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A mondatszó, indulatszó, szómondat kategori-
zálást nem szójátéknak tartom, hanem könnyen és 
gyakran előforduló buktatónak, amely mind a szer-
kesztőknek, értelmezőknek, mind pedig a lektorok-
nak munkaigényes utánajárást, kutatást előlegez, 
mivel a szófaji megjelölések sem az értelmező, 
sem a kétnyelvű szótárakban nem egységesek. A 
szótárak természetesen magukon viselik a szer-
kesztői hozzáállás jegyeit, ám a kétnyelvű 
szótáraknál a forrás és a célnyelv belső törvény-
szerűsége már nem engedi meg az individuális sza-
badságot, "a kategorizálás a szóegyedek élete 
szempontjából, tehát a lexikológia és lexiko-
gráfia szempontjából híven tükrözi a szóalko-
tásban érvényesülő társadalmi törvényszerű-
séget" (Kelemen J. 10. old.) A mondatszó mint 
szó köztudottan nem mondatfelfogást tükröz; míg 
a szómondat mondattani kategória. A hangsúly 
nem ezen van. A kérdés az: miként osztályozzunk 
olyan nyelvi kategóriákat, amely a magyarban 
(forrásnyelv) és a szerbhorvátban (célnyelv) kü-
lönböző minősítést kapnak. Pl. az igen felelő 
mondatszó az ÉSZ-ban elsősorban határozószóként, 
másodsorban mondatszóként, harmadsorban főnévként 
szerepel. A szó szerbhorvát megfelelője a da. a 
szócikkben a római l-es alatt kötőszóként tár-
gyalt, római Il-es alatt pedig indulatszóként. 
Külön szócikkben dolgozza fel a szerbhorvát--ma-
gyar szótár a szó határozószós alakját. , 
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Mivel a szerbhorvát da csak szófaji szempont-
ból kap más előjelet, hangsúlyos alakváltozatai 
nincsenek, a számítógépes feldolgozás során (pon-
tosabban a kifordított anyag nyomtatásakor) egy-
azon cédulára került a kötőszó, az indulatszó 
és a határozószó értékű jelentés. 

A szerkesztő feladata szétválasztani a szó-
faji kategóriákat, azok köré csoportosítani a 
szigorúan odavágó frazeológiai anyagot, szófaji 
kategóriákon belül levezetni a jelentéstördelés 
hierarchikus képletét. 

A Morton Benson-féle szerbhorvát—angol szó-
tár a da címszót elsődlegesen mondatszóként tár-
gyalja, római Il-es alatt kötőszóként, római III 
alatt újfent mondatszó kategóriát kap a címszó, 
és végül IV-es alatt jelöli indulatszóként (kü-
lön szócikkre bontva). 

A szerbhorvát—magyar szótárban a kérdéses 
címszó első jelentése kötőszó értékű, ugyanazon 
szócikken belül (II.) indulatszó. Külön szócikk-
ben dolgozza fel a szótár az igenlő választ mint 
határozószót - e szócikken belül pedig stiláris 
klasszifikációt is ad. 

A szerbhorvátban az egyértelmű igenlő válasz 
a jeste mondatszó, amely a szerbhorvát—magyar 
szótárban következetesen a partikula szófaji meg-
jelölést kapja. A jeste tájnyelvi vagy népes vál-
tozata, a jeí, szótárunkban nem kapott helyet, 
ezért a számítógépes cédulákon sem szerepel ez 
az egyébként gyakran előforduló változat. 

A Hadrovics--Gáldi-féle Magyar-orosz nagy-
szótárban az igen római I. alatt állítószó, ró-
mai Il-es alatt határozószó (ugyanazon szócikken 
belül). 

A da szerbhorvát kötőszó, indulatszó és mon-
datszó lebontása a szerbhorvát--magyar szótárban 
a következő (a lebontás fontosságára a későbbiek-
ben térek rá). 

A római l-es keretében a jelentéstördelő 
l-es arab szám alatti jelentése a hogy b) pont 
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alatt: semhogy, hogysem; on je suvise jak da ga 
bolest tako brzo unisti. Arab 2-es: úgy, hogy; 
3) ha da ga ne zadrgase on bi pao ha meg nem fog-
ják elesik; 4) mégha, 5) bár, bárcsak (Kelemen 
József szerint a bár, bárcsak mondatszó); 6) 
hadd da cujem - hadd halljam (a hadd az ÉSZ szó-
tárban határozószó, indulatszó értékű jegyekkel); 
7) parancs, tiltás kifejezésére ne, nehogy! 
8) vajon, talán. A 9-es alatt a magyar az ugye, 
ugyebár mondatszó értékű határozószóval for-
dít. 10) kao da magyar megfelelője úgy határozó-
szó és mondatszó. 

