sem a magánhangzók, 

nehéz eldön -e, ilyenek például: kÿ 
hozata, megh muttathak, lata, kergetek. Ezenkívül 40 igealak esetében felmerül 

-
ez többnyire a walla vagy valla ?) p-

é-
rek ki részletesebben. A továbbiakban a bizonyossággal típusba sorolható múlt 

 

A) A  b e f e j e z e t t  m ú l t .   Amint a fenti táblázat mutatja, a 16. és a 
17. századi perekben egyaránt a -t(t) jeles é-

szövegekben már majdhogynem kizárólagossá válnak (93%). A befejezett múlt 
a-
n-

z a leggyakoribb. A 16. szá-
zadból való az alábbi idézet, amelyben  függetlenül attól, hogy szokásos vagy 

-e szó 
 lth 

idôkbe, hogi az en leanÿomath el wette, jöth oda hozam laknÿ es oth lakoth 
nalam, annak wtanna magat megh gondolwan, el menth hazamtol es walamÿth 
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kaphattoth, mÿndent elwÿth, walamÿ az en wramtol maradoth jozagom wolth, 
mÿnenböl tekozlast teth Úsz. 77). 

További példák szemléltetik, hogyan veszi át a -t(t) jeles múlt más múltak 

a, hogy haromzor kwldoth eretthe es eczer 
sem bjrhatta hazahoz  (1593: Úsz. 
i a-

e-

s alig-alig érvényesül. A tartós, huzamos, illetve 
az egyszeri, rövidebb cselevéseket egyaránt befejezett múltak jelölik a követke-

bizonjtotta zolgalta, ot a heljen, 
uolt ot juhot erzót 1612: Úsz. 131). 

.  
k-

ben 9%-
(2%). Az -á/-é jeles múlt különlegessége, hogy mind a 16., mind a 17. századi 
peranyagban szinte csak mondással kapcsolatos igéken jelenik meg (monda, 
felele

jezett vagy régmúltú. Persze arról nincs szó, hogy a 
s-

-használat kapcsán egyébként sem beszélhe-
tünk), a tendencia mindenesetre az, hogy az -á/-é je z-
ben a mond és a felel igéken mutatkozik:  oth woltham, adigh 
tòrthenth, hogy az roboth dolghabol be hoztak wolth, es ith ben wolthannak 

megh mondak, hogy ith wannak, es mondam, hogy kj 
monda, hogy ez mÿnth te mÿattad 

1593: Úsz. 102 Mikor a safar szolgaia föl hagott uolna az haz 
heÿara, ott talalta a disnott, es monda a Bagodj szolgaia az safar szolgajanak: 

1612: Úsz. Fól póros Sipos 
Ferench ismegh felele richa kepeben: Mit attatok? Am egj beteges boriwt 
attattok es az meniekózóre az mit kóltóttetek, egÿebet semmit nem attattok
(1618: Úsz. 151 Monda : Úsz. 159).  

ABAFFY az ómagyar kori 
-á/-é jeles múltnak van egyfajta közelmúl-

E. ABAFFY 1992: 153). Hangsúlyozza, olyan szövegekre igaz 
 ARANY 

JÁNOS is hasonló jelenségre figyelt föl a korabeli beszélt nyelvben. Szerinte 

 (ARANY 1857/1968: 254). Ennek tükrében el

l-
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korban.  

A fentiekben utaltam a walla, valla igealakok besorolásának problémájára2.  
Az úriszéki perekben nagyon gyakori megeskwth es ezt walla formula egyenes 

t vallomásokat vezet be. A kérdés az, hogy két 
- megeskwth alakot a jelen 

- e-

középmagyar kori boszorkányperek tanúsága szerint azonban ugyanez a formula 
az esetek túlnyomó többségében így hangzik: meg eskwtt és hiti után 
vallia/vallja (SCHRAM szerk. 1983). Ráadásul az úriszéki perek helyenként el
forduló latin nye dicit d-

bizonyos, hogy utólagosan betoldo
van-e szó. Azonban még ez sem feltétlenül nyújthatna biztos fogódzót a tekin-
tetben, hogy múltbeli vagy jelenbeli cselekvésnek tekintsük-e a vall igével kife-
jezett tartalmat. Mindehhez további kutatásokra van szükség. (Annyit minden-
esetre fontos megjegyezni, hogy a kontextus szerepével óvatosan kell bánni. A 

-e, még kevésbé ahhoz, hogy milyen fajtájú múltról 
van szó.) 

 események elmondásakor a tör-
ténet egy-  g-
ban egyetlen olyan szöveghelyet sem találunk, melyben a váddal kapcsolatos el-

részben az -á/-é jeles múltak dominálnának.  

C) A  r é g m ú l t .  y-
o-

latos jelenségnek is szerepe lehet. A régmúltat a 16. századi szövegek tanúsága 
-a képviseli, használatának gyakorisága ha-

BÁRCZI 
követ halványodik a vártam vala vagy volt 
hagyományos funkciója, mert bár többnyire még mindig egy más múltnál régeb-

BÁRCZI 1963: 
277). g-

 narratív részeiben halmozva az esemé-
nyek egy-

 az erdö ispan talalth wolth az tÿllalmas erdöbe keth 
emberth, hogÿ wezöth waghtannak wolth, es megh hattak wolth nekÿ, hogy az 
kanthor (1588: Úsz. 95); 
kezbe Dragmanich fia, Peter ki menth voth, es nem akarath szerint egj ice borth 

                                                        
2
 Ezúton is szeretném megköszönni Dömötör Adrienne-nek az ezzel kapcsolatos 

értékes gondolatait, megjegyzéseit. 
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le dutete voth az aztalra, es en, Horuatt Myhal, enis Peter vtan ki mentem voth
(1614: Úsz. 137).  

A -t(t)+vala/volt típusú múlt eredeti funkciójának továbbélését jelzik azok 
a régmúltú igealakok, amelyek é-

kora haza menthennek, adigh gabonaÿoknak job rezeth 
be hordotak wolth (1586: Úsz. 81
megh zabaditotta uolt, oda kültem (1612: Úsz. 131); 

kertem vala dezkat, de nem adott 1641: Úsz. 163).  
A 16. századi perekben már-már következetesnek a régebben 

últú igealak követi akkor is, amikor az 
 (bár természetesen relatív, hogy 

wel hogÿ ez elmwlth 
ezthendôbe ldöth wolth Chomon Gasparne, h
(1587: Úsz. 86); 
megh az zólloth megh nem zetthek uolt  Úsz. 98). 

 közelmúltat jelölnek, mégis régmúltú ige-
alak áll a mondatban tte walo napokban egkor menth woth az 
korczmara, es meg rezögödöth woth (1582: Úsz. 68 i-
napiba parancholta vott, hogi Dobrara meniunk az wrral 1614: 
Úsz. 137).  

-egy szövegrészlet régmúltú igét tartalmaz 
ugyan, de egyáltalán nem releváns, hogy ténylegesen régebbi vagy esetleg köz-

 más csele -e szó. 
Ezekben -t(t)+vala/volt alakú igék állhatnak önállóan, de váltakozhatnak másfaj-

 is : nnak fölötthe w 
magath az azzonÿ emberth le fogta es annÿra werthe, hog mel weresegbe az fel 
keze soha jo nem lezen. Földreÿs eÿtötte woth, annak fölötte bÿösnek baÿosnak 
mondotta 1582: Úsz Horuath Mikolanetwl uett uolt Uashegÿen edgj 

(1627: Úsz. 154).  

D) A  f o l y a m a t o s  m ú l t .  A 16. századi peranyagban mindössze 9 

s  eredeti 
 

koron werÿ woth, zÿnthÿn akkor talalkozÿk 
 Úsz. 68 kazalÿa wolth az retteth, 

azonba menth  Úsz. 86). A peranyag igazolni 
látszik BÁRCZIt, aki 

vár vala típusú folyamatos múltnak a 
BÁRCZI 1963: 277). Ezt támasztják alá 

egyszeri cselek
predicattor ker wolth  
Úsz. 85). A perek tanúsága szerint a folyamatos múltnak tehát nemcsak megkü-
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r-
 

5. M ú l t  i é -
é -

s z e k b e n .  Ahogy az ómagyar korban a múltaknak más-más típusa dominált 

középmagyar 
megnyilatkozásokhoz közel álló részeket, amelyeket az írnok ténylegesen a val-

d-
varbírók megnyilatkozásait tartalmazó a-
lamint olyan eket, amelyek a 

könyv írójának tolmácsolásában olvashatóak.  

vel elválasztott, mond , de el
fordul, hogy az idézett közlést hogy tagmon-

tett mondatot hozva létre
mondottha, hogy walahol vetted  Úsz. 83). 
Ezeket együtt vizsgálva a hogy t-
hatjuk, hogy az egyenes idézetekben  csakúgy, mint a peranyag egészében  a -
t(t) jeles múltak dominálnak. Olyan szöveghelyeket is találunk azonban a perek-
ben, melyekben  ahogy a fentiekben láttuk  gyakori a régmúltak egymásutáni-

részekben, legmarkánsabban a 16. században. A 17. századi perek régmúltjai is 
 

 
A régmúltak halmozása sem a 16., sem a 17. századi perek i-

ben amelyekben az 
ot és az idézetet hogy , és a r-

tak ki oly módon, 
hogy az 1. és 
(HAADER 2003  a perekben is többnyire hogy köt
szós tárgyi alárendelések, némely mondatok formailag az egyenes idézetekhez 
hasonlítanak, s ezt nemcsak a hogy á-

megeskwth es azt walla: Jol latta es hallotta, 
hogh hogh zÿtta  Úsz. 69). A 
idézetekben is a befejezett múltak vannak a legnagyobb arányban, szinte kizáró-

wrko, megh eskwth es ezth walla, hogj 
ówys hallotha, hogj Zabo Andrast lwdasnak zitta, es Zenth Geörgj napÿanÿs el-
lene mondoth, hogy nem  
Marko hwtj szerentth uallotta: Hogÿ Spaatt betegh agÿaban , mellÿ agiabul 

 sem költth  Úsz. 154). Az összetett 
elvétve f , a -t(t) jeles múltakkal váltakozva. 

Érdekes jelenségre lehetünk figyelmesek, ha részletesebben megnézzük, mi 
atoknak 
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és maguknak az idézeteknek a g-
mondatainak viszonyát. Ahogy erre korábban rámutattam, az ak 

monda, felele 
az idézett közlés bevezetésére, kiemelésére is szolgálnak, mellyel 
nyomaté   idézet követ-
kezik. A tú igealakok így valamiféle tagoló szereppel is bírnak, 
elkülönítik egymástól a megnyilatkozások egyes fajtáit: z-

n-

zabarÿ bÿro ezt fellele
mÿndenestöl, h  fellele, 

 

azonban monda felele  Úsz. 149). A köz-

felelt be  montta az tíztes 
 Úsz. 151).   

  
 a mellékmondatban általában -t(t) jeles múltú ige követi: 

ezt fellele, hogi ö semÿth el nem wýth  Úsz. 78). 

6. Ö s s z e g z é s .   -használat vonatkozásá-

ige
ómagyar kori sajátosságok valamelyest továbbélnek még a középmagyar korban, 
az úriszéki perszövegek alapján, láthattuk, új jelenségek vannak kialakulóban. A 

l-
ndásban betöltött 

igéken. Szerepét az elbeszélésekben helyenként a régmúlt veszi át, amely köz-
i-

sége e-

is. 
m-

pontok és a korpusz is. További célom, hogy egyéb korabeli jogi szövegeket (el-

-rendszer más szófajú szavakkal (határozószókkal, ige-
b-

bá a latin hatás kérdésére, illetve jogtörténeti vonatkozásokra, vizsgálatba vonva 
 nyitottan minden olyan újonnan ki-

bontakozó jelenségre, amelyet a további források kínálnak.   
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Past Tenses in the Manorial Lawsuit Records from the First Half of the 

Middle Hungarian Period 

The aim of the present paper is to give an overview of the characteristics of our rich verb 

system in the past tense in the first half of the Middle Hungarian period which can be regarded as a 

transitional period regarding the use of tenses. I examined manorial lawsuit records from the 16th 

and 17th century from the Transdanubian Szalónak estate. These records are intimately related to 

contemporary verbality, and, consequently enable us to observe phenomena in the spoken lan-

guage, as well. My research was motivated by the following questions: To what extent are the fea-

tures typical of the Old Hungarian period appear in the uses of the past tenses in the Middle Hun-

garian period? What changes can be observed in earlier and later decades of the Middle Hungarian 

period? The paper points out that although regularities in the rules that typically governed past 

tense use in the Old Hungarian period survived to a certain extent, new tendencies were emerging. 

The use of the past perfect gained more ground taking over the function of other past tenses. The 

original role of the narrative past in story telling decreased, while it became more widely used with 

saying verbs. In narratives its role was occasionally taken over by the remote past which could al-

ready express recent past, or even posteriority, and also when the chronological order of the events 

was not relevant. The past continuous appeared only sporadically. The use of past tenses differ in 

the direct and indirect quotes of the lawsuits, and in th  summaries written in third person, 

as well. 

MOHAY, ZSUZSANNA 
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A nyelvi variativitás és a  néhány 

szlovákiai magyar vonatkozású szócikke 

1. .  

(ÉKsz.2 2003) néhány szlovákiai magyar vonatkozású szócikkének jelentéstani 

kérdéseivel foglalkozom. Azért ezt a témát választottam, mert disszertációmban 
a nyelvi variativitás szlovákiai magyar vonatkozásait kutatom, a kéziszótár 

szlovákiai szócikkei közül pedig jó néhány szorosan összefügg ezzel a 

kérdéskörrel. Célom négy részleges alak- és jelentéshasadást mutató 
alakvariáns

alapfogalmat tisztáznom kell.  
 

2. E l m é l e t i  a l a p v e t é s .   

variabilitás és a nyelvi variativitás fogalmainak egymástól való elhatárolása, 

változékonyságot, a nyelvi elemek egy adott kategórián belüli variálhatóságát 
jelenti, a variativitás azonban szinkrón nyelvi síkon az egyes variánsok 

denotatív lexikai és grammatikai jelentéseik teljes azonossága, pragmatikai 

jelentés

variánsokat alakváltozatoknak nevezi (vö. Károly 1970: 78).  
 

2 . 1  A  n y e l v i  v a r i a t i v i t á s  é s  a  l e x i k o l ó g i a i  j e l e n t é s -
v i s z o n y o k .   A nyelvi variativitás (mint lexikológiai jelentésviszony) 
könnyen 
paronímiával és a szinonímiával. Ennek oka, hogy a szóban forgó három lexikai 
jelentésviszony bizonyos jegyekben megegyezik. Hasonló jegyeiknek köszönhe-

l kapcsolatos terminológiai átfedésekkel 
gyakran találkozhatunk a szakirodalomban is, ami leginkább abban nyilvánul 
meg, hogy a szinonímia és a variativitás fogalmak egymás kváziszinonimájaként 
használatosak (vö. Haader 2001: 367 és Dömötör 2004: 72, idézi 

és a variánsok azonban jól elhatárolhatók egymástól. Igaz, hogy mind a szino-
nimák, mind a variánsok egy denotátumot jelölnek, de míg a variánsok nagyfokú 
alaki azonosságot mutatnak, addig a szinonimák alakilag különböznek egymás-
tól. A szinonimák tehát önálló lexémák, a variánsok azonban egy poliszém 

l-
határolása a lexikon szintjén a legnehezebb

 gereblyéz) nemcsak a denotatív je-
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2011: 138; Juhász 1980).  
 

2 . 2  V a r i a t i v i t á s  a z  e g y e s  n y e l v i  s z i n t e k e n .   A 
é-

ma-, morféma-, lexéma-, szintaktikai és szövegvariánsokat is. A variativitást a 
magyar nyelvi sztenderd és területi változatainak viszonyában is érdemes kutat-
ni, hiszen j-

-változatokat egymás variánsainak tekinthetjük. Így vizsgálható a 
magyarországi magyar nyelvi sztenderdnek például a szlovákiai területi változa-
ta (vö. L  2011: 144). 

Mivel jelen dolgozatban csak a lexikai variánsok egy bizonyos csoportját 

teljes tipológiáját nem ismertetem. a-
riánsok fontosak, amelyek a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban a szlovák és 
a magyar nyelv találkozásának hatására (kontaktusváltozóként) jöttek létre, és a 
kontaktusváltozóknak abba a csoportjába (alaki kölcsönszók) tartoznak, ame-
lyeknek mind a szlovák, mind a magyar nyelvben van ki

 (internátus  internát). A kört még to-
á-

momra, amelyek esetében részleges alak- 
részleges alak- és jelentéshasadást mutató alakváltozatok a variánsoknak olyan 
csoportját alkotják, amelyek esetében már két önálló 
lexémáról vagy még egy lexéma alakváltozatairól van-e szó: átnyúl  átnyúlik, 
áldoz  áldozik. Rajtuk kívül meg kell említenem még a funkcionális elkülönü-
lést mutató variánsokat, amelyek denotatív jelentéseikben azonosak, de pragma-
tikai jelentéseikben eltérnek (kapsz  kapol  kapú), valamint a szóhasadás köré-
be tartozó nyelvi jelenségeket is, melyek esetében a jelentések és az alakok 
olyan mértékben elszakadtak egymástól, hogy önálló lexémák jöttek létre: sugá-
roz  sugárzik (vö. GRÉTSY 1962; L  2004). Jelen dolgozatban tehát a 

 szlovákiai magyar vonatkozású szócikkei közül 
csak azokat az alaki kölcsönszókat vizsgálom, amelyek esetében részleges alak- 

  
  

3. z ó t á r  é s  a  h a t á r t a l a n í t á s .  

 Kiindulásként tisztáznunk kell a határtalanítás fogalmát, és azt, hogy hogyan, 

által használatos szavak, kifejezések. 
Határtalanításon azt a folyamatot értjük, melynek során a magyarországi 

magyar lexémák, kifejezések, szókapcsolatok is bekerülnek/bekerültek (vö. 
LANSTYÁK határtalanítás azokat a nyelvészeti  jelenleg lexiko-
lógiai, lexikográfiai, korpusznyelvészeti és névtani  munkálatokat jelenti, me-
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l-

magyar nyelv határon túli változatai, vagyis ezek a kiadványok ne csak a ma-
gyarországi magyar nyelvet ismertessék, hanem az egyetemes magyar nyelvet, 
amely a magyarországi magyar nyelvváltozatokon kívül magába foglalja a hatá-

(LANSTYÁK  B  JUHÁSZ 2010: 38).  
A határtalanítással kapcsolatos vélemények mind a magyarországi, mind a 

határon túli szakemberek körében megoszlanak. Többen nem helyeslik, hogy 
szlovák, román d-
ványokba, mivel szerintük azok nem gazdagítják, hanem szennyezik a magyar 
nyelvet (vö. CSICSAI 2005; JAKAB 2006; KOLLÁTH 2007), mások pedig a 
határtalanítás elvi-módszertani problémáira hívják fel a figyelmet (vö. E  
2007: 29; PUSZTAI: ÉKsz.

2
:VI.). 

o -
z á s ú  s z ó c i k k e i .   LANSTYÁK 

ISTVÁN, aki a munkálatokkal kapcsolatos dilemmáit, tapasztalatait több dolgoza-
tában is közölte (LANSTYÁK 2002, 2004, 2005, 2006a, 2006b) többekkel el-
lentétben úgy látja, hogy a határon túli szócikkek mind az anyaországi, mind a 

megtudha-
tó, mit is jelent pontosan egy-egy lexéma. Így a magyar nyelv nem , ha-

eddig nem használták/ismerték
(LANSTYÁK b-
ban áll, hogy rámutat: a magyar nyelvterület határai nem esnek egybe az ország-
határokkal, azaz a kulturális nemzet fogalma nem azonos a nemzetállam fogal-

KOLLÁTH 2007: 82; PÉNTEK 2004). 
A szótárba 108 önálló szlovákiai magyar szócikk került be, közülük 39 

függ össze a nyelvi variativitás kérdéskörével. A variativitással kapcsolatos szó-
cikkek vizsgálata azért fontos, mert a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban 

s-
ncs elemei 

(LANSTYÁK 2006a). A variánsok többféleképpen jelennek meg a szótár anyagá-
ban. Vannak esetek, amikor egy szócikkben találhatóak (bagger  báger), van, 
amikor két vagy három különállóban, egymásra nem utalva (kurz, kurzus; intri, 
internát, internátus), és van, amikor önálló szócikkeket alkotnak, kölcsönösen 
utalva egymásra ( ). Ennek a jelenségnek a leg-

 
 y-

nek egyik feladatában zsgáltam. Az adat-

 volt, hogy -e a két szó-
alakot vagy sem. A feladatban hét alakpár szerepelt, közülük azonban csak a kö-
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i-
hez: dupláz  duplázik, kurzus  kurz, desszert  dezert, diploma  diplom.  

Értelmiségi  jelen esetben a pedagógiai ta-
nulmányaikat folytató egyetemistákat és a már praktizáló pedagógusokat értem. 

z-

 
ely szempontjából egységesek (mindegyikük 

nyugat-szlovákiai), életkor szempontjából viszont megoszlanak. Az életkor sze-
rinti megoszlásnak (1. táblázat) a férfi pedagógusok esetében nem tulajdonítok 

t, ugyanis nyolcuk közül öten a 20 30 év közötti korcsoportba tartoz-
nak (a m 40 év közöttiek, egy pedig 60 év felet-
ti)
helyét. Náluk három csoportot alakítottam ki: a 20 30 év közöttiekét, a 30 40 év 
közöttiekét és a 40 50 év közöttiekét (ide soroltam egy 50 60 év közötti adat-

 csoporthoz áll a legközelebb). 

1. táblázat 

 

nem  férfi 

életkor 
20 30 

közötti 

30 40 

közötti 

40 50 

közötti 

20 30 

közötti 

 

életkor szerint 
6 5 8 8 

ma 

nemek szerint 
19 8 

 27 

 
Lássuk az eredményeket! A dupláz  duplázik alakváltozatok (2. táblázat) 

'repetát kér, ill. kap' jelentésben sze-
repelnek. A dupláz szlovákiai magyar szócikkhez szorosan kapcsolódik egy 
olyan egyetemes magyar szócikk, melynek szlovákiai magyar vonatkozása is 
van. A dupla 'valaminek a kétszeres mennyisége' 're-
peta' 
dupláz 'tétet kétszerez' ige jelentése eltér a duplázik 'repetát kér' ige jelentés
Ez a példa jól 
azt is, hogy egy t-
nak el fokozatosan egymástól.  

A férfi dupláz  duplázik alakváltozatokról öten gondol-
ták úgy, hogy jelentésük azonos: két esetben nem derült ki, melyik jelentés társul 
a szóalakokhoz, két esetben mind a két alak jelentése 'repetázik', egy esetben pe-
dig 'tétet kétszerez' volt  úgy vélte, hogy a dupláz szóalak 'tétet 
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emel', a duplázik pedig 'repetát kér' e-
tetlen. 

A 20 30 év  gondolták úgy, 
hogy a duplázik jelentése az étkezéssel, a dupláz-é pedig a tét megemelésével 
kapcsolatos, ketten pedig úgy, hogy mindkét szóalak 'repetát kér' A 
30  
három esetben nem derül ki, melyik a lexémák azonos jelentése, egy esetben pe-

 (e an a nem válaszolók 
közé soroltam). A 40
öten az ÉKsz.

2 
szerint megadott jelentésben használták az alakváltozatokat, egy 

'repetázik'  volt. A 
e-
e-

lyik jelentés kapcsolódik szorosabban. 

2. táblázat 

A dupláz  duplázik alakváltozatok megoszlása 

azonos jelentés  

nincs 

válasz 

mind-

'repetá-

zik' 

mind-

'tétet 

emel' 

mind-

 

dupláz = 'repetá-

zik' 

duplázik = 'emel' 

dupláz = 'emel' 

duplázik = 're-

petázik' 

20 30 

férfi 
2 1 2  2 1 

20 30  

 
2   3  1 

30 40  

 
  4   1 

40 50 

  
1    5 2 

össze-

sen 
5 1 6 3 7 5 

A kurz  kurzus alakváltozatokat (3. táblázat) az ÉKsz.
2 

önálló szócikkek-
ben tárgyalja 'tanfo-
lyam' és az 'árfolyam' is. Az egyik címszó (kurzus) (kurz) 
szlovákiai magyar. A megadott jelentések mindegyike kapcsolódhat azonban 

, azaz a szóban 
forgó lexémák poliszémek. A két szócikk jól példázza azt a nyelvi jelenséget, 
amikor a poliszém jelentések már több alakváltozathoz kapcsolódnak, de még 
nem ment végbe teljesen az alakok és a jelentések szétválása. Gombocz Zoltán 
szerint vannak olyan alakváltozatok, amelyek más-
(nyelvváltozatból) kerülnek egymás mellé, például nyelvjárási keveredéssel (vö. 
GOMBOCZ 1997: 61). A kurz  kurzus lexémák esetében nem nyelvváltozatok, 
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bocz azt is hang-
súlyozza, hogy az így kialakult változatok között minden esetben kell lennie va-
lamilyen jelentésbeli eltérésnek (vö. GOMBOCZ 1997: 61), ami a vizsgált 
lexémáink esetében is igaz. 

A férfi változat nem azo-
 

egy esetben a kurzus 'árfolyam', a kurz 'tanfolyam' kur-
zus-hoz a 'tanfolyam', a kurz-hoz e-
rint mindkét lexéma 'tanfolyam' 'árfolyam' 

 
A 20

ad a, hogy a vizsgált lexémák 'tanfolyam' yen 
kurz-ot 'árfolyam', a kurzus-t 

'tanfolyam' A 30
40 év közöt k úgy, hogy a két lexéma azonos 
je  'tanfolyam' 
azonban nem derült ki, milyen jelentést tulajdonít az alakvariánsoknak. Egy 

kurz-ot 'tanfolyam', a kurzus-t 'árfolyam' jelentésben használta, egy 
A 40

válaszoltak, hármuk szerint pedig a két lexéma 'tanfolyam'  
gondolták úgy, hogy a kurzus az árfolyamot, a kurz pedig a tanfolyamot jelenti, 
egy zeknek a lexémáknak az 

s-
megoszlás ténye világos, ám a jelentések és az alakok kapcsolata nem. 

3. táblázat 
A kurzus  kurz alakváltozatok gyakorisági megoszlása 

azonos jelentés jelentés 

nincs 

válasz 

mind-

'árfo-

lyam' 

mind-

'tanfo-

lyam' 

mind-

 

? 

kurz = 'tan-

folyam' 

kurzus = 

'árfolyam' 

kurzus = 

'tanfolyam' 

kurz = 'árfo-

lyam' 

? 

20 30 

férfi 
2 2  1 1 1 1 

20 30 

 
 2  1 3   

30 40 

 
 2 1 1   1 

40 50 

 
 3  2 1  2 

össze-

sen 
2 9 1 5 5 1 4 

A desszert  dezert alakváltozatok (4. táblázat) hasonlónak  az 
 példákhoz, ám mint látni fogjuk, ez mégsem így van i-
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szótár szerint a desszert 'csemege, édesség' jelentése mellett rendelkezik 'töltött 
csokoládé' jelentéssel is. A dezert szó-
alak azonban csak  je-

dezert alakváltozat 
jelentéstartománya  desszert-é. Ennek ellenére a 

desszert 
'édességet', a dezert 
lexémát: négy esetben 'édesség' jelentést kapcsoltak hozzájuk, két esetben pedig 
nem derült ki, milyen jelentés kapcsolódik a két szóalakhoz. 

A 20 fele gondolta úgy, hogy a két 
 el, 

melyik jelentésre is gondolnak pontosan), a másik fele viszont a szótárban meg-
adott jelentésben használta az alakváltozatokat. A 30- z-

i-
ánsai: két esetben mind a két variáns 'édesség' 

desszert-et 
'édesség', a dezert-et 'töltött csokoládé' jelentésben használta. A 40 50 év közötti 

'édesség' jelentést tulajdonították mind a két szóalak-

 is érzékeli a 

melyik jelentést kapcsolja.  

4. táblázat 
A desszert  dezert alakváltozatok megoszlása 

azonos jelentés  

nincs 

válasz 

mind-

'édesség' 

mind-

'bonbon' 

mind-

 

? 

dezert = 

'bonbon' 

desszert = 

'édesség' 

 desszert = 'bon-

bon' 

dezert = 'édesség' 

20 30 

férfi 
4  2 2   

20 30 

  
  3 3   

30 40  

 
2  1 2   

40 50 

  
2   5  1 

össze-

sen 
8  6 12  1 

 
Az utolsó vizsgált alakpár egyik tagja szintén összmagyar szócikként jele-

nik meg a szótárban, a másik pedig szlovákiai magyarként. A diplom  diploma 
szóvariánsok (5. táblázat) 'oklevél', a másodiké 'szakkép-



92 A nyelvi variativitás és a  néhány szlovákiai magyar vonatkozású szócikke 

zettséget igazoló oklevél'. Látható, hogy a két jelentés szorosan kapcsolódik 
egymáshoz, de a szlovákiai magyar szócikkfejben található lexéma jelentéstar-

t ki a válaszaikból, 
diplom 'oklevél', a diploma 

'szakképzettséget igazoló oklevél'  
A 20 közül öten használták a vizsgált vari-

ánspárt az ÉKsz.
2
 által magadott jelentésben, egyikük pedig azonos, 'szakkép-

zettséget igazoló oklevél' nek tartotta a két szótári szót. A 30 40 év kö-

példákat, így nem derült ki, melyik jelentést kapcsolja a lexémákhoz, a másik 
 eket tükröztek a-

szolókhoz soroltam)
A 40 50 év 

n-
 pedig 

azonos, 'szakképzettséget igazoló oklevél' 
három variánspárhoz hasonlóan tehát itt is ingadozás mutatkozik az alakok és a 
jelentések kapcsolatában.  

5. táblázat 
A diploma  diplom alakváltozatok megoszlása 

azonos jelentés  

nincs 

válasz 

mind-

'okle-

vél' 

mind-

'sz. ok-

levél' 

mind-

 

? 

diplom = 'okle-

vél' 

diploma = 'sz. 

oklevél' 

diploma = 

'oklevél' 

diplom = 'sz. 

oklevél' 

20 30 

férfi 
  4 3  1 

20 30  

 
 1  5   

30 40  

 
  1 2  2 

40 50  

 
 1  5  2 

össze-

sen 
 2 5 15  5 

 
4 .  K o r p u s z v i z s g á l a t o k .   

egyik variánspár esetében sem rajzolódott ki pontosan, hogy az e-
lyik alakhoz melyik jelentést kapcsolják gyakrabban, a fenti szóvariánsokat 
megvizsgáltam két olyan korpuszban is, amelyek tartalmaznak szlovákiai ma-
gyar szövegeket. Az egyik a Magyar Nemzeti Szövegtár (MNSZ), a másik a 
Termini Kutatóhálózat korpusza, amely online szótárként is funkcionál.  
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A  M a g y a r  N e m z e t i  S z ö v e g t á r .   Az MNSZ adatai alapján an-
nak ellenére, hogy a keresést a szlovákiai nyelvváltozaton belül nem redukáltam 

változatpár esetében csak az egyik-

  
A duplázik ige (1. ábra) kizárólag szaknyelvi kontextusban jelent meg, azaz 

nem derült ki a nyelvhasználatbeli jelentése, a dupláz ige pedig csak egyszer 
fordult  volt a tét emelésé-
vel kapcsolatos jelentése (2. ábra). Ez az egy példa azonban azt támasztja alá, 
hogy az ikes és iktelen igevariánsok jelentései a fentiekben leírt módon térnek el 
egymástól. 

1. ábra  

A duplázik alakváltozat az MNSZ-ben 

2. ábra  

A dupláz alakváltozat az MNSZ-ben 

A kurz lexéma (3. ábra) szintén csak szakszöveg n-
nak adatok, a kurzus esetében (4. ábra) viszont már más alkorpuszokban is van-
nak találatok. Ezekben a kurzus négy esetben 'árfolyam', tizenhat esetben pedig 
'tanfolyam' jelentésben szerepel, azaz az MNSZ-
kurzus alakhoz a 'tanfolyam' jelentés kapcsolódik. 

 
3. ábra 

A kurz alakváltozat az MNSZ-ben 

4. ábra 
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A kurzus alakváltozat az MNSZ-ben 

A dezert desszert pedig csu-
Ez a néhány 

adat arra enged következtetni, hogy a desszert alakhoz az 'édesség' jelentés kap-
csolódik szorosabban. 

5. ábra 

A dezert alakváltozat az MNSZ-ben 

6. ábra 
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A desszert alakváltozat az MNSZ-ben 

A diplom (7. ábra) a dip-
loma pedig húszból tizenöt esetben szerepel 'szakképzettséget igazoló oklevél' 

mint a diplom alakhoz.  
7. ábra 

A diplom alakváltozat az MNSZ-ben 
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8. ábra 

A diploma alakváltozat az MNSZ-ben 

 

Az MNSZ-vizsgálat összegzéseként elmondható, hogy a legnagyobb ma-
gyar szövegkorpusz adatai sem juttattak közelebb a probléma megoldásához: az 
adatok alapján egyik variánspár esetében sem derült ki pontosan, melyik alakvál-
tozathoz melyik jelentés kapcsolódik szorosabban. Így 
megállapított részleges alak- és jelentéshasadások másodszor is igazolást nyer-
tek. Azt is meg kell azonban jegyeznem, hogy az MNSZ adatai alapján a kurzus 
alakhoz inkább a 'tanfolyam', a desszert alakhoz inkább az 'édesség', a diploma 
alakhoz pedig inkább a 'szakképzettséget igazoló oklevél' jelentés kapcsolódik 

. Ezzel a megállapítással azonban óvatosan kell bánnunk egyrészt az 

nyelvi adataink a szópárok másik tagjáról, tehát az eredmények egyoldalúak. 

A )  A  T e r m i n i  K u t a t ó h á l ó z a t  k o r p u s z a .   A Termini Kuta-
 eredmények 

születtek. A dupláz  duplázik alakpárok esetében (9. ábra) mind az egyik, mind 
a másik címszószóként való megadása során a duplázik szócikk jelent meg. A 
példamondatokból az derült ki, hogy mindkét szóalak 'repetát kér, ill. kap' jelen-
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9. ábra 

A dupláz  duplázik alakváltozatok a Termini ht-online szótárában 

 

A kurz  kurzus variánspár esetében (10. ábra) a kurz lexéma keresése során 
azt figyeltem meg, hogy a kurzus címszó alá tartozó jelentések is megjelentek, a 
kurzus lexéma esetében viszont csak a sajátjai (amelyek egyébként azonosak a 
kurz-éival). A kurz szócikkben található egy hiperhivatkozás a kurzus lexémára, 
a kurzus szócikk azonban a kursz szócikkre mutat, amelyik szintén azonos jelen-

kurz lexéma 'árfolyam' jelentése meg-
jelenik a szócikkben, mégsem találunk vele példamondatot. Az 'árfolyam' jelen-

kurzus-nál található meg, ami azt sugallja, mintha a kurz lexémához 
inkább a 'tanfolyam' kurzus-hoz pedig mind-

 
 

10. ábra 

A kurz  kurzus alakváltozatok a Termini ht-online szótárában 
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A diplom  diploma alakváltozatok esetében (11. ábra) a diplom jelentései 
 ú-

tanúsító oklevél' jelentésben szerepelt. A diplom szócikkben található egy hivat-
kozás, amelyik továbbvezet a diploma szócikkhez, a diploma szócikk viszont 

e  
 

11. ábra 

A diplom  diploma alakváltozatok a Termini ht-online szótárában 
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Az utolsó vizsgált alakpár esetében (12. ábra) a dezert jelentései között szerepelt 
mind a 'bonbon', mind az 'édesség'. A szócikkben volt egy utalás a desszert 
lexémára, amit ennek ellenére az online szótár nem tartalmazott. A variánspár 
tagjainak jelentései közül tehát csak a dezert-

 alakváltozathoz kapcsolódik er
sebben. 

 
12. ábra 

A dezert  desszert alakváltozatok a Termini ht-online szótárában 

 

A Termini ht-onlineszótár vizsgálatának összegzéseként elmondható, hogy 
g. Esze-

rint harmadszor is bebizonyosodott, hogy a dolgozatban vizsgált, Magyar értel-
- és 

jelentéshasadás fázisában vannak. 
 
5 .  Ö s s z e f o g l a l á s .   zótár 

(ÉKsz.2) szlovákiai magyar vonatkozású szócikkei közül azokat vizsgáltam, 
amelyek egymás részleges alak- és jelentéshasadást mutató variánsai. Ezt a tényt 

ik alakváltozathoz melyik jelentés kapcsolódik szorosabban. A 
p-

csolódnak a nyelvi variativitás kérdésköréhez, így a munkát mindenképpen foly-
tatnom kell. Ezeknek a szócikkeknek az anyanyelvi órákon való taníthatósága, 

á-
val is szeretnék foglalkozni. 
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Language variativity and a few lexical items of the Hungarian monolingual 

dictionary 

In this paper I deal with a Hungarian monolingual dictionary according to language variativ-

ity. I analyse a few Hungarian lexical items which are used in Slovakia among Hungarians living 

in Slovakia. After analysing of questionnaires and corpuses I am interested in the meaning of dif-

ferent variants. 

L , GÁBOR 
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ismeretei 

1. B e v e z e t é s   e-
retek között sok esetben csak a szlovák szaknyelvet sajátítják el, a szaknyelvek 

 (l. LANSTYÁK 2000: 156 7, 
MISAD 2009: 14 5, SZABÓMIHÁLY 2010). A szaknyelvi tervezés, a szaknyelvek 
vizsgálata kisebbségi helyzetben különösen indokolt. Írásom a szaknyelvi regisz-
terekkel kapcsolatos problémákat röviden összegz egy felmérés 
részeredményeit 
kodifikációja során.  

a nyelvi hiány: a 
standard magyar nyelvi (szak)szó ismeretének a hiánya következtében kontak-
tusjelenségek és kódváltások jellemzik. A kontaktusjelenségek, a magyarorszá-
gi
diákok, szakemberek nyelvhasználatában is megjelennek. Ennek oka abban (is) 

 hogy a szlovákiai magyar tankönyvek terminológiahasználata külön-
bözik a magyarországiétól. A szlovákiai jogszabályok értelmében az általános és 
középiskolákban ugyanis csak olyan tankönyvek használhatók, melyeket az Ok-
tatási Minisztérium jóváhagyott, s melyek igazodnak az egységes tantervhez. 
Emiatt i-
ból tanulnak, s a fordítottság jelei a tankönyvek lexikális és szintaktikai szintjén 
egyaránt megjelennek (HOBOTH 2011a: 31, 2012: 182, SZABÓMIHÁLY 2008a: 
84, 2008b, vö. MISAD 2009: 14).  

Írásom egy kutatás részeredményeit ismerteti, amely a szlovákiai és 
a magyarországi Magasépítéstan tankönyvek lexikális szintje, ill. a Magyar
szlovák, szlovák magyar építészeti szótár vizsgálatának az eredményeire épült 
(l. HOBOTH 2011a: 35 46, 2012a, b, d). A tankönyvekben észlelt különbségek 

á-
kiai magyar (SM) és magyarországi (M) diákok töltöttek ki. A vizsgálat a nyelv-
használati szokások kutatásán kívül annak a felmérésére irányult, hogy a diákok 
tudják-

volt, mivel az iskolák nem egy régióban találhatók, s a két városban a lakosok 
nemzetiségi megoszlása is különbözik.  

2. 
S z l o v á k i á b a n   A magyarországi (M) és a szlovákiai magyar (SM) Magas-
építéstan tankönyvek összehasonlí é-

r-
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1. azonos terminusok: a magyarországi és szlovákiai magyar tankönyvekben 
azono  

2.  szakkifejezések alakja részben különbözik (pl. 
M   SM ), 

3.  magyarországi és szlovákiai magyar tankönyvek foga-
lommegnevezése különbözik (pl. M esztrich  SM cementhabarcs simítás), 

4. 
épületgépészet  SM épü-

), 
5. nem összehasonlítható: a fogalmat csupán az egyik tankönyv tartalmazza 

(HOBOTH 2011a: 43 6, 2012a: 183 5). 
A tankönyvekben, ill. a SM szakemberek, építészek nyelvhasználatában 

a szempontól is vizsgálhatók, hogy határon túli változatként mely kifejezések 
bekerülése indokolt a szótárakba. ö-
rekedni, hogy az egyes állami változatok között a regiszterek többségében sem-
milyen eltérés ne legyen, még a vagylagosságok szintjén sem (kivételt a hivatali, 
jogi, politikai, és más, az államberendezkedéshez szorosabban kapcsolódó re-

LANSTYÁK 2002: 

 
 a két országban használt fogalom jelentése eltér, 
  
 a fogalom az állami intézményrendszerhez, közigazgatáshoz, társadalom-

szervezéshez kapcsolódik. 
Ebben az esetben a terminologizálás során vagy a szlovák terminus tükör-

fordítása révén kell megalkotni a szakkifejezést, vagy a szlovák és a magyaror-
szági megnevezés szemantikai jegyeinek figyelembevételével ajánlott egy sajá-
tos szlovákiai magyar terminus létrehozása (l. HOBOTH 2011c: 55, LANSTYÁK 
2002: 151 169, LANSTYÁK SZABÓMIHÁLY 2002: 117 126, MÉSZÁROS 2005: 
159 201, MISAD 2009: 11 7, 22 3, SZABÓMIHÁLY 2010: 205 215). A szak-
nyelvi tervezés további fontos feltétele a szakkifejezések nemzetközi egységesí-

M szakemberek körében elterjedt, ill. a tankönyvekben 
 mint határon túli változatok beemelése a szótárakba. E 

ltal a diákok is tudatosítják az egyes változatok, a magyar-
országi és a szlovákiai magyar szakmai nyelvhasználat különbségeit. 

3 .    
A felmérésben, melynek részeredményeit írásom ismereti, a két szlovákiai ma-
gya  összesen 170 diákja vett részt (rész-
eredmények l. HOBOTH 2012c)
(szak)nyelvhasználati szokásait, a második része, amely a tankönyvvizsgálat 
eredményeire épült, a terminológiai ismereteit mérte fel. p-
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e-
A 2012-ben megvalósult felmérésben az ógyallai 

oktatási intézményben 124, a losonciban 46 tanuló vett részt. A két város más-
más régióban található, melyekben a lakosok nemzetiségi megoszlása is külön-
bözik. A Statisztikai Hivatal honlapján található 2011-es népszámlálási adatok 
alapján százalékos arányra átszámolva Ógyalla lakosságának 41,23%-a, Losonc 
lakosságának 9,34%-
lakosainak 23,16%-a, a Komáromi járás, melyhez Ógyalla tartozik, 63,8%-a 

r-
dulását feltételezzük. 

