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Etimológiai játékok 
a nyelvtanításban

Bevezetés
A nyelvi kreativitás egyik legpregnánsabb megjelenési formája a nyelvi játék. Ennek 
fogalma különbözőképpen értelmezhető: pedagógiai-módszertani megközelítésben 
nyelvi játék minden a nyelvi kompetencia fejlesztését szolgáló játék, például a szerep
játék is. A köznapi szóhasználatban még tágabban értelmezik a kifejezést, s ide sorol
ják többek közt a rejtvények egy részét is. Eszerint a nyelvi játékokhoz tartozik pél
dául az akrosztichon, amikor is a verssorok kezdőbetűi vagy szótagjai értelmes szót 
alkotnak; ide sorolható az anagramma is, melynek lényege abban áll, hogy betűk fel
cserélésével más értelmes szó keletkezik; vagy megemlíthetjük még az ún. palindro- 
mot is, azaz olyan szavakat, amelyeket visszafelé olvasva vagy ugyanazt a szót, vagy 
más értelmes szót kapunk, s a sort még sokáig folytathatnánk.

Dolgozatomban azonban szűkebben értelmezem a nyelvi játék fogalmát: a nyelvi 
jelekkel, a jelrendszer és a kommunikáció szabályaival való kísérletezést, a normától 
eltérő, s ezért meglepő nyelvhasználatot értem rajta. A nyelv játékos felhasználásának 
a lényege valójában mindig ugyanaz: eltérés a normától, a megszokottól.1 A nyelvi já
ték alapszabálya abban áll, hogy a befogadót meglepjük, azaz érdeklődését egy várat
lan fordulattal keltsük fel (vö. Dittgen 1989:43). A nyelvi játék a nyelvvel való kreatív 
bánásmód eredménye, és akkor éri el hatását, ha nem válik talánnyá, azaz ha a fogadó 
számára a meglepetés, a rácsodálkozás erejével hat ugyan, de megfejthető.

Ahogy említettük, a nyelvi játék a normától való eltérésen alapul, ez azonban nem 
egyenértékű a hibával, amelyet a fogadó egyértelműen negatívan értékel. Hibának tart
juk ugyanis azokat az eltéréseket, amelyek mögött nem feltételezünk kommunikációs 
szándékot. A normától való eltérés értékmérője tehát az intenció, a szándékosság meg
léte, illetve annak hiánya.

A szándékos eltérések, azaz a nyelvi játékok többletértéke abban rejlik, hogy a sza
bályok akaratlagos megsértésével a szövegnek olyan többletjelentést kölcsönöznek, 
melyre a szabályszerű nyelvi megformálás nem lenne képes. A nyelvi játékokban rejlő 
funkcionális eltérések kommunikációs értéke abban nyilvánul meg, hogy a szöveget 
feltűnővé, meglepővé teszik; eredetiek, találékonyak, humorosak; többértelműek, rejt
vényt tartalmaznak; képesek bonyolult összefüggéseket egyszerűen és kevés nyelvi jellel 
kifejezni; többféle illokúciós aktust egyszerre megfogalmazni, pl. informálni, kommen
tálni, emocionalizálni stb.2

Ulrich (1999:13kk.) szerint ahhoz, hogy az eltérést nyelvi játéknak tekinthessük, 
négy feltételnek kell teljesülnie. Ezek magyarul összefoglalva a következők:
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1. Térj el célzottan és konzekvensen egy általánosan érvényes és követett nyelvi 
szabálytól!

2. Törekedj a kétértelműségre! Ne hagyd, hogy gyorsan és teljesen világossá vál
jon, hogy valójában mit is akarsz mondani, vagyis hogy megnyilatkozásoddal 
mit akarsz elérni!

3. Fogalmazd úgy a szöveged, hogy ne legyen azonnal érthető, a kíváncsi befoga
dó azonban értelmes mondanivalót várjon el tőle, és ennek a mondanivalónak a 
megtalálásában remélje meglelni a szövegben rejlő rejtvényt!

4. Fejezd ki magad úgy, hogy az elsődleges mondanivalód mögött legyen egy 
másodlagos is!

A „játékszabályok” alapján a nyelvi játékok általános jellemzői röviden így foglal
hatók össze (vö. Ulrich i.m. 26):

• a normától való szándékos eltérés;
• (rendszerfüggő vagy kontextuális) ambiguitás, azaz két-, illetve többértelműség;
• meglepetés, poén, rejtvény és
• egy másodlagos olvasat létrehozása.
A normától való eltérések a nyelv különböző szintjein figyelhetők meg.3 Ezek kö

zül tanulmányomban csak a szemantikai nyelvi játékokra, azon belül a lexikai ambi- 
guitáson alapuló nyelvi játékok egy fajtájára, az etimológiai játékokra térek ki, ezen 
belül is különös figyelmet szentelek az összetett szavaknak. Célom részben ezeknek a 
nyelvi játékoknak az osztályozása és bemutatása, valamint annak feltárása, hogyan 
válnak a nyelvi játékok itt bemutatott fajtái különböző szövegfajták/funkcionális stí
lusok meghatározó elemeivé. A szövegpéldák elsősorban magyar és német viccek, de 
helyet kapnak reklám- és sajtónyelvi példák is.