A római Il-es szófaji meghatározása az in-
dulatszó arab 1) alatt de! be! da lepa coveka 
be szép ember; 2) hogy,méghogy. 

A lebontást azért találom fontosnak, mivel 
a szócikkben felállított jelentéstördelés 3 eset-
ben is félrevezetheti a szerkesztőt, méghozzá a 
bárcsak, a hadd és az ugye, ugyebár határozószó-
kat, mondatszókat illetően. Tudni illik az ugyebár, 
bárcsak magyar címszó mellett a kifordított anyag-
ban a kötőszó minősítés ugrik ki. A szerkesztő 
és értelmező figyelmétől függ a továbbiakban a 
magyar címszó klasszifikációjának helyessége vagy 
elírása. 

A da és jeste mint felelőszó ugyanazon cédu-
lán szerepel a magyar igén címszó alatt. Felépí-
tése a szerbhorvát--magyar szótárban a következő: 
da I.) adverbium arab 1) igenlő válasz; igen 
hoíeS li doíi - da; odgovori da ili ne - felelj, 
igen vagy nem!; pa da - persze. 

A jeste partikula c3a igen, úgy van, igaz. 
Tehát a képlet: igen, persze, úgy van, igaz... 

Viszont másmilyen az ÉSZ - igen - je. 
A bonyolult tagolásában, a legapróbb részletekbe 
menő felaprózottságában rámnehezedett ez a címszó. 
Múlt időben beszélek, mert az első kísérletünkről 
van szó, amikor is szlavistáknak adtuk értelmezni 
a cédulákat, tehát azoknak a nyelvészeknek és 
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szakembereknek, akiknek anyanyelvük a szerbhorvát, 
akik pontosan érzik (itt kapcsolódnék Zigány Judit 
tegnap elhangzott szavaihoz), akik ösztönösen meg-
érzik, hogy valami nincs rendben. Mi a számítógé-
pes anyag és az ÉSZ - alapján megszerkesztettük 
a szócikk forrásnyelvi, tehát magyar oldalát, a 
szerbhorvát rész a szlavisták gondozásába került. 

Az igen azon címszó, amely az ÉSZ-ben messze-
menően felülmúlja a kifordított anyag mennyiségét, 
összetettségét, azaz olyan csoportosítási, osztá-
lyozási rendszer elé kerülünk és olyan frazeoló-
giai példatár elé, amely törvényszerűen felveti 
a kérdést: mennyit szabad ebből kiemelni, hogyan 
szelektálni, tehát hol az a határvonal, amely a 
mi 3 kötetre tervezett szótárunkban irányadója 
és tanácsadója lehet a szótárforgatónak és mű-
fordítónak egyaránt. 

Tehát: az igen l-es felső indexszel határozó-
szó; stiláris jegye a választékos.Római I. alatt 
jelentése nagymértékben, nagy fokban, nagyon. 
A jelentéstördelő arab l-nek csak 12 alindexe 
van. (Nem sorolom fel mind a 12-t. Viszont a 
címszónak olyan fontos hangulati, érzelmi és ér-
tékskáláját kapjuk meg e 12 al-al kategóriában, 
hogy a szelektálás művelete szinte bántó, mert 
nem hagyható el az igen mint fokozó szó a cselekvés 
intenzitásának, az akarat, a szándék fokának hang-
súlyozásában: pl. Ön igen téved; Igen megörültem 
- vagy a tulajdonság, nagyság, jelentőség foko-
zása: pl. igen jó dolgozat, igen fontos ügy; 
a számszerű érték fokozása v. lefokozása: igen 
sok pénz, igen kevés hír; vagy határozószó előtt: 
ez igen rég történt; az még igen messze van;ta-
gadó és tiltó mondatban: ne igen, nem igen evett 
stb. 

Az igen mint határozószó stiláris jegyei: a 
választékos, népies, ritka. 

És elérkeztünk a mondatszó, határozószó és 
főnévi értékű igenhez, a 2-es felső indexszel ellá-
tott igenhez. A mondatszó első jelentése - az el-
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döntendő kérdésre adott felelet: igen, úgy van. 
- Esik az eső? Igen 1 (tehát az egyértelmű, vagy 
tiszta igenlés) szerbhorvátul jeste, da. 

És újból a lebontás: 
1. {kitérő feleletként) igen is, nem is 
2. (ellenvetésként) de igen, így volt 
3. ('helybenhagyásként) igen, ez így történt 
4. ^nyomatékos állításként) majd 

a megengedés kifejezésére, elmélkedő felelet-
ként, gúnyos nyomatékkal, kérdő hangmenettel stb. 

A szó főnévi felbontása a legegyszerűbb a 
(beleegyezésként^- adott válasz 

igennel felel 
igent mond 
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