A l-

saját nyelvhasználatukról, nyelvváltozatukról, tudatosítják-e az egyes változatok 
közti különbségeket. Fontos, hogy az oktatás során a diákok megismerjék 
a magyarországi és a szlovákiai magyar (szakmai) nyelvhasználat különbségeit, 

 
A k-

A diákok többsége úgy véli, hogy 
a  szakkifejezéseket szlovákul használják 
gyakrabban. A Losonci járásban e vélemény várható volt, Ógyallán azonban 

A megkérdezett tanulók 27,05%-a nem is tarja fontosnak a magyar 
szaknyelv elsajátítását: 

1. ábra 

A magyar szaknye  
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1. táblázat 

A magyar szaknyelvismerettel kapcsola  

 

Ógyalla Losonc 

fontos: 64,51% fontos: 63,04% 

nem fontos: 29,88% nem fontos: 26,08% 

nem válaszolt: 2,41% nem válaszolt: 4,34% 

részben fontos: 2,41% nem fontos, de illene: 2,17% 

értékelhetetlen: 0,8% nem fontos, de nem árt: 2,17% 

 

a-
A nemleg

1. a szakemberek Szlovákiában dolgoznak, tehát nincs szükségük a magyar 
szaknyelvre, 2. a megértés a lényeg, 3. ha nem Magyarországon dolgozik az ille-

, nem szükséges ismernie, 4. szlovákul használják a szaknyelvet, nevezik meg 
a fogalmakat.  

A standard magyar nyelvi szakszó ismeretének a hiányát, ill. nyelvi lap-
szust . 

több-
sége a kódváltást nem tartja zavarónak. Válaszaik összesített megoszlását az 
alábbi ábra szemlélteti: 

2. ábra 

A  

 

A 
jellemzi a kódváltás, 2. Szlovákiában élünk, így államnyelven is kell ismernünk 
a kifejezéseket, 3. megszokott, 4. a szakemberek szlovákul tanulták 
a szaknyelvet, terminológiát. A 

20,58

68,23

7,64

3,52

0 20 40 60 80

1
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anyanyelvhasználatnál. Egy korábbi, 2010- sták, építész-
hallgatók körében végzett felmérés során a megkérdezett 19 diákból két adatköz-

 tartotta zavarónak a 
l-

tak, hogy könnyebben megértik a szlovák szakkifejezést, a szlovák terminológia 
használatával elkerülhetik az esetleges félreértéseket, mivel kevesen ismerik a 

a 
HOBOTH 2011b). 

s-
 vála-

szait összesítve saját bevallásuk alapján a diákok 31,76%-a naponta, 51,76%-a 
gyakran, 15,88%-a néha, 0,58%-a pedig sosem használja a magyar szakkifejezé-
seket. A szlovák szakkifejezés-
meg: naponta 15,88%, gyakran 62,35%, néha 21,17%, soha 0,58%. Mindkét is-
kola diákjai hasonló arányban jelölték meg az egy

á-
zalékkal alacsonyabb, a szlovák szakkifejezéseké magasabb volt, mint Loson-
con. A magyar-, ill. szlovák szakkifejezés- ára 
korlátozódik. Ezen eredményeknek némiképp ellentmond, hogy saját bevallásuk 
alapján a diákok csupán 34,11%-a ismeri a szlovák terminológiát, s 18,23% azt 

is szemlélteti: 
3. ábra 

A szlovák terminológia ismerete önbevallás alapján 

 

34,11

17,05

24,7
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1,16 4,7
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 azonban a-
szok, melyeket a diákok a szlovák (szak)nyelvvel kapcsolatos nehézségeiket 
vizsgáló kérdésre adtak: 

 

4. ábra 

A szlovák (szak)nyelvvel kapcsolatos nehézségek mértéke 

 

A szlovák szaknyelvvel kapcsolatos nehézségek leggyakoribb okaként 1. a 
szlovák nyelv gyenge színvonalú oktatását, 2. a szlovák környezet hiányát, 3. sa-
ját érdektelenségüket (önhiba) említik.  

A standard magyar szakkifejezés ismeretének a hiányát b-
sége kódváltással, körülírással hidalja át. azonban saját 

l-

megnevezni egy fogalmat.  
t-

keztetni, hogy a tanítási órákon nagyobb teret kellene, hogy kapjanak az egyes 

nyelvhasználat különbségei.  
 

.  o-
lógiai ismereteit mérte fel. 

41,76

39,41

17,05

1,76
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-e ezen különbsé-
geknek, tudják-e azonosítani a más kifejezéssel, változatban megnevezett fogal-
mat. 

é-

10,94%-a használta a kodifikált magyar változatot, 47,47% nem válaszolt, 
b-

sége a standard magyar kifejezés ismeretének a hiányát 
csönszavak, stílus-

l-
s-

nál LANSTYÁK István felosztásából indultam ki (l. LANSTYÁK 2006: 15 56).  
Az alábbi példák  szemléltetik. 

 

A)  

1. Alaki kölcsönszavak:  

2. táblázat 

Alaki kölcsönszavak 

S M  

poter esztrich potyer 

kolaudácia használatbavételi engedély Kolaudáció 

 

Mindkét szó alakja az átadó nyel
S poter a vizsgált tankönyvekben cementhabarcs simítás alakban jele-

nik meg. A potyer a SM szakemberek nyelvhasználatának 
ó kifejezés hasz-

nálata is utal. E szóval azokat a szakembereket nevezik meg, akik az esztrich ké-
é-

hálót, mi
szótárakba. 

 

2. Stílusbeli kölcsönszavak:  

3. táblázat 

Stílusbeli kölcsönszavak 

S M  

strop födém födém, plafon, mennyezet 

 

A plafon és a mennyezet kifejezéseket a stílusbeli kölcsönszavak közé so-
rolhatók, annak ellenére, hogy Magyarországon e kifejezések szintén használa-

a 
standard magyar szakszó hiánynak, ill. lapszusnak tudható be, tehát a diákok 
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strop kifejezést, azonban nem tudták 
a kodifikált magyar változatot megnevezni.  

3. Körülírás:  

4. táblázat 

Körülírás 

S M  

poter esztrich aljzatbeton, betonréteg, 

cemetágy, kenés, cement 

kenés 

 

szlovák szót, de a standard magyar nyelvi szakszó ismeretének a hiányát körül-
ben is használják e stí-

lusbeli kölcsönszavakat, ill. élnek a körülírással, a szemantikai azonosítás felte-
 

 

4. Jelentéstévesztés: 

5. táblázat 

Jelentéstévesztés 

S M  aktivált S fogalom 

poter esztrich nyomtató Plotter 

strop födém oszlop  

poter esztrich vakolat Omietka 

 
l-

tak, a szemantikai azonosítás nem történt meg, melynek következménye a jelen-
téstévesztés. A tévesztés oka valószí á-
nya volt. 

B) S z ó s z e r k e z e t e k  

1.  

6. táblázat 

 

 

S M  

1. technické 

zariadenie budov 

épületgépészet az épület(ek) technikai berendezé-

é-

se, technikai berendezése az épület-

nek 

2. sklápacie okno bukóablak  

 mélyépítmények mérnöki épüle-

tek/építmények/szerkezetek 

4. zavesené schody   

5. stavebné povolenie építési engedély építkezési egedély 
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A az épület(ek) technikai berendezése(i), épületek 
 kifejezések a S szakki-

fejezés tükörfordításai, a z-
nak. E fogalom a SM tankönyvben is megjelenik  
változatban. E SM változat használati gyakorisága indokolttá teszi felvételét 
a szótárakba. A két kifejezés közül a S, ennek következtében a tükörfordítás fe-

endezésekkel  ellátását. 
A 2. példában a S kifejezés a   

 sklápacie okno megadott jelentése 
CHRENKOVÁ TANKÓ 1973: 804), ami szintén indokolhatja, hogy 

a S  3. 
példa szintén tükörfordítás. Míg a magyar terminus kifejezi, hogy a föld felszíne 

y-
zik. A S terminusba  

 megnevezése a elynek a 
CHRENKOVÁ TANKÓ 1973: 958), s ezzel indokolható az 

-használat a fordításban. Az 5. építkezési engedély szintén SM kölcsön-
szó , elterjedtsége miatt indokolt felvétele a szótárakba.  

 

2. Hibrid kalk 

7. táblázat 

Hibrid kalkok 

 

S M  

prefabrikovaný 

 

t-

hidalás 

i-

daló, prefabrikált vasbeton 

áthidaló 

 
A fabrikál szó jelentése az ÉKSZ. alapján biz., gyak. gúny v. pejor. aprólé-

kos munkával (kontár módon) készít vmit, barkácsol (336). Az ÉKSZ. az áthida-
lás terminussal jelöli az építészetben a mélység, nyílás fölé épített 
szerkezetet (65 t-
ben áthidaló változatban jelenik meg.  
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3.   

 

8. táblázat 

 

 

S M  

1. predpätý betón el  e-

feszített beton 

2. okenný preklad ablakáthidalás 1. ablakpárkány, 2. Ablak-

fordítás 

 magasépítmények 1. földalatti építkezés, 2. 

föld feletti munkák 

4. technické zariadenie 

budov 

épületgépészet technikus elrendezése az 

épületnek 

 tartószerkezet Orrkonstrukció 

6. sklápacie okno bukóablak összecsukható ablak 

 

k-
kifejezést, emiatt egy fonológiailag, mo

n-
tését, ill. helytelenül fordította. A 2. példában a preklad 
(CHRENKOVÁ TANKÓ a-

oka, hogy a S podzemný rossz 
fogalmi hálót aktivált, ill. az egyik  ugyan a S terminust, 

pozemný d-, földi, s a 
megadott terminust e kifejezéssel téveszthette
zariadenie CHRENKOVÁ TANKÓ 1973: 
953)  a S usporiadanie (CHRENKOVÁ TANKÓ 1973: 88) szóval tévesztet-

S nos á-
zott létre. 

 

4. Körülírás 

9. táblázat 

Körülírás 

 

S M  

1. technické zariadenie budov épületgépészet technikai berendezés az épületben 

2. stavebné povolenie építési engedély engedély az építkezéshez 

 

kben a S terminus 
r-

minust. 



 Hoboth Katalin 113 

5. .   A máso-
g-

adott változatai közül melyiket használják, ill. használnák.  
 

3. ábra 

A szakkifejezés-használat megoszlása 

 

 szavak 
használatát jelölték meg. A 2. példában a y-
gödör, kanalizáció szavak  leginkább. A SM nyelvhasználatban 
gyakran hallható izoláció kifejezést az ÉKSZ. nem tartalmazza, csupán az izolál 

 található a szótárban (ÉKSZ. 587). A forsnyi 
kifejezés sem olvasható az ÉKSZ.-ban. A norma az ÉKSZ

megszabott v. szokásos mértéke, nagysága, ill. összetétele, állapota. A sz.m-ban: 
szabvány, ( balkon az ÉKSZ -ban: 
ált. haszn.>, (l. 84 invesztíció kifejezés szintén nem szerepel az 
ÉKSZ.-ban, csupán az invesztál ). A malter jelentése 
az ÉKSZ ). A zsumpa az ÉKSZ l. m-ban 

 detail kifejezést az ÉKSZ. szintén nem 
tartalmazza. A kanalizáció az ÉKSZ.-ban nem olvasható, csak a kan

) ige. Az ÉKSZ. alapján a zsaluz 
 m

hogy (vmit) zsaluznak. 2. Zsaluzat Ép (vas)beton szerkezethez deszkából v. 
ÉKSZ 1502). Amint az ÉKSZ. 

jelentésmeghatározásaiból is látható, a fenti kifejezések egy része már szerepel 
mint ht változat a szótárban. Több kifejezés gyakori használati aránya arra enged 
következtetni, hogy felvételük a határon túli korpuszba indokolt. 
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A harmadik feladatban a diákoknak párosítaniuk kellett a fogalom M és SM 

ábra szemlélteti: 
 

4. ábra 

A helyes terminológiapárosítás aránya 

 

A grafikonon is látható, hogy a helyes válaszok aránya egy kifejezésnél sem éri 

e laz 50%-ot.  

Összesítve a helyes párosítási arány csupán 11,33%. Ez azt jelenti, ha a di-
ákok az adott régióban használttól a-
nak, azt nem tudják azonosítni. Ezt a tényt mindenképp figyelembe kell vennünk 
a szaknyelvi tervezés során. E problémára megoldást jelenthet a határon túli vál-

atáron túli változatok. Fon-
tosnak tartom, hogy az iskolákban oktató pedagógusokat tanfolyamokon, két-

 

6.  Ö s s z e g z é s   Írásom egy felmérés részeredményeit mutatta be, amely 
zokásait és terminológiai ismereteit vizs-

k-
emberek körében elterjedt kifejezések figyelembevétele. Nem lehet elégszer 
hangsúlyozni, hogy a szaknyelvi tervezés egyik kiemelt célja a nyelvi elkülönü-
lés megakadályozása (vö. Misad 2009: 14), azonban néhány esetben a magyar-

e-

azonb
további kutatómunkát igényel. 

monierfal

talpszelemen

0 10 20 30 40 50
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The usage of professional language and knowledge of terminology of 

bilingual students 

Bilingual experts in Slovakia mostly the Slovak terminology learn regulary. Studying a 

given terminology in the mother tongue is limited (v.s. Lanstyák 2000: 156 7, Misad 2009: 14 5, 

Szabómihály 2010). Planning terminology, investigation of terminologies in relation with minori-

ties is especially justified.  

In my paper first I present a short summary of problems concerning the above mentioned 

registers, then I discuss partial results of a survey made to examine the usage of professional lan-

guage and knowledge of terminology of bilingual students. 

According to Katalin Misad one of the most significant aims of terminology planning is to 

prevent the development of a language proceed towards various directions (2009: 14), though 

codification of some expressions divergent from the Hungarian ones is justified. The results of this 

survey can be taken into consideration when using terminology in planning and is worth consider-

ing to include expressions used by Hungarian experts living in Slovakia in dictionaries as variants 

from abroad. 

In my survey one of my goals (among others) was to collect these expressions from the field 

of architecture. I admit the work does not end with summarizing the results of the survey, but re-

quires further investigations. 

 

KATALIN HOBOTH 

(translated by JUDIT MOLNÁR) 
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egy esettanulmány kapcsán: az(u)tán 

1. B e v e z e t é s   -k) foglalko-

az adott kutató milyen nyelvi elemeket tekint DJ-nek. Ezt a kérdést magam sem 
kerülhetem el, viszont a DJ-k fogalmának meghatározása körüli vitás kérdésekre 

DÉR CSILLA (2009a) nyújt. 

Magam a DJ- elmezem: funkcionális alapon szervez

atikai vi-

szonyok jelölése
1
. A DJ-k tájékoztatják a hallgatót a diskurzus (szerkezetének) 

FRASER 

HANSEN DÉR 2009b: 3). Szerepük van a 

diskurzusirányításban is, funkciójuk lehet a szóátadásnak, a beszédjog megtartá-
sának és a szó átvételének jelölése is (DÉR  MARKÓ 2007: 63, SCHIRM 2011b: 

8).  

-
definícióval dolgozom, amely a DJ-i funkciók közé a diskurzusszegmenseket 

ös -k közé 

sorolja,
2
 

közötti viszonyokat jelölik (vö. SCHIRM 2011b: 8). Szakdolgozatomban részlete-
sen foglalkoztam e kérdéssel (vö. KÓSA 2011: 11 -

3
 alapján volt lehetséges 

(részletesen lásd KÓSA 2011: 23 9).
4
 Az egyes DJ-k a prototípuselv alapján nem 

egyenrangú példányai a DJ-k kategóriájának. A prototipikus DJ-k textuális 

funkciót töltenek be, feladatuk két diskurzusszegmens közötti viszony explicitté 

                                                        
1 A DJ-kkel foglalkozó magyar kutatásokban Bruce Fraser DJ-definícióját olvashatjuk a 

leggyakrabban, eszerint a DJ-
FRASER 2006: 

193). Fraser definícióját magam is alkalmas kiindulópontnak tartom, mivel a DJ-kre 

 
2  A magyar szakirodalomban hasonlóan jár el Schirm Anita (lásd pl. SCHIRM 2011b: 8) is. 
3  Részletesen lásd TOLCSVAI 2010: 24 5 
4  A DJ-re irányuló. funkcionális nyelvészeti alapozású  szakirodalom evindeciaként keze-

li, hogy a DJ-
senek kidolgozva azok a szempontok (tulajdonságok), ame-

lyek alapján meghatározhatóak lennének a DJ-i kategória példányai. Szakdolgozatomban azoknak 

kategorizációhoz.  
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irányítják a hallgató interpretációjá e-

tartozhatnak a DJ-i kategóriába, bár annak nem prototipikus példányai.
5
 

2. Egy DJ-ként funkcionálni képes nyelvi elem nem mindig és nem feltétle-
ételek mel-

lett viselkedhet DJ-ként is (SCHIRM 2009: 307), a DJ-i és nem DJ-
nevezzük homofón párnak (l. WALTEREIT 2002:3, vö. DÉR 2005a: 258, vö. még: 
FRASER -i funkcióval is 
bíró nyelvi elem konceptuális, a szótárban is megadható jelentésben szerepel 
(módosítószó), a második mondatban viszont már DJ- i-

 

(1) Igazad van, tényleg nem kellett volna hozzámennem.  
 Tényleg, megkaptad az állást?  

Fel -i és nem DJ-i 
6
 Elválaszthatók-e minden 

-ként és nem DJ-
ként is? Megadhatók-e (egységes és 
ezt az elkülönítést? Figyelembe véve, hogy a DJ-vé válás folyamatként történik,

7
 

 
aztán DJ 

n-
tem az aztán elem és alakváltozatainak történetét, majd ismertetem a felhasznált 

és ezen keresztül azoknak a kritériumoknak a meghatározása, amelyeknek men-
tén az aztán elem DJ-i és nem Dj-  

3. E s e t t a n u l m á n y   a z t á n .   
A) K i a l a k u l á s a azután -

szó az az mutató névmásból és az után névutóból keletkezett a rákövetkezést tar-
talmazó mondatokban (TESz. azután). Az azután funkciója határozószóként (a 

                                                        
5  A 

szerencsés egymástól mereven elválasztani, mert vannak olyan DJ-k, amelyek mindkét funkciót 
betölthetik, mint pl. az úgymond (részletesen lásd DÖMÖTÖR 2008). 

6  A magyar nyelvre vonatkozó eddigi kutatásokban a téma önálló kutatási kérdésként ed-
dig még kevésbé tematizált, Dér Csilla a mellesleg, a más szóval, (DÉR 2005a) illetve a hát, az 
úgyhogy, az így és az ilyen (DÉR 2010) elemeket vizsgálva igyekezett szempontokat kialakítani a 
forráselem és a DJ elhatárolására, és fontos megemlíteni még Veszelszki Ágnesnek az asszem 

VESZELSZKI 2010). 
7  A DJ-k létrejöttét Traugott grammatikalizációs folyamatnak tartja (1995), a DJ-k 

grammatikalizációja so v-
SCHIRM 2011b: 4). Vizsgálataim során ma-

gam is ezt a véleményt tekintem irányadónak. 
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körülményre való utalás volt (D. MÁTAI 1992: 638). A mutató névmási határo-

JUHÁSZ 1992: 773 4), az azután már a kései ómagyar korban el
fordul ebben a szerepben (JUHÁSZ i. h.). Az azután, és hangkieséses változata, az 
aztán a mai n -i haszná-

l-
DÉR 2005a: 258).  

em az volt, hogy az azután (és 

-i funkció elkülönítése általában nem prob-
-kre (legalábbis potenciálisan) egy

kapcsolófunkció miatt
8
, másrészt az azután eredeti, határozószói jelentése miatt 

 
Jelen dolgozatomban nem törekedtem az azután/aztán funkcióinak alapos 

és aprólékos leírása, mindössze a jól kirajzolódó jellegzetes használati módokat 
igyekeztem feltárni. Azt is igyekeztem megfigyelni, hogy az alakváltozatok kö-

-e valamilyen funkciómegoszlás (és ha igen, ez mennyire kö-
vetkezetes). 

B)  Kutatásaim során 
-ire koncentrálok. Jelen íráshoz a Schram Fe-

(SCHRAM e-
get közöl. 

ó-

címleírású, 81189 számú OTKA-projekt munkálatai során építeni kezdett elekt-
ronikus adatbázis

9 
anyagából a Schram- é-

gem volt felhasználni.
10

 

                                                        
8   hordozó viszonyszó, amelynek nincs mon-

BALOGH 2000: 268). Funkciója, 
BALOGH 

2000: 268). A DJ-k szerepe hasonló, á

lényegében besorolják a DJ-k közé. A magyar szakirodalomban Dér Csilla és Markó Alexandra, 
valamint Schir k-

-k tekinti (FRASER 
1999: 939, MARKÓ DÉR 2008: 542, SCHIRM 2011b: 18).  

9  
http://www.nytud.hu/oszt/nyelvtort/demo1ev.pdf . Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a pro-

-nek, aki volt szíves rendelkezésemre bocsátani a digitalizált 
anyag nyersváltozatát, így nagyban megkönnyítette munkámat. 

10  i-
két átnéztem.  
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érdekében 
á-

mát.  

C) Ahogyan a korábbiakban utaltam rá, az azután -szóból vált 
-i funk-

ció(k), amely(ek)  legalábbis egy részük  már a középmagyar korban megle-
azután eredetibb, 

k-
cióra: 

 
(2) Jollehet a Németh pénzének el 
volt, de azután csak hamar meg betegedett (II/451). 

(3) A Fatensnek is az Attya egy alkalmatosságal Bana Mihallyal törvénben 
leven, Bana Mihált megh nyerte, s azután hamar a fatens attya megh bete-
gedett, örökken mégh s
kell neki megh halni, a mint hogy megis holt sok kinlodásában nem sokára 
(I/52).  

(4) Görög Janosnénal lakván három Esztendeig Sellérségben nem látott el-
lene semmitis egyebet,hanem hogy szent Lucza Asszony napján semmi 
gondgya sem lévén ejtszaka ki ment, regelre kelve olly beteg vólt, hogy 

semmi gondgya sem lett volna nekis meg az múlt estveis, kire mutatta a 
hatát hát ollyan vólt a háta mint szintén Gerebennyel öszve körmöltek s 
szagattak volna. Ezen kivül aztis vallya, hogy osztán Töllök el akart mas 
helyre lakas kedviert menni a Feleségével öszve Pörlött, s akkor meg fene-

 

Az (2) (4) példákban az azután határozószói értékben szerepel. Kapcsoló-
ö-

vetkezett eseményre utal vissza. Az anaforikus szerep mellett 
diskurzusdeixisként is  
(vö. LACZKÓ 2010: 114).  

ki. 

(5) mondotta azon Aszony néki mingyárt Emberre gyanakoztok s lám hal-
lasz egykoron ugyis jart ezen fatens Kapta Sophival, edgyött Debreczenben 
menvén, az uton sok füvet szedet Kapta Sophi, a melly szekeren volt, megh 
akadot egy sorban, az fövet le keletet hanni, azután megént fell rakta, ha-
nem egy csomocska ell maradot (I/61) 
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Az azután/aztán/osztán s-

meg egyéb funkciók. Az alábbi, (6) (9) példákban az azután/aztán/osztán jelen-
d-

legesen ennek a kifejezése. Ezek a példák az aztán lexéma osztán alakváltozatá-
-

osztán ezekben a példákban ugyan két 
elemi jelenet közötti kapcsolatot jelöl, de nem anaforikus/kataforikus vagy 

a-

nem két tagmondatot (vagy szintagmát) kapcsol össze.  

fenn járt ött, ivott, de a tannyer el vetele utan osztan Szombath Eczakan 
vasarnapra viradtara ugj megh csabult es meg nehezedet hogj esze nelkül 
szolvan az en Uramatis Orban Janost, mas neven Abrahamnak kialtotta 
valamicsoda tannyért hozott kigyehned nekem, de miolta ez azt el vöttem 

ött ivot, de az utan kevesebbet, s fekütt ugj izent osztan a Majornéra (I/33
4) 

Fatens, nehezen hajthatta ki az udvarbúl a fejsze fokával ütotte, és mikor az 
élivel akarta vágni, mindenkor meg fordúlt a kezébe, s élivel nem vághatta, 
le feküvén osztán a Fatens gyermekeivel imádkozot, azután a fal felé 
fordúlván Deme Durkót Batyával együt vén Demével látta a rudon ülni a 
házban (I/242) 

l nem tud egjebet, hanem Kovacs Janos Uram egj 
alkalmatossaggal egj szarvast löven oda ment Lovasz Matyasne s kert 
penzen Kovacs Janos Urtul, s nem adott neki 
osztan el ment onnad csak hamar annak utanna a Kovacs Janos Uram Deak 
fianak a laba meg bomlott. (I/154) 

(9) Kis M. János. Vallya: Hogy Feleségemhez ment égykor téjfel kérnie. és 
magamis mondottam, ne adgy most hiszem a magunk szükségére is kevés 
van. Gál Andrásné dummogva el menvén, ugy meg rontotta a Tehenemet, 
hogy semmiképpen osztán rugása kapálodzása miatt fejni nem lehetett, nem 
alhatván magam kezdettem Galnét fenyegetni: hogy ereszszed réá a Tehe-
net, mert ugy fogok bánni: veled hogy soha ugy nem jártál, s az után eredett 
meg és fejni a Tehenet szépen lehetett. (II/433) 

Az aztán-nak a (6)
a  n a r -
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r á c i aztán-nak a hosszabb, törté-

s-
kurzusszegmensek között fennálló viszonyt tesz explicitté (vö. FRASER 2006: 
193): a történetmondás bevett szófordulattá válva lehet á-

narratívaként). (Különösen figyelemre méltó, hogy a (6) és (7) példákban az 
osztán mellett az eredetibb, azután vegkör-

az osztán alakváltozat tölti be, a határozószói funkcióban pedig az eredetibb az-
után alak áll.) 

aztán DJ- i-
szen az aztán 
kifejezése az a jelentés- e-
töltésére is, ugyanakkor bizonyos esetekben már a narrációs szerep kerülhet el
térbe. A m e l l e t t  tehát, hogy a szövegtípus sajátosságaiból adódóan (tudniillik 
egy történet elbeszélése zajlik) az aztán-

-
narratív funkciója is. Ennek a funkciónak a kial

 

szó már inkább narrációs funkcióban áll, segíthet a mondat szórendje is. Az 
osztan a 7. példában a másod e-

 tagmondat elején vagy a végén állna, és nem pedig a 
belsejében. A pozíció elmozdulása, a szórendbeli 
funkció elhomályosulását jelzi (és természetesen összefügg a szintaktikai átren-

l-
dák esetében is.

11
 

D) A narratív- -i funkció elhatárolását a határozószói, il-

kiegészítve DÉR 2005a és DÉR 2010 szempontjait). Az elem:  

 határozószóként mondatrészi szerepet tölt be, kapcsolódik a mondat ál-
lítmányához: deiktikus (szövegdeixis), illetve anaforikus vagy kataforikus 
(ahogy már korábban utaltam rá, a deiktikus és anaforikus két funkció nem vá-
lasztható szét élesen, vö. LACZKÓ 2010: 114); 

 
mondat kö  

                                                        
11  A (7) (9) példákat érdemes a (6) példával is összevetni: ha a (6) példában az osztán 

n állna, hanem a mondat belsejében pl. hogy Töllök 
osztán el akart mas helyre lakas kedviert menni, gyaníthatnánk, hogy már DJ-i szerepben áll.  
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 DJ-
DÉR 2005a), 

és/vagy a (tag)mondatok illetve diskurzusszegmensek közötti kapcsolatra reflek-
tál. 

 A funkció megállapításában segítségünkre lehet a szórendbeli átrendez
dés is, mely lehet a szintaktikai elszervetlenedés jele. 

 Az aztán/osztán  fonológiailag redukált alakváltozatok többnyire
12

 DJ-i 
funkcióban jelennek meg. Az alakváltozatok közötti funkciómegoszlás azonban 
nem teljes, az osztán alakváltozat is megjelenhet határozószóként (lásd (4) pél-
da). Emiatt ugyan szóhasadásról nem beszélhetünk, de az alaki különbség is 
használható kritériumként a funkciók elkülönítésében: a fonológiailag redukált 
változatok nagyobb eséllyel DJ-

13
  

 Az is fontos, hogy az adott elem milyen más elemek környezetében for-
aztán/osztán ö-

vegkörnyezetben (nem egymás mellett állva) a hangsúlyosabb azután (esetleg 
annak utána aztán/osztán változat inkább 
DJ-nek tartható. 

é-

vagy másik irányba való eltolódásáról beszélhetünk. és így átmenetek, illetve 
(11) 

pél á-
a-

 

kereg ver
fatens ugy cselekedvén kergét tévén az nyakara, meg pemetelvén, mingyart 
igenessen Beke Istvan ablakjara ment és az két labat az ablakra tévén ugy 

n eregy Isten verjen meg, 
büntesse(!) meg, hova jösz ide az ablakra, az fatens osztan haza hajtotta az 
tehenit. (I/23) 

                                                        
12   
13  Köszönöm lektoromnak, hogy felhívta figyelmemet erre a kérdésre. Itt szükségeltetik 

megjegyezni, hogy az alakváltozatok közötti funkciómegoszlás az újmagyar korra sem válik tel-
jessé, atipikus esetben az eredetibb, azután alakváltozat is megjelenhet narrációs-
DJ-i szerepben. pl. Az o  

 az önkormányzat vagy 
az állam  nem jelentkezik vételi szándékkal. Ilyenkor azután az ingatlantulajdonosok megpróbál-
ják a többszörösére növelni a telek árát.(Forrás: MNsz.)  (vö. KÓSA 2011: 63 4).  
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(11) a Fatens Kiss Mihállyal a Tóparton ült s mondotta a Fatensnek a huga: 
lelt a 

Fatens nem adok bizony én, jób Embernek is, nem hogy néki adnék. Kire 
mondotta asztán 

 

azután/aztán/osztán (a mondatbeli 
14

 
után álló, attól független narratív funkciójú DJ-i szerepben találjuk, hanem azzal 
összekapcsolódva, azt nyomatékosítják (12 13): 

(12) Hallotta Máthé Mihálytól hogy Biró Miháljné az Gatja madczagát el 
lopta s tudom akkor osztán olljan kinban volt, tsak ugy tekergett fatsargott 
mint az Gomboljag. az Máthé Mihálj Felesége azt mondotta szemünkben 

/56 7) 

(13) Vallya hogy most nyomtatás idején el menvén Tot János Uram házá-
ö-

rött sónk, Daniné erre felelt. Adnál még. Ugyan az nap másodszor estve fe-
lé el ment oda, és akkor osztán adott nékie sót a Leány. (I/486) 

Az aztán funkciója az ilyen típusú (12 13. példákban látható) szerkezetek-
ben alakulhatott át nyomatékosító funkcióvá. A határozószó ugyanis csak hatá-
rozói szerepet tölthet be a mondatban (KESZLER a-
t aztán (vagy 

Amikor az aztán 
szorulhat, és így kiemelh z-

szóbeli hangsúlyviszonyoknak is lehetett szerepe. Ezt a történeti anyagon termé-
szetesen nem tudjuk vizsgálni.  

A követke osztán o-
matékosítása, amely  megítélésem szerint  e-

osztán éppen a mondatbeli pozíciója 
taltam rá, hogy lehetséges, hogy ép-

aztán 
aztán-nak és változatainak  

 -i szerepe is (13
21). (Amint korábban kifejtettem  

                                                        
14  

KESZLER 2000b: 433). Így pl. a három nappal azután szerkezet-
azután 

t-
hez még egyszer járulna az aztán (vagy az osztán) lexéma, azt már joggal tarthatnánk nyomatéko-

három nap múlva 
szerepet betölteni a mondatban, ehhez járulva az azután vagy az aztán már gyaníthatóan nyomaté-
kosító szerepben áll.  
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2011b: 8] hasonlóan  -
ú-

lyoznám v i-
kus DJ-funkciónak tekintem. (Lásd még DÉR 2011:168 9.) 

(14) Hogy hallotta Görög Janosnak szájábol hogy a Napánal ifjú Leginy 
korában szolgálván Béresül egykorban az szobában hált az Asztal megett 

ö-
zül ki a labát ki a fejét ki a kezet mondotta hogy meg huzzák, kire az gazda 
Aszonya azt felelte mondván ne bantsatok ugy mond mert a Leanyomat 
adom nekie, s mas napra kelve osztán 
mostani Napa te ugymond nem láttálé ez éjjel valamit, kire felelven mond-
ván én alluttam s nemis láttam semmit, kire az ujjobban ha lattalis valamit 
ne szóly, s halgas. (I/510) 

(15) el vittik a fátenst véllek hol Debreczenben hol Török orszégra kocsis-
nak hat fehér lú mellé és onnan drága jószágokat Angliákat hoztak, és a Ke-
rekesné kamarájában rakták bé a mikor érkeztek, és a fátensnek kocsisságá-
ért hol egy tallért hol pedig aranyat adtanak; de az fátenstül pinze mellyet 
nékie adtanak csak el veszet nappal osztán a fátens ode ment nizni s pinze 
keresni az hová rakták az joszágot, de sem pinzit sem azon jószágban me-
lyet hoztanak semmit nem lelt (I/38 9) 

A nyomatékát vesztett aztán 
nyomatékosítását, kiemelését is kifejezheti. Eszerint a középmagyar korban a 

-narratív funkció mellett ennek az elemnek létezett 
egy másik (periférikus) DJ-i funkciója is. A kialakulás folyamatjellege miatt az 
aztán-

 
Az azután osztán / azután aztán (illetve annak utána osztán) ismétléses 

szerkezetekben (l. 15 17. példák) az aztán vagy osztán 

mondatokban az azután vagy az annak utána tölti be, de a szövegalkotó
15

 ezek 

egy osztán elem határozószói jelentésének kiüresedését. A 
két, eredetileg azonos funkciójú elem egymás mellé kerülésével a fonológiailag 
redukált osztán változat nyomatékosítja az eredeti(bb) alakban álló azután-t. Míg 

-
ként funkcionál. (Hasonló jelenségre figyelt fel az akkor hát szerkezet esetében 
Schirm Anita [2011: 38
szerkezetben mindig a fonológiailag redukált változat jelenik meg, az azután az-
tán  

                                                        
15  A szövegalkotó kifejezés arra utal, hogy nem tudhatjuk pontosan, hogy az elemzett kife-

jezés valóban elhangzott-  
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(16) mondván akkor az Mólnár legény a fatensnek: ihol immár az puska, 
odaadhatom már Joczik Mihálynak, de az Molnár legénynek semmi testét 
nem sértette meg azon széllel szakadozott puska. Az után osztán a fatens 

á-
nak az aczéllyát Jóczik Mihálynak. (I/211) 

azt vallya egykor niarban ki mentem az Udvaromra setit haynalban, s Babi 
Janosnet az tehenim közöt talaltam, az magam uduaran az utan osztan semi 
hasznat nem vehettem egy Tehenemnek hanem csak sivot rivot s megh az 
uduaromon sem marat hanem el futot. (I/452) 

(18) az fatens Anya Aranyasznal lakvan Kulcsarne Diszna oda ment es az 
fatens Anya ki hajtotta az udvarrul, es Kulcsarne mondotta miert hajtod azt 
ki az fatens Anya ismet felel, azert hogy egy csep Vizet sem tarthatok az 
valuban, Kulcsarne arra felel hiszem nem iszod magad meg de tud meg azt 
hogy bizony meg banod azt, az utan osztan meg vesztette az fatens Anyát 
ugyan abban meg is holt (I/70) 

Az aztán nyomatékosító-
korokra vonatkozóan hipotézisként 

megfogalmazhatjuk, hogy az aztán nyomatékosító funkciója a 
grammatikalizációs folyamat során kódolódott, implikatúraként beépült az elem 
jelentésébe, így az aztán a-
tékosítását is ki tudta fejezni. Ezt a funkciót azonban a feldolgozott 
középmagyar kori korpuszból még nem tudjuk adatolni.  

A nyomatékosító funkciójú aztán 
kritériumok segíthetik, mint narratív funkciójában. Nem lehet DJ, ha:  

 mondatrészi szerepet tölt be, kapcsolódik a mondat állítmányához: 
deiktikus, illetve anaforikus vagy kataforikus (ekkor határozószó); 

 két (tag)mondatot vagy szintagmát kapcsol össze: két elemi mondat kö-
 

 
 

  -szó) után állva és az ismétléses szerkezetben is nyomatéko-
sít.  

Mivel a DJ-
hogy átmeneti jelenségeket is találjunk. Az azután/aztán által bejárt 

 

i . narratív elem  nyomatékosító funkciójú elem 

A három funkció azonban nem egymást kizárva jött létre, hanem egymás 
mellett él. A kialakulásuk fokozatosan történt, egy újabb funkció kialakulása pe-

t-
meneti állapotokat jelképezik.) Fontos, hogy bár megadhatók bizonyos kritériu-
mok, az egyes funkciókat nem mindig lehet egymástól élesen elválasztani. A 
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prototipikus esetekben pontosan meghatározható, hogy az aztán DJ-i funkciót 
tölt be, de az atipikus esetekben a funkciók közötti határ elmosódik, és inkább 
arról beszélhetünk, hogy az ad n-

 

4. Összefogla lás,  k o n k l ú z i ó   Jelen írás az aztán DJ-t vizsgáló 
esettanulmány keretében arra kereste a választ, hogy a DJ-ként is funkcionálni 
képes nyelvi elemek hogyan, milyen kritériumok mentén választhatók el forrás-

aztán DJ-t vizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy bár 
megadhatók bizonyos formai kritériumok, az elkülönítés nem minden esetben 

funkciók egyik vagy más ik irányba va ló 
e l t o l ó d á s á r ó l  z-
sége részben az elemzett aztán 
és DJ-k elválasztása  mint erre már korábban utaltam  eleve nehézkes, a kér-

ltozik. Az aztán 
határozószó is lehet, és a DJ-ként betöltött funkció (narratív-
igen közel áll az aztán eredeti funkcióihoz. Az aztán-nak ebben a funkciójában 

a jelentés-

 
A nyomatékosító-attit aztán á-

aztán n-
ban DJ-
kategorizáció alapján DJ-ként elemzem, azon megfontolás alapján, hogy az atti-

a-
-k eseté-

ben periférikus. 
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The problems of dividing discourse markers and their sources 

One of the central questions of research on discourse markers is the following: what criteria 

can be used to make a difference between discourse markers and their sources from a modal and 

functional approach? Can they be divided in all cases OR can we define certain occurrences as 

discourse markers and others not? Can we create a list of criteria to help their differentiation? In 

my essay, I intend to search for the answers of the above-mentioned questions creating and analys-

ing a case study and then analysing Hungarian aztán. 

In the course of analysing the data, certain criteria could successfully be established. How-

ever, the differentiation is not obvious in all cases because sometimes we could rather talk about 

the swing of the functions. Certain occurrences were difficult to judge due to the distinctiveness of 

the analysis of the DM aztán of the discourse criteria. Considering its value as a category of the 

word class, it could be a conjunction, and making a difference between conjunctions and discourse 

markers is already problematic. 

Taking the methodological approach of the research into consideration, it should be noted 

that I find the definition of the category of discourse markers achievable on the grounds of the pro-

totype theory applied by the functional cognitive linguistics. 

KÓSA, CSILLA ERIKA 
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Ady Endre: A magyar Ugaron 

fordításainak alakzatvizsgálata  

Dolgozatomban azt kívánom bemutatni, hogy az alakzatok milyen funkci-
ókban jelennek meg az Ady-versek angol fordításában. Munkámmal szeretnék 
segítséget nyújtani az alakzatok fordításszövegekben betöltött funkcióinak fel-
ismeréséhez, valamint ezek tanításához is a magyar irodalom- és angolórákon 

 
Az Ady- t-

léses alakzatok, valamint ezekhez társulva a paralelizmus, az ellentét és más 

meg, hogy a fordításokban megjelennek-e, és ha igen, milyen funkciót töltenek 
é-

sét kívánom bemutatni a fordításszövegen keresztül, továbbá azt, hogy a forrás-
-e létre. Azt is vizsgálom, 

s az általam vizsgált alakzatokat és funkciójukat ez milyen mértékben befolyá-
solja. 

A forrásnyelvi és a célnyelvi szövegek összehasonlításához A magyar Uga-
ron . Választásom azért esett erre a szövegre, mert disz-
szertációmon dolgozva jelenleg Ady költészetének korai szakaszát vizsgálom. 
Így az Új versek 
szempontjából is problematikus lehet a fordítók számára, hiszen Ady ostorozó 

a-
nulmányomban bemutatom, hogy e verset hogyan ültették át angol nyelvre, ho-
gyan vívódott A magyar Ugaron témájával Nyerges Anton és Bernard Adams. 

Sok fordító próbálkozott, több-kevesebb sikerrel, Ady-versek fordításával. 
Ady verseinek hangulatát, zeneiségét és komplex jelentését pontosan átadni 

y minden verse egy 
ó-

lumai kézzel foghatóan érzékletesek, ugyanakkor a dolgokon túli világból, egy-
n-

ak LUKÁCS 

1977, idézi JOÓ 2009: 112).  
  



134 Ady Endre: A magyar Ugaron  

Ady Endre 

A magyar Ugaron 

Elvadult tájon gázolok: 

 

 

Ez a magyar Ugar. 

Lehajlok a szent humusig: 

E s  

Hej, égig-nyúló giz-gazok,  

Hát nincsen itt virág? 

 

Míg a föld alvó lelkét lesem, 

Régmult virágok illata 

Bódít szerelmesen. 

Csönd van. A dudva, a muhar, 

A gaz lehúz, altat, befed 

S egy kacagó szél suhan el  

A magyar Ugar felett. 

Nyerges Anton 

The magyar fallow 

I walk on meadows run to weed, 

on fields of burdock and of mallow. 

I know this rank and ancient ground   

this is the Magyar fallow. 

I bow down to the sacred soil; 

this virgin ground is gnawed, I fear.  

Hey, skyward groping seedy weeds,  

are there no flowers here? 