A vizsgálat során abból indultam ki, hogy a nyelvi játékon alapuló szövegeknek az 
anyanyelvi és az idegen nyelvi oktatásban is helyet kell kapniuk. A nyelvi játékok fel
ismerése ugyanis növeli a nyelvi tudatosságot, ezáltal a beszélő nyelvi kreativitására 
is kihatással van. A másik alapelv az, hogy az idegen nyelvi példákat is magyar nyelvi 
példákkal együtt, azokkal összevetve kell vizsgálni, mert ily módon - a kontrasztív 
szemlélet megvalósulásával - a nyelvi tudatosság kétszeresen is fejleszthető. A kont
rasztív szemlélet megvalósulását segíti az is, ha a fordíthatóság - illetve fordíthatat- 
lanság - kérdésére is kitérünk magyar-német, illetve német-magyar viszonylatban.

Az etimológiai játék terminust tág értelemben használom, ide sorolok minden olyan 
interpretációs nyelvi játékot, amelynek során egy szót más szavakkal hozunk elhomá
lyosult etimológiai vagy népetimológiai kapcsolatba. Mielőtt rátérnénk az egyes típu
sok tárgyalására, foglaljuk össze ezeknek a nyelvi játékoknak az általános jellemzőit!

Az etimológiai játékok hátterében valójában a beszélőnek az a törekvése húzódik 
meg, hogy a szavak motivációját, a szavak motivációs struktúráját megértse, azaz össze
függést találjon a formatív és a jelentés között. Beszélt nyelvi fordulattal élve úgy is 
fogalmazhatunk, hogy a beszélő megpróbálja megérteni, hogy miért éppen úgy nevez
zük a dolgokat. Ezt a kérdést sokszor nem egyszerű megválaszolni, hiszen a nyelvi jelek 
motivációjuk szempontjából igen változatos képet mutatnak. Károly (1970:346) első 
lépésben motiválatlan és motivált lexémákat különböztet meg, majd a motiváltakat 
közvetlenül motiváltakra (hangutánzó és hangulatfestő szavak) és közvetve motiváltakra 
osztja.4 A közvetve motivált lexikális elemek ismét két csoportot alkotnak: a szeman
tikailag motiváltak csoportjába tartoznak a többjelentésű lexémák, azaz a metaforikus



64 Forgács Erzsébet

és metonimikus névátvitelek (vö. Károly uo. és Schippan 1992:100). A közvetve mo
tivált lexikális elemek másik csoportját a szerkezetileg-szemantikailag motivált lexé- 
mák alkotják, ezen belül az egyszavas szerkezeteknél képzett, igekötős és összetett 
szavakat kell megemlíteni, a többszavas lexikális elemeknél frazémákat és idiómákat. 
Ezeknél a lexikális elemeknél beszél Schippan (i.m. 97) morfematikus motivációról.

A nyelvi játékok céljára leginkább ez utóbbi csoport, főként a valamilyen szóalko
tási eljárással keletkezett (képzett vagy összetett) szavak alkalmasak. Ezek esetében 
ugyanis a szót alkotó morfémák jelentéseiket „beleviszik” az új szóba, ugyanakkor az 
új szó jelentése nem mindig az őt alkotó morfémák jelentéseinek puszta összege. A szó 
motivációs struktúrája el is homályosulhat az idők folyamán, gondoljunk csak például 
olyan szavakra, amelyek ún. unikális morfémát tartalmaznak (vö. pl. ném. Himbeere 
’málna’, Brombeere ’szeder’, vagy az egyedi kötött morfémának tekinthető -batka a 
fabatka szóban - vö. fabatkát, azaz semmit sem ér vmi). Ha azonban a beszélő - meg
lévő nyelvi kompetenciájára támaszkodva - mégis valamiféle motiváltságot keres a 
szóban, azaz etimológiai összefüggéseket próbál felfedezni, akkor ez sokszor népeti- 
mológiás szószármaztatáshoz vezet. A népetimológiás folyamatok azonban a beszélő 
tudatában spontán zajlanak le, míg a nyelvi játék lényege éppen abban áll, hogy a be
szélő ezeket a folyamatokat tudatosan idézi elő, s akarattal, a humorkeltés céljával te
remt népetimológiás összefüggéseket, a normától eltérő interpretációkat.

1. Népetimológiás szószármaztatás
Vannak tehát olyan viccek, amelyeknek a poénja abból fakad, hogy két szó etimológi
ai, pontosabban népetimológiai összefüggésbe kerül - például hangzásbeli hasonló
ság alapján -, jóllehet az egy tőről való származtatás valójában helytelen.

Névtelen levelet kap a rendőr. Olvassa, olvassa, de nem érti.
- Őrmester úr, mi az, hogy ivadék? - kérdi a felettesétől. Az őrmester gondolkodik egy ide

ig, majd felcsillan a szeme:
- Hát a sör meg a bor!