While I look at the slumbering earth,  

the twisting vines encircle me, 

and scents of long dead flowers steep  

my senses amorously. 

Silence. I am dragged down and roofed  

and lulled in burdock and in mallow.  

A mocking wind flies whisking by 

above the mighty fallow. 

Bernard Adams 

On the Hungarian fallow 

I walk a land, fertile of old, 

But now grown wild with millet-grass and tares. 

This fallow field is Hungary,  

For which none cares.  

Low to the sacred soil I bend, 

Some baneful thing its purity now sours.  

Alas, you skyward-stretching weeds,  

Are there no flowers?  

The spirit of the land sleeps on.  

I watch. About me tendrils sinuate.  

The cherished scents of flowers long dead 

Intoxicate.  

Silence. The millet-grass and tares  

Drag me down, stupefy, envelop, and  

A mocking wind wafts by above  

Our fallow Land. 
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Az adjekciós alakzatokat Adynak A magyar Ugaron a-
mint a szöveg két angol fordításában elemzem, továbbá azt is megvizsgálom, 
hogy a fordítók miként értelmezték újra a verset. Bernard Adams és Nyerges 
An
versszakon keresztül csak egy-két azonos szót találunk a fordításszövegekben. 
Nyerges a formai és lexikai elemek megtartásához ragaszkodik. Adams fordítása 

zésére is törekszik. 
A magyar Ugaron az Új versek egyik ciklusának záró, egyben címadó verse 

is. A Budapesti Naplóban  1905-ben megjelent szövegváltozatban azonban csak 
A magyar ugar szerepelt, azaz az ugar helyhatározórag nélkül e két variánssal 
élnek is a fordítók. Adams az 1906-os A magyar Ugaron változatot, míg Nyer-
ges a Budapesti Naplóban megjelent szövegváltozat címét veszi át a magyar szó 
változtatása nélkül. (Az ugar 
szakszó, jelentése: pihentetés végett bevetetlenül hagyott szántóföld. 2. Elmara-
dottság, tespedtség jelképeként (ÉKSz 2003)). A fallow 
ugaron hagyást jelent, így a metaforikus jelentésátvitel jelen van a fordításszö-
vegekben is. 

A versrészletben az én elhelyezi magát a képzelt térben, az Ugar része lesz: 
Elvadult tájon gázolok gázolok tovább er
síti az Ugaron való elhelyezkedést, amely szintén ellentétes alakzat (szemantikai 
és térbeli ellentét), ugyanis a passzív, mozdulatlan, terméketlen ugaron való gá-
zolás s-
métléses alakzatot, reddíciót hoz létre a szövegben: A magyar Ugaron, Ez a ma-
gyar Ugar. elvadult táj, 

, dudva, muhar
igék pedig tovább nyomatékosítják a lírai én jelenlétét a szövegben: gázolok, is-
merem. Az Ezt és az Ez mutató névmások anaforikus ismétlést alkotnak: Ezt a 

/ Ez a magyar Ugar.  

gázolok  ige in-
tenzitását mindkét fordító sétára tompította, az elvadult táj képe Nyergesnél ga-

, Adamsnél régi termékeny földdé változik. Ami így az ellentétet nem 
hordozza olyan élesen magában. Nyerges szövegében variációs ismétléses alak-
zatként megjelenik a reddíció (The magyar fallow, this is the Magyar fallow). A 

r-
tékben átalakítja a forrásnyelvi szöveg jelentését. Nyersfordításban: Én sétálok a 
földön régi termékeny / de most va r-

 Az eredeti szövegben 

értelmezésbeli különbségeket 
eredményez a fordításban. Nyerges szövegvariánsában a felsorolás mellett jelen 
vannak a lírai én nyomatékosítására szolgáló igék is. Nyersfordításban: Én sétá-

merem ezt a 
 A másik fordításszövegben a harmadik sor 

For which none cares). A 
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költészetében fontos ismétléses alakzat hiányzik, aminek fontos funkciója van a 
szöveg jelentésének megértésében. Nyerges fordításában megtalálható a névmás 
ismétlése, de nem anaforikus ismétlés formájában. A változatlan ismétlés meg-
marad, de szerkezetileg a szöveg más helyére kerül: I know this rank and ancient 
ground/ this is the Magyar fallow. 

á-
elvadult tájjal, a buja földdel szemantikai 

ellentétet alkotva megjelennek a szent humusz és a  szimbólumok: Le-
hajlok a szent humuszig -nyúló giz-gazok, 
/ Hát nincsen itt virág? 

i-

(Adams): Mélyen a szentelt talajhoz hajlok / Valami vészes dolog fanyarítja tisz-
taságát / Ó ti égig nyúló gazok / Nincs ott virág? Nyersfordítás (Nyerges): Le-

magvas gazok / Hát nincsen itt virág? A két fordításszövegben lexikális jelenté-
sz-
e-

detivel adekvát módon. A szent humusz szentelt talaj szinonimikus ismétlésként 
jelenik meg mindkét fordításban, de a humusz többletjelentése a talajra való föl-
cserélésével elvész, hisz a humusz elbomlott növényeket és állatokat rejt magá-
ban, ere-

fordítók: Nyerges szövegvariánsa lexikai szinten adekvát, addig grammatikai 
szinten módosulás következik be a szövegvariánsában: aktív grammatikai szer-

. Az I fear predikatív szerkezet betoldása a szöveg 
rímszerkezetének megtartása érdekében történhetett (a fear-here sorvégi össze-
csengése érdekében). De többletalakzat is létrejön: a személyes névmás és az ige 
betoldásával keretes variációs ismétlés jelenik meg Nyerges célnyelvi szövegé-
ben, amelyben a második versszak jelentése is hangsúlyossá teszi a forrásnyelvi 

zelemnyilvánítás-
sal is társítva hozzá. Ez változásokat eredményezhet a versértelmezésben, hisz 
az érzelemnyilvánítás mellett már befejezettnek tekinti a pusztulást (lerágott). 

Va-
lami vészes dolog tisztaságát most fanyarítja. Grammatikai szinten azonban 

now sours. A jelentésválto-

forrásnyelvi szöveg valamijét: Some baneful thing.  
Az antitézis a strófa második felében megjelenik a forrásnyelvi szövegben: 

Lehajlok a szent humuszig: -nyúló 
giz-gazok,/ Hát nincsen itt virág? A szent humusz és a  ellentétben áll-
nak az égig-nyúló giz-gazokkal. A valami rág implicite magába foglalja a férget, 
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így szemantikai ellentétet alkot a  és a szent 
szerkezetekkel. 

Ezt a szövegrészt mindkét célnyelvi szöveg ekvivalens módon adja át: Hej, 
ti ég felé tapogatózó magvas gazok  Ó ti ég felé nyúló gazok. Annyi módosulás 
van a célnyelvi szövegekben, hogy a nyúló folyamatos melléknévi igenév helyett 
Nyerges szövegében tapogatózó (skyward groping) szerepel, mely visszafogja a 
gazok aktivitását és a gazok-at (weeds seedy

forrásnyelvi szövegbeni giz-gazok sajátos hangzását próbálta visszaadni a seedy 
weeds egybecsengésével. Adams fordításában ez a szá  

másodikban szintén megjelenik az ellentét. A versszak a Hej indulatszóval beve-
zetett kérdéssel zárul: Hát nincsen itt virág? A célnyelvi szövegekben is jelen 
vannak ezek az alakzatok, de a módosítások és elhagyások miatt az ellentét nem 

s-
ból, de míg Nyergesé formailag is azonos a magyar eredetivel (Hey), addig 
Adams a haj-nak vagy ó-nak me alas-t választotta, a kérdés pedig szinte 
szóról szóra ugyanaz, mint a forrásnyelvi szövegben: Are there no flowers?  
are there no flowers here? 
(itt) is meghagyja, megfelelve ezzel az eredeti rímtechnikának is. Adams fordítá-
sában is összecsengenek a sorok, viszont módosul a szövegrész szemantikai je-

o-
rítja, ezt viszont ellensúlyozza azzal, hogy aposztrofét hozva létre szólítja meg a 
giz-gazoka-t: Alas, you skyward-stretching weeds. 

visszavonul, és az Ugar 
szél suhan. Míg a lírai én már csak a föld alvó lelkét lesi, s virágok illata bódítja. 

harmadik és negyedik strófát az Ugar. A strófák közt így az antitézis alakzatá-
nak a megjelenése feszültséget fejez ki. A záró stró
felsorolás is:  A dudva, a muhar,  A gaz lehúz, altat, befed. Az antiklimaxal a 

Ugar én felett, a kacagó szél kíséretében, 
mely a nagy Ugar felett suhan el. A célnyelvi szövegekben nem érzékel

míg én a szunnyadó földet né-
zem,/ a csavarodó indák körülkerítenek engem, / és régen halott virágok illata 
áztatja/ az érzékeimet szerelmesen (Nyerges). Nyersfordítás2: A föld szelleme al-
szik. / Én nézem. Körülöttem indák tekeregnek. / A dédelgetett illata a régen ha-
lott virágoknak  / Mámorít (Adams). Az antitézis ugyan megmarad a célnyelvi 

ó-
dosul. Adams fordításában az egyes szám e e-
szik a hangsúlyt (I, me, my). A forrásnyelvi lesem igealak helyett a célnyelvi 
szövegben a nézem igei állítmány szerepel, a régmúlt régen 
halottak, ezáltal sérül az eredeti jelentés. Lexikai szinten ugyan visszaadják a 

é-
sekben van módosulás, melynek eredményeképpen az én és az ugar közti ellen-
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tét hangulata visszafogottabb. Adams célnyelvi szövegvariánsának záró strófája 
egyenérté Csönd. A 

ugarunknak. A grammatikai és lexikai módosítások mellett a felsorolás és a fo-
kozás alakzata is jelen van a szövegvariánsban. A fordító ugyanakkor a mi birto-
kos névmás betoldásával nyomatékosítja a lírai én hovatartozását, de a nagy jel-

az ugar  önként azonosul az ugar-ral, 
szemantikai jelentésmódosulást teremtve ezzel a szövegegész szintjén is. Nyer-
ges fordításában az én a záró strófában is jelen van. Nyersfordításban: Csönd. Le 
vagyok húzva és befedve / És altatva a bojtorjánban és a mályvában. / Egy gú-
nyolódó szél suhan el / A hatalmas ugar felett. Nyerges angol szövegvariánsában 
grammatikai szinten nagyobb módosulás következik be, mint Adams fordításá-

e-

vagyok húzva az ugarra). A felsorolás és a fokozás alakzata jelen van a fordítás-
szövegben is, d z-

u-
lás jön létre a szövegben, így szövegértelmezési kérdések is felmerülnek a 
fordítással kapcsolatban. Az én és az ugar 
kacagó szó helyett a gúnyolódó mocking szóval ugyan visszaadja a 
fordító a magyar szövegrész hangulatát, de az én és az ugar közti antitézist nem 

nagy melléknév helyett annak szinoni-
mája a hatalmas (mighty) szerepel a fordításszövegben, mely szemantikai többle-
tet hordoz (a mighty ü-
li, mely Istenre, uralkodóra is vonatkoztatható). Talán a fordító szándéka az volt, 
hogy az ugar 
az egész versben jelen van. Hisz a mighty denotatív jelentése mellett is egyér-

 funkció megléte. 
s végén: Ez a 

magyar Ugar, A nagy Ugar felett
e-

 Az alakzatok funkciója lehet a látomásos tájvers látszatának fenntartása, va-
lamint a lehulló kompozíció, az antiklimax létrehozása: gázolok  ismerem 
lehajolok  lesem bódít  lehúz befed, a kacagó szél pedig a nagy Ugar 
felett suhan. Az ún. lehulló kompozíció a lent és fent ellentétén alapszik. A lírai 

 aztán virágok bódítják, végül a gaz befedi, és az 
Ugar alá kerül, míg a kacagó szél, az Ugar felett suhan el. A célnyelvi szöveg-

 
megszüntetve ezzel az eredeti alakzatokat, melyeknek fontos funkciójuk van a 

e-
xikai és szemantikai módosulások révén: walk  know  bend/ bow  watch  
intoxicate/ steep  drag down  roof/ envelope, mocking wind  mighty fallow. A 
fent és a lent vertikális ellentéte ekvivalens mindkét célnyelvi szövegvariánsban, 
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viszont az én és a ó-
dosul. Ez a vers alapstruktúráját is befolyásolja. 

A vers alapstruktúrája ugyanis egy alapellentétre épül, mely mellett egy-
szerre több más alakzat is megjelenik. Ilyen a már említett ellentét, halmozás, re-
torikai kérdés és a versben végigvonuló gradáció (fokozás), amely ezt a különle-
ges kompozíciót eredményezi, mely a fordításszövegekben a grammatikai, 
lexikai és szemantikai változtatások hatására gyengíti az egész szövegen végig-
vonuló trópus, 
Ugar-t mint metaforát  Adams kibontja (This fallow field is Hungary), mellyel 
meg is szünteti szövegbeli funkcióját. Nyergesnél megmarad a vízió, de az ugar 
helyett a magyar-ra teszi a han

i-
emeléssel a vers záró sorában: Our fallow Land (A mi ugar Földünk), ezzel újból 
megszüntetve a metaforát. Az angol fordításokban az ugar r-

 

Ö s s z e g z é s    
e-

mantikai és u-
L 2007: 119). Ezt láthatjuk a fent bemutatott célnyelvi szövegek 

k értelmezése és újraértelmezése  ami a fordított 
szövegvariáns létrehozása  pedig embert próbáló feladat. Az egyes nyelvek 

 
A k-

á-
nyi is elismeri, hogy egy stílt nem lehet szóról szóra átmenteni a másik nyelvbe, 

Csokonai, Vörösmarty és Arany  - e-
S , 2007: 155).  

A két célnyelvi szöveg explicitebb az eredetinél, vagyis a fordító hosszabb, 
bonyolultabb módon jut el a gondolattól a nyelvi formáig, mint az eredeti szöveg 

hogy a célnyelvi olvasó minél gördülékenyebben dolgozhassa fel az információt 
(KLAUDY, 2007: 164
fejez ki valamit a célnyelvi szövegben, mint ahogy azt a forrásnyelvi szöveg 

KLAUDY, 2007: 169.). Egyrészt, hogy áthidalják a kultúrák közti 

szolgáltassanak. 

kérdése, az ún. ekvivalencia. A fordításszövegek és az eredeti szövegek ekviva-
k-
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í-
pusú módosulásai mindaddig meg vannak engedve a fordításszövegben, míg a 
szövegegész szintjén létrejön az ekvivalencia (vö. P 1980, L , 
2007: 49.). De az Ady-szövegek fordításánál akár a 20. század leghangsúlyosab-
bá váló elgondolása, a fordítás lehetetlenségének paradoxona is szóba jöhet. Ig-

egyszer ez a megcsinálni valója, egyszer más; egyszer az, hogy megírja, mennyi-
re szerelmes, másszor az, hogy megírjon a maga nyelvén egy verset, amit más 

IGNOTUS, idézi JÓZAN 2009: 161). A tartalmi és kifejezés-
módbeli összetettség, a nyelv és gondolkodás összefüggése mind szerepet játszik 
a forrásnyelvivel adekvát célnyelvi szövegek létrehozásában. A fordító feladata 
tehát a hadakozás a lehetetlennel, azaz azzal, hogy a világ nyelvei és kultúrái kö-

SIMIGNÉ 
F 2006: 99 e-
repe, milyen funkciója valósul meg a célnyelvi kontextusban, illetve az invariáns 
tartalom átadásán kívül még milyen üzenetet közvetít egy-egy fordítás (SIMIGNÉ 

F 2006: 98 a-
 témái. 

A fordítástudomány módszereinek gazdagodása, a klasszikusok fordításá-
nak háttérbe szorulása hozzájárul ahhoz, hogy az Ady- l-
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Functional research of  

In my paper I examine figures of speech 

these figures is an important component of his style. I examine whether the translations are show-

ing these figures, and if so, what is their function. I mostly concentrate on repetition in the transla-

tions. I present an analysis of one poem by Ady through the translated texts. 
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Tanár-diák kommunikáció a Facebookon 

1. B e v e z e t é s   A 2010-es évek egyik nyelvészeti, szociológiai, peda-
gógiai kutatási területe az ismert és kedvelt közösségi oldal, a 2004-ben alapított 
Facebook. A weboldal 2013-ban 170 országban, 37 külö
982 millió (Magyarországon 4,4 millió) felhasználó számára1, ezzel nemcsak a 

ze a leginkább használt hálózat is. Az oldalon ismeretsé-
i 

emberi kapcsolat közötti széles skálán. A Facebook sikere az azonnali informá-
cióátadásban 
lett, így nyelvészként vagy pedagógusként is figyelnünk kell hatásaira, a bekö-

a. 
Felhasználása  a közéletben és a tudomány területén is. Vizsgálják, 

hogy milyen szerepet tölt be ma a világon és Magyarországon a tanár-diák kap-
csolatokban, milyen hatással van a kommunikációra, a nyelvhasználatra, illetve 
milyen pedagógiai hozad ugyanakkor veszélyei, hátrányai lehetnek 
az oldal használatának. TÓTH-MÓZER SZILVIA és LÉVAI DÓRA 2011-es 
Facebook-kutatásában a tanár-diák kommunikáció mellett az iskolával kapcsola-
tos Facebook- z-
ponti szerepet kapott (TÓTH-MÓZER  LÉVAI 2011).  

Napjaink tizenéveseinek nyelvhasználati vizsgálata során többször kiderült, 
 és a beszédprodukció változik (LACZKÓ 

2007; BÓNA 2012), szókincs-aktivizációs nehézségeik vannak, szóhasználatukat 
sokszor a durvaság, trágárság uralja, nyelvi választáskor az ösztöneikre hallgat-

e-
meket. A vizsgálatok alátámasztották, hogy egyre növekszik a s vett 
elemek száma a mindennapos szóbeli társalgásokban, az internetes kommuniká-
ció és az angol nyelv hatása pedig szintén széles 
hogy ezeknek a jelenségeknek a tudatában leginkább az anyanyelvi órán tudunk 
cselekedni, az anyanyelvi kompetencia fejlesztésével, modern eszközök, techni-
kák, kutatások figyelembevételével, és így tudjuk megérteni a diákok nyelvhasz-

á-
kok anyanyelvi kompetenciájának fejlesztésében, megértésében, ez minden tan-

 
A tantermi tanári kommunikáció vizsgálatának nagy hagyománya van ma-

gyar tudományterületen is (ANTALNÉ 2006; HERBSZT 2010), azonban az egyre 
k-

kal való másodlagos írásbeli kommunikációról (BALÁZS 2003) nincs sok  anyag, 
.  

                                                        
1
 A www.socialtimes.hu adatai alapján 

http://www.socialtimes.hu/
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A nemzetközi publicisztika2 leginkább arról ír, hogy létezik tantermen kívü-
li kommunikáció is tanár és diák között, de ez a legtöbb országban vitatott, nem 
tanácsolt vagy egyenesen tiltott. A közösségi oldalakon való tanári jelenlét ép-

, mint a tanulók jelenléte 
(BUDAI  A 

-
rossznak vagy károsnak, s kifejezetten azt vizsgálja, hogy a pedagógusok milyen 
szerepet töltenek be a diákokkal való kommunikációjuk során a közösségi olda-
lon, s ennek milyen hatásai lehetnek. Saját kutatásom a tanár-diák kommuniká-
ció nyelvi aspektusait vizsgálja.  

 
2. K o m m u n i k á c i ó .  á-

ciótörténet új korszaka, amelyben a világ kitárult, az emberek közti kommuniká-

vallja saját Facebook-
3. 

e-

közösségi hálón zajló eseményeket. Ezeken a falakon bejegyzéseket (posztokat) 
láthatunk, amelyeket a felhasználók tesznek közzé. A bejegyzésekre reagálni, 
kommentelni lehet, így válhat a kommunikáció kétirányúvá. Saját és mások id
vonali bejegyzéseire is írhatunk. Posztolhatunk állapotfrissítéseket (ezekkel tájé-

e-
jegyzése

k-

azonnali üzenetcserére, csetelésre, illetve a 
Facebook-kommunikáció egyik sajátossága a bökés (poke), amelynek többletje-

e-
ledkezhetünk meg a lájkolásról, amely kifejezetten a Facebook kommunikációs 

g-
nyilatkozásairól pozitív véleményt adunk. A lájkolás kommunikációs és egyéb, 
pl. gazdaságban betöltött funkcióiról (VARGA 2012) és a szó magyar nyelvben 
való térhódításáról külön szakirodalom számol be (VESZELSZKI 2011, 2013).  

elemzésére terjed ki. 

                                                        
2
 http://www.nbcnews.com/id/38789410/ns/technology_and_science-

tech_and_gadgets/t/teachers-asked-unfriend-students-facebook/#.UXK1Vpj9HIU 

Letöltés ideje: 2013.04.20. 
3
 https://www.facebook.com/zuck/info Letöltés ideje: 2013.04.20. 

http://www.nbcnews.com/id/38789410/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/t/teachers-asked-unfriend-students-facebook/#.UXK1Vpj9HIU
http://www.nbcnews.com/id/38789410/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/t/teachers-asked-unfriend-students-facebook/#.UXK1Vpj9HIU
https://www.facebook.com/zuck/info
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3. .  201 4 

végeztem pedagógusok körében. A közel egy hónap alatt 48 pedagógus (14 férfi, 

nem ad a vizsgálat. Azonban további (a kutatás szempontjából több adatot hozó) 
r-

désekre, és kifejtették véleményüket a Facebookról. 
o-

lában, szakiskolában, komplex oktatási intézményben) aránya a legnagyobb, 8,3-
8,3%-
többiek pedig egyéb tevékenységet (magántanítás, pedagógiai szolgálat stb.) je-
löltek meg. 

A Facebook használatára vonatkozó kérdés esetén 14,6% jelölte meg, hogy 

véleményét ezzel kapcsolatban. Senki nem jelölte meg, hogy havonta vagy annál 
ritkábban használná az oldalt, a többség (75%) azt jelölte meg, hogy vagy na-
ponta egyszer (41,7%), vagy pedig folyamatosan használja (33,3%), amikor csak 
ideje engedi. 

A Facebook funkciójának megnevezésénél a leggyakoribb válasz az üze-

m -13,5%) is. Legkevésbé játékra (4%) és tesztek-
o-

lat
jelenlegi és volt tanítványok is, s csak 4 válaszadó volt, aki csak régi tanítvá-
nyokkal tartja a kapcsolatot, 2,1% pedig senkivel a tanítványok közül. 

Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a diákokkal való kapcsolattartásról, a 
válaszadók 54,2%- k, hogy a Facebookon 
való kapcsolattartás hasznos. s 
arra vonatkozott, hogy mire használható, mire lehet alkalmas a tanár és diák kö-
zötti Facebook-
konkr eket sorrendbe kellett 
tennie 1- 10-ig. Az 1- e-
lét, míg 10-est kapott a legkevésbé használható funkció. Az általam megjelölt 
lehetséges funkciók megvalósulása a válaszadók szerint (a válaszadóknak 1-
10- r-
rendet hozta (1. táblázat): 

 
  

                                                        
4
 http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/577502603/  

http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/577502603/
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1. táblázat: 
 

 

1. Információk közlése (pl. házi feladat) 

2.  

3. Személyes kapcsolat, bizalom kialakítása  

4.  

5. A diák rá- vagy lebeszélése bármely kérdésben  

6. Szókincsfejlesztés  

7.  

8. Szövegértés fejlesztése  

9. Nevelés, fegyelmezés  

10. A diák helyesírásának javítása  

 

g-
ének csökkenéséhez vezethet, vagy például a nevelés, fegyelmezés egybeeshet a 
rá- 
hogy a válaszadó tanár. 

Nyelvi-
bizonyos állításokról kellett eldöntenie a válaszadóknak, hogy egyetértenek-e 
ve

-
en pedig úgy vélték, hogy a helyesírása sem lehet normabontó. 26 válaszadó vél-
te úgy, hogy a diákok helyesírása rosszabb a Facebookon, mint a dolgozatokban, 
de csak 9-en gondolták úgy, hogy a tanárnak feladata kijavítani a diák helyesírá-
si-nyelvhelyességi hibáit. 

ak szövegesen a pedagógusok 

l-
k szerint a 

Facebookon a diákok jobban megnyílnak, olyan információt is elmondanak, amit 
személyesen nem tennének
esetén. Mindennapos kapcsolattartást biztosít, akár a  is. A diákok, ha 
betegek, akkor is tudnak a tanárral vagy osztálytársaikkal kapcsolatot tartani. 
Gyors (és ingyenes) elérés (pl. az SMS-sel összehasonlítva), információk meg-
osztás avítására ezért alkalmas lehet. A diákok is kedvelik, 
így a motivációban fontos. Projekteket lehet végezni, pályázatokat, feladatokat 

z-
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tönözni. Elengedhetetlennek tartották az idegennyelv-tanulásban is. Kiemelték, 
hogy az oldalon a tanár személyes arca is el -diák 

a-
ló kapcsolattartást is írták a válaszadók, hiszen sok pedagógus nem hall többet 
leérettségizett, elballagott tanítványáról, de a Facebook segítségével a személyes 
kapcsolatok megmaradhatnak. 

ookon (az üzenetben 
 legalábbis a válaszadó tanár által felállított normák alapján , a 

hozzászólásokban, kommentekben nem). A normakövetés kérdése egy ennyire 

normakö
kommentelnek. A Facebookot a nyelvi, helyesírási képességek fejlesztésére is 
alkalmasnak vélték, legalábbis volt olyan válaszadó, aki ezt kiemelte (pl. helye-
sen írás gyakoroltatása).  

A hátrán
emelték ki legtöbben, hiszen az internetes kommunikációban, ahol a személyes 

e-
rekek. 

 
4. D i s k u r z u s e l e m z é s .  Kutatásom a-

nár-
vizsgálata. Ezeket a beszélgetéseket a diskurzuselemzés segítségével értelme-

ÉRSOK 2005) elemzésére. 
A diskurzus olyan nyelvi jelenség, amely egyszerre jelenti az egyes meg-

vagyis a társalgást, illetve az egyirányú diskurzust, a szöveget. Vizsgáltam, mi-
lyen gyakorisággal és milyen céllal térnek vissza a saját bejegyzésükhöz a taná-
rok, miután diákok is reagáltak rájuk (BORONKAI 2009). A fordulók, a beszél
váltások és a szomszédsági párok a tanári hierarchikus szerep miatt 
meghatározottak, ám az internetes kommunikációban  hipotézisem szerint  a 
hagyományos tanár-diák szerep megváltozik, és sokszor a diák kerül a társalgá-

m-
szédsági 
interakciókban, ahol a szövegfeldolgozás sem feltétlenül lineáris (TOLCSVAI 
2000), így még a kognitív szövegtan táguló szövegvilágának perspektíva-
vizsgálatát és az újfajta forgatókönyvek megjelenését is figyelembe kell vennem.  

kommentek egy soha le nem zá-
e-

válasz, vagy ez a válasz indít el esetleg ké-

á-
soknál a fizikai valóság   
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internetes kommunikációban ez nem érvényesül. A beszédhelyzet alapján sem 
g-

nek tekintjük. A társalgás közvetlen interakciós helyzet, azonban a szövegre leg-
inkább a késleltetettség jel k-

y-
zésre. 

A társalgás és szöveg problematikáját oldva összefoglaló néven diskurzu-

e-
dagógusok é-

a-
lukat. Tíz diskurzust vizsgáltam a diskurzuselemzés segítségével. Mindegyik 

és, és érkeztek rájuk válaszok, reakciók 
diákoktól, valamint a tanárok minden esetben visszatértek bejegyzéseikhez. A 

o-
ruk változó, 24 és 55 év közötti. 

Feltételezésem az volt, hogy a hagyományos diskurzusok szomszédsági 
párjain túl újakat is találok. Kérdés volt, hogy a diákok hogyan nyilatkoznak 
meg a diskurzusban, megszegik-e a köznyelvi, nyelvhasználati és helyesírási 
szabályokat. 

anár felhívja a diákok fi-

Tanárúr holnap mikor tetszik suliba lenni? Én holnap tutira viszem. Ez, 
vagyis hogy kérdésre nem válaszolunk, hanem visszakérdezünk, szóbeli diskur-

 
Üdvözlés-üdvözlés szomszédsági párra nem találtam példát, hiszen az id

vonali bejegyzésekben ritkán szerepel egyetlen köszönés. Leginkább a köszönté-
sek és a Boldog születésna-
pot!   

Aki 1-1 hét során a számomra legértékesebb  irodalommal kapcsolatos 
 oldalt, rendezvényt, könyvet, folyóiratot, verset osztja meg velem néhány tar-

talmas és igényes mondattal ajánlva, és állja a sarat az esetleges kérdéseimmel, 
ellenvéleményemmel (vagy másokéval) kapcsolatban, az kap egy ötöst. A verseny 
feltétele, hogy r-

n-
év végéig kb. még 37 hét van még!) o-
tiváló is. Érvényesül benne m
pedagógusok egy része is gondolt, vagyis hogy a Facebook alkalmas lehet pro-

 ilyen? Kompenzálni 
tudta volna a Baudelaire-Verlaine-Rimbaud-trióból szerzett rossz jegyeket =)))
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m-
BÓDI  VESZELSZKI 2006).  

Az Facebook az iskolai irodal a-
é-

kes valami. Sidnell (SIDNELL i-
nológiájában: tudások) forgalmazását  újratermelését, újraelosztását  egyes 
személyek, szervezetek kontrollálják. Tevékenységet fejtenek ki annak szabá-
lyozása érdekében, hogy az egyes ideológiák milyen formában fogalmazódjanak 
meg, illetve szabályozzák az egyes ismeretekhez való jogot (a hozzáférést) és azt 
is, hogy egy-egy ideológia véleményként vagy biztos tudásként prezentálódjon-e 

 
a-

Hozzatok teremdekornak valót és növé-
nyeket, please! Köszönöm! r-

a-
nár nevét, ahogy szokás, nem köszön el, nem mond semmit. A link egyébként 
egy kertészeti honlapra vezet el. 

e-
szélgetést, bár nyelvi megnyilatkozása nem volt. A diákok közül egy rögvest 

Mit tetszik csinálni? Netán dolgo-
zatjavítás? Már nem emlékszem, de szerintem 
csak igyekszem méltóságteljesen és tekintélyt parancsolóan nem elaludni.
próbál humorral reagálni a kérdésre, vagyis ugyanabban a nyelvi regiszterben 

é-
  

A társalgások elemzésének eredményeként megállapítható, hogy a dialógu-

hozzászólás között is több nap eltérés volt. A szomszédsági párok létrejönnek 
ezekben az interakciókban is, de gyakran keverednek (pl. kérdésre kérdéssel vá-

új fordulót. 
Pedagógiai szempontból még sok vizsgálnivaló van a szövegeken, de az 

 
 
5. F e l h a s z n á l á s  a n y a n y e l v i  ó r á n .  A vizsgált diskurzusoknak 

gyakorlati haszna az anyanyelv-oktatás során lehet. Általános és középiskolai 

nyelvi képességek fejlesztése más tanóra terepe is. A digitális szövegek, így az 
-bejegyzések értelmezése is része az anyanyelvi kompetenci-

ának. Az információszerzés és -feldolgozás ma már nem csupán a hagyományos 
papír alapú szövegek és a szóbeli szövegek értését jelenti. 
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e-
het vizsgálni. A helyesír

mindenképp szükség lenne beemelni olyan elemeket is az oktatásba, mint példá-
ul a digitális szövegek (pl. az itt tárgyalt diskurzusok) több szempontú vizsgála-
ta. Feltehetjük a kérdést a diáknak órán, hogy normát vagy szabályt sért-e a tanu-
ló, ha így vagy úgy reagál a tanár bejegyzéseire, vagy más módon folytat 

m-
lített társalgás-szöveg oppozíciót mindenképpen érdemes beemelni az oktatásba. 
Szókincshez kapcsolódó és stilisztikai feladatokat is végezhetünk, ugyanazt a 

z-
hetjük ki. Például segíts
másikban Facebookon, a harmadikban hivatalos levélben. 

A hipertext egyik jelentése a hyper-syntax évtizedek-
hyper-

sentence letti egységre, a 
szövegre utal (BODA  PORKOLÁB 2003). 
világhálón k-
irodalommal. Beemelése a tantermi keretek közé ma már nem kérdés. A 2009-es 
PISA-felmérések feladatainak újdonsága a magyar diákok és a pedagógusok 
számára éppen abban rejlett, hogy nem iskolai feladatokat kért számon szövegér-

ó-
ink még nincsenek felkészülve-felkészítve, mivel a tanítási órákon szinte kizáró-
lag didaktikus szövegek verbális feldolgozásával foglalkoznak (BÁCSI 2006). 

-e, pl. a 
- i-

végzi a bankszámlás befizetéseket. 
 
6. S z ö v e g é r t é s .  

hogy a tanárok sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek a Facebook személyközi ha-
tásaira, hasznára, mintsem például a képességek fejlesztésére. 

Az anyanyelvi nevelés régi-új céljai között a középpontban az anyanyelvi 
kompetencia és a szociális érzékenység fejlesztése áll. A kommunikációs kom-
petencia e-
lezi (ANTALNÉ 2003). tési képességek fejlesz-
tése (TÓTH A szövegértés a jelentés szimultán 

keresztül (JÓZSA  STEKLÁCS 2009), amely egyaránt vonatkozik a hagyomá-
nyos, papír al
értésére. A elengedhetetlen ah-
hoz, hogy egy tanuló az adott iskolatípus követelményeinek eleget tegyen, hi-
szen a tananyag nagy részét így,  kell elsajátítania minden 
tantárgyból. E készségre egész életünkön át szükségünk van, nélkülözhetetlen a 
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mindennapos érintkezésben, kommunikációban, a munka világában stb., így fej-
lesztése kulcsfontosságú.  

A kutatás afelé mutat, hogy a tanár által kezdeményezett digitális diskurzu-
soknak fontos szerepe lesz az anyanyelvi fejlesztésében, ehhez még további dis-
kurzusok elemzésére, további fejlesztési területekre, ötletekre és újabb megvála-
szolható kérdésekre van szükség. 
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Teacher student communication on Facebook 

Facebook gives a great opportunity for teachers to contact their students during and after 

lessons. Teachers can follow their lingual behaviour, develop their skills. The present paper analy-

ses discourses between teachers and students where teachers always take the first step. Students re-

sponse very communicatively 

so this feature gives a new view for working with texts. 

KESZY-HARMATH, DÁNIEL 
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A magyar nyelv beszédritmusának vizsgálata egy 

 

1.  B e v e z e t é s   p-
pen ezért leírására sokféle elmélet született (l. GÓSY 2004). Az egyik vitatott 
kérdés az, hogy mit tekinthetünk a beszédritmus alapegységének: a szótagot, a 
beszédszakaszt, a szegmentumokat vagy valamilyen más nyelvi egységet. Ko-
rábban t
akusztikai oka az volt, hogy a model-

hipotéziseket nem sikerült mérések útján igazolni. Az elmúlt évtizedben azonban 
usztikai 

paramétereket. 
A megközelítés alapját a hangsúly- -

megkülönböztetése képezte (LLOYD 1940, PIKE 1945). Feltételezték, hogy min-
A beszédrit-

mus alapegysége azonban 
szótag-
Ezzel szemben a hangsúly- e-

nlónak (PIKE 1945, ABERCOMBIE 1967). 
Szótag- -

i-
LADEFOGED 1975). A 

 (azaz a szótag súlyát 
megadó fonológiai egységek)  

r-
tam-mérésekkel is alátámasztani. Az akusztikai vizsgálatokkal azonban nem si-
került kimutatni, hogy a hangsúly-

hogy a szótag- artama közel azonos lenne 
(ROACH 198 tében (japán) sem találták az alap-
egységeke HOEQUIST 1983). 
Ezek az eredmények a beszédritmus fogalmának újragondolását inspirálták. 

DAUER e 

n-
a eredményezi. Az elképzelés szerint a szó-

szótagtípusok nagyobb variabilitása a hangsúly-
-

- r-
tama hangsúlytalan helyzetben rövidebb, mint hangsúlyos helyzetben, és olykor 
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ik. Ez a jelenség a hang-
súly- - Dauer 

 összeadódnak, és 
így alakul ki t-
lenül sorolható be a tisztán hangsúly- - t-

é-
letet alkotott meg, melyben a beszédritmus kontinuumként fogható föl, és a 
kontinuum két végpontja a tisztán szótag- gsúly- l-
vek csoportja (GRABE  LOW 2002). 

Ez a megközelítés vezetett a beszédritmus egy olyan modelljének a megal-
kotásához, amelyhez akusztikai paramétereket is sikerült társítani. A szótagok, 

 morák vizsgálata helyett egy-
séges beszédritmus-alapegységet hoztak létre. A beszédet magánhangzó- és 
mássalhangzó-intervallumokra osztották. A közvetlenül eg
magánhangzók alkottak egy magánhangzó-intervallumot, így a fonológiai felépí-
tett egy vagy több magánhangzó is alkothatott egy intervallumot 

á-
s-

salhangzó- l-
 

Kétféle módszer is született a beszédritmuscsoportok elkülönítéséhez. 
Ramus és munkatársai (1999) fejlesztették ki az egyik megközelítést. A követ-

nak a beszédritmussal való kapcsolatát tárták fel: 
  C:  a mássalhangzó-  
  V: a magánhangzó-  
  %V: a magánhangzó-intervallumok idejének összege osztva az összes ma-

gánhangzó- és mássalhangzó-intervallum idejével, és szorozva százzal 
A %V és a  mutatott korrelációt a 

beszédritmuscsoportokkal (1. ábra). Azt találták, hogy a mássalhangzó-
intervallumok szórása ( C) nagyobb a klasszikusan hangsúly- o-
rolt nyelvekben (angol, holland), mint a szótag-
(francia, olasz, spanyol). A magánhangzó-intervallumok százalékos aránya a tel-

-
szótag- us és munkatársai (1999) arra a következtetésre 

u-

vagy egy közlésben azt jelenti, hogy a mássalhangzók számának variabilitása is 
nagy. Tehát a mássalhangzó-
akár több mássalhangzóból, ami C) is 
növeli. Ugyanakkor ha több mássalhangzó-
akkor a magánhangzó- e-
szédéhez képest (%V) kisebb lesz. A szótagtípusok számáról ismert, hogy magas 
a hangsúly- C érté-
ke ezen nyelveknél volt a legm
az imént említett negatív korreláció miatt ezekben az esetekben a legalacso-
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nyabb. A 
 a %V-t más té-

-intervallumokban sze-
 

is. 

 
1. ábra  

A nyelvek beszédritmus-  

(EN = angol, DU = holland, IT = olasz, FR = francia SP = spanyol, CA = katalán, JA = 

japán, PO = lengyel) 

- r-
tamának a szórása. Az eredmények azt mutatják, hogy V nagyobb a tipikusan 
hangsúly- , -

n-
hangzó-redukció, a környezet hatása, a közlésben elfoglalt hely, rövid-hosszú 
oppozíció fenntartásának igénye stb. Tehát a hangsúly-

-
- artam-

ó-
tag- Andreeva 2001). 

A beszédritmuscsoportok elkülönítésének másik lehetséges módszerét 
Grabe és Low (2002) fejlesztették ki. Az elkülönítéshez két z-
náltak: rPVI-C és nPVI-V. Az rPVI-C (raw Pairwise Variability Index) az egy-

-  
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, 

ahol m az intervallumok száma, a dk pedig a k-adik intervall

ös -
intervallumokra szokás alkalmazni (nPVI-V), ritkábban mássalhangzó-

intervallumok esetében is használják (nPVI-C). 
 
 

. 
 

-
nyelvek (angol, holland) a szótag-
nPVI-
hangsúly- , mint a szótag- sz-
szefüggést a magánhangzó-redukció jelenségnek meglétével, illetve hiányával 
magyarázzák. Az rPVI- alacsonyabbaknak adódtak a tipiku-
san szótag- - l-

- -C értékeinek ezt az 
zótag-felépítési komplexitással magyaráz-

rozni a beszédritmuscsoportot. A görög, maláj, román, 
tamil, walesi nyelv netet képez a szótag-  a hangsúly-

 
A beszédritmus

mégsem vezetnek azonos eredményre. Az eltérésekre Grabe és Low hívták fel a 
figyelmet munkájukban. - ás 
szerint szótag-
hangsúly- walesi 
a hangsúly- -%V szerint, de a PVI mér
számok szerint átmenetet képeznek a hangsúly- -
csoport között (GRABE  LOW 2002). A két mérés közti eltérések oka, hogy a 

-
figyelembe veszik az intervallumok sorrendjét is. 

A felmerül

á-
mokkal a beszédritmus feltérképezését (pl. MAIRANO  ROMANO 2007). 

A beszédritmus akusztikai méréseken alapuló vizsgálati módszerei megle-
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nek a 
besz  a közlés kommuniká-
ciós helyzete stb.) a beszédritmusra azonban már sikerült kimutatni. 

Dellwo és munkatársai (2012) azt találták a svájci német nyelvet vizsgálva, 
hogy a %V és az nPVI-V értékek a különbö r-
hetnek, az rPVI- ö-

- ö-
dését támasztja alá, hogy más-más beszédritmus-  
feltétlen ugyanannak nek a beszédritmusa áll a legközelebb a nyelv át-
lagos beszédritmusához (ARVANITI 2012).  

ggések állnának 
fenn a nemek és a beszédritmus-
végzett vizsgálatban az nPVI-
mint a férfiak esetében. Ugyanezen kutatás a kínai nyelvre végzett vizsgálat so-
rán a C-t ta a-
kéhoz képest (BENTON et al. 2007). A nyelvek közti különbségek mellett lénye-
ges lehet a közlés kommunikációs helyzete is. Hírek felolvasásakor az nPVI-V 
és nPVI- é-

értéke bizonyult nagyobbnak (GRAWUNDER et al. 2008). 
A beszédritmus- e ( C, rPVI) negatívan korrelál a be-

szédtempóval, míg a %V 
(DELLWO 2010). Azt is igazolták, hogy a mondatok fonológiai felépítése is ha-
tással van a beszédritmus- C, rPVI-

 (ARVANITI 2012). 
A magy - l-

vek közé tartozik. Ugyanakkor nem lehet tisztán ebbe a csoportba sorolni, mivel 

(VARGA 2002). A magyarra végzett akusztikai mérések nem támasztották alá a 

(KECSKÉS 1966, GÓSY 2000). A versek beszédritmusának vizsgálata során 
Kecskés (1966) kimutatta, hogy a rövid és hosszú magánhangzók befolyásolják 

-torlódások megléte vagy hiá-
KECSKÉS 1966). Gósy (2000) 

a-
sonló eredményre jutott. Kimutatta, hogy a szerkezetileg hosszú szótagok (zárt 
szótagok vagy hosszú magánhangzót tartalmazó szótagok) átlagosan hosszabbak 
a szerkezetileg rövid szótagoknál. A magyar nyelv beszédritmusát az elterjedt 
beszédritmus-
alapján (VarcoV és %V) a magyar nyelvre kapott átlagértékek a tipikusan szó-
tag- WHITE et al. 2012). 

A jelen kutatás célja, hogy akusztikai mérések segítségével feltárja a ma-
gyar nyelv beszédritmusának néhány  jét. Hipoté-
zisünk szerint a beszédritmus- a 
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magyar nyelv beszédritmusa a szótag- á-
gokkal rendelkezik. Továbbá feltételeztük, hogy a a-
tok, nemek szerinti csoportok, valamint a felolvasott mondaton belüli szünetek 

 a magyar esetében is hatással 
vannak a beszédritmusra. 

 
2 .  K í s é r l e t i  s z e m é l y e k ,  a n y a g  é s  m ó d s z e r   Kutatásunk-

GÓSY 2008). 
 20 és 60 év között szóródott. Az összehasonlíthatóság érde-

kében 
átlag

27 között volt, a mondatok átlagos szótagszáma 21,5 volt. A hanganyagot hang-
szinten annotáltuk a MAUS automatikus szegmentáló szoftver magyar nyelvre is 
adaptált változatával (Schiel 1999). Az így kapott hanghatárokat manuálisan el-

rogram elemzésével, valamint auditív in-
formációk segítségével a Praat 5.1 szoftverben (BOERSMA  WEENINK 2009). A 

nemzetközi szakirodalomban szokásos hangelhatárolási kritériumokat 
(PETERSON  LEHISTE 1960, TURK et al. 2006.) 

ttanó zárhangok a zön-
gétlen zárszakaszidejét úgy határoztuk meg, hogy ugyanazon közlés ugyanolyan 

zárszakaszidejét adtuk hozzá a zörejes r . 
Két magánhangzó találkozása j-
realizációkat, hanem a magánhangzó részének tekintettük (hasonlóan a beszéd-
ritmusról szóló szakirodalomhoz: GRABE  LOW 2002). Ily módon a torlódott 

tama hiátustöltéssel együttesen adta az adott magánhangzó-
 

A szegmentumokat egy C++ programnyelven írt script segítségével C és V 
szegmentumokra kódoltuk. A közvetlenül egy
amelyeket nem választott el magánhangzó egymástól, összevontuk. Így kaptuk 

ól álló intervallumokat. A C-

Így kaptuk meg külön a magánhangzó- és a mássalhangzó- tar-
tamát. Közvetlenül egymás mellett állónak tekintettük a magánhangzókat, illetve 

n-
lóan: GRABE  LOW 2002, WHITE  MATTYS 2007). Tehát az intervallumok át-
ívelnek a szóhatáron és 

nem vettük figyelembe az elemzéskor. Az artikulációs tempót úgy számoltuk ki, 
hogy a hangok számát osztottuk az artikuláció tis
(GÓSY 2004).  

segítségével felállított csoportok kismértékben eltérhetnek, ezért többféle mér



 Kohári Anna 161 

számmal is megvizsgáltuk a beszédritmust. Minden egyes mondatra kiszámoltuk 
a C,  é-
nyeinket összevetettük más nyelvekre mért szakirodalmi beszédritmusadatokkal 
(RAMUS 1999, GRABE  LOW 2002).  

A statisztikai elemzéseket (Pearson-féle korrelációanalízis, Mann Whitney-
próba, Kruskal Wallis-próba) az SPSS 20.0 program segítségével végeztük. 

E r e d m é n y e k   A magyar beszédritmus a szótag- é-
hez hasonló tulajdonságokat mutat mindkét ismert megközelítésben. A C-t a 
%V függvényében ábrázoltuk (2. ábra), megismételve az 1. ábra adatait és ki-
egészítve a magyarra kapott értékkel. A magánhangzó-intervallumokon alapuló 
%V érték magasabb (45,6), mint a tipikusan hangsúly- é-
ben (40,1 lvnél (53,1). 
A magyar nyelvre mért C átlagos értéke (43,1 ms) szintén a szótag-
nyelvekéhez közelít (43,9 47,5 ms). A hangsúly-
53,5 ms) alacsonyabb, a japán beszédritmusához (35,6) képest pedig magasabb 
értéket vesz föl. A magyarra mért átlagos  értéke (34,9 ms) szintén a szótag-

40,1 ms), ugyanakkor ala-
csonyabb a hangsúly- 46,4 ms). 

 

 
2. ábra  

A szakirodalom által mért beszédritmus- RAMUS 

1999) kiegészítve az általunk mért magyar adatokkal 

(EN = angol, DU = holland, IT = olasz, FR = francia SP = spanyol, CA = katalán, JA = 

japán, PO = lengyel) 

 

 

mora-  

hangsúly-  

 

 

szótag-  
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A beszédritmuscsoportok másik lehetséges megközelítése az intervallumok 
-C és nPVI-V beszédritmus-

együttes vizsgálata (GRABE  LOW 2
-  (3. áb-

ra). A magyarra mért rPVI-C átlagos értéke 51,4 ms, amely alacsonyabb a tipi-
kusan hangsúly- 64,1 ms). A magyarra mért 
átlagos nPVI-V értéke (39,5) szintén a szótag- á-
hoz hasonló (29,7 43,5), ugyanakkor alacsonyabb a hangsúly- k-
re mért átlagos adatoknál (57,2 65,8). (A nem magyar nyelvre mért adatok 
meghatározásához Grabe és Low (2002) kutatási eredményeit használtuk fel.) 

 

 
3. ábra  

-értékek (karikákkal jelölve) kiegészítve a 

szakirodalomban a RAMUS et al. 1999) 

 
Megvizsgáltuk külön-külön a bes csoportba 

tartozna
szintén a szótag- k, nem találtunk a csoporttól ha-

-%V, 

ugyanis szignifikánsan elkülönülnek egymástól a -C és nPVI-V 
Wallis-próba szerint (p  

A beszédritmusa is szisztematikusan eltér egy-
mástól. A magánhangzó- V) különbséget 

V-értéke 37,6 
ms volt, amely lényegesen magasabb a férfiak átlagos V-értékénél (32,2 ms). A 
Mann Whitney-próba szignifikáns eltérést mutatott a két csoport értékei között 
(p tlagosan szintén magasabb C értékeket produkáltak (43,8 

ö-
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zött (p = 0,021). Az rPVI-C megnyilatkozásokra számolt átlagos érték férfiaknál 
ztikai próba alapján viszont az eltérés 

p = 0,068). 
Az eddig vizsgált beszédritmus-

mutatnak az artikulációs tempóval (DELLWO 2009). Annak érdekében, hogy 
megtudjuk, a kapott eredmények valóba

s-
gál e-
meknek az artikulációs tempóra gyakorolt hatását. A Pearson-féle korreláció-
elemzés megmutatta, hogy az artikulációs tempó mind a %V, mind a V, mind a 

C és mind az rPVI- r 
p 

beszédritmus-m
Withney-próba 

szignifikáns eltérést mutatott a két csoport artikulációs tempója között (p < 
0,001). Tehát az eddig vizsgált beszédritmus-

g-
vizsgáltuk azokat a beszédritmus- ö-

-féle korreláció-
elemzés is alátámasztott (nPVI-V esetében: p = 0,821; nPVI-C esetében: p = 
0,935). Habár az nPVI-
(40,0) a férfiakénál (38,9), de a statisztikai próba a két csoport között nem muta-
tott szignifikáns eltérést (p = 0,254). Az nPVI-C esetében azonban a férfiak átla-

eltérés szignifikánsnak adódott (p = 0,037). Tehát az artikulációs tempótól füg-
getlenül eltérést találtun  (4. ábra). 

 

 
4. ábra  

A nemek közti beszédritmus-eltérések az nPVI-  

e-
közötti különbségeken kívül beszédrit-

mus-
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sem alkotnak homogén csoportot a beszédritmus tekintetében. A mondatok 
ugyanis szignifikánsan elkülönülnek egymástól a -C és nPVI-V 

kal Wallis-próba szerint (p 
olyan mondatok, amelyeknek az átlagos beszédritmusértéke nem a szótag-

- vagy mora k-
ndat átlagos 

értéke (39,1) alacsonyabb a tipikusan hangsúly-
adatoknál (40,1). E néhány olyan mondat, amelynek alacsonyabb a  
értéke (34,7 35,5 ms) a japán nyelve mért átlagos értékénél (35,6 ms), illetve 
olyan mondatot is találtunk, amelynek nagyobb az értéke (54,9 ms) az angolra 
mért átlagos értéknél (53,5 ms). Habár az egyes mondatok esetében a kapott ada-
taink eltérnek a szótag- é-
gére nem ez volt a jell e-

értékei megközelítsék a tipikusan hangsúly- 
értékeket. A  nem találtunk a szótag- t-

 
 

 
5. ábra  

Mondatonkénti átlagos beszédritmus-  (körökkel jelölve), kiegészítve a 

szakirodalomban a  et al. 1999) 

Megvizsgáltuk a szünete
összehasonlítottuk a szünetet tartalmazó felolvasott mondatok beszédritmusát a 
szünet nélküliekkel. A 
mondatokban, a szünetet tartalmazó mondatokban ennél magasabbnak adódott 
(44,9 ms). A 
magasabb értékeket (36,8 ms) szemben a szünet nélküliekkel (33,1 ms). A 
Mann Whitney-próba szignifikánsnak mutatta az eltéréseket (p < 0,001) 
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 (6. ábra)
tartalmazó mondatok beszédritmusának magasabb értékeit mutatták a szünet 
nélküliekkel szemben. Az rPVI-C átlagos értéke a szünetet tartalmazó 
mondatokra 53,1 ms, míg a szünet nélküliek esetében 49,8 ms volt. Az nPVI-V 
átlagosan 40,4-nek adódott a szünetet tartalmazó mondatoknál, míg a szünet 
nélküliekre 38,6-et kaptunk. A Mann Whitney-próba alapján mindkét PVI 

p 
felolvasása közben tartott szünet befolyásolja a mondat beszédritmusát. Ennek 

- és magánhangzó-

 %V értéke a szünet nélkül 
felolvasott mondatokban 45,6, míg szünettel felolvasott mondatokban szinte 
azonos: 45,8. A Mann Whitney-próba szerint az eltérés nem szignifikáns (p = 

beszédritmus-
, megakadás nélküli mondatokat, és nem 

találtunk lényeges eltérést a csoportok között 
(Kruskal Wallis-próba: p > 0,148) a p = 0,148). 

módon befolyásolják a felolvasott mondatok beszédritmusát.  
 

 
6. ábra  

A szünet megjelenésének hatása a felolvasott mondatok beszédritmusára 

A szünet tehát valamilyen módon hatással van a beszédritmusra, ugyanak-

a felolvasott mondatokban m -e a mondatok beszédritmu-
sa közötti nagyfokú variabilitást, azaz közvetlen összefüggés áll-e fenn a külön-

é-
datokban tartanak-e 
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 illetve ugyanazon mondatokat olvassák-e fel szünet nélkül. 
a-
t-

len olyan mondat volt, ahol egy  kivételével mindenki tartott szünetet. 
-a tartott szünetet. Másik három mondat 

-a nem tartott szünetet, egy mondat esetében pe-
dig 80%-uk. Tehát ezen hét t-
tartás szempontjából. A vizsgált mondatok és a beszédritmus- é-
kei között azonban nem találtunk összefüggést. A többi mondat esetében (a 
mondatok 72%-
módon nem található közvetlen kapcsolat a szünettartás és a mondatok között.  

-e a beszédritmust. 
Az összehasonlíthatóság érdekében csak az egyetlen szünetet tartalmazó, meg-
akadás nélküli mondatrealizációkat vettük figyelembe. 

V, C, %V és rPVI-C) már kimutattuk, hogy közepesen negatív kor-
r p 

ezért megvizsgáltuk, hogy a szünetek mutat-e összefüggést az artiku-
lációs tempóval. A Pearson-féle korreláció-elemzés a két változó között gyenge, 
negatív korrelációt mutatott (r p  teljesen, 

V, C, %V és rPVI-C l-
tárható összefüggések az artikulációs tempó hatását mutatják. Ezért megvizsgál-
tuk az artikulációs tempótól független nPVI-V és nPVI- e-
függését is -

rtama között nem találtunk összefüggést (r = 0,006, p 937). Az nPVI-C 
 r = 

0,255, p ki-
sebbnek adódott a mássalhangzó-intervallumok variabilitása. 

 
3 . K ö v e t k e z t e t é s e k   Kutatásunkban akusztikai paraméterek alap-

ján próbáltuk igazolni, hogy a magyar nyelv valóban a szótag- e-
kéhez hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. A más nyelvekre már korábban 
használt egy d-
ritmusának összevetését más nyelvek beszédritmusával. Mindkét ismert módszer 
(%V- ) alapján a magyar nyelv a várakozásoknak megfele-

-
függetlenül. A magánhangzó- , illetve az 

- -különbségeinek variabi-
litása ugyanis kisebbnek mutatkozott a tipikusan hangsúly- knél. 
A hangsúly- nPVI-V értékeket a 
magánhangzó-redukció jelenségével szokás magyarázni. Tehát ezekben a nyel-

g-
rövidebb. A magyarban ez a jelenség szintén 

megtalálható, de az eredmények alapján felmerül a kérdés, hogy mekkora hatás-
sal van a hangsúlyos-

, ez gsúly-
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nyelvekben, de ennek alátámasztása további vizsgálatokat igényel. A mással-
hangzó- ak szórása, n-
hangzó- -különbségeinek variabilitása is a magyar nyelv 
szótag- rPVI-C értékei ugyanis 
alacsonyabbak voltak a tipikusan hangsúly- nél. Ez fel-

ingadozik, mint a tipikusan hangsúly-
alapján a magyar nyelv szintén a szótag-
mivel a magyar nyelvre mért %V értékek magasabbak voltak a tipikusan hang-
súly- nél. A magasabb %V azt jelenti, hogy a magánhangzó-

-

mint a hangsúly- a-
gánhangzó-intervallumok hosszabb volta, tehát például a magánhangzó-
redukciónak az  vagy esetleg a magyarban 

mássalhangzó- %V maga-
é-
á-

ban, az intervallumok részletesebb vizsgálatára lenne szükség. 
A magyar nyelv beszédritmuscsoportba sorolásán kívül további célunk volt, 

nemek szerinti csoportok a szünetek id
zédritmusra. Befo-

lyásuk mértéke azonban nem egyforma. A felolvasott mondatok beszédritmusá-
ban például akkora variabilitást figyelhettünk meg, hogy néhány mondat 
beszédritmus- -, 
volt hasonló. Má
Továbbá azt is sikerült kimutatni, hogy eltérés található a  nem e-

 beszédritmusa között, függetlenül az artikulációs tempótól. A magyar 
-C értékeit találtuk szignifikánsan maga-

énél. Ez arra utal, hogy a férfiak változatosabban valósítják meg a 
mássalhangzó-intervallumokat (mássalhangzó-torlódásokat), r-
tamát. Megvizsgáltuk a szünetek beszédritmusra gyakorolt hatását is. A szünettel 
felolvasott mondatok beszédritmusa eltért a szünet nélkül felolvasott mondato-
kétól majdnem minden beszédritmus- C, V, rPVI-C, 
nPVI-
mássalhangzók id -, 
illetve magánhangzó-intervallumok arányában nem következik be változás, így 

a 
azonban nem minden esetben nyújtják a szegmentumokat és ezáltal az interval-

több szünet esetén nem változott lényegesen a beszédritmus. A szüneteknek 
nemcsak a jelenléte vagy hiánya van hatással a beszédritmusra, hanem az r-
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tama is. A kapott eredmények tehát azt igazolják, hogy a szünet meghatározó té-
 

Az itt alkalmazott beszédritmusmodell alkalmazhatónak bizonyult néhány 
. A beszédritmus alaposabb fel-

térképezéséhez azonban n-
ne szükség, amely képes figyelembe venni a közlések fonológiai felépítettségét, 
és kiterjed nemcsak a hangzó beszédre, hanem a szünetekre is. Ugyanakkor a 

tartambeli változások soraként fogható föl, hanem más 

létrehozásában és az észlelésében (Cumming 2011). Ezen összefüggések feltárá-
-kutatások tárgyát képezheti. 
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The Hungarian speech rhythm 

In this paper, we present the first quantitative analysis of speech rhythm in Hungarian 

language. The measured values of the s C, 

 indicate that Hungarian has similar rhythmic structure to the so-called 

syllable-timed languages. Moreover, these measures provided a useful tool to analyse how the 

differences of the sentences and the participants or the presence of pauses effect speech rhythm in 

Hungarian. 

KOHÁRI, ANNA 
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nyelvben 

Egy tévhit (?) felderítése korpusz alapján 

1. B e v e z e t é s  
1. 1. A  d o l g o z a t  c é l j a   Dolgozatomban azt próbálom meg bemutat-

ni hat írott é a-
p-

z 200 írott és 200 beszélt nyelvi ada-
tot jelentett. Akkor gyakoriságra vonatkozó megállapításokat nem tettem, és a 

e-
 

A vizsgála
-e. 

A teljes korpusz 17 707 tagmondatból áll (~18 000), 1400-1500 tagmondatból 
alkorpuszonként, amelyekben kb. 10 000 szó található, összesen tehát kb. 
120 000 szavas a teljes korpusz. Összesen 8955 a beszélt nyelvi és 8752 az írott 

ással van-e a 
-35 év 

alatt, illetve hogy van-e különbség az írott és beszélt nyelvi szövegek között 
ugyanebben a tekintetben.  

A dolgozat legfontosabb célja az arányok megállapítása a tagmondatok kö-

-e változást az ará-
nyok alakulásában; illetve hogy bemutassa, hogy a beszélt és az írott nyelvi ará-
nyok között van-e eltérés, azaz gyakoribb-e a beszélt nyelvben a mondatátszö-

mondatok mélyebb strukturális elemzése, csupán a gyakorisági vizsgálat, az ará-
nyok megmutatása. A tizenkét alkorpusz természetesen csak igen apró szeletét 

alkalmas, de ezzel a kutatással is szeretném ösztönözni a grammatikával foglal-
kozókat a beszélt nyelvi szintaxis korpuszalapú vizsgálatára. 

 
2. A  m o  
2. 1. t -

t e k i n t é s e   
s-
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á-

mint szabály szerint kellene, hanem különös attractióval ú
SIMONYI 1882: 83). 

volt a címe székfoglaló értekezésének, amelyet 1924. június 2-án olvasott fel. 
 á-

é-
sében nyilvánul, s amelyet más nyelvekben is megfigyeltek ugyan, de részlete-

 
ZOLNAI 1926: 3).  

l-
ségével is, amelyet nem közbe-

5). A jelenség lényege szerinte az, hogy az összetett mondat a mellékmondat bi-

l-
 

Farkas Vilmos A mai magyar nyelv rendszere A mondatok rendje 
níciója szerint akkor beszé-

a-
FARKAS 1962: 453 4). Szerinte ez azt 

je
 

a-
á-

saiban emelésne
É. 

KISS: 1979: 94). 
ö-

 

t-
KISS 1982: 70). 

 
2 .  2 .  A  m o n d a t a -

t a i   

összképzetet akarunk szavakba foglalni, a képzetelemek nem a rendes sorban és 

valamely elem, amelynek rendes kifejezés szerint a tagolódás második részében, 
a mellékmondatban volna a helye, bizonyos okból, mégpedig nyilván a beszéd 
pillanatában való nagyobb fontosságánál vagy nagyobb elevenségénél fogva el
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l-

(ZOLNAI 1926: 40). 

u-
pán az eredeti gondolat szavakba foglalása közben merül föl tudatában, vagyis 

-
t-
o-

- és mellékmondatok a nyelvszokáshoz képest kapcsolódni szoktak, 
úgyhogy az eredeti gondolat az utólag fölmerült gondolatnak forma szerint alá-
rendeltjévé, vagyis mellékmondatává alak  

a-
k-
k-

WACHA 1995: 150). A 
jelenség létrejöttének magyarázata szerinte is az az igény, hogy a több mondat-

nyegi információt hordozza a 
p-

pont
kön  

Az É. Kiss Katalin által képviselt generatív keretben a m
fókuszkiemelés, a kvantorkiemelés és a topikalizáció eredménye, melyre ugyan-
azok az elvek, megszorítások és korlátozások érvényesek, mint a mondattan 
egyéb területeire (É. KISS g-
re osztja fel, egy szigorúbban korlátozott, hosszú operátorkiemelésnek nevezett 

e-
n-

torkiemelés és a topikalizác
(uo. 157). 

A Magyar grammatika 
n-

HAADER 2003: 475). 

tagolásával és téma réma viszonyaival függnek össze (uo.). Létrejöttének feltét-
elei közé t t-
beli alaptagok, amelyek többnyire hogy o-
zói mondatok alaptagjai (uo.). 

i-
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e-
HAADER 1998: 

318).  
n-
n-

 

s-

tarthatjuk (uo.) 
Látha

gyorsabban és eredményesebben erre az információra akarja irányítani. Ehhez a 
t-

 
 
3 .  e -

t e s s é g   A mo

ZOLNAI 1926: 5). Szalamin Edit a 
beszélt nyelv mondattanáról szóló tanulmányában azt írja, hogy szerinte a be-
szélt nyelvet az elliptikusan szerkesztett mondatok túlsúlya, a közbevetett és be-

SZALAMIN 
yik leg-

t-
alakulatait nem tekinthetjük kizárólag a mai magyar beszélt nyelv specifikumá-

303). 
Ezen az úton indult tovább Haader Lea, aki tanulmányában a beszélt és az 

írott nyelv határára pozícionálja a monda

HAADER 1999: 289), és egy 

e-

csak napilapokban, regényekben talált sok adatot, hanem tudományos szövegek-

a-
 

Lanstyák István beszélt nyelvnek szentelt könyvét, melyben a beszélt nyelvi 
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r-
dulnak l-

LANSTYÁK 2009: 112). 
 
4 .  A  b e s z é l t  n y e l v i  s z i n t a x i s  v a l ó b a n  t e l í t e t t  m o n -

 
v i z s g á l a t a  a  b e s z é l t  n y e l v i  a l k o r p u s z o k b a n  

4 . 1 .  A  v i z s g á l t  a n y a g ,  a  v i z s g á l a t  m e n e t e ,  n e h é z s é -
g e k   A vizsgálathoz hat beszélt nyelvi alkorpuszt használtam, az 1. és a 2. 
alkorpusz - 3. és 
a 4. iskolai tanórák lejegyzett változatait, az 5. és a 6. pedig sportolókkal készí-
tett interjúkat. Az 1. alkorpusz a  ötödik kötetében ta-
lálható Látókör, A nyelv világa, Panoráma és  e-
jegyzett változata; az 5. alkorpusz a szintén ebben a kötetben található 
Ötszemközt 3. és 4. alkorpusz pedig a Beszélt 

 elektronikus változatában található négy iskolai óra lejegyzett 
változata

1
j-

temény megsz Kötetlen beszélgetések mondat- és szö-
vegtani vizsgálata KESZLER 1983: 164 7). 

A 2. alkorpusz A tét -
6. alkorpusz pedig szintén saját lejegyzés, a Záróra fiataloknak 

sor két adását foglalja magában. Saját lejegyzésem a fentiekhez igazodik  nyil-
vánvalóan fonetikai, de akár morfológiai vizsgálatra is teljesen alkalmatlan az 
így lejegyzett szöveg, ám összetett mondatok viszonyainak megállapítására töké-
letesen alkalmas. 

Keszler Borbála a fent említett tanulmányban a szövegek mondatgrammati-
kai vizsgálatakor a megszakított mondatokkal, közbevetésekkel, módosító mon-
datrészletekkel és szabálytalan szerkesztési módokkal foglalkozik. Sem a mon-
da
megállapításokat sem tesz. A mostani vizsgálatban arra a kérdésre keresem a vá-

mondatainak tagmondatai között
á-

risan kapcsolódó tagmondatok aránya. 
Itt kell kitérnem arra, hogy mit tekintettem egységnek, azaz tagmondatnak a 

vizsgálat során. A hagyományos mondatkategória beszélt nyelvi korpusznál nem 
alkalmazható, ezért nem mondatokat, hanem tagmondatokat számoltam, de azok 
közül is csak azokat, amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Nem vettem 
figyelembe a vizsgálatnál a szervetlenül kapcsolódó tagmondatokat (tagolatlan 
mondatok, megszólítások, indulatszók stb.), ugyanis ezek nem grammatikai, ha-
nem kommunikációs, szemantikai kapcsolatban állnak a többi tagmondattal. 

                                                        
1
 

rendelkezésemre bocsátotta a kötetet és az elektronikus változatot tartalmazó cd-ket. 
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Az egész beszélt nyelvi korpusz összesen 8955 tagmondatból áll, az 
alkorpuszok közel azonos nagyságúak (~1400-1500 tagmondat), így viszonylag 

fontos volt számomra, hogy olyan korpuszokat hasonlítsak össze (az 1. és a 2. 
esetében), amelyekben közel azonos szá

u-
sok, nyelvészek stb.). A 3. és a 4. alkorpusz is könnyedén összehasonlítható az 
iskolai tanórák megszokott sablonjai és kötött menete miatt. Az 5. és a 6. 
alkorpusz esetében az interjú mindig sportolókkal zajlik, stúdiókörülmények kö-

nem sérülnek. 

p-
tag milyen szófajú szó, más-

szintaxis valóban telített-  
 
4 . 2 .  s -

g á l a t á n a k  e r e d m é n y e    
4 . 2 . 1 .  A z  1 .  a l k o r p u s z   Az 1. alkorpusz a e-

mény ötödik kötetében található Látókör, A nyelv világa, Panoráma és Játék a 
-ból. A 

az ELTE BTK Mai magyar nyelvi tanszékének tulajdona, kötetei a tanszéken 
megtalálhatók, az idézett szövegrészletek a kötet 159 179., 209 218., 1 14. és 
15 27. lapjain olvashatók. Az alkorpusz 1515 tagmondatból áll, mondatátszöv
dés összesen 13 darab található benne, ez a tagmondatok 0,85%-
tagmondatot pedig 58-at találunk, ez 3,82%. 
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Az 1. alkorpusz

4%

95%

1%

 

s-
sal jelölöm): 

(1) El   
(2) o-

portot összehangoltan, fegyelmezetten végre kell, hogy hajtson. 
(3) ezek a lakások  
(4) Itt  
(5) Itt az az igazság, hogy úgy kell összehangolt segítséggel, koordinált se-

e-
 

(6) a társadalomtudós  
(7) ezt is  
(8) Ilyen értelemben  
(9) a história  
(10) ezzel  
(11)  játékosaink közül azt hiszem Vízvári Bélára  
(12) mind a két magyarázat  
(13) ez is elég  
A diplomamunkámban 200 beszélt nyelvi adat elemzése után arra az ered-

ményre jutottam (ami összhangban van Haader Lea szintén korpuszalapú vizsgá-
latának eredményeivel, illetve a Zolnai Gyula által említett példákkal), hogy 

á-
rende  

Az alaptagok közül a diplomamunkámban alanyi tagmondategyüttesekben 
a leggyakoribbak ezek: kell, biztos, lehet, jó. Tárgyi tagmondategyüttesekben: 
tud, szeret, mond, hisz, gondol, kér (nagyrészt szintén összhangban Haader Lea, 
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valamint Zolnai Gyula példáival). Ebben az alkorpuszban két kell, egy biztos, 
egy igazság, egy jó, egy kér, egy mond és hat hisz alaptagú mondat található, 

az igazság alaptag is jelen van a diplomamunkám korpuszában. Az 1. alkorpusz 

i-
szont a leggyakoribbak közé tartoznak. 

 
4 . 2 . 2 .  A  2 .  a l k o r p u s z   alkorpuszom, A tét 

http://atv.hu/videotar/20120322_a_tet_2012_03_21_1_resz, illetve a 
http://atv.hu/videotar/20120322_a_tet_2012_03_21_2_resz linkeken. A lejegy-

 
Ebben az a

0,43%-
2,65%-a.    

 

A 2. alkorpusz

3%

97%

0%

 

(14)  bizony vannak helyzetek, amikor döntenie kell 
 
(15)   
(16) ezt  
(17) Ugyanakkor ez a megállapodás nem lehet, hogy az IMF vagy a Velen-

cei Bizottság diktátuma legyen. 
(18) Navracsics Tibor kell, hogy eljátssza ezt a kompromisszum egy lé-

pést jobbra, egy lépést balra politikát. 

http://atv.hu/videotar/20120322_a_tet_2012_03_21_1_resz
http://atv.hu/videotar/20120322_a_tet_2012_03_21_2_resz
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(19) Magyarország o-
kat. 

gmondategyüttes), 

i-
 

Az elmúlt 40 évben nem tudok olyan dolgot mondani, ami ne változott volna 
meg. 

 
 
Az alaptagok itt is a gyakoribbak közül valók, alanyi 

tagmondategyüttesekben: , tárgyi 
tagmondategyüttesben: szeret helyzet, 

r-

csak alanyi és SZALAMIN 1978: 296 7), 

vizsgálataiban (HAADER 1998: 318 9, 1999: 290). 
A 2. alkorpusz tagmondatairól összefoglalóan elmondható, hogy az átszö-

í-
pusokba sorolhatók, ám van egy olyan is közöttük, amely egy igen ritka típus 

 
A fenti ada

-1% és 
3- e-

yakoriság majdnem teljesen ugyanúgy 
alakul az alkorpuszok tagmondatai között. A két alkorpusz tagmondatarányai 

 
 
4 . 3 .  k  v i z s -

g á l a t á n a k  e r e d m é n y e   m á s o d i k  a l k o r p u s z p á r  
4 . 3 . 1 .  A  3 .  a l k o r p u s z   A 3. alkorpusz a  

iskolai tanórák lejegyzett változatát tartalmazó elektronikus korpuszából való, 
-as években felvett órát foglal magába. A Beszélt n cd-

idézett szövegrészletek a IX. Iskolai órák 1983-1984 l-
vashatók 1A és 2A jelzéssel. Az alkorpusz 1346 tagmondatból áll, mondatátszö-

zesen 1 darab található a korpuszban, ez a tagmondatok 0,07%-a, be-
-t találunk, ez 0,89%. 
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A 3. alkorpusz

1%

99%

0%

 

(20) az állati testben . 
 

mond, ami a leg-

 
 
4 . 3 . 2 .  A  4 .  a l k o r p u s z   A 4. alkorpusz szintén a Beszélt nyelvi 

 iskolai tanórák lejegyzett változatát tartalmazó elektronikus korpu-
szából való, két 2000 után felvett órát foglal magába(2001, 2004). Az idézett 
szövegrészletek az Óraleírások feliratú cd-n találhatók 02óra és 81óra jelzéssel. 

található, ez a tagmondatok 0,06%- -at talá-
lunk, ez 0,83%. 
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A 4. alkorpusz

1%

99%

0%

 

(21) Hány elektront kéne fölvegyen, hogy a nyolcast elérje? (úgynevezett 
 

kell, ami a leggya-
koribb alaptagok közé tartozik. Láthatjuk, hogy a második alkorpuszpár esetében 

n-
-
- a-

tó mindkét esetben. 
 
4 . 4 .  s -

g á l a t á n a k  e r e d m é n y e   h a r m a d i k  a l k o r p u s z p á r  
 
4 . 4 . 1 .  A z  5 .  a l k o r p u s z   Az 5. alkorpusz a e-

mény ötödik kötetében található Ötszemközt 
1975- Beszélgetés Iharos Sándorral), az idézett szövegrészlet a kötet 102

összesen 15 található benne, ez a tagmondatok 1,01%-
pedig 39-et találunk, ez 2,64%. 
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(22) Hát ez biztos, hogy így van. 
(23) Meg  
(24) Már  sem olyan nagyon biztos, hogy így van, mondatod. 
(25) Meg kell, hogy mondjam, szomorúcska dolog volt. 
(26) Meg  
(27) Gondolom, hogy közben kellett, hogy történjen valami. 
(28) Ez alatt biztos, hogy az volt. 
(29) El kell, hogy higgyék. 
(30) Négy polgárival kellett, hogy befejezd. 
(31) Ez még a szavazás, amit még azt hiszem, nem is fejeztek be most. 
(32) Kezdeményezésed,  azt hiszem, azóta sem tudott a mi közép-, 

 
(33) amit lehet, hogy már megbántam az-

óta. 
(34) Jelentkeztél a Honvédnál, ahol gondolom, hogy szívesen fogadtak 

mindenkit. 
(35) Azt kell mondjam, nem tudok neked pontosan választ adni erre. 

állítmány) 
(36) Jöhet még 55 is, és ismét föl kell valamit ajánljunk.  
Az alaptagok itt is a gyakoribbak közül valók, alanyi 

tagmondategyüttesekben (12): kell, lehet, biztos, tárgyi tagmondategyüttesben 
(3): gondol, hisz. Az 5. alkorpusz tagmondatairól is azt mondhatjuk, hogy az át-

u-
sokba sorolhatók. 

 

Az 5. alkorpusz

3%

96%

1%
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4 . 4 . 2 .  A  6 .  a l k o r p u s z   Záróra fia-
taloknak 

adás 2011. augusztus 19-én került adásba (vendég: Berki Krisztián), a második 
pedig 2011. szeptember 26-án (vendég: Szávay Ágnes). 

t-
ok 0,84%-
2,04%-a.    

 
 

(37) Az Olimpián sem láttam, hogy maradandót alkotott volna. 
(38) A másik meg  
(39) Ez  
(40) Én tornászként sem biztos, hogy végig tudom ülni azt a három órát. 
(41) Hát óriásinak kell, hogy legyen. 
(42) Milyen fájdalomküszöb kell, hogy legyen bennetek. 
(43) A magasságom nem biztos, hogy szép. 
(44)  nem is tudom, mikor törtem. 
(45) Ez biztos, hogy egészen másmilyen volt. 
(46) Meg kellett, hogy forduljon a fejedben. 
(47) Végülis fizikálisan tudod, hogy bajod van. 
(48) A tenyereseimet a-

im. 
(49) Ezt olyan jó, hogy mondod. 
(50) Ki kell, hogy hagyjak egy vagy két évet. 
 Látjuk, hogy itt is az alanyi alárendelés dominál (10 tagmondategyüttes), 

ami mellett több tárgyast is találunk (4). Az alaptagok újfent a gyakoribbak kö-
zül valók, alanyi tagmondategyüttesekben: kell, biztos, jó, vitathatatlan, tárgyi 

A 6. alkorpusz

2%

97%

1%
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tagmondategyüttesekben: tud, szeret, lát.  
 
4 . 5 .  A z  s -

g á l a t á n a k  e r e d m é n y e   ö s s z e g z é s   

s-
arányaiban. A lenti táblázat összefoglalja a legfontosabbakat: 

 
1. táblázat 

A hat beszélt nyelvi alkorpusz összehasonlító táblázata 

 
Mint láthattuk, sem gyakoriságban, sem az alárendelés fajtájában és az 

alaptagokban nincs lényeges különbség a régebbi és az újabb szövegek között, 
kivételt csak a 3. alkorpusz e-
lenségnek mondható. 

 
5 .  A z  í r o t t  n y e l v i  s z i n t a x i s b a n  v a l ó b a n  k e v e s e b b  a  

 
v i z s g á l a t a  a z  í r o t t  n y e l v i  a l k o r p u s z o k b a n  

 
5 . 1 .  A  v i z s g á l t  a n y a g ,  a  v i z s g á l a t  m e n e t e  A vizsgálat-

hoz hat írott nyelvi alkorpuszt használtam, a 7. és a 8. alkorpusz a Népszabadság 
-egy számát tartalmazza, a 9. és a 10. a Magyar Nemzet egy-

egy számát, a 11. és a 12. pedig a  egy-egy számát. A lapokból úgy 
válogattam össze a cikkeket, hogy közel azonos nagyságú korpuszt adjanak ki, 
hogy az összehasonlítás minél pontosabb legyen.  Egységnek, azaz tag-
mondatnak ebben az esetben is azokat tekintettem, amelyek szervesen kapcso-
lódnak egymáshoz. 

AL-

KORPUSZ 

1. 

alkorpusz 

1976 

2. 

alkorpusz 

2012 

3. 

alkorpusz 

1983-

1984 

4. 

alkorpusz 

2001, 

2004 

5. 

alkorpusz 

1975 

6. 

alkorpusz 

2011 

Szó 

(db) 
10 536 9395 7977 8666 ? ? 

Tagmondat 

(db) 
1515 1391 1346 1566 1474 1663 

M.átszöv. 

(db) 
13 6 1 1 15 14 

M. átszöv. 

(%) 
0,85 0,83 0,07 0,06 1,01 0,84 

Alárendelés A, T 
A, T, Jkij 

(!) 
T A A, T A, T 
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A teljes írott nyelvi korpusz összesen 8752 tagmondatból áll, az 
alkorpuszok itt is közel azonos nagyságúak (~1400-1500 tagmondat), nemcsak a 
közt

ugyanis ugyanannak a kiadványnak a két példányából válogattam a cikkeket. Az 
l-

tekintek, az egyik kérdés az, hogy vajon van-
a-

xisban valóban kevesebb- és, mint a beszélt nyelviben. 
 
5 . 2 .  s -

g á l a t á n a k  e r e d m é n y e   n e g y e d i k  a l k o r p u s z p á r  
5 . 2 . 1 .  A  7 .  a l k o r p u s z   A 7. alkorpusz a Népszabadság 1977. jú-

lius 17-i számából válogatott cikkeket tartalmaz, 1397 tagmondatból áll, mon-
-t találunk a tagmondatok 

között, ez 3,04%. 

5 . 2 . 2 .  A  8 .  a l k o r p u s z   A 8. alkorpusz a Népszabadság 2012. jú-
lius 17-i számából válogatott cikkeket tartalmaz, 1472 tagmondatból áll, mon-

ez a tagmondatok 1,90%-a. 

A 7. alkorpusz

3%

97%

0%
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5 . 3 .  s -
g á l a t á n a k  e r e d m é n y e   ö t ö d i k  a l k o r p u s z p á r  

5 . 3 . 1 .  A  9 .  a l k o r p u s z   A 9. alkorpusz a Magyar Nemzet 1977. 
július 17-i számából válogatott cikkeket tartalmaz, 1385 tagmondatból áll, mon-

ami 1,93%. 

5 . 3 . 2 .  A  1 0 .  a l k o r p u s z   A 10. alkorpusz a Magyar Nemzet 
2012. július 17-i számából válogatott cikkeket tartalmaz, 1470 tagmondatból áll, 

ez 1,29%. 

A 8. alkorpusz

2%

98%

0%

A 9. alkorpusz

2%

98%

0%
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5 . 4 .  s -
g á l a t á n a k  e r e d m é n y e   h a t o d i k  a l k o r p u s z p á r  

5 . 4 . 1 .  A  1 1 .  a l k o r p u s z   A 11. alkorpusz a  Lapja 1975. 
november 8-i számából válogatott cikkeket tartalmaz, 1460 tagmondatból áll. 

-a, beéke-
 

 
(51) (  kellett volna hogy fossza. 

kell, ami a leggya-
koribb alaptagok közé tartozik. 

A 10. alkorpusz

1%

99%

0%

A 11. alkorpusz

1%

99%

0%
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5 . 4 . 2 .  A  1 2 .  a l k o r p u s z   A 12. alkorpusz a 2012. au-
gusztus 1-i számából válogatott cikkeket tartalmaz, 1568 tagmondatból áll. 

-

-a.    
 

(52) az az életvitel most lehet, hogy ellenszenvet vált ki. 
(53) be kellett lássam, ez nem képezi alku tárgyát a 

 
Itt is alanyi alárendeléseket találunk, és az alaptagok is a gyakoriak közül 

valók: lehet, kell. Láthatjuk, hogy az írott nyelvi alkorpuszpárok esetében sincs 
i-
t-

 

5 . 5 .  A z  i s -
g á l a t á n a k  e r e d m é n y e   ö s s z e g z é s   
egyik írott nyelvi alkorpuszpár esetében sincs lényeges változás a régebbi és az 

-arányaiban. A lenti táblázat összefoglalja 
a legfontosabbakat: 

2. táblázat 
A hat írott nyelvi alkorpusz összehasonlító táblázata 

ALKORPUSZ 
7. alk. 

1977 

8. alk. 

2012 

9. alk. 

1977 

10. alk. 

2012 

11. alk. 

1975 

12. alk. 

2012 

tagmondat (db) 1397 1472 1385 1470 1460 1568 

m.átszöv. (db) 0 0 0 0 1 2 

m. átszöv. (%) 0 0 0 0 0,06 0,12 

A 12. alkorpusz

2%

98%

0%
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alárendelés - - - - A A 

 

6 .  A  b e s z é l t  é s  a z  í r o t t  n y e l v i  k o r p u s z  ö s s z e h a s o n l í -
t á s a   A beszélt nyelvi korpuszom összesen 8955 tagmondatból áll, összesen 

-a. Az írott nyelvi korpuszom 

0,03%-a.  

y-
részt m n-

 kérdés persze, hogy mit te-

hibaszázalék; egy 0 és 1% közötti adat mintavételi hibából is származhat, ilyen 

gyakori jelenség a beszélt nyelvben. 
nyelvben az írott nyelvhez 

képest gyakoribb 
a beszélt nyelvben 19-szer 

és 1% közötti érték esetében (lásd h
tekintenünk. 