Az ivadék az igével nincs etimológiai rokonságban. A TESz (II: 249k.) szerint 
ugyanis az ivadék az ívik ige származéka: ez finnugor eredetű szó, a finnugor alapalak 
*jokse- vagy *jokse lehetett. A szó eredeti jelentése valószínűleg ’fut’ (a ’fut’ és ’üze- 
kedik, ívik’ jelentéskapcsolatra 1. még a következő szópárokat: űz - üzekedik\ ném. 
laufen ’fut’ -belaufen ’meghág, fedez, üzekedik’ [pl. kutya], läufig ’felgerjedt, üzeke- 
dő’stb.).

Ugyanígy nincs köze a vakolat főnévnek a vak melléknévhez:

- Mi az: falon van és nem lát?
-???
- Vakolat.

Szintén nem egy szócsaládhoz tartoznak a német Ketz.er ’eretnek’ és Katz.e ’macska’ 
szavak. (A viccben a Ketz.er tulajdonképpen mint egy a Azz/ze-ból képzett szó, azaz 
*Kätz.er szerepel.)
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„Was ist ein Ketzer?” will die Lehrerin in der ersten Geschichtsstunde wissen. Paul springt 
auf:

„Der Mann von der Katze!”

Az etimológiai összefüggés a mai nyelvérzék számára el is homályosulhat, olyannyi
ra, hogy - szinkrón kompetenciánkkal - az egy tőről származó szavakat is homonimák- 
nak értékeljük, s így a szemantikai összekapcsolás humor forrása lesz.

A Zuchthaus szóösszetétel első tagja a züchten igével etimológiai rokonságban van 
(vö. Kluge 1989:817). A ’(növényt) termeszteni, (állatot) tenyészteni’, azaz ’nevelni, 
fegyelmezni’ jelentésű züchten és a szintén nevelést és fegyelmezést célzó Zuchthaus 
’fegyház’ egy szócsaládhoz tartoznak ugyan, a két szó szemantikai összekapcsolása 
mégis humor forrása (vö. Kluge 1989:817):

Beim Spaziergang fragt Sven vor den Gewächshäusern einer Gärtnerei:
„Vati, was wird da drin gemacht?”
„Da werden Blumen gezüchtet” erklärt der Vater. Als die Mutter am nächsten Tag Blumen 

vom Markt mitbringt, fragt der Junge:
„Mutti, sind die Blumen auch aus dem Zuchthaus?”

Hasonlóan elhomályosult az etimológiai összefüggés a következő példában is: mind a 
Wüste ’sivatag’, mind a Wüstling ’züllött ember, korhely, kéjenc’ egy közös mellék
névre mennek vissza, melynek feltételezett nyugati germán alakja *wösti (—> ófelné
met wuosti —> középfelnémet wüeste, wuoste) és eredeti jelentése ’műveletlen, üres, si
vár, puszta’ lehetett (vö. Kluge 1989:801):

Lehrer: „In der Wüste leben Volksstämme, die dort ständig umherziehen. Wie nennt man sie, 
Max? ” - „Das sind Wüstlinge.”

A népetimológiás szószármaztatás nyelvspecifikus jelenség, fordítása lehetetlen.

2. A morfémaszerkezet átértelmezése
A morfémaszerkezet átértelmezése például abban nyilvánulhat meg, hogy egy tőszó 
elemekre, azaz több szóra bomlik. Az ilyen viccek is lefordíthatatlanok:

- Mi a fasírt többes száma? - ??? - A fák sírtak.

A lexématorzítás lényege a szó morfológiai struktúrájának átértelmezése. A következő 
példában ugyanaz a hangsor értelmezhető toldalékos főnévként vagy összetételként is:

A vegyesboltban két tanulólány áll a pult mögött. Egy babakocsit toló fiatal nő áll meg a pult 
előtt és kissé hanyagul megkérdezi: - Cumitok van? - Mire az egyik lány: - Cumi az van, 
de cumitokot nem tartunk.

Az első esetben toldalékos szó a cumitok: cumi + -tok birtokos személyjel, az átértel
mezésben pedig a -tok-ból önálló lexéma: tok lesz, s így összetett szó „keletkezik”.

Morfémaszerkezeti átértelmezés történik a következő esetben ír:
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- Kik laknak a templomban?
-???
- Szószék.5

A szószék {szó + szók} összetett szóból Szósz (mint családnév) + -ék ún. heterogén több
séget kifejező többesjel (vagy a korábbi nyelvtanaink szerint összefoglaló jelentésű, 
illetve gyűjtőnévképző - vö. Keszler 2000:185k.) lesz:

A morfémaszerkezet újraértelmezése jelentheti a morfémahatárok eltolását, népeti- 
mológiás morfológiai szegmentálást is. Ilyenkor valójában nem létező szabad vagy 
kötött morfémák meglétét tételezzük fel a szóban:

- Soroljatok fel néhány állatot, gyerekek! - mondja a tanító néni az iskolában. Pistike jelent
kezik:

- Kutyuska, tehénke, lovacska.
- Nagyon jó, Pistike, de nem kell mindig hozzámondani, hogy -ka meg -ke, mondd szépen

kicsinyítőképző nélkül az állatneveket!
- Macs, kecs, csir.