7 .  Ö s s z e f o g l a l á s   Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a vá-
-e a 

usz tagmondatai-
 bár találunk rá pél-

dát  egyáltalán nem gyakori a tagmondatszerkesztésben (az egész korpuszban 

is csak igen kis arányban található a korpuszom tagmondatai között. 
 707 tagmondatos korpuszban sem mond-

ható gyakorinak  0,31% az aránya. A vizsgálat során azt is láttuk, hogy a kor-
sokba sorolhatók (egy 

kivétellel), mondhatni a tipikus megvalósulásokat mutatják. Az alkorpuszok 
á-

lisan. 
Ha összehasonlítjuk a beszélt és az írott nyelvi adatokat, láthatjuk, hogy a 

 ez azonban (ahogy 

aránnyal van dolgunk. 
További kutatásokra természetesen szükség van; minél több korpuszalapú 

vizsgálat lenne szükséges ahhoz, hogy megbízható adatokat kapjunk a beszélt 

szövegeket is bevonni a vizsgálatba, hogy meglássuk, a nyelvjárásokban vajon 
gyakori-  h-
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köré sorolókat, valamint ösztönözzön a beszélt nyelvi mondatok tagmondat-
kapcsolódásának alaposabb felderítésére. 
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SUMMARY 

The present paper studies the incidence of the phenomenon of interspersing clauses with the 

help of the text corpus of  17 707 clauses containing factual spoken and written linguistic data col-

lected by the author. The aim is to show the scale of connections between clauses and to find the 

answer for the question: is spoken language full of interspersing clauses or is it just a misbelief? 

Further topics will be recommended for future research. 

HORVÁTH, KRISZTINA 

 





 Haindrich Helga Anna 195 

Iskolázottság és névválasztás kapcsolata a csanálosi névadók 

körében 

1 .  .  Dolgozatomban Csanálos mai keresztnévanyagát vizs-
gálom meg az iskolázottság szociológiai változója alapján. Bár a keresztnév-
választásban az egyéb ilyen típusú változók (vallás, foglalkozás, életkor, lakó-
hely) is fontos szerepet játszanak, jelen esetben csak az iskolázottsággal foglal-

be a kutatásba az említett változókat. A névanyagot 2012- ó-
mai katolikus egyházi születési anyakönyvek, illetve a polgármesteri hivatalban 
megtalálható gazdasági lajstromok alapján1 o-

o-
aktív, direkt 

módszert alkalmaztam. A névadás ideje lényegesen befolyásolhatja a névadást, 
l-

1989 között született, a második csoportba pedig az 1990 és 2011 között szüle-

i-
gyelhetjük, másrészt a romániai politikai légkör, illetve az anyakönyvezési elvek 

e-
é-

lyek névkészlete a vizsgálatom tárgya. Az els
míg a másodikba 267.  

Minden keresztnevet olyan írásformával tüntetek fel, ahogyan az a gazda-
sági lajstromokban is szerepelt (a gazdasági lajstromba az adott személy sze-

fel a nevet), ezzel szem-
léltetve, hogy a romániai anyakönyvezési szabályok az idegen, még nem 

b-
ségi nyelv helyesírási szabályainak a betartását a név anyakönyvezése során.  

2 .  T e l e p ü l é s t ö r t é n e t i  a d a t o k .   A település neve az oklevelek-
-ben bukkant fel. A vidéket sújtó török támadás megtizedelte a 

- szabadságharc alatt szétszéledtek, 
biztonságosabb vidékre költöztek. Gróf Károlyi Sándor 1712-ben kezdte meg az 
elnéptelenedett birtokai betelepítését, Csanálos is ezek közé tartozott. A gróf eb-
ben az évben négy települést népesített be baden-württembergi svábokkal, 
Csanálost, Nagykárolyt, Kaplonyt és Csomaközt. Az 1712-es nagy aszály miatt 

                                                        
1
 Forrásként a csanálosi római katolikus plébánián megtalálható születési an-

l-

mazó névlistát használtam fel (Lista popula .  
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a-

és legel
MERLI 2002: 

26 28). 
A telepesek az új hazában is ragaszkodtak hagyományaikhoz, zárt közös-

e-

Bár a nyelvcserén rég átesett a csanálosi közösség, a közös eredet nem merült fe-

sovábnak.  

3 .  A  t é m a  s z a k i r o d a l m a .   
megpróbáltam feltérképezni az iskolázottság és a névválasztás kapcsolatával 
foglalkozó tanulmányokat, de nem sikerült olyan írásokat találnom, amelyek egy 
keresztnévanyagot kifejezetten az iskolázottság és névválasztás kapcsolatának 

v-
választás kapcsolatára, de a legtöbb esetben csak általánosan elfogadott névtani 
tételeket olvashatunk. KÁLMÁN BÉLA arra hívja fel a figyelmet, hogy a nemzeti 
romanticizmus hatására a régi királyok, fejedelmek nevei lettek divatosak; ezek 

terjedtek tovább az al-
sóbb társadalmi rétegek irányába (KÁLMÁN 1996: 47). HAJDÚ MIHÁLY fogal-

körében jelennek meg, innen terjednek el az alacsonyabb rétegek irányába 
(HAJDÚ 2003: 116). BÜKY BÉLA e-

hogy a foglalkozásnak és a társadalmi osztálytagolódásnak milyen szerepe van a 
névadásban. A kérdéssel azonban nem foglalkozik részletesen, csupán listasze-

l-
BÜKY 1961). B. GERGELY 

PIROSKA megemlíti, hogy a kevésbe meghonosodott idegen nevek kedvelése 

a-
B. GERGELY 1988, 2005). ÖRDÖG FERENC megfi-

gyelése, hogy az értelmiségiek bátrabban választanak szokatlan, a névadó közös-
ség körében újnak számító neveket gyerekeiknek (ÖRDÖG 1973). Az eddig 

60-as évek során végezték. Az újabb ku-
tatások más típusú összefüggésekre világítanak rá. RANCZ TERÉZ egyik tanul-

-Háromszéken. Vizsgálatai so-

g-
RANCZ 2009: 19). Azt hangsú-

ö-
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zösség névkincse, hiszen ez a tény befolyásolhatja a névválasztást. POSGAY IL-

DIKÓ foglalkozik az értelmiségiek névválasztási szokásaival  s-
 a más iskolázottsági csoportba tarto-

POSGAY 1993).  
-egy iskolázottsági 

csak egy adott területen, egy közösségen belül végzik el. BÍRÓ ÁGNES (1988) és 
FEKETE ÁGNES (1997) foglalkozik a foglalkozás mint szociológiai változó és 
névválasztás kapcsolatával. BÍRÓ ÁGNES Budapesten végzett kutatást, az 1976-
ban Budapesten született gyerekek neveit vizsgálja meg, kutatása során figye-

e-
resztnevek az alkalmazottak (középfokú végze

az ilyen típusú neveket, ezzel szemben a skála másik végén a szellemi és fizikai 
BÍRÓ úgy látja, hogy a kevésbé iskolázott rétegek kö-

rében a névválasztás során az esztétikai szempontok, illetve a példaképek ki-
e-

divatnevei a ha e-
resztnevek divatja a szellemi foglalkozásúak körében nagyobb (BÍRÓ 1988). FE-

KETE ÁGNES Miskolc és Tibolddaróc 1970-1985 közötti névállományát vizsgálta 
kozása és a névválasztás kapcsolata 

vek a fizikai 
FEKETE 1997). Az 1970- es években, 

illetve az az után végzett kutatások azt mutatják, hogy az alacsonyabb végzettsé-
ü-

lönleges nevet válasszanak. 
Tágabb keretbe helyezve a kérdést, érdemesnek tartom áttekinteni azt is, 

sikerült feltárni az erre vonatkozó kutatások során. Természetesen nem töreked-
hetek teljességre az áttekintés során, csupán néhány mozzanatot szeretnék felvil-
lantani az ide kapcsolódó kutatásokból. SZILÁGYI ANIKÓ 2005-ben megjelent ta-

anyaga alapján mutat be bizonyos névadási szokásokat. Arra a következtetésre 

 FODOR KATALIN 1999-es tanulmányának beve-
et-

 FODOR arra hívja fel 
a figyelmet, hogy a 60-
változása, az eddig gyakori hagyományos nevek háttérbe szorulnak, helyüket 
újabb idegen ered FODOR 1999). POSGAY ILDIKÓ tanulmá-

dött, akárcsak Magyarországon, de hangsúlyozza, hogy a kolozsvári értelmiségi 
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családok még ragaszkodnak a korábban kialakult névdivathoz, ennek következ-
e-

iknek (POSGAY 1993). RANCZ TERÉZ kutatásai alapján arra az eredményre jut, 
-Háromszéken az 1990- á-

lasztása (RANCZ 2009: 22), 
e-

vezésében a hagyományosabb neveknek van nagyobb szerepük (RANCZ 2009: 
18 19).  

4 .  A z  i s k o l á z o t t s á g  é s  a  n é v v á l a s z t á s  k a p c s o l a t a .  
Mindezek fényében a névanyag feldolgozása során arra kerestem a választ, hogy 

eve-

ü-

közben a csoport s-
sága következtében. Így összesen hat iskolázottsági csoportot különítettem el: 

 

 

3. -  

4  

-  

eztek 

 

 NN AA AK KK FF FK Összesen 

1965 1989 56 244 23 106 9 13 451 

1990 2011 11 66 8 143 5 34 267 

1.táblázat 
A csanálosi 

 

szinte kétszer annyi személy született Csanáloson, mint a másodikban. Az ilyen 
gyors tempójú d

nagyon alacsony, ilyen csekély számú adat alapján nem lehet következtetéseket 
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kú, illetve a középfokú végzettséggel ren-

levonásához. A vizsgálatomat így ennek a két csoportnak a névanyagára alapo-
zom, természetesen ahol számadatok, illetve százalékos arányok kiszámolhatók, 

kapcsolatrendszerük. Velük ellentétben, akik középfokú végzettséggel rendel-
keznek, azok az általános iskola befejezése után új környezetbe kerültek, jellem-

szinten ingáztak, mások ideiglenesen beköltöztek a városba. Ezeknek a fiatalok-
nak nagyban megváltozott az életük, új, eddig számukra ismeretlen helyzetekbe 

d-
ezekkel párhuzamosan a névdivat egy-egy újabb hullámával is hamarabb meg-
ismerkedhettek.  

4.1. A nevek átlaggyakor isága.   1965 és 1989 között 451 gyermek 
született, akik összesen 173-féle nevet viselnek, tehát egy névre 2,6 gyerek jut. 

k: a 
214 lány 97-féle nevet visel, míg a 237 fiú 76-féle keresztnéven osztozik. A lá-
nyok neveinek átlaggyakorisága (2,2) alacsonyabb, mint a fiúké (3,11). 1990 és 

képest. Ebben a korszakban a két nem neveinek átlaggyakorisága között kevés a 

jelenti, hogy az utóbbi 25 évben nagyban gazdagodott a közösségben használa-
o-

dikban mindkét nem esetében csökkent a nevek átlaggyakorisági száma. Eszerint 
a névválasztók törekszenek arra, hogy olyan keresztneveket adjanak gyerekeik-
nek, amelyeket a közösségben nem sok személy, vagy egyáltalán senki nem vi-
sel.  

e-
 

 NN AA AK KK FF FK Összesítve 

1965 1989 1,27 2,34 1,09 1,63 1 1 2,6 

1990 2011 1 1,11 1 1,48 1 1,06 1,57 

2.táblázat 
 

alacsonyabb lett, az e o-
s-

kolázottsági csoport (az FK) kivételével minden esetben csökkent a nevek meg-
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az egy név egy személy elve. 

4.2. .  A további vizsgálatok során csak az 
e-

resztneveket vizsgálom, hiszen a többi csoportba kevés személy sorolható, ilyen 

104-
féle nevet visel, azaz a nevek átlaggyakorisága 2,34. A középfokú végzettséggel 

65-féle nevet). A középfokú végzettséggel bíró névválasztók igyekeztek olyan 
neveket választani 
közösségen belül. Ebben a csoportban alacsony a nevek megterheltsége, a leg-
gyakoribb keresztnév az Andrea, ezt 5 személy viseli. Gyakorisági sorrendben 
következnek a Tímea; Helmut, Levente, Norbert nevek, egyenként 4-4, illetve a 
Csilla, Mónika; Gábor, Roland, Zoltán, Zsolt 3- e-
resztnév van ebben az anyagban, amely csak a KK csoportban van jelen, ezek: 
Adrienn, Anka, Bettina, Bianka, Daniella, Gabriella, Gertrúd, Helen, Hilde, Ing-
rid, Otilia, Ramona, Réka, illetve Edvárd, Gergely, Jácint, Klausz, Lénárd, 
Ovidiu, Raul, Valter. Habár ezek a keresztnevek csak itt találhatók meg, vélemé-
nyem szerint mégsem mondhatjuk azt, hogy ezek lennének az erre a csoportra 

en mindegyiket csak egy személy viseli. Arra viszont érde-
mes felfigyelni, hogy a fentebb felsorolt neveket nem nevezhetjük hagyományos 
keresztneveknek, egyfajta újítási szándékot fedezhetünk fel a névválasztások 
mögött.  

rfinevek soraiban találjuk a múlt szá-
Fe-

renc, István, János, József, László, Péter
a Máriá- eresztnév (16 

Mónika , az Andrea és a Krisztina (4-
az AA csoportba tartozó nevek között egyaránt megtalálhatjuk a hagyományos-

Ilona, Irén, Julianna, Margit, Magdolna, Melinda), illetve az 
idegen ha  (Amália, Anasztázia, Angelika, Armela, 
Beatrix, Dzsesszika, Kármen).  

e-
And-

rea (3 személy), Brigitta, Júlia; Ádám, István (2-2 személy). A középfokú vég-
zettséggel bírók fiaiknak legtöbbször a Dávid nevet anyakönyveztették, 10 
alkalommal, a Patrik-ot 4, illetve a Balázs, Péter, Szabolcs neveket 3-3 alka-
lommal. A két végzettségi csoportban f

e-
lyet több mint egy személy viselne. 
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4.3. A hagyományos és az ú jító nevek .  Sokat elárulhat az adott 
a hagyományos, illetve az újító nevek 

m-

zvetítéssel, 
népi érintkezés alkalmával kerültek a magyar névkincsbe, és folyamatos múltjuk 
van a csanálosi névanyagban. Az újító nevek csoportjába pedig azokat az idegen 

e-
zés útján kerültek át a magyar, illetve a csanálosi névanyagba; ezek közvetítésé-

-es 
SZILÁGYI 2005: 84). 

A hagyományos és az újító nevek kategóriáinak definiálásakor a csanálosi 
névanyagból indulok ki. Például az Anasztázia nevet az újító nevek csoportjába 
sorolom, annak ellenére, hogy már az Árpád-
volt (vö. BERRÁR 1952: 34), mert a csanálosi névanyagban csak az 1970-es 

 
t-

 

 

Kn NN AA AK KK FF FK Összes 

Mária 2 16 1 - - - 19 

Éva 1 2 1 - - - 4 

Rozália 3 - - - - 1 4 

Erzsébet 1 2 - - - - 3 

Julianna - 3 - - - - 3 

3. táblázat 

 

 

Kn NN AA AK KK FF FK Összes 

István 1 8 1 2 - - 12 

József - 11 - 1 - - 12 

Tibor - 9 1 2 - - 12 

János 1 4 2 2 1 - 10 

Ferenc 3 5 - 1 - - 9 

4. táblázat 

 

t-
é-

választanak ilyen típusú nevet lányaiknak, 
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de fiaiknak igen. Hangsúlyoznunk kell, hogy a fiúk körében is nagyon alacsony 
a nevek megterheltsége, maximum két fiú kapja ugyanazt a nevet, míg az AA 
csoportban ezek a leggyakoribbak. Az NN és az AK csoportokban szórványosan 

Ro-
zália és a Ferenc -3 személy kapta ezeket a neveket 

l-

választanak nevet gyerekeiknek. 

 

Kn NN AA AK KK FF FK Összes 

Mária 1 1 - - - - 2 

Éva - - - 1 - - 1 

Rozália - - - - - - 0 

Erzsébet 1 - - 1 - - 2 

Julianna - - - - - - 0 

5. táblázat 

Hagy  

 

Kn NN AA AK KK FF FK Összes 

István - 2 - 2 - - 4 

József - - - - - - 0 

Tibor - - - - - - 0 

János - - - 1 - - 1 

Ferenc - 1 - - - - 1 

6. táblázat 

 

tartozó keresztneveket vizsgáljuk meg, szembet
nik, hogy az 1965 1989 között még gyakorinak mondható hagyományos nevek 
1990 után a névanyag perifériájára szorultak. 1-

ortok által választott 

el hagyományos néven gyerekeiket. 

4.4. Más kultúrák hatása .  Minden nyelv névkincsére hatással van 
más nyelvek, kultúrák névanyaga. Egy kisebbségi helyze v-

kulturális hatások érik. Természetesnek vesszük, hogy a romániai magyar név-

POSGAY 1993: 219).Manapság a médián keresztül a legizoláltabb települések la-
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neveire. Mindezek mellett 
i-

VÖRÖS 2004: 
n-

nak román metanyelvi párjával helyettesítették, ilyen formában jegyezték le az 
anyakönyvi kivonatban. Bár erre vonatkozó törvények nem voltak, mégis ez az 

a-
tot szabályozó új törvény Romániában, így jelenleg is az 1968-as van érvényben 
(PÉNTEK  B 2005: 103). Az idézett tanulmány megjelenése után sem történ-
tek változások a romániai alkotmány esetében, a jelenlegi alkotmányt 1991. 
november 21-én fogadták el, a 2003. évi 429-es törvény módosította, amit a 
2003-as népszavazás hagyott jóvá (BOZSÓ 2011: 1). Az 1968-as névtörvény 19. 
szakasza kimondja, hogy azok a személyek, akiknek a nevét lefordították egy 
másik nyelvre, vagy egy másik nyelv helyesírása szerint jegyezték le, kérhetik 
nevük eredeti formájának visszaállítását (PÉNTEK  B 2005: 103). Ezt a mai 

í-
tás megkönnyítésére vonatkozik (PÉNTEK  B 2005: 103). Románia és Ma-
gyarország 1996- é-
tel nélkül elismerik a névválasztás és a névhasználat jogát (i.m. 98). Bár a 

l-
lapíthatnánk, ezek a lépések némileg pozitívan befolyásolták a romániai magyar-

 
A csanálosi névanyag esetében a német kultúra és nyelv hatását is figye-

kiköltözött és hazajáró cs s-
séget. 

Ezen gondolat mentén elkülönítettem a nemzetközi, német, illetve a román 
kultúra és nyelv hatására  névcsoportokat. A változásvizsgálat ered-

ehát 1969 1989 között a ro-
-a sorol-

ható ide: Anca, Eugenia, Florica, illetve Florin, Marius, Ovidiu. A második 

5,32%- í-
pusú nevek aránya (Alina, Loredana, Mihaela, illetve Claudiu, Sorin stb.). 

A német kultúra és ezzel párhuzamosan a közös sváb eredet hatását bizo-
nyítja az ebbe a csoportba sorolható nevek 8,67%- Gert-
rúd, Helga, Hella, illetve Günter, Helmut, Reinhard 
a keresztnevek 8,28%- a ide tartozik. Láthatjuk, hogy a névkincs ezen rétegén 

a-
gyarázható, hogy a közös sváb eredet, illetve az a kapocs a német kultúrával, 
ami a Németországba kivándorló rokonok által valósult meg, szilárdnak mond-



204 Iskolázottság és névválasztás kapcsolata a csanálosi névadók körében 

ható alapot hoz létre. Ennek eredményeképpen a német kultúra hatása a 
 

Ezzel szemben a nemzetközi hatás, amely a vizsgált névkincsen kimutatha-
csak a nevek 8%-a sorolható 

e-
vek 20%-a esetében a nemzetközi kultúra hatását láthatjuk meghúzódni az elne-

Amelita, Armela, Izaure, 
Sabrina, illetve Johny, Mirel, Raul Amanada, 
Dorina, Esmeralda, Sonja és Denis, Devon, Keny, Kevin, Tomas, stb. neveket ta-
lálunk.  

Tovább árnyalhatjuk a képet, ha a névadók iskolázottsági fokát mint szo-
ciológiai változót hozzákapcsoljuk a vizsgálathoz. Ezen a ponton csak két isko-
lázottsági csoport (AA, KK) névanyagát vizsgálom meg. A többi esetben ugyan-
is nagyon kevés a névadat, így lehetetlenné válik egy ilyen osztályozás. 
 

Kulturális hatások 
Iskolázottsági 

csoportok 

zakok 

1965 1989 1990 2011 

Román hatás 
AA 10,57%   6,79% 

KK   7,69%   5,20% 

Német hatás 
AA   4,80% - 

KK 15,38% 13,54% 

Nemzetközi hatás 
AA   2,88% 20,33% 

KK   7,69% 22,91% 

7. táblázat 

Más kultúrák hatása az AA és KK csoportok névanyagában százalékos 

 

a-
núskodó keresztnevek á-
nyuk. A német kultúra hatására a csanálosi névkincsbe bekerült nevek választása 
mindk á-

m-
o-

ekeiknek 
ezen hatás befolyása alatt keresztnevet.  

4.5. A magyaros nevek helyzete.  BÍRÓ ÁGNES említett tanulmányá-
ban megvizsgálta, hogy az általa elkülönített foglalkozási csoportokba tartozó 

t mutat. Eredmé-
á-
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lasztottak magyaros neveket gyerekeiknek. Rámutatott arra is, hogy a ritkább 
BÍRÓ 1988: 

208). 
Magyaros névnek tekintem a régi magyar személyneveket, a nyelvújítás so-

a választott keresztnevek 9,82%- a 
o-

nyabb ez a számarány, a nevek 7,10%-a sorolható ide.  
Az iskolázottsági fokokat is figyelembe véve láthatjuk, hogy az AA cso-

 -a tartozik ide a 
neveknek ( illetve a-
bolcs, Zoltán e-
vek még kedveltebbek lesznek, ezek részaránya már 11,86%. A középfokú vég-

-a tartozik ide, míg a máso-
dikban már csak 4,16%- Anikó, Csilla, Ré-
ka; Barna, Levente, Zsolt Boglárka, Réka, 
Tünde és Zsolt stb. Míg az AA csoportban növekszik a magyaros nevek népsze-

 

4.6. keresztnevek.  sztnevek adása a 18. szá-

-as évek 
FÜLÖP 1990: 106). Tehát ez is, mint a legtöbb újabb di-

BÜKY 1961: 38 40, BÍRÓ 1988: 209, RAÁTZ 

1996: 93 96). Nézzük, mindezek tükrében milyen névadási szokások jellemzik a 
csanálosi névadókat! 

 
 NN AA AK KK FF FK Összesítve 

1965 1989 19,64% 27,86% 43,47% 35,84% 33,33% 30,76% 29,71% 
1990 2011 45,45% 43,93% 25,00% 30,06% 20,00% 14,70% 32,20% 

8. táblázat 

 

Láthatjuk, hogy a-

szeretettel választottak második keresztnevet gyerekeiknek. Az iskolázottsági 
fokokat is figyelembe véve azt láthatjuk, hogy az 

e-
v-

sta 
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keresztnevek (19,64%-ról 45,45%- n-
é-
l-

o-
s jelenség, hogy az AK csoport 

á-
 

B. GERGELY PIROSKA á-
tos szerepet kapott
(B. GERGELY 1988: 385). 

 eti típusokat figyelhetünk meg a ket-

-
ekkor 56,04%-a a keresztneveknek sorolható ebbe a csoportba. Ezzel szemben a 

l-

ki. Ez a változási tendencia összhangban van a hagyományos nevek háttérbe 
szorulásával, ez 
szakban. A két legnépesebb iskolázottsági csoport névválasztását megvizsgálva 

e-
Csaba Bobi, Erik Bobi, Ferenc Roland, István 

Klaus. Míg a KK csoport esetében dominánsabbak az újító + hagyományos név-
szerkezetek: Evelin Mária, Hanna Mária, Hannelore Rita, illetve Günter Ká-
roly, Olivér Péter en-

e-
 

5. Összefogla lás.   Egy adott település névkincse alapján nem lehet 
messzemen

névélettani változásnak tekinthetjük, hogy az utóbbi évtizedekben a hagyomá-
e-

szik át, amelyeket kulturális érintkezés által ismerhet meg a magyar névadó kö-
zösség. Ugyanez a változási tendencia jellemzi a csanálosi névkincset is, a 

épszer
o-
e-

iknek, a magasabb iskolai végzettség felé haladva egyre kisebb az ilyen típusú 
nevek száma. Három kultu

a-
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tó a román politikai élet, illetve a kisebbségi politika változásaival. Ez a kulturá-
lis befolyás leginkább az AA csoport névválasztására volt hatással. A német kul-

szerint a KK csoportba tartozó névadók voltak a legfogékonyabbak ebben az 
esetben. A vizsgált névanyagban a nemzetközi hatás intenzívebbé válik a máso-

gyakrabban választanak magyaros nevet gyerekeiknek, mint a másodikban; 

ö-
 

p-
ján, hiszen egy nagyobb korpusz vizsgálata alapján pontosabb és hitelesebb kö-
vetkeztetéseket vonhatunk le.  
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Naming practices in Csanálos in the aspect of education 

The present paper studies how name giving is affected by the educational level of parents. It 

works with a present time name base, which was collected by the author in Csanálos (a little vil-

lage in the west part of Romania, near the Hungarian border). The paper summarizes the history of 

the community, because the root of common origin of the community is still present. This study is 

based on forenames given between 1965 1989 and 1990 2011. It presents the name giving prac-

tices and naming fashions of this two generations in relationship with different educational leveles 

of the parents. The investigation examined the similarities and the differences of naming practices 

in the two mentioned periods. In each timeframe the forenames have been categorized by the 

name-giving parents` educational level. Traditional names are more popular in the first period, 

while foreign names are more frequent in the second period. Parents with lower education choose 

traditional forenames for their children more likely, than parents with middle educational level, es-

pecially in first period. Parents with middle educational level frequently choose foreign, new-

fashioned names for their children. 

HAINDRICH, HELGA ANNA 
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A Pl3 igealak nem referenciális használatáról 

finnugor nyelvekben 

1.  B e v e z e t é s .   
készült összehasonlító vizsgálatok (pl. STIPA 1962, SCHIEFER 1981) közös jel-

a-
tuk tárgyát. Jelen tanulmány1 funkcionális-tipológiai megközelítésben tárgyalja a 
személytelenség kódolásának egyes típusait négy finnugor nyelvben: a finnben, 
a mariban, az udmurtban és a magyarban.2 Az elemzésben részletesen a Pl3 ige-
alakok nem referenciális használatát mutatom be, ami a finnugor nyelvek egyik 

e-
mélytelenségnek mint szemantikai pragmatikai kategóriának az értelmezését az 
újabb tipológiai szakirodalom nyomán. Másrészt a funkcionális-tipológiai keret 
alkalmazásával kívánom elvégezni a vizsgált nyelvek Pl3 szerkezettípusainak 

íves és korpuszos kutatásom 
eredményeit használom. Tudomásom szerint tipológiai megközelítésben még 
nem vizsgálták a finnugor nyelvek Pl3 személytelen szerkezeteit, így jelen kuta-
tás aktuális kérdésekkel és eredményekkel szolgálhat a finnugor nyelvek sze-
mélytelenséget kódoló stratégiáiról. 

a (2.) részben röviden kitérek azokra a funkcionális megközelítésekre, melyek 
jelen kutatás alapjául szolgáltak. A (3.) részben a nem referenciális személytelen 
szerkezetek részletes bemutatása következik, végezetül a (4.) részben összegzem 
a vizsgálat eredményeit és bemutatom kutatásom további irányait.  
 

2.  A s z e m é l y t e l e n s é g  t i p o l ó g i á j a .   A személytelenség kér-
désköre a nyelvtipológiában az utóbbi 

 MALCHUKOV  

SIEWIERSKA 2011), mára azonban viszonylagos konszenzusról beszélhetünk a 
témában. Vizsgálatomban SIEWIERSKA (2008: 116) meghatározását követem, 

                                                        
1
 

Kamenshchikovának, Sonja Laitinennek, Jyri Lehtinennek, Elena Rodionovának és 

 
2
 A jelen kutatásban vizsgált nyelvek a nyelvcsalád négy ágát, az ugort (magyar), a 

permit (udmurt), a volgait (mezei mari), valamint a balti-finnt (finn) képviselik. Ku-

tatásom egyik célja annak megválaszolása, hogy beszélhetünk-

finnugor nyelvek személytelenséget kódoló eljárásainak esetében. Ez a kérdés csak 

további nyelvek bevonásával válaszolható meg. 
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3 (impersonalization) strukturális szempont-
ból a kanonikus alany hiányával, míg funkcionális megközelítésben az ágens 

alapján a világ nyelve o-
rolhatók (i. h.): 

1. nem teljesen referenciális alanyú szerkezetek 
2. nem kanonikus alanyú szerkezetek 
3. expletív alanyt tartalmazó szerkezetek 
4. valódi alanytalan szerkezetek 

A) A prototipikus alany.  MALCHUKOV és OGAWA (2011) elemzése any-
i-

KEENAN (1976, id. 
MALCHUKOV  OGAWA 2011) munkájára hivatkozva az alanyiságot funkcioná-
lis megközelítés alapján határozzák meg. Az alany nem egy pontosan körülhatá-
rolható grammatikai kategória, hanem inkább többféle  morfológiai, szintakti-
kai, szemantikai  
kategóriának létezik egy prototípusa, melyet különféle tulajdonságok jellemez-

GIVÓN 1997: 6):  
1. referenciális argumentum 
2. határozott NP 
3. topikális 

 
 

Amennyiben ezen tulajdonságok nem jellemzik egy adott nyelvi szerkezet 
alanyát, akkor az kevésbé prototipikus. A személytelenséget kódoló különféle 

 csoportosítható (MALCHUKOV  

OGAWA 2011: 20). 
a-

nyát a felsorolt tulajdonságok közül melyik jellemzi leginkább, a személytelen 
itási jegyekre (A-

impersonal), a topikalitásra (T-impersonal), végezetül a referencialiatásra és a 
határozottságra (R-impersonal) érzékeny szerkezeteket (i. m. 51). A vizsgálat ez 
utóbbi típust kívánja részletesen bemutatni. 

B) A referencialitásra érzékeny  Ezen szerkezetek 
o-

nyos korlátozásoknak van alávetve (például nem vezérli az igei egyeztetést). A 

                                                        
3
 Az imperszonalizáció egy kognitív folyamat, a figyelemirányítás része. A szemé-

jét, végrehajtóját  valamilyen okból  háttérbe szorítsa, és a figyelmet a folyamatra 

vagy annak eredményére irányítsa (vö. SIEWIERSKA 2008, LANGACKER 2009). 
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prototipikus alanyok referenciálisak, tehát a kontextus m á-

személyes szerkezetek, melyek emberi, de nem referenciális alannyal rendelkez-
nek (SIEWIERSKA s-
sal, 
(SIEWIERSKA 2008, 2011, MALCHUKOV  OGAWA 2011). A lexikális kódolás az 

ó-
giai kapcsolat áll fenn, a mondat egésze pedig tautologikus vagy az alany sze-

 

(1a) evenki (MALCHUKOV  OGAWA 2011: 26) 
Udan udna-n. 
Rain rain-AOR.SG3 

 
 A meteorológiai kifejezéseken4 túl gyakori a határozott és/vagy általános 

é-
tele (SIEWIERSKA 2011), mely konstrukció gyakori a finnugor nyelvcsalád egyes 
nyelveiben (vö. F. GULYÁS megjelenés alatt): 

(1b) Az ember szereti a nyugalmat.  

A lexikális kódoláson kívül a nem referenciális vagy határozatlan alanyok-
nak lehet névmási képviselete. Ez alatt azt értjük, hogy az adott nyelvben van 

y-
telenség kifejezése. Ilyenfajta névmási képviseletre az általam vizsgált nyelvek-
ben nem találunk példát. Az eljárás viszont általános az indo-európai nyelvcsa-
lád több nyelvében, ilyen például a német man on 

 they 
használatát (SIEWIERSKA 2011: 58). 

(2a) német 
Mit knurrendem Magen kann man nicht konzentrier-en. 
COM korgó gyomor tud.SG3 IMP NEG koncentrál-INF 

 

(2b) angol (SIEWIERSKA i. h.) 
 going to raise taxes. 

COP.PL3 akar:[FUT] emel:[0] adó:PL 
 

A speciális nem referenciális imperszonáliák alatt a szakirodalomban álta-
lában olyan konstrukciókat értenek, melyeknek lehet szintaktikai alanyuk, ami 

                                                        
4
 Az ún. meteorológiai kifejezéseknek a finnugor nyelvekre vonatkozó, átfogó mor-

foszintaktikai elemzését l. BARTENS (1995). 
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azonban nem esik egybe az ige által leírt cselekvés ágensével. A szerkezetben az 

SIEWIERSKA 2004, 2011, 
MALCHUKOV  OGAWA 2011). Nincs teljes konszenzus a tekintetben, hogy ezek 

passzívumnak, mivel önmagában a passzív és a személytelen szerkezetek elhatá-
rolása is problémás.5 

(3) lengyel (SIEWIERSKA 1984, id. MALCHUKOW  OGAWA 2011: 29) 
Poda-no  
felszolgál-IMP.PTCP kávé.ACC 

  

A referencialitásra érzékeny imperszonáliák utolsó csoportjához olyan 
konstrukciók tartoznak, ahol a szintaktikai alany megjelenése nem lehetséges. 
Ennek tipikus formája  például az általunk vizsgált finn nyelvben  az ágens 

(MALCHUKOV  OGAWA 2011: 25 27): 

(4) orosz 
Svetaet. 

Pirkad:PRE.SG3 

 

A fentieket összegezve: a személytelen szerkezetek egy alcsoportját azok a 
típusok alkotják, ahol a prototipikus alanyi jegyek közül a referencialitás és/vagy 
a határozottság kritériuma nem teljesül maradéktalanul.  

6 háttérbe 
szorításának, lefokozásának mértéke szerint vizsgáljuk, akkor az ágens vagy ke-
vésbé kidolgozott, vagy egyszerre lefokozott és kevésbé kidolgozott (i. m., a 
permi nyelvekre l. F. GULYÁS megjelenés alatt), azaz az ágens referenciális ha-
tóköre a prototipikus mértékhez viszonyítva csökken. Szintaktikai szempontból 

valamilyen módon nem kanonikus alany jelenik meg a személytelen szerkezet-
ben. Emellett az igei morfológia is lehet a személytelenség kódolója, speciális 
(esetünkben participiumos) vagy passzív alakok alkalmazásával. 

                                                        
5
 COMRIE (1977), BLEVINS (2003), valamint MALCHU-

KOV  OGAWA (2011) és hivatkozásait. 
6
 Az ige által ábrázolt esemény azon eleme, mely szemantikai szerepe szerint a cse-

SIEWIERSKA 2008: 116). 
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1. ábra 

A nem referenciális személytelen szerkezetek disztribúciója 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C) A nem referenciális szerkezetek használatáról.  SIEWIERSKA (2011: 60) 
tipológiai kutatásában kimutatta, hogy az európai nyelvekben a nem referenciális 

nem referenciális használata (2b). Azt is megállapította továbbá, hogy a két típus 
-drop7, az utóbbi 

inkább a pro-
77). A Pl3 szerkezetek bizonyos jól körülhatárolható mintázatot mutatnak hasz-
nálati (olvasati) tulajdonságaik alapján (vö. i. m.), melyeket az 1. táblázat foglal 
össze. A típusok részletes bemutatása a vizsgált nyelvek példáin keresztül, a kö-

 

1. táblázat 

A Pl személytelen szerkezetek használati típusai SIEWIERSKA (2011) nyomán 

Pl3 imperszonáliák 

általános használat epizodikus (egzisztenciális) 

használat 

specifikus használat 

3. Pl3 imperszoná liák haszná lata  egyes f innugor  nyelvekben.   
A személytelen szerkez

u-

alaposan vizsgálták formális keretben (pl. TÓTH 2000), a finn nyelvre vonatko-
zólag funkcionális elemzések (pl. HOLVOET 2001, HELASVUO  VILKUNA 2008) 
is készültek. A kisebb rokon nyelveket eddig csak esetlegesen kutatták tipológiai 
megközelítésben. Tudomásom szerint az udmurt nyelv személytelen szerkezeteit 

                                                        
7
 A pro-  

 

 

Pl3 személytelen szerkezet 

személytelen passzívum 

árásige 
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ebben a keretben még nem, a mari imperszonáliákat (KALININA  KOLOMATSKY 

 SUDOBINA 2006) pedig csak részben elemezték. 

nyelvekre vonatkozó szakirodalom alapján8 összeállítottam egy 87 személytelen 
á-

sát is megadtam), melyben a nem referenciális szerkezetek aránya kb. 70%. 
Ezeket nyelvenként 2-

á-
laszt is megadhattak, jelezve, hogy melyik megoldást tartották pragmatikailag 
semlegesebbnek. Az adatok re t-

l-
dául a referencialitásra, topikalitásra, ágentivitásra kérdeztem rá, megvizsgáltam 
továbbá a konstrukciók néhány morfoszintaktikai jegyét (például az egyeztetést, 

en személyes 
megbeszélésekre is sor került. 

egyes szerkezetek használatáról, amelyet gyakorisági adatokkal is kiegészítet-
tivitásának 

kutatása, ehhez pedig korpuszvizsgálat is szükséges. A vizsgált szöveg az álta-
lam ismert egyetlen,9 finnugor nyelvekre készült párhuzamos korpusz, az ún. 
Pavlik Morozov- e-

 
(LUUTONEN 

13000 tokent (szövegszót) tartalmaz, a fordítások párhuzamosan olvashatók, 
glosszákkal nincsenek ellátva. Az elk e-

a korpusz példáin keresztül.  

A) Általános használat.   ember) tartalmazó, 
mind a Pl3 személytelen szerkezetek 

e-

szerint a Pl3 imperszonáliák leginkább habituális cselekvések kifejezésére fogla-
lódtak le. A szerkezet alanyi referense bármely 

o-
 is (i. 

                                                        
8
 KEL MAKOV  HÄNNIKÄINEN (2008), 

BARTENS (2000), CSÚCS (1990), ALATYREV (1970), a marira BERECZKI (1990, 2002) és 

ALHONIEMI (2010) munkáit használtam. 
9
 Mivel kutatásom a nyelvek szinkrón rendszerének leírására irányul, a finnugor 

nyelvekre készült bibliafordításokat nem használtam. 
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m. 62 3). Ezt a fajta habituális használatot jól lehet érzékeltetni a különféle be-
-d). A to-

k-
kal illusztrálom, az eredeti helyesírást megtartva. A konstrukciót kódoló 
elemeket kiemelem, a mondat végén pedig megadom, hogy milyen konkrét 

imperszonális passzívum stb.):  

(5a) udmurt:  . (Pl3; Y. S.)10 
(5b) mari: -   (Pl3; T. E.) 
(5c) finn: Viime aikoina on puhuttu kaikenlaista. (imp. passz.; J. L.)  
(5d) Beszélnek mostanában mindenfélét. (Pl3) 

Látható, hogy a vizsgált nyelvek többségében a habituális eseményt Pl3 
igealakkal fejezik ki. A személytelen értelmezés mellett szól többek között, hogy 
az ilyen típusú mondatokban a személyes névmás nem jelenhet meg, az adatköz-

l-

szerkezettel fordították, (5c)-ben semmilyen morfológiai elem nem utal gramma-
tikai alany meglétére, mivel a passzív igealakon nincs sem személyre, sem szám-
ra utaló eszköz
Ugyanezt a kódolást találjuk a korpuszban is: 

(6a) ud.  
(Pl3) 

(6b) ma. , 
- (Pl3) 

(6c) fi. Sanotaan kyllä, etteivät sudet hyökkäile kesällä, mutta jos 
yhtäkkiä jokin hullaantunut hyppääkin. (imp. passz.) 

(6d) (Meggémberedve lépdelt Pavlik mögött az erdei ösvényen, és nyugta-
lanul tekintgetett jobbra-balra: mi lesz, ha farkas jön?) Igaz, azt mondják, hogy 

veszett fenevad. (PM 5)11 
  

érképezni a szer-
n-

négy nyelvre vonatkozóan elmondható, hogy a szerkezetekben a referencia egy 
csoportra utal, melynek egyedeit nem lehet elkülöníteni. Arra a kérdésre, hogy a 
szerkezet referense egy bizonyos ember, emberek egy csoportja, vagy bármilyen 

                                                        
10

 Zárójelben hivatkozo   
11

 A magyar mondathoz zárójelben megadom a tágabb kontextust is. A példákra a 

PM-  
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 lehet- a-
szoltak. Mikor azonban arra kérdeztem rá, hogy kire nem vonatkozhat a fenti ki-

eferenciális hatókörbe. Megvizs-

l-
al. 

B) Epizodikus használat  Az epizodikus vagy egzisztenciális használaton 
belül SIEWIERSKA (2011: 63 4) megkülönböztet két altípust: a bizonytalan epi-
zodikus használatkor egyáltalán nincs az adott kifejezésben semmilyen, az 
alanyra vonatkozó információ. Az alanyi referenciális hatókörét csak a tágabb 
kontextusból lehet kikövetkeztetni. Ezzel szemben az egyesített használat kijelö-
li a lehetséges referensek csoportját, de annak egyedeit nem, így a referens lehet 
maga a csoport, vagy egy, a csoport nevében eljáró egyed (i. h.) Ebben az érte-

á-
e-

hetséges referensek körét (i. h.): 

(7a) ( ) . (hatl. nm.; E. R.) 
(7b) - . (hatl. nm.; I. K.) 
(7c) Oveen koputett iin. (imp. passz.; J. L.) ~ Joku koputti (oveen). (hatl. 
nm.; S. L.) 
(7d) Valaki kopogott. ~ Kopogtak.  (hatl. nm., Pl3)  

Ennél a példánál a magyar, a mari és az udmurt esetében a határozatlan 
névmással jelölt, valamint a Pl3 alakok szabadon váltakozhatnak, a finnben 
azonban ismét személytelen passzív alakot találunk, amit szintén lehet határozat-
lan névmás + személyes ige szerkezettel helyettesíteni, igaz, ez az egyik adat-

n-

teszünk (8a-b), ami lexikálisan is jelölt, a Pl3 szerkezet már nem alakítható át 
határozatlan névmást tartalmazóvá. Ez a megkötés minden vizsgált nyelvre igaz: 

(8a) Már megint emelték a tojás árát.  
(8b) *Valaki már megint emelte a tojás árát. 