A fenti példában a kutyuska, tehénke, lovacska analógiás sort alkotnak. Az analógia 
alapja tudvalévőén mindig egyfajta képzettársulás. A képzetek különböző csoportok
ba rendeződnek: az etimológiai képzetsorba tartoznak például ugyanazon szótő szár
mazékai; nyelvtani képzetsomak nevezzük az egy nyelvtani kategóriába tartozó szavakat 
stb. (vö. Horger 1920:34kk.). Ismét más csoportot, ún. mezőt alkotnak a szinonimák 
(paradigmatikai mező) vagy az antonimák, illetve azok a szavak, amelyek egymással 
kombinálhatok (szintaktikai mező) stb. Valójában tehát a mentális lexikon elrendező
déséről van itt szó. Az egy csoporthoz tartozó képzetek a közöttük lévő kapcsolat függ
vényében különböző mértékben segíthetik elő egymás felidézését. Fontos megjegyez
ni még, hogy a képzetek nyelvi megjelenései, a szavak nemcsak jelentésük, hanem 
formájuk alapján is csoportokba rendeződhetnek és felidézhetik egymást. A fenti pél
dában olyan szavak alkotnak analógiás sort, amelyekben a szótövek egy paradigmatikai 
mezőhöz tartoznak (a háziállat hiperonimával fedhetők le), s ugyanazon kicsinyítő
képzőt látjuk rajtuk. Az analógiás sorban „lappangó szabály” (vö. Bynon 1997:46) 
szerint ha elvonjuk a szóalakokból a -ka/-ke végződést, akkor megkapjuk a szótövet. 
Az analógiás sor hatására jönnek tehát létre játékos elvonással a *macs, *kecs és *csir 
alapszavak, amit egyrészt a formai hasonlóság, másrészt az egy szemantikai mezőhöz 
való tartozás tesz lehetővé.6 Horger megfogalmazása szerint ebben az esetben hamis 
analógiás kiterjesziésséi van dolgunk. Horger (1920: 41) szerint ugyanis „téves analó
gia az olyan, amelynél a megindító képzetnek valamely téves percepciója s ennek folytán 
helytelen közvetítő és irányító sorok ingerlése következtében keletkezett egy új alak”.7

A következő viccben a tőszót toldalékos szóalakként értelmezzük, s levágjuk róla a 
tárgy ragot, amely azonban valójában a tőhöz tartozik. A koszi ’étel’ monémának és a 
kosz, ’piszok’ tőszó tárgyragos alakjának az egybeesése humoros hatást kelt:8

- Mit lehet enni az üzemi konyhán?
-???
- Üzemi koszt.
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Az alábbi német vicc ugyanezen az eljáráson alapul, csak itt nem szuffixum, ha
nem feltételezett prefixum elvonásáról van szó:

„Die Vorsilbe un- bedeutet etwas Schlechtes!” erklärt der Lehrer. „Unglück, unmenschlich, 
Unsinn, undeutlich... Wer kann mir noch ein Beispiel nennen?” Meldet sich der kleine Kurt: 
„Unterricht^

Népetimológiás morfémaszerkezeti átértelmezéssel keletkezett az alábbi angol példa 
is (vö. Lendvai 1996: 46):

An awful curious bore, learning that a young lady was going to another city, asked: „What 
motive is taking you there, my dear?” -„I believe they call it a locomotive.”

Annak köszönhetően, hogy mind a motive/motív(um), mind a locomotive/lokomotív 
internacionalizmusok, a vicc - némi „erőszak árán” - voltaképpen fordítható (vö. 
Lendvai uo.):

Egy rettenetesen kíváncsi unatkozó ember, amikor megtudta, hogy egy fiatal hölgy más vá
rosba akar költözni, megkérdezte tőle: „Milyen „motív” viszi magát erre, kedvesem?” - 
„Azt hiszem, úgy hívják, hogy „lokomotív”.

(„Szójátékosabb” megoldást adna, ha a motív szót kicserélnénk motívumra, a lokomo- 
tívot pedig lokomotívumra lehetne játékosan eltorzítani.)

3. Álösszetételként való népetimológiás remotiváció
A népetimológiás remotiváció lényege itt abban áll, hogy egy tőszóban, illetve képzett 
szóban vagy rágós, jeles szóalakban - sokszor analógiás hatásra - két lexikális morfé- 
ma meglétét feltételezzük, azaz összetételként kezeljük és játékos formában nem léte
ző elemeire bontjuk. Lefordíthatatlan szójátékokról van szó:

Történelemórán a tanár felteszi a kérdést:
- Ki tudja megmondani, hány dúlás volt Magyarországon?
Móricka válaszol:
- Három: tatárdúlás, törökdúlás és felszabadúlás.

- Mi a különbség a trójai faló és a gordonka között?
-???
- Semmi. Mindkettő cselló.

- Hogyan készül a tarhonya?
-???
- Megborotválják a szórhonyát.

- A vámosok a határon egymás után belenéznek egy bőröndbe, s mind elpirulnak. Mi volt a
bőröndben?

-Vámpír.
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- Mi van a kisbárány fürdőszobájában?
- ???
- Barikád.

Álösszetételek játékos remotivációján alapulnak a következő német példák is. Az eljá
rás lényege itt is az, hogy a morfémahatárok eltolásával két olvasat lehetséges - a sza
vak humorosan összetételként is felfoghatók (vö. Ulrich 1980:187k.):

Allgemein I heit <— allgemein + -heit (képző) = ’általánosság; a köz(össég)’
*A111 gemeinheit <— (das) All + (die) Gemeinheit = ’a kozmosz gonosz viselkedése’

Abteil I e <— (das)Abteil + -e (a többes számjele) = ’vasúti fülkék, kocsik’ 
*Abt I eile <— (der) Abt + (die) Eile = ’az apát sietsége’

drama I tisch «- (das) Drama + -tisch (képző) = ’dramatikus’
*drama I tisch <— (das) Drama + (der) Tisch = (pl.) ’drámaírók asztala’

Nachteil I e «— (der) Nachteil + -e (a többes számjele) = ’hátrányok’
*Nacht I eile <— (die) Nacht + (die) Eile = ’éjszakai sietség’

4. Nyelvi játékok összetett szavakkal9
A szóösszetételekkel való játék igen kedvelt konstituáló eleme a nyelvi vicceknek. 
Vizsgálataim szerint a nyelvi vicceknek több mint egy harmadában a poén az ambigu- 
itás valamely fajtáján alapul, s ebben a csoportban előkelő helyet foglalnak el a kom- 
pozitumok (vö. Forgács 1994:165k.).

A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, milyen módozatai lehetségesek a szóösszeté
telek kreatív használatának, a típusok mennyiben feleltethetők meg a két nyelvben 
egymásnak, s mennyire lehet őket a másik nyelvre találóan lefordítani. Mielőtt azon
ban erre rátérnénk, térjünk ki röviden az összetételeknek azon tulajdonságaira, ame
lyeken a nyelvi játékoknak az alábbi típusai alapulnak.

Mint ismeretes, a szóösszetételek mondatokban, azaz konkrét beszédfordulatokban 
keletkeznek történeti fejlődés eredményeként. Keletkezésük feltétele az ismétlés, a 
megszokás, a reflexszerű használat. Az analógiás szóösszetételek is a mondatokban, 
illetve megnyilatkozásokban keletkezett összetételek mintájára születnek, így azok je
gy eit viselik. Ezzel magyarázható tehát, hogy - mint Pais (1951:144) is megfogalmaz
za - „a mondatbeli viszonykategóriák tükröződnek az összetételek elemeinek viszony
fajtáiban is”. Ugyanúgy tehát, mint a mondatok esetében, az összetételeknél is két alap
vető típus különböztethető meg, mégpedig a mellérendelés és az alárendelés. Különösen 
az utóbbi típushoz tartozó, azaz az alárendelő összetételek alkalmasak arra, hogy nyelvi 
játékokban felhasználjuk őket.

Az összetételeken alapuló nyelvi játékok - ha más és más eszközökkel is, de mind
- az összetételeknek azon tulajdonságát használják ki, amely az összetételeket a szó
szerkezetektől alapvetően megkülönbözteti. Addig ugyanis, amíg a szószerkezetnek - 
mint a mondatnak - visz.onykeltőfunkcióba, azaz viszonyjelentést van, addig az összetétel
- és általában a szó - esetében képz.etkeltőfunkcióxóX, azaz képz.etjelentésxoï beszélünk. 
Azt a történeti mozzanatot, amelyben a szintagma összetétellé válik, Pais (1951:141)
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így magyarázza: „Ha mondatokat mint beszélő alakítok, kimondok, illetőleg mint hall
gató felfogok, a szavak nem egyenként, nem is tömegesen, hanem bizonyos korlátolt 
csoportokban appercipiálódnak, bizonyos csoportokban fordulnak meg a tudat előte
rében vagy a tudat küszöbe körül. Ha ebből az appercepcióból hiányzik a változás, más 
szóval viszonyítás mozzanata, - mint pl. a drágakövek, ötszöget, szemfényvesztő ese
tében -, akkor a szókapcsolat, a szócsoport lélektani tekintetben nem szócsoport, ha
nem egyszerűen szó.”

Az összetételekben tehát eltűnik a szintagmajelleg. Azt a folyamatot, amelyben a 
szintagmából egy egységes jelentésű lexéma keletkezik, lexikaliz.álódásnak nevezzük. 
A lexikalizálódás egyik fajtája az. idiomatizálódás - Schippan (1992:105) terminoló
giája szerint más néven jelentésizolálódás [Bedeutungsisolierung] -, amelynek ered
ményeként az összetétel jelentése már nem egyenlő a tagok jelentéseinek összegével, 
azaz nem kikövetkeztethető, hanem megtanulható.10 A demotiváció a motiváltság el- 
homályosodását/eltűnését jelenti.

Az idiomatikusság, illetve a demotiváció mértékét parafrazálással, szószerkezetté 
való transzformálással tesztelhetjük, ami arra is lehetőséget ad, hogy az összetételi tagok 
közötti szemantikai viszonyokat leírjuk. Ha a szószerkezetté való átalakítással nem 
kapjuk meg az összetétel jelentését, akkor részben vagy teljesen motivált összetétellel 
van dolgunk: így pl. kékharisnya / kék harisnya, zöldasztal S zöld asztal, fehérterror 
* fehér terror, hidegháború hideg háború, vagy Blaubeere S blaue Beere, Blausäure 
S blaue Säure, Blaustrumpfs blauer Strumpf, Blaubart S blauer Bart stb. (vö. Schip
pan 1992:105).