A korpusz tanúsága szerint a Pl3 szerkezetek epizodikus használatban az 

anyagban   is találtam 
egy példát epizodikus használatra: 

(9a) ud.  
 (Pl3) 
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(9b) ma.  , 
 (Pl3) 

(9c) fi. Kohta ne tu levat  kirjoittamaan omaisuuttani kolhoosiin 
luovuttamista varten... (Pl3) 

(9d) (- Én... hozzátok... segítségért... Segítetek? 
A nagyapa megmozdult. 
- Amit csak tudunk, Arszenyij Ignatjevics. 
- Hát akkor...) Rövidesen össze fogják írni a vagyonomat, hogy adjam át a 

kolhoznak... (Hirtelen felállt, száját összeszorította, és hangosan, az orrán ke-
resz  

- Nem adom az átkozottaknak! Semmit sem adok! Inkább elégetem!  És 
gabonát sem adok!) (PM 1283) 

Az epizodikus használatkor az alany referenciális hatóköre, a kontrolkérd
a határozatlan névmást 

tartalmazó szerkezet referense   egy egyed, akkor is, ha 
az egy csoportot képvisel. A Pl3 imperszonáliáknak, valamint a finn személyte-
len passzívumoknak viszont epizodikus használatkor is többes számú olvasata 
van

a, sem a tagadás nem befolyásolja a szerkezet ala-
nyának referenciális hatókörét.  

C) Specifikus használat.  Ez a használat leginkább a man szerkezetre jel-

névmásnak E/1, T/1, ritká 5). 
Korábban említettem már, hogy a finnugor nyelvekben nincsen kifejezetten a 

em-
ber nép névmási  

(10a)  . (gen. fn.; Y. S.) 
(10b) -   (gen. fn.; T. E.) 
(10c) Ihminen p itää  vaihtelusta. (gen. fn.; J. L.)/ Ihmiset  p itävät  
vaihtelusta. (gen. fn.; S. L.) 
(10d) Az ember  szeret i a változatosságot. 

A Pl3 szerkezetek SIEWIERSKA (i. h.) szerint mindig egy meghatározott 
u-

 
á-
-e 

magát az alany referenciális hatókörébe, vagy sem. Általánosságban nemcsak a 
magyarra, hanem az udmur í-

a-
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e-
tén (11b) ez pont fordítva 

történik, például: 

(11a) Az ember   
(11b) Nagyon elkényelmesedtek mostanában az emberek. 

A korpuszban a Pl3 szerkezetek speciális használatára mindössze egy pél-
dát találtam, a többi esetb o-
rolni a szerkezeteket: 

(12a) ud.   (Pl3) 
(12b) ma.  (Pl3) 
(12c) fi. Toivat  tänään kooperatiiviin, no, ja minä otin. (Pl3) 
(12d) (- Cukorka! - visít örömében Fegya. 
-Adjál, apácskám! - szajkózza ugyanolyan hangon Roman. 
- Töltött! Trofim csettintett, és a zacskót lóbálva, hirtelen rekedt nevetésbe 

tör ki.) Ma hozták a szövetkezeti boltba, na, én meg elvettem. (PM 257) 

Összességében a specifikus olvasatról elmondható, hogy viszonylag margi-
p-

zerkezetek, melyek a finnugor nyel-
u-

kat tekintve elég marginálisak, referenciális hatókörük megállapítása pedig sok-

azt a Pl3 konstrukciók és a határozatlan névmást tartalmazó típusoknál már emlí-
tettem, hogy a morfoszintaktikai operációk nem befolyásolják a referenciális ha-
tókörüket.  

D) Gyakoriság  A specifikus és az epizodikus használat elhatárolása nem 
vo o-
risági adatok pontatlanok.12 Az elemzéskor csak akkor vettem fel specifikus ér-
téket, ha a tágabb kontextus alapján sem volt meghatározható a referencia. Azt 
találtam, hogy a korpuszban a Pl3 szerkezetek a legnagyobb számban a magyar-

t-
ban és a mariban, míg a finnben ez a kódolás kifejezetten ritka (3 példány). Ez 

szben említett összefüg-
gést a pro-drop nyelvek és a Pl3 gyakorisága között (vö. SIEWIERSKA 2011, 
MALCHUKOV  OGAWA 2011), mely szerint a pro-

                                                        
12

 r-
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meg kell jelennie, így egy másik kódolási stratégia vált általánossá ebben a 
nyelvben.13  

Az egyes használati típusok megoszlása a mariban és az udmurtban teljesen 

számban az epizodikus, majd az általános, végül a speciális használat volt jel-
 

2. táblázat 

Szöveggyakorisági adatok 

 udmurt mari finn magyar 

általános 10 10 1 13 

epizodikus 11 11 1 16 

specifikus 1 1 1 1 

összes 22 22 3 30 

 
4.  Ö s s z e g z é s .   A fentiekben áttekintettem a személytelen szerkeze-

tekkel kapcsolatos funkcionális megközelítésmódokat, majd részletesebben be-
mutattam a nem referenciális szerkezetek (MALCHUKOV  OGAWA 2011) kódo-
lási stratégiáit. Ezután ismertettem a nem 
használati típusát SIEWIERSKA (2011) osztályozása alapján, melyek az általános, 

ttem, bemutattam 
továbbá az egyes csoportokra vonatkozó felmérés eredményét, melyben a szer-
kezetek referenciális hatókörét, részben pedig morfoszintaktikai tulajdonságait 
vizsgáltam meg. Végezetül összefoglaltam az egyes szerkezetek és használattí-
pusok gyakorisági mutatóit. Azt láttuk, hogy a nem referenciális szerkezetek kö-

a-
riban, az udmurtban és a magyarban, míg a finnben ezeknek a konstrukcióknak a 
személytelen passzív szerkezet felel meg. Az egyes használati típusok megoszlá-

pedig a speciális használat. A továbbiakban tervezem a Pl3 szerkezetek összeha-
rpusz felhasználásával, amit 

lenne elvégezni, a vizsgált szerkezetek körét pedig ki kellene terjeszteni az 
ágentivitási, illetve a topikalitási jegyekre érzékeny konstrukciók körére is. Úgy 

                                                        
13

 Érdemes megjegyezni, hogy a finnben is létezik olyan (az ún. zéró alanyos 

szerkezet) szerkezettípus, ahol a 3. személyben tilos a névmási alany megjelenése. Ezt a 

kódolási stratégiát a személytelenség kifejezésére alkalmazzák, olyan mondatokban, 

get fejeznek ki (részletesebben l. SIEWIERSKA 2008, HELASVUO  

VILKUNA 2008). 
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vélem, hogy egy ilyen vizsgálat talán új szempontokkal gazdagíthatja a finnugor 
nyelvek személytelen szerkezeteire vonatkozó eddigi ismereteinket. 

Rövidítések 

1 1. személy IMP imperszonális 

2 2. személy INF infinitív 

3 3. személy NEG tagadás 

ACC akkuzatív PRE  

AOR aorisztosz PL többes szám 

COM komitatív PTCP participium 

FUT  SG egyes szám 
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On the non-referential usage of 3Pl verbal forms in Finno-Ugric languages 

This paper discusses the usage of certain encoding strategies of impersonalization in some 

Finno-Ugric languages (in Udmurt, Mari, Finnish and Hungarian). From a functional perspective, 

impersonal constructions can be sensitive to agentivity (A-impersonals), topicality (T-impersonals) 

and referentiality (R-impersonals) (MALCHUKOV  OGAWA 2011: 51). Following SIEWIERSKA 

(2011), when the latter type is encoded by 3Pl impersonals, they can have three different uses: ge-

neric, episodic and special. In my study, I give an overview on the behavioral and morphosyntactic 

properties of each type, using data collected from parallel translations of a Russian novel called the 

Pavlik Morozov text (PM) and also elicited from native speakers. The results reveal certain differ-

ences; in Udmurt, Mari and Hungarian Pl3 impersonals are used more frequently to encode R-

impersonals, while in Finnish, impersonal passives are the most common representatives of this 

type. In addition, the frequent episodic and habitual usage of R-impersonals is a shared feature in 

the languages discussed here, contrarily; the specific usage of the type seems to be very marginal. 

F. GULYÁS, NIKOLETT 
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Korai bibliafordítások nyelvtörténeti szempontú elemzése 

yar megfeleltetése 

1. A  v i z s g á l t  a n y a g  b e h a t á r o l á s a .  Az irodalmi nyelv történe-

SZATHMÁRI 1968: 41 2): 

 
a) honfoglalástól a XIV. század végéig (szóbeliség és írásbeliség határa);  

 
2) A nyelvi egységesülés elindulása: a 

XVII. század második feléig (a könyvnyomtatás, a reformáció, majd az ellenre-
formáció korszaka) 

Legkorábbi e-
n-

duló magyar nyelven, ún. kódexnyelven íródtak. Fordításirodalomról lévén szó 
r-
z-

tési minta is adott volt. Legtöbbször (sajnos) negatívan értékelik, hátráltatóként 
tüntetik fel ezt a minden ny sokkal fonto-

 
Korpuszom legkorábbi bibliafordításainkat, azon belül is a zsoltárfordításo-

kat öleli fel. Jelen téma szempontjából, 
fordítások összevetése érdekes (az Apor-kódexben nincsenek meg az általam 
vizsgált bizalomzsoltárok), ez a Döbrentei- (1508), Keszthelyi (1522) és Kul-
csár-kódexeket (1539) b-
liát (1626) jelenti. A Keszthelyi és Kulcsár-kódexeket ugyanabból a forrásból 
másolták, ezért köztük inkább csak helyesírási különbségeket találunk, de ezen 
kódexek zsoltárfordításait a Döbrentei-kódex zsoltáraival is párhuzamba szokták 
állítani (l. BOROS ALÁN 1903 és TÓTH KÁLMÁN 1994). A katolikus fordításokat 
érdemes a korai protestáns fordításokkal is összevetni, melyek más forrásokra, 
más hagyományra mennek vissza. E korszakból ide sorolható Székely István 
Zsoltároskönyve (1548), Heltai (1560) és Károli Bibliája (1590), a Batthyány-
kódex (17. század eleje).  

2. A  l a t i n  n y e l v i  h a t á s .     
A) Magyarországon a kereszténység felvételével megjelenik a latin nyelv. Kez-
detben a latin és a magyar egymás melle
írásban a latin, szóban a magyar nyelv vált általánossá. A két nyelv közötti tol-
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mácsolás mindennapi tevékenység volt. Kezdetben a bibliai részeket emlékezet-
ek hangozhattak el például a prédiká-

ciók keretein belül (már a 11. századtól). K
erre olvasói igény is támadt, ott elkezdik lejegyezni ezeket a szövegeket. Sokáig 
a latin bibliai szövegek tolmácsolása és írásbeli fordítása a szóbeli tolmácsolási 
hagyomány részei, begyakorlott fordítások, melyeknek legalább közismertebb, 

g-
ben l. TARNAI 1984). Nemcsak szavaknak, szókapcsolatoknak, grammatikai 
szerkezeteknek voltak iskolai fordítási hagyományai, hanem a szövegszerkesz-
tésnek is megvoltak a latin mintái, amit követhettek. 

A latin be Írásbeliségünk elindítója is 
ezetekkel 

a-
a-
t-

veszi, elfogadja. Szövegezési terve nincs; nincs is rá szüksége, átadja azt neki, 
reátukmálja a latin HORVÁTH 1944: 261). 
rendszeres és liturgiai célú bibliafordításaink. 

 
B) A legkorábbi magyar nyelvtanok tanulsága szerint is a latin nyelv tanítá-

egyezések okát a bibliafordítások hatásának, valamint a korabeli literátus réteg 
 E. ABAFFY ERZSÉBET a követke-

endszert közli (E. ABAFFY 1983: 115 6): 

praesens imperfectum Ø : ír 
praeteritum imperfectum Ø + vala : ír vala 
futurum imperfectum Ø : ír 
praesens perfectum -á/-é vagy -t jeles múlt : íra, írt 
praeteritum perfectum -t + vala : írt vala 
futurum perfectum -nd írand 

BÁRCZI GÉZA ezek ellenére is felhívja a figyelmet arra, hogy a latin és a 
ó-

BÁRCZI 1990: 70). A régi magyar 

fontos funkciója volt, ha használták ezeket a formákat és fenn is maradtak év-
századokon keresztül. É. KISS KATALIN  (É. 
KISS 2005: 430). Ha a magy latin hatásra alakul-
tak is ki, de fennmaradásuk  a latin for-
rásny í-
tették volna el funkciójukat. 

Azt gondolhatjuk, hogy latinból való fordításról lévén szó, kódexeink ige-
-használata következetesen követi a fent közölt megfeleltetéseket. De nem 
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szabad elfeledkeznünk arról, hogy ezek legkorábbi zsoltárfordításaink, így fordí-
tási nehézségek nek rajtuk. 

 
3. A    A praesens 

-á/-é vagy -t jeles) jöhet számításba, 
perfectum 

historicum olyan múltbeli eseményt ír le, melynek nincs hatása a jelenre, B) a 
perfectum logicum múltbeli cselekvést fejez ki, de ennek eredménye, következ-
ménye hangsúlyozottan a jelenben is fennáll. Ezeket kiegészíthetjük egy harma-
dik funkcióval, mely kevésbé ismert: C) a perfectum gnomicummal k  

, de 
ilyenkor atot hangsúlyozzuk vele. 

-á/-é a múltban megtörtént eseményt, vala-
mely eseményláncolat egy- e-

a-
E. ABAFFY 1983: 139). É. KISS KATALIN ezt az 

É. KISS 2005: 423).  
A másik, -t 

kife-
-t jeles múlt viszont a jelenre nézve is fontos információkat közöl E. 

ABAFFY 1983: 150). É. KISS véleménye szerint 

nézünk. A refer i-
ót, mind a jelent magába foglalja É. KISS 2005: 423). 

ö-
vetkezetes a megfelelés, ez azonban nem így van, hisz már korai kódexeinkben 

x-
fordításainkban. Nagyobb korpuszt vizsgálva néhol már-

 keverednek. BÁRCZI szerint 
nyelv hatásának nem lehetett szerepe, minthogy a latin nem tesz különbséget a 
két szemlélet között, hanem nyilván 

BÁRCZI 1963: 165). 

nagyobb korpuszon végzett vizsgálatok alapján a -t jeles vagyis befejezett múlt 
megnyilatkozásokban, 

az -á/-é, történeti m í-
tási gyakorlatában tudatos eljárásnak kell tekintenünk, hogy az elbeszélésekben 
oly következetesen igyekszenek ragaszkodni az -á/-é  írja E. 
ABAFFY ide is vonatkoztatható magyarázata (E. ABAFFY 1983: 150). A kérdés 
most már az, hogy a zsoltárok ilyen értelemben mely csoportba sorolhatók, bár 
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4. P r a e s e n s  p e r f e c t u m  a  z s o l t á r f o r d í t á s o k b a n .  Az álta-
lam eddig vizsgált bizalomzsoltárokban (3., 16., 23. és 121.) összesen 26 esetben 

t most kiegészítettem 
 zs e-

désben van), így összesen 67 praesens perfectum formát vizsgáltam. Itt kell 
azonban megemlítenem, hogy az eredeti latin forrásszöveg ismeretlen volta 
mennyire megnehezíti a kutató dolgát, hisz a mai latin szövegek már sok-sok re-

n-
tek keresztül. Nehéz kiválasztani azt a szövegvariánst, melyhez legközelebb áll-
nak 16. századi fordításaink, de mindenképp egy görögre (a Septuagintára) 

Magyarországon 
ma már feledésbe merült, elve-

szett latin minta, kézirat állt a fordítók rendelkezésére. Nem kell feltétlenül a 
Vulgata szövegére gondolnunk, bár 1546-ban a Tridenti zsinat határozata nyo-
mán készíteni kezdték a kritikai kiadást, de ennek a folyamatnak az eredménye-

x-

korábbi. Ekkor még a Vetus Latinának több változata is közkézen foroghatott, 
ezek közül , 
melyik volt megtalálható az adott kolostorban. 

-választásaira rátérnék, 
K á l d i  G y ö r g y  Bibliafordításának néhány jellegzetességére szeretném fel-
hívni a figyelmet. A jezsuita Káldi György a 17. század elején készítette el az el-

-re kész volt, de még 
többször átdolgozta és elöljárói kérésére szakemberekkel is átnézettette azt, így 
csak jóv , 1626-ban jelentette meg Bécsben. Észrevette az eltéréseket 
saját és a Károli-féle fordítás között, de ezeket Károli hibájának tartotta, és azzal 

Biblia szövegét. Saját munkájában sokszor hagyatkozott a kódexek 
psalteriumaira, legtöbb helyen visszatért az ekkor már egy-másfél évszázados 

e-
leltetése (két speciális esetet leszámítva) következetes, 97%-os, ugyanezt az ige-

 
Káldi a vizsgált 67 praesens perfectum alak közül 63 esetben -t jeles múlt 

. A -t jeles mú a-
-á/-é jeles 

múlt fokozatos 
figyelmet arra, hogy Káldi mennyire újító, 

r-
a-

nem többek között ezen markáns nyelvhasználati jellegzetessége miatt nyelvtör-
téneti korpuszként, nyelvi anyagában is újító volt. 
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1. táblázat 
A latin praesens perfectum magyar megfeleltetései 

 DöbrK. KeszthK./KulcsK. Káldi 

 -t -á/-é jelen -t -á/-é jelen -t -á/-é jelen 

1. Zsoltár 3   4   3  1 

2. Zsoltár  5 1  5 1 5 1  

3. Zsoltár 1 6 1  8  8   

4. Zsoltár 4 3  1 5 1 7   

5. Zsoltár 1 1  1 1  1  1 

6. Zsoltár 2 2 1 2 2 1 5   

7. Zsoltár 7 3  8 3  12   

8. Zsoltár 5   5   5   

16. Zsoltár 2 7  3 6  8 1  

23. Zsoltár 2 4 1 1 6  7   

121. Zsoltár 1 1  1 1  2   

Összesen: 28 32 3 26 37 3 63 2 2 

 

egyezik a két kódexeket tartalmazó oszlop között, pedig BOROS ALÁN szerint a 
Döbrentei-kódex zsoltárfordításai a Keszthelyi és Kulcsár-kódexek zsoltárfordí-
tásainak egy korábbi változatai. (l. BOROS 1903) Néhány példát szeretnék bemu-

 
 
5. S z e m e l v é n y e k .  
A) P e r f e c t u m  h i s t o r i c u m  a  l a t i n  d i x i  f o r d í t á s a k o r .   A 

2. zsoltár 7. versében (Dominus dixit ad me filius meus) és a 16. zsoltár 2. versé-
ben (dixi Domino Dominus meus es tu) Káldi -á/-é Az 
Úr monda nékem: Én fiam vagy és . Ezek 
a történeti múltú alakok a perfectum historicum, az el ztább 
példái, hisz idézetet vezetnek be. A Döbrentei-, a Kulcsár- és Keszthelyi Kóde-
xek
Kulcsár- és Keszthelyi Kódexekben -t mondottam 
wrnak, ez a fordítás azonban nehezen magyarázható. 

Zsoltár 2,7 
 

DöbrK. monda 
KeszthK./KulcsK. monda 
Káldi mondá 

Zsoltár 16,2  
DöbrK. mondam 
KeszthK./KulcsK. mondottam 
Káldi mondék 
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A 3. zsoltár 5. versénél azt gondolhatnánk, hogy hasonló alakkal találko-

zunk (voce me ad Domine clamavi), de jobban meg kell néznünk ezt a helyet: Az 
 (Káldi), 

szó, mert így folytatódik a vers: és meg-  
(Káldi)  tehát inkább események egymásutánjaként kell értelmeznünk az írotta-
kat. A Döbrentei-kódex jelennek fordít (En zommal vrra kaialtoc), majd elbe-
szé ), tehát máso-
dik esetben perfectum historicum funkciót ismer fel. A Kulcsár- és Keszthelyi 
Kódexek szintén ezt a funkciót használva, így írnak: Een zomal wrhoz kayalteek 
ees engemeth meg halgatha (KeszthK.). 

 
B) H i s t o r i c u m  f u n k c i ó  m i n t  e s e m é n y l á n c .   A 3. zsoltár 6. 

verse egy eseménysorozatot ír le: e vers alapján szokták ezt a zsoltárt reggeli 
imádságnak nevezni, hisz itt esti és reggeli megszokott, mindennapi cselekvése-
ket sorol fel a zsoltáríró. A Vulgata szövegében (ego dormivi et soporatus sum et 
exsurrexi) két indicativus praesens perfectum alak között egy befejezett mellék-
névi igenevet találunk. Nézzük a kódexek és Káldi fordítását: 

Zsoltár 3,6  
DöbrK. E  
KeszthK./KulcsK. Een almath wek ees el bagyadek, ees fel tamadeek 
Káldi Én aluttam, és mély álomban vóltam: és fel-  

Jól látszik, hogy a kódexek mint egy eseménylánc egy-egy láncszemét írják le az 

egyes mozzanatokat, tehát jól felismerték a perfectum historicum funkciót, Káldinál pe-

dig elmarad már ennek a megkülönböztetése. A héber eredetiben itt szintén perfektív 

igéket találunk,  használnak a Batthyány-kódex 

például így: . 

C) Z s o l t á r  1 , 1  l e h e t s é g e s  g n o m i c u m  f u n k c i ó .   A Vulga-
tában az 1. Zsoltár 1. versében három indicativus praesens perfectum E/3 alakú 
ige áll (abiit, setit, sedit), de a héberben is perfektív igéket találunk ezeken a he-
lyeken. A kódexek (DöbrK., KeszthK., KulcsK.) és Káldi következetesen meg is 

logicum funkció lenne, melynek eredménye, hatása a jelenben is fennáll állapo-

ült a veszedelmek székébe, az boldog a jelenben: 

KeszthK.: Bodog ember ky kegyetleneknek tanachyaba nem yarth / ees ky 

byneseknek wthaba nem alloth / ees ky wezedelemnek zekybe nem wlth 

 Az hogy itt nem folyamatról (historicum) van szó, nem egy eseménylánc 
elemei a járt, állt és  
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2. táblázat 

1. Zsoltár 1. vers 

 DöbrK. 
KeszthK

/KulcsK. 
Székely Heltai Károli BatthK. Káldi 

1,1 

abiit 
iart ÿarth iart iár jár iar járt 

1,1 

setit 
 alloth allot ál áll all állott 

1,1 

sedit 
vlt wlth vlt  ül wll ült 

míg Heltai, Károli és a Batthyány-
itt a héberben egy perfect igealak áll. Talán erre is és a mai fordítások jelen ide-
jére is magyarázat lehet a praesens perfectum gnomicum funkciója, ezt a bol-
dogmondásokról való ismereteink is alátámasztják, melyekben rövid, tömör eti-
kai összefoglalásokat olvashatunk. A héberben is létezik egy jelenre érvényes 
perfectum szintén az általános igazságok kifejezésére. 

6. Ö s s z e g z é s .  
-megfeleltetés a praesens 

perfectum esetében nem áll fenn 100%-osan, és legtöbbször a fordító 
(meg)érzésére van b
zsoltárok mellé a mai fordításokat is odatennénk, akkor sokkal következetesebb, 
tudományosan megalapozott, nem annyira csak a benyomásra alapozó variánso-
kat látnánk. De korai zsoltárfordításainknak éppen az a szépsége, hogy a lexikai 

lapjain. A latin nyelv sokszor igazságtalanul emlegetett a-

megoldást keresik egészen addig, míg Káldi a 17. század legelején a magyar 
 ki-

zárólagosan -t 
vizsgálatát a pragmatika felé is irányíthatjuk, hisz ha nem volt teljesen követke-
zetes a megfeleltetés, akkor a választások okát fordításpragmatikai okokra is 
visszavezethet
kiegészíteni, ez is további fordítástörténeti és hagyományozódási utak megisme-
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Forrásjegyzék 

BatthyK. = Batthyányi codex. In: Lobkowitz codex; Batthyányi codex; Czech codex. 

Közzéteszi Volf György 1890. Magyar Tudományos Akadémia, Bp. 

Biblia 1590 = Szent Biblia, az az Istennec O es Wy testamentvmanac prophétác es 

apostoloc által meg iratott szent könyuei. Magyar nyelwre fordittatott [Károlyi 

Gáspár és mások által] egészlen és wijonnan az Istennec Magyar országban való 

anya szent egyházánac épülésére. Visolban MDXC Mantskovit. [Károli Biblia. Ha-

sonmás kiadás: 1981. Magyar Helikon Kiadó, Bp.] 

Biblia 1626 = Szent Biblia. Az egesz keresztyénségben bé-vött régi deák bötüböl ma-

gyarra forditotta a Jézus-alatt vitézkedö társaság-béli nagy-szombati Káldi György 

pap. Béchben MDCXXVI Formika Máté. [Káldi Biblia. Hasonmás kiadás: 2002. 

Faximile Kiadó, Bp.] 

Biblia 1685/1717 = Magyar Biblia, avagy az Ó és Uj Testamentom könyveiböl álló 

nyelvekböl Magyar nyelvre forditott és minden rész közönséges Summáját és ré-

szeit meg-mutató marginalis jegyzésekkel meg-világositott: Comaromi C. György 

S.I.M.D. és D.P.M.DC.LXXXV Esztendöben. [Komáromi Csipkés György Bibliá-

ja. Haosonmás kiadás: 2000. Vizsolyi Alapívány Kuratóriuma, Debrecen.] 

DöbrK. = Döbrentei-kódex 1508. Közzéteszi, a bevezetést és a jegyzeteket írta Abbaffy 

Csilla  T. Szabó Csilla 1995. Argumentum Kiadó  Magyar Nyelvtudományi Tár-

saság, Bp. 

Heltai = Soltar, az az Szent Davidnac es egyeb prophetáknac psalmusinac, auagy isteni 

dichireteknec könyue szép summátskáckal es röuideden valo aertelmöckel. Magyar 

nyeluen Heltai Gaspar etc. Colosvarat MDLX. 

KeszthK. = Keszthelyi kódex 1522. Közzéteszi, a bevezetést és a jegyzeteket írta Haader 

Lea 2006. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Bp. 

KulcsK. = Kulcsár-kódex 1539. Közzéteszi, a bevezetést és a jegyzeteket írta Haader L 

Székely = Soltar könü [!] Szekel Estuantul magiar nielre [!] forditatott. Touabba ez 

Soltar vtan szido [!] szolasnac mogia es nehez heliecnec röuideden valo 

magiarazatia psalmosonkent köuetkezic. Tablaia is vagion, ki eleuszer az 

psalmosoknac rendet deakul meg mutatia. Masodtsor abece szerint valo magiarul 

irt helet mutatia meg. (Krackoba 1548 Ieronymos Vietor felesighe hazanal 

Strikouia beli Lazar). [Hasonmás kiadás: Székely István Zsoltároskönyv 1991. 

Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete  Argumentum Ki-

adó, Bp.] 
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Early bible translations in language history: 

A latin tense and its Hungarian translation 

arly, 

16th and 17th century in the psalm translations. This latin tense has two functions which can draw 

a parallel with the two tipes of hungarian past tense (-t and á/-é). The literature says special and 

regular correspondence into this two things, but here sometimes seems that into the latin and the 

bibletranslation the past tens with -á/-é are very rary, this is normal in the 17th century, but very 

connected and even recentness in the begining of the century.  

CSERNÁK-SZUHÁNSZKY DEBÓRA 
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A magyarországi jelnyelvi tolmácsok helyzete 

a jelnyelvi törvény vonatkozásában 

1.  B e v e z e t é s .   A siket közösség Magyarország harmadik legna-
ális kisebbségét alkotja 

(BARTHA 2004: 313). A siketek a többségi hangzó nyelvvel napi rendszeresség-

hangzó formáját is használják. A beszélt nyelv érzékelése esetükben természete-
sen a szájról olvasás segítségével valósul meg (HATTYÁR 2008: 48). A fenti sajá-
tosságokat figyelembe véve BARTHA CSILLA -meghatározása alap-
ján, 
több nyelvet kommunikatív, ó-
ban és/vagy írásban, BARTHA 

1999: 40), megállapítható, hogy 
képeznek egy-egy társadalomban (HATTYÁR 2008: 48).  

A siketség fogalmának meghatározását tekintve létezik egy kulturális, ant-
ropológiai megközelítés, amely nem a halláshiányon, hanem a jelnyelv használa-
tán alapul, és amelynek érvényesítése mellett bizonyos halló csoportok is a siket 
közösséghez sorolhatók (vö. BARTHA  HATTYÁR  SZABÓ 2006: 861). Ilyen 
csoportot alkotnak a magyarországi jelnyelvi tolmácsok, akik a mindennapi 

á-
lyokat a halló és a siket közösség között.  

Jelen kutatás célja a tényfeltárás, az, hogy a jelnyelvi törvény vonatkozó 
rendelkezéseinek  ismertetése mellett empirikus kutatás keretében feltárja a jel-

folyamatát, rávilágítson a tolmácsok munkájával kapcsolatos nehézségekre, va-
 

2. K u t a t á s i  k é r d é s e k ,  m ó d s z e r e k .   annak 
feltérképezésére irányult, hogy a jelnyelvi törvény hogyan szabályozza a jel-
nyelvi tolmácsolás folyamatát, továbbá milyen változásokat hozott a tolmács-

jogi állapot alapján feltételeztem, hogy a tolmácsszolgálatok komoly finanszíro-
zási problémákkal küzdenek, emellett pedig nehezíti a tolmácsszolgálatok m
ködését a siketek ingyenes tolmácsszolgáltatás-igénybevételének 120 órára kor-
látozott e  
munkáját vizsgáltam. 
ment keresztül, így ennek tudatában azt mértem fel, hogy a képzés mennyiben 
járult/járul avégzéséhez, illetve a min-
dennapos problémák megoldásához régen és ma, vagyis mennyire érezik magu-

további kérdéseket vet fel, hogy milyen tapasztalataik, illetve elképzeléseik van-
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nak a szaktolmácsolással kapcsolatban? Információim alapján azt feltételezem, 
l-

készíti a tolmácsokat, míg a korábban végzett tolmácsok esetében nem biztos, 

amely továbbképzés formájában áll rendelkezésre, és az egyes tolmácsolási terü-
leteken szükséges speciális kompetenciák miatt feltétlenül szükséges. 

A fenti kérdések megválaszolására irányuló vizsgálat kilenc 24 és 52 év 
közötti jelnyelvi tolmáccsal készített irányított beszélgetés alapján zajlott. Az in-
terjúk elkészítését a hanganyagok lejegyzése, majd elemzése követte. Mivel a 
felvételekhez használt kérdéssort tematikusan építettem fel, így annak feldolgo-

 
 
3. A  j e l n y e l v i  t ö r v é n y  h a t á s a  a  t o l m á c s s z o l g á l a t o k  

.  Az elmúlt években számos tanulmány készült a siket közös-
 pl. az Emberi jogok. Igen (2009), Fogyatékos személyek jo-

gai vagy fogyatékos jogok (2010), illetve a jelnyelv természetes, önálló nyelv-
melyekben 

fektettek a siket közösség  
oktatás bevezetése fontosságának hangsúlyozására. A témával kapcsolatban so-

a-
lókat, mint például BARTHA  HATTYÁR (2002), BARTHA  HATTYÁR  SZABÓ 
(2006), és t is készült ebben a témában 
összefoglalás, pl. KÓSA  TAPOLCZAI  LOVÁSZY (2005) munkája. Ezen tanul-
mányok mind hozzájárultak egy olyan törvény megszületéséhez, amelyet 2009 

A magyar 
1(a 

t ermészetes,  önálló nyelv-
ként ismerte el a  jelnyelvet  (3. § (1)), illetve a  s iket  közösséget nyel-
vi kisebbségként  (3.§ (2)) határozza meg, valamint másik fontos eleme, hogy 
törvényi keretek közé helyezi a  kommunikációs  akadálymentes í-
tést  mind a hétköznapi tolmácsolás szintjén (4. § 6. §), mind a médiában (30. 
§), megkönnyítve ezzel az információáramlást, illetve az információkhoz való 
hozzáférést (15. és 16. §). Ez a törvény egyrészt rendelkezik a siketek jogairól, 

a térítés-
mentes tolmácsszolgáltatás igénybevételére (5.§), vala-
mint meghatározza, hogy  e-
tek rendelkezés
(XI.10.) NEFMI rendelete a jelnyelvi tolmácsszolgála l-
nyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének 2). Az állam a térítés-

 000 órában állapította meg, ami 
személyenként maximum évi 120 óra. Ez alól kivételt képeznek azon siket sze-
mélyek, akik a közoktatásban vagy a  további 

                                                        
1www.szmm.gov.hu/openlink.php?linkID=1269  
2http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11131.pdf  

http://www.szmm.gov.hu/openlink.php?linkID=1269
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11131.pdf
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60 óra ingyenes tolmácsolást igényelhetnek. 
é-

ny külön rendelkezik (6.§). A 8.§ a Jelnyelvi Tolmácsok Or-
szágos Névjegyzékét tárgyalja (a továbbiakban Névjegyzék), amely a jelnyelvi 
tolmácsok nyilvántartási rendszerének szerepét hivatott betölteni, és amely meg-
határozza, hogy ki, milyen végzettséggel és milyen feltételekkel végezhet jel-
nyelvi tolmácsolási tevékenységet (
rendelet3). 
Névjegyzékben szerepelnek; a 2013. január 7-i állapot alapján 108 jelnyelvi tol-
mács dolgozik Magyarországon.4 A Névjegyzék tartalmazza a jelnyelvi tolmá-
csok személyes adatait, valamint a szakképesítésükkel és kompetenciáikkal kap-
csolatos információkat  
kompetenciákat, valamint a vállalt területeket. A Névjegyzékbe való felvételhez 
a jelnyelvi tolmácsoknak külön szolgáltatási díjat kell fizetniük, ugyanakkor ha 
valaki nem kíván a nyilvántartásban szerepelni, indítványozhatja az abból való 
törlését. 

A törvény rendelkezik a jelnyelvi tolmácso
(9.§), valamint a tolmácsszolgálatok finanszírozásával kapcsolatos szabályozás-
ról egyaránt, melyet a mindenkori költségvetési törvény tartalmaz, s amely pá-
lyázati rend alapján történik. Két már hatályos pont nagyban megváltoztatta a 

közszolgá ltatási t e-
vékenység esetén a  jelnyelvi  tolmácsolás költségét a  t evékenys é-

n-
tézmény viseli. közoktatásról  szóló 

szóbeli vizsgák során a  jelnyelvi  tolmácsolás költségét a  vizsgát  
 (2009. évi  Az utóbbi két bekezdés 

azt a problémát veti fel, hogy a közintézmények számára ezen pontok teljesítése 
r-

rás hiányára hivatkozva nem fizetik ki a tolmácsszolgáltatást. Ez komoly terhet 
és megpróbáltatást mér a tolmácsszolgálatokra. Így a megoldatlan finanszírozási 
nehézségek miatt vívott harcok még inkább ellehetetlenítik a tolmácsszolgálatok 
helyzetét, ez pedig a siketek ellátatlanságát eredményezheti nemcsak a hivatali 
színtereken, de akár az egészségügyben is. A tolmácsszolgálatok már nem tudják 

e-

tolmács mégis elvállalja ezeket a megbízásokat, számolnia kell azzal a lehetsé-
e-

hát a finanszírozás kérdése rendezetlen, és ez a helyzet a tolmácsszolgálatok és a 
befolyásolja. Fentiek ellenére azonban 

                                                        
3 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100038.NEM&celpara=#xcelparam  
4
http://nrszh.kormany.hu/download/5/f4/00000/Jelnyelvi%20Tolm%C3%A1csok%20Orsz%

C3%A1gos%20N%C3%A9vjegyz%C3%A9ke%200107.pdf  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100038.NEM&celpara=#xcelparam
http://nrszh.kormany.hu/download/5/f4/00000/Jelnyelvi%20Tolm%C3%A1csok%20Orsz%C3%A1gos%20N%C3%A9vjegyz%C3%A9ke%200107.pdf
http://nrszh.kormany.hu/download/5/f4/00000/Jelnyelvi%20Tolm%C3%A1csok%20Orsz%C3%A1gos%20N%C3%A9vjegyz%C3%A9ke%200107.pdf
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rendeletek elkészülésében, melyek segítségével megoldódnának a finanszírozási 
problémák, illetve reménykednek a  számának növe-
kedésében  l-
letve a szakmai színvonal emelkedéséhez. 

A finanszírozási problémák mellett további nehézséget jelent az évi 120 óra 
ly leginkább a nappali tago-

s-
szolgáltatási igénye nagy eltéréseket mutathat, így azok számára, akik csupán 
hivatalos ügyek intézése érdekében veszik igénybe a szolgáltatást, biztosított ez 
a keret. A kérdést az órák egymás közötti átruházhatósága oldaná meg, ugyan-

TEMPFLI 2011). A probléma 
megoldása sürget
tolmácsszolgáltatást vegyenek igénybe, nem sérülhet.  

A tolmácsszolgálatok finanszírozására vonatkozó, valamint a 120 órás id
kerettel kapcsolatos feltételezéseim helytállónak bizonyultak. A törvényi rendel-
kezések korlátozz a 

ugyanakkor egy olyan fontos kérdés, mint 
pl. a jelnyelv akkreditá nincs tisztázva. 

4. A  s z a k m a v á l a s z t á s  o k a i ,  a  t o l m á c s o k  s z a k m a i  h á t -
t e r é n e k  b e m u t a t á s a .   A jogi háttér kritikai elemzésével képet kaptunk 

t-

azt feltételeztem, hogy a személyes indokok kevésbé befolyásolták a tolmácsok 
szakmaválasztását, inkább a jelnyelv iránti kíváncsiság vezette  Az 1. táblá-

adatokat.  
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1. táblázat  

A to  

 Kor Végzettség 
Munka-

forma 

Mióta 

dolgozik? 

Hol 

dolgozik? 

Volt-e sze-

mé-lyes ok? 

T_1 52 
diploma 

szabadúszó 1995 Budapest nem 

T_2 28 
egyetemi 

diploma 
szabadúszó 2007 Budapest nem 

T_3 42 
diploma 

f  1988 vidék igen 

T_4 41 érettségi  1988 Budapest igen 

T_5 24 
diploma 

 2007 Budapest igen 

T_6 30 
egyetemi 

diploma 
szabadúszó 2007 Budapest nem 

T_7 27 
egyetemi 

diploma 
 2008 Budapest nem 

T_8 43 
diploma 

szabadúszó 1999 Budapest nem 

T_9 26 
diploma 

 2008 Budapest nem 

u-
mi érettségivel, öten  

t-

déssel szabadúszó tolmácsként dolgozni. Jelen esetben négyen dolgoznak sza-
s-

szolgálatnál, hanem egy alapítványnál helyezkedett el mint jelnyelvi tolmács. 
Megvizsgáltam, hogy  a-

pasztalják az egyes munkatípusoknak. A szabadúszó tolmácsok számára fontos 
szempont a rugalmasság, tehát annak g-
bízásokat vállalnak el. Ez nagyfokú szabadságot és magabiztosságot ad a megbí-

 tolmácsoknak, mivel így többnyire azokat az eseteket 
kadályozza. Ezzel 
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si igényt kielégíteni. Emellett a 
tolmá á-

amelyeket létszámhiányra hivatkozva nem tud teljesíteni  hiszen a szolgálatnak 
 forrása, a finanszírozása ez által biztosított

z-
ügyi szempontból egy sokkal kiszámíthatóbb munkatípus (állandó fizetést kap-
nak), valamint lényeges momentum, hogy csapatban dolgoznak, tehát több lehe-

-egy eset megbeszélésére, kielemzésére. A szabadúszó 
l-

hat, hogy egy hónapban egyetlen megbízást sem kapnak. 
 A helyszín szerinti megoszlást tekintve egy vidéki és nyolc budapesti tol-

máccsal sikerült interjút 

formációk alapján rámu-

vidéken sokkal nehezebb körülmények között dolgoznak a tolmácsok, mint Bu-
dapesten. Úgy vélik, ennek oka hogy a tolmácsok alacsonyabb létszámban dol-
goznak vid  sokkal inkább tagjai a siket közösségnek, mint 

-egy 
színtér megközelítéséhez, hiszen a vidéki tolmácsszolgálatok nemcsak egy adott 
várost, hanem egy egész megyét 
hivatkoztak, hogy vidéken sokkal több az alacsonyabb nyelvi kompetenciákkal 

 a mun-
ka is sokkal kevésbé változatos, mint Budapesten, hiszen többnyire ugyanazok-
kal az ügyfelekkel találkoznak, akik ugyanazon típusú feladatok ellátását igény-
lik, valamint lényegesen nagyobb arányban merül fel a 
típusú tolmácsolás iránti igény. Ez a tolmácsolástípus azért jelent nehézséget a 

ügyfelek több magyarázatot, illetve plusz információt igényelnek egy tolmácso-
lás során. 

 ez 
jelen esetben egy

-ben kezdte meg a szakma gyakorlását, egy 
pedig 1998-ban. Hárman 2007, ketten 2008 óta dolgoznak tolmácsként, tehát az 

olmácsgenerációt képvisel. Ennek je-
 

A tolmácsszakma választásának okait vizsgálva azt tapasztaltam, hogy há-
l-

 volt a meghatározó. A három tolmács közül ketten siket 
i, r-

a siket párjával való megismerkedés befolyásolta. Az anya-
nyelvek meghatározása szempontjából a siket szü

nyelvet tekinti annak.  
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Az eredmények igazolják a vizsgálattal kapcsolatos hipotéziseket. Az adat-

és milyen formában dolgozik a szakmában. A szabadúszó tolmácsok jóval ru-
galmasabb feltételek mellett dolgoznak, ám ehhez a finanszírozás kiszámíthatat-

n-
ságot élveznek, de a munkájukat sokkal rugalmatlanabb körülmények között 
végzik.  