Ha azonban a lexikalizálódás/idiomatizálódás/demotiváció felvázolt folyamatát, azaz 
a visz.onykeltés —» képz.etkeltés folyamatát visszafordítjuk, azaz a képz.etkeltés viszony
keltés folyamattá alakítjuk vissza, akkor nyelvi játékot hozhatunk létre. A hatás vagy 
azon alapul, hogy a folyamat megfordítása nem ugyanoda (ugyanahhoz a szintagmá
hoz) vezet vissza, vagy egyszerűen azon, hogy az összetétel elemeinek összetartozása, 
a kapcsolat milyensége tudatossá válik, s ez humor forrása lesz.

Pais (i. m. 143) megfogalmazása szerint az ismétlés, a megszokás odáig vezet, hogy 
bizonyos szócsoportok reflexszerű használatakor „eltűnik a képzetváltás mozzanata, s 
így ezek a szócsoportok elveszítik szószerkezet természetüket, és lélektani tekintetben 
szavakként hatnak”. Minél erősebb a megszokás, a használat reflexszerűsége, azaz a 
lexikalizáltság foka, annál humorosabb hatást kelt a remotivációs folyamat, amikor tehát 
a már képzetkeltő nyelvelem újra viszonykeltő nyelvelemekre esik szét.

4.Í. A mélyszerkezet antikonvencionális értelmezése
A szóösszetétel köztudottan azért az egyik legkedveltebb szóalkotási mód, mert komp
rimált kifejezést tesz lehetővé: sok kompozitum jelentését csak bonyolult szószerke
zettel lehet körülírni. Mivel az összetételek a szemantikai viszonyokat általában imp
licit módon fejezik ki, nem olyan egyértelműek, mint a viszonyokat explicit módon 
kifejtő szintagmák. Különösen érvényes ez az ún. jelentéssűrítő összetételekre. A szó
összetétel egy adott felszíni formájának tehát olykor több mélysz.erkez.et is megfelel
tethető.11

Ilyen - a mélyszerkezet, azaz determináns és determinátum kapcsolatának antikon
vencionális értelmezésén alapuló - vicc a következő is:
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Az erősen ittas, cikkcakkban közlekedő autóvezetőt megállítja a rendőr szilveszter éjszaká
ján: - Egy alkoholtesztet kell csinálnunk magával.,,- Mire az autós: - Ez nagyszerű! 
Melyik kocsmába megyünk?

A szerkezeti ambiguitás németre is átültethető:

Ein Autofahrer fährt in der Silvesternacht Schlangenlinien und wird von der Polizei gestoppt: 
„Wir müssen mit Ihnen einen Alkoholtest machen!” Darauf der Fahrer: „Wunderbar! In 
welche Kneipe gehen wir denn?”

A következő német vicc hatásmechanizmusa hasonló:

Schimpft der Chef mit der neuen Angestellten: „Eine Unverschämtheit, am Schreibtisch zu 
schlafen!” Die Neue treuherzig: „Aber, Herr Direktor, Sie hatten mir doch einen Traumjob 
versprochen!”

Itt is lehetséges a magyarra való fordítás:

A főnök leteremti az új beosztottat: - Micsoda arcátlanság, az íróasztalnál aludni! - Mire az 
újonc ártatlanul: - No de igazgató úr, Ön álmaim állását ígérte nekem!

A Restalkohol a németben - a normatív értelmezés szerint - a még a testben lévő vér- 
alkohol-mennyiséget jelenti (vö. DUW 1989:1248), nem pedig azt az alkoholt, ame
lyet még nem ittunk meg (vö. ném. Rest = m. maradék, maradvány):

Polizist bei der Verkehrskontrolle zum Autofahrer: „Haben Sie vielleicht noch Restalkohol?” 
Lallt der Autofahrer: „Ich verbitte mir die unverschämte Bettelei!”

A magyarra való átültetés ebben az esetben csak bonyolult körülírással lenne lehetsé
ges, ami egy vicc esetében nem szerencsés.

A reklám nyelve is kihasználja az összetételekkel való nyelvi játékot. Különösen a 
kompozitum mélyszerkezetének antikonvencionális értelmezésén alapuló nyelvi játék 
a gyakori, amelyre - mint jeleztük - az ún. jelentéssűrítő összetételek különösen al
kalmasak. Az alaptag és a meghatározó tag közötti viszony antikonvencionális értel
mezését látjuk például a Német Államvasutak egyik reklámjában is: a képen jobbról 
dugóban álló autók, balról az elzúgó vonat. A headline így szól: Begehen Sie doch auch 
mal Fahrerflucht. A Fahrerflucht normatív jelentésében ’ cserbenhagyásos közlekedé
si baleset okozásá’-t jelenti, az új olvasatban pedig ’az autótól való menekülés’-t, azaz 
’a vonattal való elutazás’-t.

A Peugeot 206 német reklámjának headline-ja egyetlen összetett szó: Hörspiel. 
Alatta (az autó fölött) egy fül kontúrjai, s a rajz mellett a magyarázat: Einfach Ihr Ohr 
auf die Anzeige legen und genießen: den leisen Hdi-Dieselmotor im Peugeot 206.