5. A  t o l m á c s k é p z é s  v i z s z -
t a l a t a i  a l a p j á n .   A 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet 1. §-a tartalmaz-
za, hogy milyen szakképesítések fogadhatók el, illetve milyen feltételek szüksé-

szakképesítés megszerzése mellett 300 tolmácsolt óra gyakorlattal kell rendel-
keznie a tolmácsjelöltnek. A képesítés megszerzéséhez el kell végeznie a tol-

165 órás tanfolyam jelenleg öt féléves 1200 órás képzés, amelynek 20%-a elmé-
leti, 80%-a gyakorlati órákból áll (vö. N   SZABÓ 2005: 65; BOKOR 2012).  

eredményességére, gyakorlati hasznára kérdeztem rá, majd a tolmácsok szako-
i-

megalapozottsággal kezdhetik meg munkájukat, milyen felkészültséget biztosít 
számukra az 
mennyire érezték hasznosnak a képzést, mennyiben járult hozzá a mindennapi 
munkájukhoz, illetve tolmácsként mennyire érezték magukat felkészültnek és 

újabban végzett tolmácsok számára a képzés mind elméleti, mind gyakorlati 
s , míg a korábban végzettek esetében 

 Kulcsfontosságú, hogy milyen feltételek mellett 
kezdhették meg a tanulmányaikat, valamint milyen elméleti és gyakorlati óra-
számok mellett végezhették a képzést. Mindezek mellett lényeges, hogy milyen 

á-
fordításra volt még szükségük. A ben több-

dolgoznak a szakmában, már egy középfokú jelnyelvi végzettséget igazoló do-
kumentum bemutatásával és egy alkalmassági vizsga letételével  mely legin-
kább a jelalkotási készséget mérte    

MONIKOWSKI és WINSTON (2003) szerint a színvonalas és profi jelnyelvi 

f á-

Egyesült Államokban például ezeket az alkalmassági, illetve kompetenciavizs-
gá s-
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o-
port tagjai, akik már az új rendszer szerint végezték a képzést, a korábbiakhoz 
képest egy jóval komolyabb felvételi vizsgán vettek részt, amelyen jelnyelvi és 

g-
e-

llene állí-

Ha a csoport közel azonos nyelvi kompetenciákkal rendelkezik, akkor nemcsak 
egységesen, de sokkal hatékonyabban tudják teljesíteni a követelményeket.  

 
azok hasznosságáról tájékozódtam, ezen kívül az elméleti és gyakorlati órák fel-

A válaszok alapján megmutatkozott, hogy a képzés mindig elméleti és gyakorlati 

oktatással  
kapott segédanyagokat  melyek általában jegyzetek, könyvek, valamint az adott 

dvd-k   a teljesség igé-
nye nélkül  szerepelt siketekre vonatkozó jogi ismeret, szurdopedagógia, kom-

siketek kultúrája, a nyelvészet és a retorika is. A gyakorlati órák között megta-
lálható volt a jelfejlesztés, a tolmácsolási gyakorlat, valamint a terepmunka. Ez 
utóbbi egy t
korábbi képzésben még nem volt jelen. Ezeket a gyakorlati órákat szintén na-
gyon meghatározónak, ugyanakkor kevésnek találták az adatközl ú-
lyozták, hogy szükségesnek tartanák a gyakorlati órák 
egyesek kiemelték, hogy hatékonyabb lenne kevesebb elméletet és még több 

gyakorlatot tekintve. A gyakorlati óraszám emelésének igényét még azok a tol-
mácsok is hangsúlyozták, akik már az 1200 órás képzésben vettek részt. (Ez 
azért is lényeges, mert a képzés átalakulása során folyamatosan emelkedett mind 

képest majdnem tizenötszörösére növelték a gyakorlati órák mennyiségét.) A 
képzés elméleti része minden tolmács esetében bizonyos szinten hasznosnak mu-

erzett elméleti tudás tehát a mindennapi 
A képzés gyakorlati oldalát szem-

lélve azonban a tolmácsok egy gyakorlatorientáltabb oktatást tartanának megfe-
.  

ést is megvizsgál-
tam, hogy mi lehet az oka annak, hogy a képzés elvégzése után kevesen helyez-

hiányát tartja a probléma forrásának, egy másik, tapasztaltabb tolmács társadal-
mi és egzisztenciális okokra vezeti vissza ennek gyökereit. Néhányan úgy ítélték 
meg, hogy az a nézet, amely szerint kevesen helyezkednek el jelnyelvi tolmács-
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ként, nem feltétlenül helytálló, mivel a saját csoporttársak többsége  a végzett-
  ma is tolmácsként dolgozik. Arra azonban csak az 

j-
donképpen csak a bizonyítvány megszerzéséért vég  

.   A követ-
kérdéscsoport segítségével a szaktolmácsolással 

milyen tapasztalatai, illetve 
elképzelései vannak a tolmácsok szakosodásáról. Ennek kapcsán arra számítot-
tam, hogy a szaktolmácsolás, vagyis az egy-

á-
jában szerezhetnek meg a tolmácsok a 38/2011 (VI. 29.) NEFMI rendelet 4.§ 
alapján.  

 

lás során 
területspecifikus nehézségekkel kell szembenéznie (vö. HENGER  KOVÁCS 
2005: 91 111). Ennek ellenére a tolmácsok minden területen ellátják feladatu-

 
A 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet határozata g-

t-
ja el: 
a) bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során vég-

zett tolmácsolás, 
b) nulói, hallgatói jogviszonnyal, 

 
c) egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás, 
d) foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás, 
e) a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácso-
lás, 
f) o-
lás, 
g)  
h) média-  

al leginkább, illetve legkevésbé kedvelt 
területeket mértem fel, illetve azt, hogy ezekhez képest melyek azok a megbízá-

a-
r korábban említet-

ez nem áll módjukban. Ennek ellenére kíváncsi voltam arra, hogy ez a minden-
napi gyakorl  
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2. táblázat 

A szakterületek választásának összesítése 

 

 

Munka-

forma 

Leginkább kedvelt 

szakterület 

Legkevésbé ked-

velt terület 
Vállalt terület 

T_1 szabadúszó 
személyi, 

konferencia 

igazságügy 

ó-

ság) 

média, konferencia, 

oktatás, személyi 

T_2 szabadúszó 
konferencia, 

oktatás 

egészségügy, igaz-

ságügy (bírósági, 

 

konferencia, igaz-

ságügyi, parlamen-

ti, oktatás 

T_3  oktatás  minden terület 

T_4  média politikai, egyházi minden terület 

T_5  oktatás 
g-

ügyi 
minden terület 

T_6 szabadúszó oktatás igazságügyi oktatás, személyes 

T_7  
oktatás, igazságügy 

 
egyházi, politikai 

oktatás, személyes, 

 

T_8 szabadúszó 
konferencia, igaz-

ságügyi, parlament 

igazságügy 

ó-

sági) 

konferencia, média 

T_9  

konferencia, média, 

igazságügy (bíróság, 

 

mindent el kell vál-

lalnia 
minden terület 

csak a szaba
azt válaszolták, hogy minden területen vállalnak megbízást, míg a szabadúszók 
azokat a konkrét területeket nevezték meg, amelyeket ténylegesen elvállalnak. 
Ezek közül is leginkább a konferencia-, az oktatási, valamint a médiatolmácsolás 
a leggyakoribb  ezekben a helyzetekben az egyirányú, azon belül is a hangzó 

 n-
kább kedvelt területek ugyancsak az oktatási, illetve a konferenciatolmácsolás. 

e-
e-

ferálása. Az imént felsoroltakon kívül két tolmács az igazságügyi területet jelölte 
á-



 Bokor Julianna 245 

l-
makat ut
ketten pedig az egészségügyet. A beszélgetések során láthatóvá vált, hogy az 
egészségügyi területen belül milyen típusú vizsgálatokon kellett egyeseknek 
tolmácsként részt venniük, és m -egy eset. Ez 
alapján is látható, hogy az egyes területek speciális nehézségei befolyásolhatják 

  
A további kérdések arra irányultak p-

zést kaptak az egyes szakterületeken, illetve volt- szak-
területi képzésben részt venni. A beszélgetések alapján világossá vált, hogy az 

k között bizonyítványt szerzett tolmácsok semmilyen segítséget nem kaptak 
a szaktolmácsolást il
órák keretében ismerkedhettek meg az egyes területekkel, de ezeken a kurzuso-

szintén a képzésen belül, négy szabadon választható fakultációt kellett teljesíte-

team-, egyházi, konferencia-, oktatási, tolmácsolás siketvakok számára, köz-
igazgatási-parlamenti, nemzetközi jelnyelvi, tolmácsdiagnosztikai. A fakultáci-
ókról 
hogy ez nem elégíti ki a szaktolmácsolással kapcsolatos igényeket.  

 legoptimáli-
eli követelménye nem érettségi, hanem egy adott 

szakirányú diploma lenne, mivel sokkal könnyebben tolmácsolnak olyan terüle-
 Ez az elképzelés 

azonban nehezen valósítható meg, és kizárná azokat a potenciális tolmácsokat, 
ü-
l-

lett. Ez azonban nem általánosítható arány; a diplomások arányának felmérésére 
a jelnye  

valamint a nyelvtudás fejlesztésének fontosságát hangsúlyozták; a továbbképzé-
seket 
nagyon ritka esetben valósulnak meg. Ennek fényében arról kérdeztem a tolmá-
csokat, hogy hogyan fejlesztik magukat, nyelvi tudásukat, szókincsüket mind a 
jelnyelv, mind a hangzó nyelv tekintetében. Többségük a jelnyelvvel kapcsolat-
ban a siket közösséggel egyezteti az új, illetve az ismeretlen jeleket, a magyar 

á-
jékozódást választják. A bemutatott vizsgálat alapján látható  
viszonylag kevés tapasztalatt .  
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6. Ö s s z e g z é s .   A jelen kutatás célja a magyarországi jelnyelvi tolmá-
csok helyzetének feltárása volt az aktuális törvényi rendelkezések áttekintésén, 
valamint egy empirikus kutatás eredményeinek bemutatásán keresztül. Megis-
merhettük a jelnyelvi törvény által szabott kereteket, amelyek inkább nehezítik, 

kormány-
rendeletek hiánya olyan terheket ró a  szolgá latokra,  melyn ek kö-
vetkeztében a  siketek joga i is sérü lhetnek.  A siketeket és tolmácsokat 

meghatározása, amellyel kapcsolatban a kormányrendelet azt a megoldást kínál-
ja, hogy a térítésmentes s-
szolgáltatást igénybe venni, ami azonban az egyébként is hátrányos helyzetben 

húzódó szakadékot. Mivel két csoport életét is befolyásolja a szabályozás hiá-
nya, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) 
és a  Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetségének (JOSZ) együ t-

szabályozás érdekében szükséges lép éseket . A hiányzó kormányrende-
let megoldhatná a tolmácsszolgálatok egyik legnagyobb problémáját, a korábban 
ismertetett finanszírozási kérdést, szabályozhatná a szakmai továbbképzések ki-
dolgozását, illetve finanszírozási kérdéseit, amelyek mind a jelnyelvi tolmácsok 
szakmai elismeréséhez, mind a szakma presztízsének emelkedéséhez hozzájá-
rulnának.  

A tolmácsok szakmai hátterét vizsgálva képet kaptunk arról, hogy milyen 
kevés jelnyelvi tolmács dolgozik ma Magyarországon, holott sokkal nagyobb 
létszámra lenne szükség. Ennél a pontnál megint vissza kell utalnom a jelnyelvi 
törvényre, amely szabályozta a tolmácsszolgálatnál dolgozók munkafeltételeit is. 
Az alacsony létszám okainak feltérképezése során világossá vált, hogy bár a jel-
nyelvi tolmácsszakma egy életformát is feltételez, a tolmácsszolgáltatás körül-

számára. Emellett a tolmácsszolgálatok azért sem tudnak a jelenleginél több 
tolmácsot foglalkoztatni, mert a pályázati források ezt nem  

A tolmácsok szakmai hátterének feltérképezése során képet kaptunk szak-
a-

meghatározza iskolázottságuk, szakmai tapasztalatuk, illetve a választott munka-
forma. Ezek mellett még egy fontos szempont befolyásolja a tolmácsok szakma-

 képzéssel kapcsolatos véleménye és 
tapasztalatai alapján tudtam megválaszolni. 

A vizsgálat szerint a tolmácsképzés átalakulásával a tolmácsok is egyre 
több hasznosítható tudást szereztek, és egyre elégedettebbek lettek a képzés 

 k-
hez hasonlóan  szintén a gyakorlati órák számának növelésére fektetnének na-

o-
rábban végzett tolmácsok teljes képzési idejét. Távlati célként azt tartanák a 
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legoptimálisabbnak, ha a tolmácsok valamilyen szakos diplomával kerülhetné-
a-

formává alakulna át. Ehhez mintául szolgál a washingtoni Gallaudet Egyetem, 
ahol már 2002-ben arról számolt be SHAW  COLLINS  METZGER, hogy hogyan 
épül fel BA-szinten a jelnyelvi tolmácsképzés.  

é-
gének megteremtése miatt szükséges, amely azért fontos, mert ennek a közös-

biztosításához pedig nyelvi tervezésre, jó gyakorlatok kidolgozására van szük-
ség.  
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The aim of the present study is to explore the functioning of sign language interpreting ser-

vices, the procedure of sign language interpreting, and the problems and difficulties surrounding 

the everyday work of interpreters in Hungary. Furthermore, the paper also points out the most 

relevant areas where changes and developments are need to be done. To be able to draw a clear 

picture of the issue of sign language interpreting in Hungary document analysis was done examin-

ing the Hungarian sign language act, and an empirical research involving nine sign language inter-

preters was carried out. 

BOKOR, JULIANNA 

 





 Baranyiné Kóczy Judit 251 

A referenciapont-  

térszemantikai vonatkozásai egy népdalban 

1. B e v e z e t é s .   A magyar lírai tematikájú népdalok szövege gyakran 
tartalmaz mind szövegbeli elhelyezkedésében, mind szemantikai kidolgozottsá-

í-
ciót foglal el. Ez a folklór- o-
galom, amelyet a 

é-
get idéz fel, amely a fentiek értelmében többszörös jelentést is kap: tartalmilag, 

e-
hát metaforikus tartalommal bírhat, amelynek fölfejtésében ki p-
hez jut a tér dimenziója: a szöveg folyamán konstruálódó fizikai tér szerkezete 

í-
i-

szonyok i-
kus, azaz temporális vonatkozású. 

Az alábbiakban kognitív nyelvészeti elemzés keretében egy népdal példáján 
azt mutatom be, hogy a természeti jelenetekben a referenciapont-szerkezetekben 
való építkezés és a térbeli figyelemirányítás párhuzamos kapcsolata milyen sze-
mantikai relevanciákat rejthet a szövegegység érzelmi-tartalmi mondanivalójá-
val. A referenciapont-
nyelvészeti alkalmazhatóság
után egy ismert népdal részletes vizsgálatával az alábbi kérdésekre keresem a vá-
laszt: 

-
szövegben? 

A referenciapontok váltakozása hogyan járul hozzá a percepción ill. a fik-
ción alapuló tér váltakozásához? 

A céltárgyak és referenciapontok kapcsolatában milyen szerepet tölt be a 
prominencia, a szemantikai konnektivitás, ill. a linearitás (VAN HOEK 2007)? 

A referenciapont-szerkezetek építkezése milyen párhuzamot mutat a szö-
vegben kifejtett szemantikai tartalommal? 

A tanulmányt a tapasztalatok összegzése zárja. 
 
2. o-

lyamatait többféle módon tudjuk leképezni fogalmilag és nyelvi kifejezésekkel, 
képességek, valamint 

számos olyan fogalom, -szerepet tölt be. Ilyen 
alapképesség például a figyelemirányítás, a figura-alap elrendezés, a »letapoga-
tás
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(LANGACKER  A referenciapont hasonlóan alap-
o-

rizáció, térbeli orientáció és az emberi társas viselkedés számos egyéb területén. 
A dinamikusan konstruálódó szövegvilágban a dolgok és viszonyok 

összetett hálózati rendszert képeznek: e-
tettségében, összefüggéseikben fogalmiasítjuk, mert ezek a mindennapi megis-
merésben nem magukban állnak a világban, nem magukban tapasztalhatók, ha-

(TOLCSVAI NAGY 2005: 48). A referenciapont  
ROSCH (1975) vezette be  mentál a-
milyen ismeretük van a beszédpartnereknek, ezáltal hozzáférést biztosít vala-
mely más, kevésbé ismert entitáshoz. A referenciapont ezáltal példát adhat a 

unkciót addig tölti be 
egy entitás, míg a konceptualizálót el nem vezeti a céltárgyhoz, amely hasonló-
képpen szintén referenciaponttá válhat. A referenciapont-státusz leggyakrabban 
a konceptualizáló figyelmén kívül esik. Ilyenek például azok a természetes refe-

e-

percepción ala

anaforikus viszony, a prototípus, a metonímia, a metafora (mint forrástartomány 
és céltartomány kapcsolata, ld. LANGACKER 1993), a lexikai szemantika, vagy a 
mondattopik tartományában, amelyek nyelvspecifikus kidolgozására már akad-
nak példák. A referenciapont és a céltárgy közötti szemantikai kapcsolat min
sége, valamint a referenciapont-státusz nyelvi jelöltsége változó lehet, így a refe-

lehet. 
ROSCH (1975) vezette be; akinek a kí-

-vizsgálatra, az orientációs irányokra, színekre és 

r-

használjuk, akkor minden bizonnyal az emberi tevékenység számos területén al-
ROSCH 1975: 546). 

A referenciapont-szerkezet nyelvészeti alkalmazhatóságának kidolgozása 
LANGACKER (1991, 1993, 1995, 1999) 

 birtokos szerkezetek leírásában definiálta a referenciapont 
fogalmát. Eszerint a referenciapont olyan, kognitíve jól körvonalazható tárgy, 

 TOLCSVAI NAGY 2005: 50). Egy céltárggyal 
ü-

LANGACKER 
LANGACKER z hasonlítja, 
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a-
LANGACKER 

hogy a refere
 

tar r-
vényesül,  mikor R éppenséggel referenciapontként funkcionál  már a behívott 
céltárgy válik prominenssé abból a szempontból, hogy a C fogalomalkotásának 
központjába kerül. Az R, amint betölti referenciapont-funkcióját, a T céltárgy 

egy újabb céltárgyhoz való hozzáférés érdekében. Ilyen módon a referenciapont-
 (LANGACKER 1999: 173-4).  

 

1. ábra:  

A referenciapont kapcsolatrendszere. 

C  konceptualizáló, R  referenciapont, 
D  domínium, tartomány, T  céltárgy (target), 

mentális ösvény (LANGACKER 2001: 21) 

 

melyhez egy bizonyos referenciapont közvetlen hozzáférést biztosít (azaz a le-
LANGACKER 1999: 17). Maga a keresési tar-

tomány (dominium) is profilálódhat, pl. Az ágy alatt minden csupa por.  
VAN HOEK szerint a referenciapontok szervez é-

gen (prominence), a linearitáson, és a szemantikai kapcsolaton (semantic 
connectivity) alapul (pl. VAN HOEK 2007). A prominencia a profil/alap vagy fi-
gura/alap megkülönböztetését jelenti, a szemantikai kapcsolat pedig azt, hogy 
bizonyos tárgyak egy referenciapont domíniumához tartozóként írhatók le, és ez 
az odatartozás a szemantikai kapcsolat mértékével arányos. 
konnektivitás a profilálás és a tér-
konnetivitásról pedig akkor beszélünk, ha az elem nem dolgozza ki a mondatban 

x-
A linearitás és a prominencia 
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 e-

szórend változása nem befolyásolja a referenciapont-tartomány konfigurációt 
(im. 906). 

TOLCSVAI NAGY 
(20
meg:  

kijelöl egy domíniumot (fogalmi tartományt); 

r részeként); 
a feldolgozási folyamatban eljuttatja a konceptualizálót a referenciaponttól 

a célig, ez utóbbit a figyelem középpontjába helyezve; 

n-
ciapont-szerkezetek további szerkezeteket képeznek, amelyen belül LANGACKER 

-típus (nested locative) egyre 
), a lánc-

típus (chained locative) pedig vagy egyre közelebb visz a céltárgyhoz (az iskola 
) (LANGACKER ). 

A referenciapont-
LANGACKER által vizsgált 
kizárólag birtokviszonyt fejezhet ki, hanem más szemantikai kapcsolatok megje-
lenítésére is szolgálhat: ilyenek a rokoni viszonyok, a testrészek, eleve a rész-

é-
nyegi eleme az aszimmetrikus viszony a referenciapont és a céltárgy között, 
melynek része az utóbbi autonómiájának hiánya. LANGACKER a birtokos nyelvi 

A [birtokos szerkezet] eredetileg két olyan, tapasztalati 
alapú módot rejt, mely szerint a tárgyakat fizikailag lokalizáljuk: vagy azért 
találhatók meg, mert ismerjük térbeli elhelyezkedésüket (egy térbeli tartomán-
yon belül vagy valamely referenciaponthoz képest), vagy azért, mert aktívan 

 
A magyar birtokos szerkezet szemantikai elemzése ( TOLCSVAI NAGY 

o-
kos szerkezet sajátossága, hogy a birtokos szerkezetet mindkét tagon jelölheti 

 TOLCSVAI NAGY 2005: 55, 
64): a) , b) a ház teteje, c) a háznak a teteje. A különbség egyrészt a sze-

o-
kai a referenciapont-szerkezet nyilvánvalóvá válásában (mennyire explicit a 
mentális kapcsolat) fejeznek ki fokozatiságot.  

VAN HOEK (1997, 2007) szerint a koreferenciális viszonyokban az 
antecedens is valójában referenciapont, amelynek domíniuma körvonalazza azt a 

ási anafora, 
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jelenlétét fejezi ki. Minthogy a referenciapont egyik lényegi, ha nem legfonto-
sabb j

b-
u-

dések vagy akár az alany/mondat 
(subject/clause) összefüggése (VAN HOEK 2007). 

A referenciapont-szerkezet alkalmazhatóságának egyik empirikus példája a 
lexikai szemantika terén TRIBUSHININA (2008) munkája, aki a melléknevek 
vizsgálatával bizonyítja azt, hogy az addig egyetlen referenciapontként tekinthe-

g-

b referenciapontot hívhat 
i-
a-

 
A tér dimenziójának és a referenciapont-szerkezet m á-

ra fentebb már néhol utaltam. EVANS (1980) pszichológiai kísérletei arra hívják 
fel a figyelmet, hogy az új környezet tanulásában a landmarkoknak fontos szere-
pe van: az utakat, ösvényeket landmarkok hálózatában értelmezzük. A tér men-
tális reprezentációjára irányuló kiterjedt kutatásában TVERSKY (2003) hasonlóan 
bizonyítja, hogy a térbeli pontok sokaságát egy kisebb számú, prominens térbeli 
referenciapont függvényében tároljuk vagy ábrázoljuk, amely összefügg a tér 
funkcionális alapú (ak á-
mos, térrel kapcsolatos (orientáció, távolság) megítélésben az aktuális kiinduló-
pont és a referenciapontok szerepe meghatározó, gyakran aszimmetrikus dönté-
sekre vezet. TVERSKY számos pszichológiai kísérlet nyomán az ember 

e-
cognitive collage) metaforával jellemzi, mert, 

hoz 
(route perspective -

survey perspective). A tér 
ábrázolásában, amely pl. útikönyvekben gyakori, mindkét perspektívát alkal-
mazzák. Az útvonal-perspektíva a hallgatót egyfajta mentális kirándulásra viszi 
a környezetben, az egyes landmarkokat pedig a hallgató közben folyamatosan 
változó (mentális) pozíciójához képest jelöli meg. Ez a meglátás hasonló a 
TALMY (2000) által fiktív mozgásnak (fictive motion
amely egy statikus tárgy metaforikus mozgását jelenti a térben, amely a figye-

adártáv-
latból szemlélteti, és a landmarkokat az égtájak viszonyában ábrázolja. Mindkét 
perspektíva a környezeti tér megismerésének része, és párhuzamot mutat a tu-
dásreprezentációk két formájával, a procedurális és a deklaratív megértési mód-
dal. A térrel kapcsolatos tudás sokféle forrásból származik, és jellegében nagy-
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k-
elyett, hogy térképhez hasonlítanának, 

kollázsok. A kollázsok több csatornából, kü-
e-

rens viszonyait, de tartalmaznak figurákat, részletes információkat 
TVERSKY 1993:15). 

 
3. ó-

fás népdal empirikus elemzése következik. A referenciapont-szerkezet rekonst-
ruálása a VAN HOEK-féle kritériumok mellett különös figyelmet szentel a 
referencipontok és a hozzájuk tartozó céltárgyak egymáshoz képesti térbeli elhe-
lyezkedésének, valamint az egyik tárgytól a másikig való eljutás módjának. Fi-
gyeljük meg az alábbi, ismert, kétstrófás népdalt! 

 

Az én galambomnak dombon van a háza; 
Két keréken fordul csikorgós kapuja, 
Az ablakja alatt két szép koronafa, 
Kire a galambom neve van ráírva. 
 

Ha én madár volnék: oda fészket raknék, 
Ott minden hajnalban szépen énekelnék; 
Az én galambomnak elébe repülnék, 
Piros orcájára egypár csókot vinnék.  

(ORTUTAY ATONA 1975: Szerelmi dalok: 22) 
 

 

vágyik, ahhoz szeretne közel kerülni. A szöveg elején, majd a második vers-

lakóhelyének megjelenítése mind-mind ezt a vágyat, érzelmi-fizikai vonzódást 
érzékelteti metaforikusan. Az elemzés kiinduló kérdése az, hogy hogyan jeleníti 
meg a nyelvi megformálás, ezen belül a referenciapont-szerkezetek sorozatos al-
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Az én galambomnak dombon van a háza;  
Két keréken fordul csikorgós kapuja, 
Az ablakja alatt két szép koronafa, 
Kire a galambom neve van ráírva. 
Ha én madár volnék: oda fészket raknék, 
Ott minden hajnalban szépen énekelnék; 
Az én galambomnak elébe repülnék, 
Piros orcájára egypár csókot vinnék.  
 

-szerkezet az én galambom (T1) birtokos 
szerkezet, amelyet szemantikailag a társkapcsolat, érzelmi összetartozás köt ösz-
sze. Az én 

azt a birtokos személyjel már kifejezi. Az én egyben a referenciális kiindulópont 
is, amely a konceptualizáló tér- 
Az én -
válik hangsúlyozottá, ezt az alapvet én 
szerepe az egész szöveg folyamán hangsúlyos: a második versszakban szintén 

szerkezetben ismét megjelenik. Mindennek a fogalomalkotásban betöltött szere-
 

A galambomnak céltárgy grammatikai alakja kifejezi azt, hogy mindjárt re-
galambomnak háza 

(T2). A nyelvtani szempontból birtoklásmondat valódi birtokviszonyt képez le, a 
céltárgy sorvégi prominens helyen jelenik meg. A lehorgonyzás szempontjából 
az én galambom e-

p-
a ház ismét valamilyen mértékben 

lehorgonyozható, ehhez azonban a házhoz kapcsolódó másik referenciapont, a 
domb (R3) státusát kell megvizsgálni. Szemantikailag a dombon háza 
(T2) a helyszín és az ott található tárgy viszonyát képezi le. A domb sematikusan 

r-
tományát pedig a domb 

a figyelemirányítás lépéseinek célállomása. Szintaktikailag ugyanúgy, mint kog-
én kiindulópontból a konstruálás eredményeképpen 

eljutunk a sorzáró ház képéig. A domb és a referenciális kiindulópont viszonya 

fizikai térben helyezkedik el a dombbal, mivel azt határozatlan f

i-
g-

je a-
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pul. Az én (R1) és a domb (R3) között a szemantikai konnektivitás gyenge, ezál-
tal nem beszélhetünk referenciális kapcsolatról. A domb univerziális tapasztala-
ton alapuló autonóm referenciapont, amely szerint a természeti tárgyak a népi 
konceptualizációban fundamentális referenciapont- és kiindulópont-státuszt kép-
viselnek (VERSCHUEREN 1999: 98). Az én-domb közötti fizikai távolság csak a 
második versszakban profilálódik, ott viszo t-

domb-ház-fa 
tárgyak által kijelölt jelenetre irányul, amelynek lehorgonyzása bizonytalan, ez-

us és egyes 
elemei milyen mértékben hozhatók összefüggésbe az alappal. A beszédese-

Langacker (1987, 2002a, 2002b) alapnak (ground)). Mivel azonban a domb képe 
az érzékelés képzetét felidéz

-szerkezeteinek kapcsolata a következ
képpen rekonstruálható: 

 
én (R1)    galambomnak (R2)    háza (R4)    kapuja (R5)     keréken (T5)    dombon (R3) 
 

-hálózata után a má-
sodik sorban megjelenített tárgyak sorban a kerék és a kapu
érdemes tisztázni, hogy nem a ház bejárati ajtajáról van szó, hanem a kerítéska-
puról, amelyet apró kerekeken fordítva l ka-
puja 
konnektivitás, a nyelvi jelöltség és a szintaktikai szerkezet nem egy irányba mu-

ben vett ház 
háza kapuja 

birtokos szerkezet éppen a birtokoson nincs jelölve. A kapu másik referencia-
pontja a galambom lehet, mint második birtoktárgy a ház mellett. Ez utóbbit a 
szintakti galambom háza (T2), kapuja (T3), de 
szemantikailag gyenge viszonyt ábrázol, mivel a kapu jelentésszerkezete impli-
kál egy rész-egész viszonyt valamely nagyobb tárggyal (mint valaminek a bejá-
rata), amelynek megjelenítése szükség
autonómabb fogalmával. A kapuja i-
kai konnektivitással kapcsolódik a házhoz mint referenciaponthoz (R3), de má-
sodlagos referenciapontjaként a galambom (R2) is megjelenik. Ez az értelme-

nem- á-
lasztásának nehézségeihez).  

A második sorban figuraként a kapu jelenik meg, amelyet a vizuális ábrázo-
lás mellett a csikorgó hang is jellemez. A csikorgás inherensen tartalmazza a ka-
pu mozgását, nyílását; ezt a kerekek funkciója és a fordul 
profilált esemény tehát a kapu nyílása. A kerekek (T4) a kapuhoz mint újabb re-
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figura azon elemére irányítja a figyel-
met, amely a profilált eseményben legközvetlenebbül vesz részt. A percepción 
alapuló megjelenítés (a kapu és az apró kerekek ábrázolásával) az eredeti refe-
renciális kiindulópontból nem tartható többé: az utolsó referenciapont, amely ak-

kezdetét. Ez az új jelenet lényegében a konceptualizáló korábbi konkrét, szub-
jektív tapasztalataiban gyökerezik. A nyíló kapu implikálja a be- 
s s-

helyezi, amely érvényes marad a versszak további részeiben is. 
A harmadik sorban az ablak újabb céltár e-

renciapontja  hasonlóan a kapuhoz  a ház (R4), amellyel metonimikus vi-
szonyban van, másodlagos referenciapontja pedig a galambom, hiszen az 
ablakja b-
laka. Az ablakja alatt névutós szerkezet további referenciapont-szerkezetet jelöl, 
amelyben az ablak referenciapontként (R6) funkcionál a koronafákhoz. A kapu 
tulajdonképpen a ház körüli zárt, közvetlen területet, a kertbe való bejutást jelöl-
te, az ablak alat á-
lásban erre irányul a tekintet, hogy végül megállapodjék a koronafákon. Ez a fé-
szek-típusú referenciapont-szerkezeti lánc példája. A páros koronafa a szerelmi 
párt szimbolizálja, de gyakori a népdalokban  ahogy itt is  hogy ezután egyet-
len entitásként referál rá. A koronafán mint utolsó referenciatárgyon a megnyi-

i-
tásához nagyon szorosan kapcsolódik, feltételesen azonosítható vele. A név 
szemantikailag a galambomhoz kapcsolódik, fizikailag viszont a fához. A ga-
lambom  

Összegezzük tehát a versszak referenciapont-hálózatának tanulságait. Az 

viszonyított elhelyezkedésükben (lokalizációjukban) profilálódnak. A tárgyak 
között két ember (a kiindulópont énje és a kedvese), egy növény (így összesen 

rgy (domb, ház, kapu, kerék, ablak) szerepel. 
Ez utóbbiak a szerelmi társhoz tartozó birtoktárgyak,és egy (a kerék) kivételével 
újabb referenciapontként funkcionálnak, az alábbi hálózatot alakítják ki: 

Az én (R1) galambomnak (R2) dombon (R3) van a háza (R4); 
Két keréken fordul csikorgós kapuja (R5), 
Az ablakja (R6) alatt két szép koronafa (R7), 
Kire a galambom (R2) neve (T7) van ráírva. 
 
én 
  domb   kapu  kerék 
galamb   ház 
     ablak       alatt  koronafa              

neve 
    gyenge konnektivitás 
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a tekintet) fészek-típusú referenciapont-
l-

tárgyhoz, a k e-
s-

alaposabb szemantikai elemzés azonban megmutatja, hogy minden egyes tárgy-
-kerék részlet meto-

nimikusan a kertet jeleníti meg, és ehhez még egy mozzanatot, a zárt területre 
 figye-

lem az explicit módon meg nem nevezett kertre irányul. A ház a célszemély la-

ház ablakának l-
met az ablak, amely tulajdonképpen a kert és a ház belseje közötti szimbolikus 

 
A fészek-típusú referenciapont-hálózat helyszín

t-

megnyilatkozó, mind a hallgató az én kiindulópontjából eljut a kiemelt sze
céltárgyhoz, párhuzamot mutat a referenciaszerkezet-láncban való építkezés 
mentális ösvényével. Fordítva: -
lánc e-
relmi társ nevéig való hosszadalmas eljutás leképezi a  szemant ika i ta r-
talmat,  vagyis az én kiindulópont jából a  szerelmi társhoz va ló e l-
jutás vágyát . Ez a belátás megfelel a kognitív nyelvészet azon tételének, 
amely szerint a forma és a jelentés elválaszthatatlan egységet alkot, a szintaxis a 

g-
ban van LANGACKER kijelentésével, miszerint a sorrendiség párhuzamosan jelen 

o-
galomalkotás, mely a tapasztalati szinten sorrendet vagy irányt tartalmaz, a m
veleti szinten valamilyen fajta sorrendiséget implikál: a fogalmak sorozata szük-

neurológiai beágyazottság részeként,és ez a sorrendiség meghatározó a fogalmi 
LANGACKER 1986: 455). 

e-
ti jellege is. A feltételes mód úgy jeleníti meg a fiktív jelenetet, hogy mindeköz-

 
 

Ha én madár volnék: oda fészket raknék, 
Ott minden hajnalban szépen énekelnék; 
Az én galambomnak elébe repülnék, 
Piros orcájára egypár csókot vinnék. (Szerelmi dalok: 22) 
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kétszer jelenik meg koreferenciális utalással (így az egész szövegben összesen 
négyszer: koronafa, kire, oda, ott), mindkét helyzetben poétikailag is hangsúlyos 

é-
szeknek helyet adó tárgy. A fészek a közös állandó lakhelyet jelöli, amelynek 
védettségét a koronafa biztosítja (mely referenciapontként funkcionál a fészek-
hez). A másik referenciapont a versszakban ismét a galambom, amely a követ-

galambomnak elébe (vagyis a társ körüli köz-
vetlen közeli terület); galambomnak orcájára csókot. A fokozatos fizikai 

n-
ciapont-láncához képest, újabb és újabb referenciapontok helyett itt két már is-

r-
végtelenített közös életet ábrázol) a 

referenciapont-hálózat is nyugalmasabb, ismétléseken alapul, és követése keve-
 

A szöveg egészének referenciapont-
emelkedik ki: én  á-
támasztja. Ha ezeknek az entitásoknak a szemantikai szerepét vizsgáljuk, akkor 

k meg. A szöveg üzene-
te: az én vágya, hogy eljusson a szerelmi társhoz, a szöveg aktuális szintjén, fi-
zikai síkon jelenik meg, metaforikus értelemben viszont a kapcsolat egyéb (lelki, 

 tben el-
r-

madik központi referenciapont, a koronafa, funkcionálisan a közös élet helyszí-
-

párosítókban) áldást osztó szerepet tölt be. E tárgy a közös életet jelenti, a két 

két személy helyett is valamely más tárgy szerepel a jelenetben: az én helyett a 
madár, a szerelmi társ helyett pedig az általa birtokolt ház. A közvetlen szemé-

o-
lata ábrázolódik. Ez a finom indirekt jelleg láthatóan az elemzett (és számos 
egyéb) népdal sajátossága, itt  más népdalokkal szemben  nincs is szó a sokak 

ü-
r-

tokviszonyon, részben rész- mlített 
módon a birtokolt tárgy által a birtokosra utal, az utóbbi pedig az entitás részé-
ben valamely funkciót jelenít meg. 

 
 

én koronafa               
(he       . 
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-
 e-

e-
fer enciapont-szerkezete e-

, 
hogy mely korábbi referenciaponthoz kapcsolódik, a többirányú kapcsoló-

Ez a sajátosság az egysíkú és kizárólagos ér-

 
A referenciapontok hálózata, valamint a hangsúlyosabb referenciapontok 

szerepe azt mutatja, hogy a konstruálás ezen aspektusa és a szemantikai értelme-
r-

stabilitást érzékeltet. 
A referenciapontok és a perceptualitás vonatkozásában láthattuk, hogy az a 

mód, ahogy a megnyilatkozó kiindulópontjából a fizikai tér konstruálódik, nem 

g-
ny i-

s-

z közvetlen környezetének jelenete szintén percepciót 
idéz, de lényegében a konceptualizáló korábbi konkrét, szubjektív tapasztalatai-

t-

szó. Ezt a 
á-

sodik versszak távolra mutató deixisei is (oda, ott). 

a feltételesség, a fikció folyamatosa e-
ti jellege is. A feltételes mód úgy jeleníti meg a fiktív jelenetet, hogy mindeköz-

ábrázolás, mind a fiktívnek ítélt események megjelenítése más- és másképpen, 
e-
l-

 
annyit jelent, hogy a konceptualizáló az eseményt mentálisan megéli, és külön-

 
 
4. 

-szerkeze é-
szek- e-
rencia-szerkezetek láncában való építkezés olyan, hosszadalmas fizikai térbeli 
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utat jelenítenek meg, amelyben a megnyilatkozó kiindulópontjából eljutunk a ki-

megérkezés  mentális  ösvényét,  a  meg-
 

konstruálás kiindulópontja kezdetben azonosítható a megnyilatkozó referenciális 
y-

zással jelennek meg. Aktuális percepcióról nem, de annak felidézésé l-
g-

konceptualizáló korábbi konkrét, szubjektív tapasztalataiban gyökerezik. Az át-
menet azért ész

s-
szakban a referenciális kiindulópont a madár, de a feltételesség, a fiktív valóság 
folyamatosan jelöli azt, hogy ez átmeneti. A percepción alapuló valóságábrázo-

s-

kulcsszerepet töltenek be a valóságok közötti átmenetet biztosító referenciatár-
 

A szövegegész referenciapont- l-

mikus jellegéhez képest a három már 

e-
nített közös élet képzetét teremtik meg. Két állandó referenciapont az események 

k-

állandó másodlagos referenciapontként funkcionál. A harmadik központi refe-
renciapont, a koronafa központi szerepet tölt be: védettséget biztosít a fészek 
számára, amely a közös állandó lakhelyet jelöli. E tárgy jelenti tehát a közös éle-

u-
zamosan a két személy helyett is valamely más tárgy szerepel a jelenetben: az én 
helyett a madár, a szerelmi társ helyett pedig az általa birtokolt ház, kert, annak 

é-
teles kapcsolatában ábrázolódik. 

n-
ciapont jelenléte mellett számos olyan referenciapont-szerkezet található a szö-
vegben, amely gyenge és/vagy ambivalens szemantikai konnektivitáson alapul. 
Van, hogy a linearitás és a szemantikai kapcsolat nem egy irányba, nem ugyan-
azon referenciapont felé mutatnak. Ezek a referenciapont-szerkezetek a többirá-
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The Space Semantic Relevance of Reference Point Constructions 

in a Hungarian Folksong 

This paper, set in the framework of cognitive linguistics, explores the metaphorical meaning 

of natural image in Hungarian folksongs, with reference to spatial semantic dimension. The notion 

investigated here is one procedura

represent a route in space as well as a mental path, which correlates with the semantic content of 

the song, i.e. the man wishing to be together with his lover. This route involves an unobserved 

transition from perceptual reality to fiction. The dynamic spatial route in the first stanza demon-

strating desire is followed by a more peaceful and idyllic scene in the second stanza, which is con-

ceived by the repetition of three strong RPs: I, my darling, and crowntree. They function as pri-

mary RPs, standing for the lovers and their place of unity, respectively. The semantic connectivity 

between RPs and their targets is sometimes loose, which makes the interpretation ambiguous and 

manifold. 

BARANYINÉ KÓCZY, JUDIT 

 



 Auszmann Anita 267 

Színház a siket kultúrában  Siketek a színházi kultúrában 

1. B e v e z e t é s   Hazánkban napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap-
nak a siketek, a siket kultúra és maga a jelnyelv is: megindultak a kutatások a 

; 2009. november 9-én megszületett a jelnyelvi 
törvény
száma is növekedésnek indult, és a médiában 
meg maguk a siketek
tudtak élni az oktatáshoz, kultúrához való hozzáférésük alanyi jogával, ugyanis 

rek szá-
mára az információhoz, a tudáshoz és a kulturális javakhoz való hozzáférés els
sorban jelnyelven a legtermészetesebb és a leghatékonyabb. A hétköznapi hiva-
tali ügyintézés, valamint a közhasznú információkhoz és a kulturális javakhoz 
való hozzáférés nincs megoldva  (HATTYÁR 2006: 141). Ennek eredményekép-

l-
foglalt helyük, illetve jövedelemnagyságuk tekintetében messze elmaradnak a 
teljes lakosság átlagától  (ABONYI 2001: 383). 

A magyarországi gyakorlattal szemben Amerikában a siket és többségi tár-

Az Egyesült Államokban már az 1800-as évek közepén hoztak létre olyan siket 
irodalmi klubokat, amelyeknek  
(MILES  FANT 1976)  
jelnyelven hallássérült közönség számára. Mindezeknek a központja a Gallaudet 
Egyetem volt, amely mind a mai napig a világ legmagasabb színvonalú siket 

számára jött létre, ahol az oktatás jelnyelven folyik, ö-
rülményeket biztosítva a hallássérültek számára. 1967-ben megalapították a Si-
ketek Nemzeti Színházát (National Theatre of the Deaf), a legismertebb, legko-
rábban létrejött siket színházi intézményt. A Siketek Nemzeti Színházának 
létrehozásával a siket színészek folyamatos alkalmazására került sor  akik ko-
rábban csak alkalmi kerese r-
toár- í-

eredményezett, mely nem tánc, nem színház, nem pantomim, de mindezeknek a 
csodálatos keveréke volt. 

-ból talá-
lunk utalást (VASÁK 1997). 1961-ben, mikor külföldön már önálló színházzal 

inkban is aktuá-
n-
o-

kozni kell a munkát. De nemcsak ez jelenti a kulturális munkát: tanulás, 
ismeretterjesztés, szókincsgyarapítás, helyes beszéd, szájról olvasás, fogalmazás 
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 ez mind a kultúrához tartozik. A jó kulturális élet kialakulásához szakemberek-
re van szükség  (VASÁK 1997: 153)  fogalmazta meg . 
Ennek ellenére az -es években rendszeresen megtartott Országos 
Színjátszó Verseny hagyományának is hamar vége szakadt, és nemzeti színház 

- r-
 

A gyakorlattal együtt a témával kapcsolatos kutatások is hamarabb indultak 
meg Amerikában, ahol definíciókat alkottak a halló társa n-

egyes formáira.  
Ma Magyarországon kétféle, a hallássérült emberek n-

házi formát lehet elkülöníteni: 
 

a) 
i-

ket identitás témáját boncolgatva jelnyelven, narrátorral kísérve hallás-
sérültek és hallók számára. Követi a halló színház formáját, használ kor-
látozott számú kelléket, zenei aláfestést, világítást, színészi játékot. Ide 
sorolható az Ergo sum, valamint az egyetlen színész képesítéssel rendel-

ló Tímea vezette BEKE (Beszédes Kezek Kul-
turális Egyesület) munkája.  
 

b) Jelnyelvi színház: azok a színházi esték, amelyek alkalmával hallók 

segítségével hallássérültek számára. A jelnyelvi színház esetében maga a 
i-

vel a színpadi eseményeket tolmácsolja, ezáltal a színpadi esemény hát-
tér marad, a figyelem nagymértékben a tolmácsra irányul. Ezek az esték 
annak ellenére, 
tolmácsolás tekintetében csak hallássérültek részére születnek meg. 

után a 90 dB Project kezdte el újra 2010-ben (AUSZMANN 2012).  
 

Magyar
e-
e-

ményezések nem váltak mindennapi gyakorlattá. A jelen kutatási kérdésem az, 
hogy mi az oka annak, hogy a siket színházi kultúra nem tudott az elmúlt évek-

t-
formák mennyire elégí-

tik ki a hallássérültek igényeit, illetve minek a mentén és hogyan lehetne még 
csábítóbbá tenni számukra ezt a kikapcsolódási formát. 

 a nagyothallók többsége évente 
legfeljebb egyszer látogat ek, de ke-

a hallássérültek számára a jelnyelvi tolmács segítségével aka-
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dálymentesített, 
miatt nem tudják a színpadi eseményeket megfel l-

darabokat és a  illetve 
szóló történeteket néznek meg szívesebben a színházban a klasszikus, nem sike-

  

2.  A n y a g ,  m ó d s z e r ,  k í s é r l e t i  s z e m é l y e k   A kutatáshoz 

felvétele után a színházba járási szokásokra, a korábbi színházi élményekre és az 
-line, 

a-
csony az adat  bár a siketekkel végzett kutatások tekintetében sok-
nak számít , 

o-
kat alkalmanként átlagosan körülbelül 5 siket és nagyothalló látogatja, gyakran 

jönnek 
létre
évente születik egy új. Mindezek miatt, illetve ellenére a színház még mindig 
sok hallássérült számára ismeretlen. Másrészt a siketekkel és hallássérültekkel 
egyre többen foglalkoznak, egyre többen kutatják a közösségüket é-

már gyakran 
van szó, amiben kevésbé jártasok, mint például a színház. Sokan voltak olyanok 
is

l-
tak volna a jelen kutatáshoz. 

66 éves volt -
19%-
él, míg 22%-a valamely vidéki nagyvárosban, 7%-uk pedig faluban. Legmaga-

g-
zettséggel rendelkezik, alapfokú végzettséggel 26%-uk, míg 19%-uk jár vagy 

 

3. E r e d m é n y e k   t-
ják, hogy a siketek és a nagyothallók 66%-a  évente leg-
alább egyszer megy színházba (1. ábra). A válaszokból az is kirajzolódik, hogy 
nagyobb azoknak az aránya, akik évente egyszer, vagy annál ritkábban mennek 

é, akik évente többször, akár havi rendszeresség-
gel látogatnak el valamilyen színdarabra. Ugyanakkora arányban vannak, akik 
egyáltalán nem járnak színházba és akik egy éven belül többször is megnéznek 

A válaszadók egy kis hányada esetenként hetente is ellá-
togat valamilyen színházba függetlenül attól, hogy hallássérültek számára aka-
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 jó esetben évente egy, esetleg két alkalommal születnek, míg jelnyelvi 
tolmácsolással is havonta átlagosan két darab látható a 90 decibel Projecttel 

. 
 

1. ábra 

laszai 

 

Mindezeket az adatokat érdemes összevetni hallók színházba járási szoká-
a-

vaszán egy korábbi munkámhoz (AUSZMANN 2011) készítettem 100 halló adat-
érést, amelyben kérdésként szerepelt, hogy milyen 

gyakran járnak színházba. Bár az eleve adott válaszok részben különböztek a 
hallássérültekkel végzett kutatásban felsorakoztatott lehetséges válaszoktól, 

eredmények  (2. ábra). A 

eseményre, míg csak 34%-uk jár ritkábban, tehát évente egyszer, vagy 
több
nagyobb rendszerességgel választják a színházat mint kikapcsolódási formát a 
hallássérültekhez képest. Nagyon fontos megjegyezni, hogy hallóknak több 

siket és nagyothalló társaik. Ugyanakkor szintén említésreméltó szempont az is, 

nem alakulhatott még ki a színházba járásnak olyan hagyománya, mint a halló 
társadalomban. 
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2. ábra 

kérdésre adott válaszai. 

amely azt mérte fel, hogy vajon látogatnak-e a siket és 
amelyeket nem 

akadálymentesítenek, váratlan eredményt hozott. Közel ugyanakkora számban 
vannak ugyanis 
kifejezetten hallássérülteknek készült, és ahol nem segíti a befogadást jelnyelvi 
tolmács, mint azok, akik igen. 

A harmadik 
nagyothalló közönség számára az a hallóknak készült hagyományos színházi 

amelyet jelnyelvi tolmács segítségével akadálymentesítenek (3. ábra). 

bok, ahol az egyes az egyáltalán nem 
 

 nagy része 
-a ezeket a darabokat teljes mértékben é , 

tehát elmondhatjuk, hogy a 
többségének nem okoz gondot egy hallóknak készült darab tolmácsolt 
formájának befogadása. Ezzel szemben azoknak az nek a 
száma, akik számára egyáltalán nem, vagy csak 
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3. ábra 

 

ugyanakkora arányban voltak azok az 
, akik szerint 

csak kevéssé lehet élvezni, míg 22%- ptak az 

kérdésként merül fel az, 
hogy a válaszok minden esetben a jelnyelvi tolmács jelenlétére utalnak-e, vagy a 
korábbi kérdéssel hozhatók összefüggésbe, amely szerint a siketek és 

 
 

4. ábra 
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gyakran nagyon gyors számukra a jelnyelvi tolmács, akinek egy személyben kell 

mikor akadálymentesítik a darabot, s általában így nem is szoktak lassítani a 

 ami természetesen 
cél , fel kell vennie a párbeszédek ritmusát. Ala
közönségnek az ún. tenisz-effektus, vagyis, hogy tekintetüket folyamatosan a 
színpad szélén álló jelnyelvi tolmács és a színpadi események között kell 
megosztaniuk. Ez egyrészt fárasztó, másrészt ha a színpadi eseményt nézik, 
lemaradnak a tolmácsolásról, ami megértési nehézségeket szül, míg ha a 

 
így 
. 

 

5. ábra 

ben 

zavar) 

közel kétharmadát bizonyos mértékben zavarja a 
színpad szélén álló tolmács a színpadi események befogadásában. A tenisz-
effektus miatt azoknak, akik semennyire sem támaszkodhatnak a hallásukra, za-
varó a figyelem megosztása a színpadi események és a jelnyelvi tolmács között. 

e-
sek a figyelmüket egyszerre több dologra összpontosítani, esetleg valamennyi 
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hallásmaradvánnyal rendelkeznek, azok számára egyáltalán nem, vagy csak kis 
mértékben zavaró ugyanez a körülmény. 

a-
radványa, annak kevésbé kell a darab befogadása közben a jelnyelvi tolmácsra 
támaszkodnia, ha jól megoldott a hangosítás, akár akadálymentesítés nélkül sem 
problematikus a darab értése. Továbbá abban, hogy mennyire zavarja az adott 

yire van hoz-
a-

matosan meg kell osztania a figyelmét a színpad széle és közepe között, hogy 
 

Ezzel hozható összefüggésbe a l-
l-

-
adott válaszokat a 6. ábra foglalja össze. 

 

6. ábra 

-  

e között. Itt is szerepet játszik az a faktor, miszerint 

amelyek a 
ak az elmúlt években jelnyelvi 

tolmácsok segítségével. E

indokolniuk, miért ezt vagy azt a színházi formát válaszották. Azok, akik a 
at , a hallókkal való 

közösségalkotásra helyezték a hangsúlyt, köztük volt olyan, aki külön hangot 
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párhuzamosan, az integráció
választ fogalmazta meg a miért  

ólt még azok látványossága, 
ami . Mivel a 

beszélhetünk, ill
használatával, ami a siket színházban befogadás szempontjából problematikus, 
így a hallók számára színpadra állított darabok látványvilága impozánsabb, 
monumentálisabb. zonban az szól, hogy korábban 
nem igazán voltak jó jelnyelvi tolmácsok, de ha jó is a tolmács, fárasztó, hogy a 

amelyek 
. 

egyediek, a siketek és nagyothallók számá  
légköre sokkal természetesebb, mint a hallók színházába járni, ahol esetleg 
szereztek már negatív tapasztalatot azáltal, hogy nem értették, nem élvezték az 

 
A siketek és nagyothallók annak ellenére, hogy a zene világa kissé idegen 

számukra (vagy éppen pontosan azért), nagyon kedvelik a zenés darabokat. A 
színházi jelnyelvi tolmácsok tapasztalataiból, elmondásából tudjuk, hogy a 
siketek szeretik és élvezik a ritmust, zenés darabok alkalmával léggömböt 
szoktak a kezükben fogni, hogy ezáltal is teljesebb élményt kapjanak a zene 

tés szempontjából 
is izgalmasabbak, hiszen a tolmácsok a szövegen túl a darab sodrását, zeneiségét 
is érzékeltetik. 
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7. ábra 

. A válaszadók 

 

 

ok is, 

látvány, a mozdulatok dominálnak, így a hallássérültek számára is könnyebben 

 

anának 
szívesen a siketek és nagyothallók, azt látjuk, hogy a  darabokat 
nem választották nagyobb arányban, mint az  szóló 
klasszikus darabokat
igénylik, hogy kifejezetten siket témát dolgozzon fel az adott darab. A 

amelyet siketek hoztak létre a maguk számára, szemben olyan klasszikusokkal, 
mint a Rómeó és Júlia, a Nyomorultak vagy a . A musicalek közül 
említették a Hair-t, a Katona dolgot, illetve a Made in Hungáriát, hiszen szeretik 

el amelyekben a halló 

munkáit, illetve a nemrég bemutatott Billy világa -
amely ugyan egy siket fiú 
nyerte el inkább a közönség tetszését. A hallássérültek maguk is nagyon 

vissza, ezek a történetek sokszor a problémákra koncentrálnak, amivel nem 
tudnak azonosulni a siketek, pedig elméletileg róluk szólna. Volt, aki a szintén 
nemrég bemutatott A hang-villa titka m
a legjobban. Ennek az a különlegessége, hogy két jelnyelvi tolmács segítségével 
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akadálymentesítették úgy, hogy a tolmácsokat belerendezték a darabba, tehát a 
hogy mi történik a színpadon, s 

nem csak a színpad szélén álló tolmácsot kell nézniük. A válaszokból látható, 
hogy az említett darabok közül csak egy foglalkozik kifejezetten a siketség 
témakörével. 

4.  K ö v e t k e z t e t é s e k ,  k i t e k i n t é s   Dolgozatomban igyekeztem a 
sz-

szevetve a külföldi gyakorlattal. A vizsgálat hiányt kívánt pótolni, hiszen koráb-
ban ilyenre még nem került sor. 

Hipotéziseim részben igazolódtak. A siketek és nagyothallók többsége va-
lóban viszonylag ritkán jár színházba. Ugyan a hallók között is sokan vannak, 
akik financiális okok miatt nem tud
gyakoribb befogadásában, de a hallássérültek esetében a színháztól való távol-

korlátozottsága. A siket közösség nem homogén olyan szempontból sem, hogy 

en a kutatás 
e-

hallássérültek a maguk által lét
kutatás eredményei nem igazolták teljes mértékben, ami a siket közösség koráb-

témában is megoszlottak a válaszok, hogy milyen témájú 
lá

akkor is, ha nem a hallássérültek sorsát mutatja be. 
Siket színjátszás már 100 év a-

Mindezek ellenére ma sincs professzionális siket társulatunk állandó játszóhely-
lyel, kellék- és jelmeztárral, sem egy olyan hallássérült csoporttal, amely a szín-
játszásból élne. 

A siket színházi tevékenységek leírása tehát csak egy része annak a munká-
Ráadásul ez egy összetett kér-

déskörnek csak egy része, leginkább a felszíni vetülete. Ugyanis annak a prob-
lémának a gyökere, hogy hosszú évtizedeken keresztül sem tudott a siket 

a-
dalmi, kulturális és oktatási okai (a siketek végzettsége a nem siketekénél átla-
gosan alac unk a színházba járásra nézve 
is) vannak. Amíg a hétköznapokban 

alakul ki a hallássérültek a-
tási rendszer, addig nem tud megszületni az a széles siket értelmiségi réteg, 
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Az elvégzett kutatás alátámasztja a színházi jelnyelvi tolmácsolással foglal-
kozók tapasztalatát és jól mutatja, hogy a siketeknek csak kis hányada jár szín-
házba, vagy érdekl  Nem feltétlenül azért, mert el 

ilyen el  és ezért nem arra lett szocializálva, hogy színházi 
eseményeken vegyen részt, illetve mert nem rendelkezik azzal a kompetenciával, 

n-
akkor a hallássérültek nyit

ból tudják meghatározni ezeket 
a színházi produktumokat. 

megvan a 
szándék arra, hogy a saját kulturális javaikat közvetítsék, befogadhatóvá tegyék 

ek önmaguk definiálj
 

siketek és nagyothallók még nem aknázták ki ezeket szemben külföldi társaik-
kal, akik újfajta módon, sokkal nagyobb öntudattal kapcsolódnak saját kultúrá-

A ma-
gyarországi hallássérülteknek a 
halló gyakorlat felé, megtalálni azt a metodológiát, 
egy siket színészgeneráció. 

hogy ez mennyire marad marginális az adott kultúrán belül, vagy mekkora néz
közönségre tud szert tenni. Akkor tud a színházi mozgalmuk kibontakozni, ha 

felmérni az igényeket, és a megindult színházi cselekvésen keresztül formálni a 
közösség ízlését. Ez nemcsak lehetséges, de szükséges is ahhoz, hogy a színház 
hivatalos intézménnyé váljon a hallássérült társadalmon belül. 
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Theatre in the deaf culture  Deaf people in the theatre culture 

Deaf acting has a tradition of several decades in the United States, but in Hungary, although 

there were attempts already at the end of the 1900s, it did not become an everyday art. Nowadays 

there are only few amateur Deaf theatre companies where there is sign language interpretation. 

The aim of the research is to find answer to the question, why the Hungarian acting could not close 

up to the oversea ones. The questionnaire deals with different facts about Deaf people: how often 

they go to the theatre and what topic and genre of plays they are interested in. The result of the re-

search can help to assess the needs of Deaf people and by getting to know their social status we 

can improve their theatre culture. 

AUSZMANN, ANITA 
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Rövidítések a magyar orvosi nyelvben  

Szemészeti  

1. B e v e z e t é s .   é-
kosságra való törekvés. Ez az igény mind a köznyelvben, mind a legkülönfélébb 

 a tudo-
mányos-szakmai szövegekben  nagyobb számban alkalmaznak rövidítéseket, 
mint az általános írásgyakorlatban (OH. 2004: 359). Jelen tanulmányhoz kapcso-
lódó kutatás célja, hogy a szaknyelvek egyikében, a magyar orvosi nyelvben 

á-
nyomban ennek a   
részeredményeit ismertetem, hangsúlyozván azt, hogy az eddigi vizsgálatok in-

 

2. E l m é l e t i  é s  t ö r t é n e t i  h á t t é r .   A szaknyelvi rövidítések vizs-
den összefoglalni az elméleti hátteret, 

 
A rövidítések  DEME (1950) szerint  

közszói szócsoportok olyan csonkított formái, amelyek megcsonkítása hely- és 
fáradságmegtakarítást jelent akár kézírásban, akár nyomtatásban. A gyakran 

FÁBIÁN 1950: 273).  
A rövidítéseket csak írásban használjuk, hely- 

Noha (mint minden szabály alól) ez alól is létezik kivétel  gondoljunk csak a 
max. 
beszélt nyelvbe  kijelenthetjük, hogy a rövidítések az írásbeli nyelvhasználatra 

helyett a teljes alakot használjuk (OH. 2004: 360). 

A) A  r ö v i d í t é s e k  g r a m m a t i k á i n k b a n .   A rövidítések kérdé-
e-
n-

szóalkotásmódokkal foglalkozó fejezetben említi  a szóösszevonás és a bet
szóalkotás mellett  sebvál-
tó, becsszó), hozzátéve, hogy azok stilisztikai értéke kedélyes vagy alsóbb be-
szélt nyelvi (TOMPA 1961: 469 470). A MMNy.  hasonlóan  az írásbeli 

s. k. > eská e-
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kb. > kábé  l-
ve  labor, trafó), ezeket még az írásbeli rövidítések 

VELCSOV 1968: 168). 
A Magyar grammatika is a ritkább szóalkotásmódokkal foglalkozó fejezet-

: labor < laboratórium, tulaj < tulajdonos, 
prof < professzor y-

ó-
zonban, hogy míg a 

szórövidülés új lexémát hoz létre, tehát egyfajta szóalkotási mód, a rövidítések-

(LENGYEL 2000). 

B) H e l y e s í r á s - t ö r t é n e t .   A rövidítések helyesírási szabályozásá-
nak rövid történetét TOMPA (1955) foglalja össze. Noha a magyar helyesírás 

(1832), a mind fontosabbá váló rövidítések rendezésére egészen a 19. század vé-
géig nem került sor. Az 1843-as akadémiai szabályzatban a pont nélküli pl és stb 
rövidítés járja, Szvorényi József akadémiai stílustanában a pl., illetve  Egyes 
magánkiadású helyesírásiszabály- á-
latra, mint az akadémiai szabályzatok. 

Az AkH. 1899-
1900.-ban a tulajdonképpeni szabályzat tíz paragrafusa után egy rövidítésjegy-

o-
 normaként közölt sok rövidítés közül jó né-

 
d-

szerezni az Iskolai helyesírásban (1902). Ennek 36. §-ában ismerteti a kialakult 
p. l-

febr. 
feb.), néha db.). 

vm
fhg.  

A ponthasználatról az alábbiakat mondhatjuk: általában az AkHJ. 1900. és 
az IskHJ. 1902. is pontot tesz a rövidítés után. Példák: Mlgd. 
fszla. -ban következetesen 
ponttal írta: frt. K. 
következetlen: cg l. ó. p.  látható, hogy 
Simonyi jobban ragaszkodik a nemzetközi szokásokhoz, mivel csak az utóbbi 
három esetben (a magyar rövidítéseknél) teszi ki a pontot. 

Az összetett szavak, többszavas kifejezések rövidítési szokásaiban még 
ennyire sem mutatkozik következetesség. Az AkHJ. 1900. többnyire két pontot 
használ az összetételek rövidítésében: d. e k. a. p-



 Ludányi Zsófia 283 

csolatok rövidítéseiben mind a kétpontos (v. ö.), mind az egypontos (vö.) megol-
1902. ezen a téren hasonló szabályokat követett. 

Az AkH. az 1910- ü-
k. 

felv. 
gr. db. 

kb. s-
salhangzóval együtt (fhg.  

A négyféle tendencia megmaradt az AkH.-okban 1950-ig (l. még Deme 
1950: 430), az 1954-es azonban ismét elhagyta az elvi áttekintést. A ponthaszná-

álló szókapcsolatok rövidítése általában annyi tagú, ahány különírt szóból a rö-
s. k. K. m. f. du. 

ti.  

C) A  r ö v i d í t é s e k  a  j e l e n l e g i  h e l y e s í r á s i  k é z i k ö n y v e -
i n k b e n .   Jelenlegi akadémiai helyesírási szabályzatunk a 277 82. pontokban 
foglalkozik a kérdéssel. A korábbi szabályzatokhoz képest kevésbé részletezi a 

 

l, illetve a mozaik-
szóktól. A rövidítések és mozaikszók közti különbség az, hogy a rövidített forma 

l-
mas arra, hogy hangtestével az eredeti elnevezésre utaljon (DEME 1950: 431). A 

rövidítésnek számító szó   
kategóriát vált, s átkerül a mozaikszók csoportjába. (Ilyen például a bt., kft., 
amelyek kiejtése [bété], [káefté]. Ezek a szavak nyelvtani kategóriát váltottak, 

CS. NAGY 2008: 121]). 
. A pont(ok)kal je-

lölt rövidítéseket v a l ó d i  r ö v i d í t é s e k nek, a pont nélkülieket 
r ö v i d í t é s e k nek nevezi a helyesírási szakirodalom. Ez utóbbi csoport vizsgá-
lati szempontból kevésbé érdekes, mivel helyesírásukat a nemzetközi szokások, 
szabványok határ r-
toznak a pénzfajták rövidítései, az égtájak rövidített alakjai, a gépkocsik 
országjelzései, a mértékegységek rövidítései, valamint a fizikai mennyiségek je-
lei és a vegyjelek (OH. 2004: 377 90). Míg a másik csoportot alkotó elemek, a 
valódi rövidítések helyesírásának nincsenek kialakult szabályai. 

D)  Szinte már 
 egyes 

vélemények szerint már-már szükségtelenül  a rövidítések használata. Mint 
B  

e-
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 e-
-

CSERNÁTONY (2011: 6) az orvosi 
ny  

Annak ellenére, hogy a rövidítések túlzott használata régóta problémát je-
lent az orvosi irodalomban, még nem történt meg az orvosi nyelvi rövidítések 
részletesebb vizsgálata. Az Akadémia Helyesírási Bizottságának kiadványa, az 
Orvosi helyesírási szótár  
kifejezések megszokott rövidített alakját  nem szentel különösebb figyelmet a 
rövidítéseknek (FÁBIÁN MAGASI 1992). Említést érdemel B  és LACZKÓ 
(2009: 368

l-
ek írásmódját (ponttal vagy pont nélkül), és kitér a toldalékolásuk 

r-

írás arra nézve, hogy a teljes szóalak helyett milyen formájú rövidítés használa-

á-
kat, illetve hoznak néhány kivételes példát is. B  és LACZKÓ írása minden-
képpen hiánypótló, bár vizsgálata csupán a tudományos közleményekre terjed ki, 

v-
 

Általános Orvostudományi Karán 2002-
kurzus anyagának részét képezi az orvosi nyelvi rövidítések helyesírása. Így pél-
dául a 2005/2006-

- és mozaikszók írásának sza-

(B  2005: 2). 
A magyar orvosi nyelvi rövidítésekkel, mozaikszókkal  e-

kintve  csupán elvétve foglalkozik egy-egy szakcikk. Így például NAGY (2011: 
31) az Orvosi Hetilap magyarított címeinek vizsgálatával foglalkozó cikkében 

javarészt kórismézési eljárásokkal kapcsolatos rövidítéseket takarnak (LMWH 
LADA 

stb.). 

GRÉTSY 2003: 18, NÉMETH 
MRI [emerí] vagy [emöráj]? A 
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MÉSZÁROS (2009: 74
szakszókinccsel foglalkozó tanulmányában említést tesz néhány újabb rövidítés-

 tgyás -
e-

-ról van szó, hanem az új kifejezés a mindennapi nyelvhaszná-
 

Egy  bonyolultabb  rövidítést tartalmazó összetétel írásmódjával foglal-
kozik B  és LACZKÓ (2006: 73): St IB2 + méhnyakrák. Többféle írásmód ja-
vaslata után megállapítják, hogy szakmai állásfoglalásra és az írásmód egysége-
sítésére lenne szükség. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy bár szórványosan történtek kezde-
ményezések az orvosi nyelvi rövidítések vizsgálatára, szabályozására, a terület 
tüzetesebb vizsgálata, a problémás kérdések megválaszolása még várat magára. 

3. A  j e l e n  t a n u l m á n y h o z  k a p c s o l ó d ó  v i z s g á l a t  t á r g y a ,  
a n y a g a .   l-

B  és LACZKÓ (2009) már em-
lített tanulmányukban részletesebben foglalkozik a rövidítésekkel, a példaanya-
got bevallottan a tudományos-

n-
ban nem foglalkozott ezidáig a szakirodalom. Jelen kutatás távolabbi   
célja ennek a hiánynak a pótlása. Mivel azonban á-

en: annyi világos, hogy a rövidítéshasználat jelenleg feltérképezetlen terület, 
azonban az, hogy pontosan mely kérdésekkel érdemes foglalkozni, a további 
vizsgálatok során fog csak kiderülni. 

A rövidítések keletkezése igazán olyan szövegekben vizsgálható, amelyek 

szövegalkotók itt megengedik maguknak azt, hogy takarékossági okokból rövi-
u-

-4 személyt is!). Erre a célra kiváló-

változatosabbnál változatosabb rövidítésekben. 
t-

tam, amely elektronikus formában állt rendelkezésemre.
1
 Fontos azt tisztázni, 

hogy annak a ténynek, miszerint a vizsgálati anyag az orvosi nyelven belül ép-

vannak: az elektronikus formátumú anyagok közül a szemészeti témájúak 
e-

hezen olvasható, felesleges szövegrészeket tartalmazó dokumentumhalmaz 

Karának munkatársai végezték. Az eredeti dokumentumokra különösen jellem-

                                                        
1
 Köszönet illeti Prof. DR. PRÓSZÉKY Gábort a témaválasztásban nyújtott 

segítségéért, illetve hogy az anyagot a rendelkezésemre bocsátotta. 
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g típusú ré-
szeket (laboreredmények, számértékek, elválasztó karaktersorozatok, speciális 
jelek) eltávolították (SIKLÓSI OROSZ NOVÁK 2011: 146). A nyelvtechnológiai 

e-
rék) korrekció
lényeges könnyebbséget jelentett az a tény is, hogy az eredetileg nem (vagy alig) 
strukturált dokumentumhalmazt részekre osztották aszerint, hogy milyen szö-
vegtípusról van szó (anamnézis, státusz, epikrízis, javaslat). 

vizsgálatom anyagát. Tekintve, hogy az értékes adatok (rövidítések) kinyerése a 
13 kilobájtnyi szövegfájlt tartalmazó) korpuszból 

igenc ó-
giai) eszközöket alkalmaztam. Abból indultam ki, hogy a rövidítések rendelkez-

 a rövidítések általában  rövidek. A rövid-
ség fogalmát  némileg önkényesen  maximum 6 karakterben határoztam meg 

de nem min-
ö-

vidítés lehet az a szó, amelyre a fenti két állítás közül legalább az egyik teljesül. 
z-

kednek például a mondatok utolsó szavaira is  , 
ezért egyéb  itt nem részletezett  a-

z-
ben nyelvtechnol

2
 nyílt 

forráskódú helyesírás-  tekintve, hogy 
gépi módszerekkel soha nem érhetünk el tökéletes eredményt  utólagosan, a po-
tenciális rövidítéseket egyenként 

 
 eltávolítottam. 

LUDÁNYI 
ely a további vizsgálatok kiindulásául 

szolgált. 

4.  e r e d m é n y e k .   e-

 helyesírási 
3
 alakok.) 

                                                        
2 http://hunspell.sourceforge.net/index_hu.html  [2013. január 1.] 
3 Itt és most leszögezem, hogy a rövidítések esetében klasszikus értelemben nem beszélhe-

a-
korlatban olyan alakok, amelyek helyesírási-tipográfiai szempontból nem elfogadhatók. Például  

 
egy-

http://hunspell.sourceforge.net/index_hu.html
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A kategorizálás elengedhetetlen kellékei voltak a rövidítésszótárak, -
jegyzékek. Ezek közül az egyik általános célú, nem szaknyelvi szótár: 
GYURGYÁK (2005) Rövidítésszótára (RövSz.), amely több mint 25 000 rövidí-

rövidítések mellett egyes szaktudományok, így az orvostudomány anyagából is 
merít. Természetesen nem várható el a teljesség igénye egy általános célú rövidí-
tésszótártól, ezt az eredmények is tükrözték, mivel a vizsgált rövidítéseknek 
csupán töredéke szerepelt a szótárban. 

FÁBIÁN

MAGASI  rövidí-

i-

esetben t

található meg rajta, ami  nem orvosi szakmabeliként  nagy segítséget nyújtott. 
A rövidítéseket  az említet i-

ságot megvizsgálva  az alábbi csoportokba soroltam be: 
  Ismert, a köznyelvben is használatos rövidítések. Ebbe a csoportba azok a 

kifejezések tartoznak, amelyek nem kifejezetten orvosinyelv-specifikusak, 
hanem a mindennapi életben is közismertek, gyakran használatosak. Ter-
mészetesen egy orvosi szövegben is találunk ilyeneket. Példák: ill 
kb. kp. okt. 
vmi  

 (Gyaníthatóan) alkalomsz
é-

melyiket csak egy-
szokott-

hogy (orvosi) rövidítésszótárakban, - e-
pel- z-
nált rövidítés, tehát nem ebbe a csoportba tartozik. Példák: fert 
lú. fert pgorg., szpt., vuln.  

 r-
dulási gyakoriságuk magas (némileg önkényesen, de ha háromnál többször 

a-
ac. 

exc.~ excav.  l. utr. 
, o. s. , mou , 

                                                                                                                                         
*o.s. t-

eseteket. 
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szeou , ünj , conj. ö-
, Hgmm  

 Nem valódi rövidí  
mint már korábban említettem  nem is tartoznak ide igazán, tekintve, 
hogy új szóalakot hoznak létre. Példa: bifó  

g-
la

van-e szó. 
1 .  d í t é s e k .  Mint már az elhangzott, az ide tartozó 

elemek írásmódját nem a magyar helyesírási gyakorlat alakította ki, ha-
nem szabványok, nemzetközi szokások. Éppen ezért vizsgálatom szem-

korp Hgmm y-
Dcyl 'cilinderes dioptria', Dsph  

2. V a l ó d i  r ö v i d í t é s e k .  
lezárás. Példák: v. o. s. 
kml. e-

é-

szabályaink, a helyesírási javaslat (OH. 2004: 368, LACZKÓ B  
2009: 370) megengedi a pont nélküli írásmódot is, amennyiben a pont-

l-
dák: mou szeou ünj 
nem jav nfh 

 

o-
vábbiakban ezekkel nem foglalkozom, és vizsgálati anyagom kizárólag a v a -
l ó d i  r ö v i d í t é s e k r e  korlátozódik. 

A) H o m o n í m i a ,  s z i n o n í m i a .   Nem ritka jelenség, hogy ugyanaz 
a rövidítés többféleképpen feloldható.  Például a med. feloldása lehet: medicina 

medium medialis medicinalis 
(RövSz.). Ugyanígy a kp. - -ot 
is. (Utóbbi példa a saját korpuszból származik.) Ha a rövidítések feloldásai, a 
denotátumok eltérnek egymástól (azaz az azonos alakú rövidítések más-más je-
lentéssel bírnak), akkor ezek az alakok írásbeli homonimái egymásnak (CS. 
NAGY i-

van szó.  
 a lényegesebb 

kérdés  l-
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hat. Szemléletes példa a vizsgált korpuszból: az oculus dexter e-
o. d., o. dex., (köztes ponttal és szóközzel), 

od., odex., (csak a végén szerepel pont), o.d., o.dex. (köztes ponttal, de szóköz 
nélkül), ODEX é-
rek ki arra, hogy a felsorolt rövidítések elfogadhatóak- z-
zel a B) pontban foglalkozom), csupán érzékeltetni szeretném az alaki sokféle-
séget. További szinonim rövidítések a szemészeti kórlapokról: ünj ~ ünj. 

scler ~ scler. susp ~ susp. e-
suspected m sü. ~ s.ü. mko ~ 

mko. tbl ~ tbl. ~ tabl. rl ~ RL T ~ T. 
St ~ St Dg ~ Dg. ~ DG ~ DG. 

c helyett k) a rövidítés-
ben is hibásan jelenik meg: *kat. incip. < *katarakta incipiens 

 mivel az Orvosi helyesírási szótár nem engedi meg a 
cataracta fonetikus írásmódját  
írásmód szabályos/szabálytalan mivoltától eltekintve ugyanúgy szinonimája a 
cat. incip. rövidítésnek. 

A szinonim rövidítésekkel kapcsolatban az alábbi alapelv fogalmazható 
meg: önmagában az a jelenség, hogy egy fogalmat többféleképpen rövidítünk, 
nem kifogásolható. Ez annak az  általam már többször említett  ténynek az 

rövidítésnek. Nem mondhatjuk, hogy egy szószer-

o. d.
o. dex.), ez ugyanúgy elfogadható rövidítés. A 

k ö v e t k e z e t e s e k ! Nem csupán esztétikailag zavaró, de esetlegesen az ér-
telmezést is megnehezítheti, ha a jobb szemet  egyazon szövegen belül  hol o. 
d.-nek, hol od.-nek, hol o. dex.-nek stb. rövidítjük. Ez a következetlenség a vizs-

 

B) 
s z a k n y e l v b e n .   A kutatás második részében azt vizsgáltam, hogy mennyi-

e-
mészeti kórlapok szövegében. A vizsgálat során az OH., illetve B LACZKÓ 

szavak, végül a szókapcsolatok rövidítési módjait néztem meg. 
 

ö-
vidítésre: k. cs. v. 

conj. tabl. gyull. 
ac. anamn. chr.  Természete-
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megmarad. Pl.: Neos. Ultracort. e-

módon használják fel (OH. 2004: 363). Pl.: dg. 
diag.). 

Az 1. táblázatban láthatjuk összefoglalva a felsorolt rövidítések adatolt 
írásmódját, illetve a kétféle szótár (Rövidítésszótár, Orvosi helyesírási szótár) ál-
tal javasolt formát (amennyiben létezik ilyen). Az utolsó oszlopban az online or-

 

1. táblázat 

 rövidítései 

Adatolt 

írásmód 
Jelentés OHSz. RövSz. Pirula.net 

ac.   ac. ac. 

anamn.     

chr.    chr. 

conj.     

cs.     

dg ~ dg. ~ DG 

~ diag. 

  dg. DIAG. 

gyull.     

k. gy 

 

   

tabl., tbl.    tab. 

v.     

 
Az ö s s z e t e t t  s z a v a k  rövidítése legtöbbször úgy történik, hogy vesz-

- 
ponttal zárjuk le. Példák a korpuszból: fé. iv. kml. 

üt. r-
puszban rendre üt (pont nélküli) alakban szerepel. Az üt igével való homonímia 

 
Összetet

nincsen pont a rövidítés után, mivel az utótag teljes alak (OH. 2004: 366). A 
vizsgált szövegben erre példa a mkét 
kth. 

hogy ez a rövidítés a szövegben legtöbbször pont né a-
fés. 
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á-
val: subconj.  

A 2. táblázatban az említett rövidítések adatolt és javasolt írásmódjait lát-
hatjuk. 

2. táblázat 

Összetett szavak rövidítései 

Adatolt 

írásmód 
Jelentés OHSz. RövSz. Pirula.net 

iv  iv. iv. i.v. ~ IV 

fés.     

kth.     

mkét     

subconj. 

 

   

üt     

 
Nemcsak egyes szavakat, hanem gyakorta használt s z ó k a p c s o l a t o k a t  

is rövidíthetünk. A vizsgált orvosi szövegekben számos példát találunk erre. 
Ezeknek tipikus rövidítési módja az, hogy a rövidítés annyi ponttal és szóközzel 
elkülönített tagot tartalmaz, ahány különírt szóból áll a teljes szerkezet, a külön-

alakjainak (OH. 2004: 366). Ilyen típusú rövidítésre példák: j. o. o. 
d. sz. e. l. s. , st. p. 

p. e. s. ü. p-
csolatok rövidítéseinél gyakori jelenség, hogy a teljes alakban különírt elemek 
közé sem pontot, sem szóközt nem teszünk a rövidített formában (OH. 2004: 
366 m-
lített s. ü. sü. 
(szám szerint 25-ször), míg a különírt alak csupán egyszer. Hasonló példa az it. 

i-
dítést alkalmazzák: a már emlegetett od., os. 
ez a forma ritkább, mint a különírt o. d., o. s. alakváltozat. 

Szintén ilyen ritkább rövidítési formára példák a k mou r-
szeou ünj s-

ban pont nélkül szerepelnek, de a korpuszban ingadozik az írásmód a pontra 
a rö-

elválasztott m. o. u., sz. e. o. u., ü. n. j. formában. Joggal merül fel a gyanú, hogy 
biztosan valódi rövidítésekkel van-e dolgunk. A mou és a szeou például afféle 
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mértékegységként jelenik meg a kórlapokon: pl. a v. (látásélesség) = 1 mou 

szabványok alakítják ki a helyesírásukat. Bár a egy magyar 
kifejezés, mégis a pont nélküli, egybeírt forma arra enged következtetni, hogy 

n-
tén magyar kifejezéseket rövidítünk). 

Érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogyan e j t i k  a szakmabeliek az emlí-
tett kifejezéseket. Jelen kutatás erre nem terjed ki, de a távolabbi célok között 
szerepel egy ilyen irányú vizsgálat is. Ha ugyanis bebizonyosodik az a gyanú, 

-en-jé] vagy nfh [en-ef-

szók közé sorolnánk (vö. kft. [káefté], OH. 2004: 368). A mou, szeou kifejezések 
 a teljes alakot használ-

ják-e ( ), vagy pedig esetleg a fel nem oldott for-
mát. Ha az utóbbi, akkor hasonló jelenséget állapíthatunk meg, mint a B. ú. é. k. 
[búék, buék] vagy a spec. koll.[speckoll] rövidítések esetén, amelyek rövidítése 
megelevenedett a beszélt nyelvben. Hangsúlyozom azonban, hogy az említett 
gondolatok csupán feltételezések, bizonyításukhoz további kutatások szüksége-
sek. 

Léteznek bonyolultabb, szóösszetételt is tartalmazó rövidítések. Például: 
tln.  vvfény tln. esetében egy összetett 
szót (tárgylátás) és egy névutót rövidítenek sajátos módon: az eredeti írásmódot 

tl. n. helyett teljes egybeírást alkalmaznak, és csak a kifejezés 
végére teszik ki a pontot. A vvfény 
(visszfény

visszfény > vfény. Ehhez já-
vörös jével rövidítve. A v. vfény alak jobban 

tükrözi az eredeti írásmódot, de a gyakorlatban a vvfény terjedt el, ritkábban az 
utótagot is rövidítve: vvf. Mint már többször jeleztem, a rövidítések helyesírására 
nincsenek konkrét szabályaink, így ezek az alakok  e-
kintve  nem kifogásolhatók. 

ö-

azoktól eltér: nem ritkán pont nélkül és/vagy nagyb l-
 jegy-

zi meg B  LACZKÓ (2009: 370) az orvostanhallgatók számára írott tan-

CPC ~ CPC. i-
CSMO ~ CSMO. 

l-
da is létezik (ráadásul nem is szókapcsolat, hanem összetett 

szó): RI ~ R.I. 
CPC, CSMO) esetében a pont nélküli írásmód domináns, ezért 
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RI (a szóköz nélküli R.I. alak f
 mint B  LACZKÓ (2009: 370) megjegyzi  az ilyen 

írásmód szakmai szövegekben nem kifogásolható, a mindennapi írásgyakorlat-

ri. formát javaslom. 
Mint már többször utaltam rá, a mindennapi orvosi írásgyakorlatban rend-

kívül elterjedt a különírt szókapcsolatoknak az a rövidítési formája, hogy az  ál-
 rövidített elemek után kiteszik a pontot, míg a szóközt 

elhagyják (o.s., s.ü., p.e.). A szóközt viszont  hiába rövidítik le a teljes szót  
en hibásak, hasz-

ná  

3. táblázat 

Szókapcsolatok rövidítései 

Adatolt 

írásmód 
Jelentés OHSz. RövSz. Pirula.net 

it ~ it.     

j. o. ~ j.o.     

l. s. ~ l.s. ~ l. 

sin. ~ l. sin. 

  l. s. l.s. 

mou ~ mou. 

 

   

o. d. ~ o.d. ~ 

od. ~ o. dex. ~ 

o.dex. ~od. 

~odex 

   OD ~ O.D. 

p. e. ~ p.e.     

st. p. a-

 

   

sü. ~ s.ü.     

sz.e. e-

 

   

szeou ~ szeou. l-

v  

   

ünj ~ ünj. a-

 

   

vvfény ~ vvf. z-
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4. Ö s s z e f o g l a l á s .  Az orvosi nyelvre  á-
 

 idegen szóból álló terjedelmes szókapcsolatok, 
e-

vizsgálat tárgyának, módszerének ismertetése után részletesen tárgyaltam a rövi-
dítések körében gyakori szinonímiát, vagyis azt a jelenséget, amikor egy fogal-
mat többféleképpen rövidítenek. Megállapítottam, hogy az orvosi feljegyzések-
ben a sokféle alakváltozat használatában következetlenség mutatkozik. 
Részle
rövidítésében megmutatkozó tendenciákat, egyes bizonytalanabb esetekben ja-
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Abbreviations in Hungarian medical language: Abbrevations and their 

ortography in medical (ophthalmological) records 

A key characteristic of medical language  especially pieces of non-scientific everyday me-

dical language; for example clinical notes, charts  is that these texts contain complicated colloca-

tions with expressions coming from foreign languages. These collocations are often abbreviated to 

increase fast readability. The study focuses on the frequent abbreviations on the medical charts. 

The issue of abbreviations has only been dealt with indirectly by the regulations of medical 

orthography and this fact makes this study even more current. 

The following study is based on the texts of the clinical charts archives of an ophthalmologi-

cal clinic. This paper examines the most frequent abbreviations of single words, compounds and 

collocations. After a thorough analysis of the frequent spelling mistakes it can be concluded that 

there is a big inconsistency in the usage of everyday medical language. Abbreviations of the same 

abstract notion might be diverse even in the same text. Furthermore, this article also deals with 

other important issues, like the shifts between grammatical categories; abbreviations becoming ac-

ronyms. 
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