A kép alatti kisbetűs szöveg továbbviszi az ambiguitást: a Hörerwünsche kom
pozitum a szövegkörnyezetben szintén átértelmeződik. Ezen kívül még egy frazeologiz- 
mus is „betetőzi” a nyelvi játékot, amelynek az egyik komponense ugyancsak az Ohr:
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Jetzt werden Hörerwünsche erfüllt: im PEUGEOT 206 mit HDi-Common-Rail-Dieseltechno- 
logie. Wir haben den Dieselmotor um die Hälfte leiser gemacht, die Leistung (66 kW) erhöht 
und den Verbrauch gesenkt (im Mix 5,01 pro 100 km). Das heißt: Sie können den ganzen 
Fahrspaß in aller Ruhe genießen. Übrigens: Über beide Ohren verlieben können Sie sich 
direkt bei Ihrem PEUGEOT Händler.

4.2. Idiomatizált kompozitumok remotivációja
Némely alárendelő szóösszetétel oly mértékben idiomatizált, hogy az adekvát szókap
csolattá való transzformálás nehézségeket okoz, illetve megteremtődik a játékos értel
mezés lehetősége (vö. Schippan 1992: 105k.)

Az alábbi vicc is egy idiomatizált kompozitumnak, pontosabban szarkaláb szavunk
nak a kreatív remotivációján alapul:

A szarka kesereg: - Öregszem. Már a szemem körül hordom a lábam.

A vicc könnyen fordítható németre (vö. m. sz.arka\láb = ném. Krähen\fuß)\n

Der Krähe beklagt sich: „Ich werde älter. Ich trage schon meine Füße um meine Augen.”

A szem körüli ráncoknak szarkaláb elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitel ered
ménye, itt tehát valóban remotivációval van dolgunk. (Ugyanígy metaforás névátvi
telként jelentheti még a szarkaláb egy a boglárkafélék családjába tartozó növényt is, 
amelynek sarkantyús virága a szarka lábára emlékeztet. Erre a jelentésre azonban a 
német a (der) Rittersporn ’lovagi sarkantyú’ vagy (die) Ritterblume ’lovagvirág’ elne
vezéseket használja, amelyek megint csak metaforás névátvitel eredményei. Haszná
latos még a fogalom elnevezéseként a (der) Geißfuß elnevezés is, amely a virágot a 
kecske lábához hasonlítja. A magyar szarkaláb jelenthet még ’ákombákom írást’ is, a 
németben viszont ebben a jelentésben a (der) Hahnenfuß [kakasláb] használatos.)

Idiomatikus összetételek remotivációján alapulnak a következő Jean-viccek is:

- Jean, mi ez a rúzsfolt a nyakán?
- Száj hagyomány, uram.

- Jean, gyújtsa fel Anasztázia bárókisasszony házát!
- De miért, uram?
- Háztűznézőbe akarok menni.

- Jean, egy hétig nem borotválhat meg, és a jövő héten hoz egy éles baltát.
- Igen, uram... De miért?
- Szőrszálhasogató akarok lenni.

Az idiomatizált kompozitumok remotivációja a sajtónyelvben is gyakori. A HVG 2003. 
február 22-i számának 97. oldalán egy kórházi műtős jelenetet látunk: az orvosok ép
pen egy véres lábat operálnak - érműtétről van szó -, az orvosok kesztyűje is véres. A 
szövegben az érvágás összetett szó remotiválódik, azaz az átvitt jelentés kialakulását
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megelőző konkrét - a gyógyászat területéhez tartozó - jelentés is aktiválódik. (Mind
két jelentéssíkhoz kapcsolódik stílszerűen a szövegben a tőkeinjekció is.)

KÓRHÁZ-KONSZOLIDÁCIÓ UTÁN

Túlélő pénz
A fájdalmas érvágások még csak ezután következnek a nemrégiben 
összesen 2,8 milliárd forintos állami tőkeinjekcióban részesített 
kórházaknál, amelyek ezekben a hetekben alakítják ki 
az újabb adósságcsapda elkerülését célzó terveiket. Az ügyesebbek 
mentesülhetnek a kamatmentes hitel visszafizetésétől.

Az érvágás német megfelelője: (der) Aderlass, amely ugyancsak poliszém szó, jelen
tései: 1. ’nagyobb mennyiségű vér vétele az ütőérből’ és 2. ’érezhető anyagi, vagyoni 
veszteség’ (vö. DUW 79).

4.3. Remotiváció dekompozícióval
Az összetétel determináns és determinált tagja közötti viszony általában több mint egy 
egyszerű meghatározási viszony (vö. pl. Fischer - Uerpmann 1987:81k.). A dekom- 
pozíció, azaz az összetétel szintagmára való bontása remotiválja az összetételt, a két 
jelentés azonban nem egyezik meg: a drágakő nem egyszerűen egy akármilyen drága 
kő, az ötszög nem öt (darab) szöget jelent (vö. Pais i. m. 140). Pais (uo.) egy igen talá
ló példával szemlélteti az összetételi tagok összeforrottságát: „»Mit is akartál elérni azzal 
a szemfényvesztő viselkedéssel egy olyan komoly és élesen látó embernél?« Midőn eb
ben a mondatban ezen a részen: szemfényvesztő áthaladok mondás és hallás közben, 
egyáltalában nem merül fel lelkemben sem a szem, sem a fény, sem a vesztés szavak 
mondásakor vagy hallásakor megszokott képzet; a szócsoport kimondásakor és hallása
kor nem három, hanem csak egy képzet támad a beszélő és a hallgató lelkében. A mondat 
szemfényvesztő részéhez tehát nem járul olyan képzetváltás, aminő a Mit is akartál 
elérni? vagy egy olyan komoly és élesen látó embernél mondat-ízületeket kíséri.”

Az ismertetett remotivációs folyamatot példázza a következő vicc is - míg a vad
házasság összetétellel egy képzetet kapcsolok össze, addig a vad házasság szószerke
zetnek nem képzetkeltő, hanem (újra) viszonykeltő szerepe van, s a vadházasság sem
miképpen nem egyenlő a vad házassággal:

Szabóéknál a szomszédban nagy családi csetepaté volt. Mikor a vihar lecsendesedett, meg
kérdezi a kis Zsuzsi: - Anyu, ezt mondják vadházasságnak?

A németre való fordítás ugyan összetétellel nem oldható meg, a jelzős szószerkezet 
azonban játékosan kétféleképpen értelmezhető, ily módon tehát a fordítás lehetséges:

Bei Schneiders hat es einen kräftigen Ehestreit gegeben. Als sich die Wogen wieder geglättet 
haben, fragt die kleine Susi: „Mutti, nennt man das eine wilde Ehe?”

A magyar helyesírás nem elég következetes a hasonló esetekben. így például a mérges 
gomba és a kez.es bárány jelzős szerkezetként kezelendők, s az Akadémiai Kiadó által



Etimológiai játékok a nyelvtanításban 73

- a Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint - kiadott jelenleg érvényben lévő 
Magyar helyesírási szótár (szerk. Deme - Fábián - Tóth 1999:352, illetve 280) szerint 
két szóba kell őket írni. A szótárnak annyiban „igaza van”, hogy a gomba nem lehet 
’dühös’ értelemben mérges, s a báránynak sincs keze, ugyanakkor azonban a ^mérges
gomba ’mérgező gomba’ és a *kezesbárány ’szelíd ember’ a beszélők kompetenciája 
alapján mégis inkább összetételként kezelendők az olvasóterem, várószoba, felmosó
rongy stb. analógiájára, hiszen ezeket sem használjuk szószerkezetként. Nem a terem 
olvas, nem a szoba vár és nem a rongy mos fel, azaz ezek hasonlóképpen idiomatikus 
összetételek, mint a *mérgesgomba és a *kez,esbárány. A mérges kígyói a Magyar he
lyesírási szótár (352) szerint ugyancsak külön kell írni, noha a mérgeskígyó és a mér
ges kígyó között is van szemantikai különbség. S még egy érv: elképzelhetők olyan 
szövegek - gondoljunk csak a lehetséges világokat ábrázoló fiktív szövegre, például a 
mesére -, amelyekben a gomba valóban mérges, azaz ’dühös’, s a bárány valóban ke
zes, azaz ’van keze’. A jelentésbeli különbségeket azonban a jelenlegi helyesírással nem 
tudjuk érzékeltetni.

A következő viccben a *mérgesgomba és a mérges gomba különböző jelentései
nek kontrasztjából fakad a humor:

- Miről lehet felismerni a mérges gombát?
-???
- Ledobja a kalapját és ugrál rajta.

Mivel a mérges szó jelentéseinek a németben több szó felel meg: giftig és verärgert/ 
böse, így a vicc nem fordítható. A következő vicc ugyancsak lefordíthatatlan:

- Két keze van és négy lába - mi az?
-???
- Kezes bárány.

A következő - ismét lefordíthatatlan - viccben szintén egy összetett szó „esik szét”:

- Mit csinál a rongybaba, ha elveszti az egyik kezét?
-???
- Benyúl a fiókba és kivesz egy takarék szövetkezet.

A vicc poénja a takarékszövetkezet összetett szóval való összecsengésben rejlik, pon
tosabban a szövetkezet főnév (a szövetkezik igéből) és a szövet kezet, azaz ’szövetből 
készült kezet’ jelzős szószerkezet homonímiája a nyelvi játék alapja.13

A remotivációs dekompozíció módszerét a reklám is alkalmazza. Az összetétel szó
szerkezetté való felbontása az írásban olykor nem jelenik meg, csak a jelentés szint
jén. A SONY következő reklámjában az írásképben nem történik dekompozíció, de a 
kontextus jelzős szerkezetté bontja fel a headline összetett szavát (jóképű —> jó képű):
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Kicsi és jóképű!
Az ultrakönnyű PC-101,
1 millió pixeles felbontással.

A remotiváló kontextus a következő:

Azúj sony PC-101 videokamera Mega Pixel CCDchipje 1 millió pixeles felbontásával a lehető 
legélesebb és legtisztább képet nyújtja. A rendkívüli felbontásnak és a Carl Zeiss optikának 
köszönhetően az ultrakönnyű Handycam professzionális minőségű felvételeket készít. A Sony 
fejlesztésű Memory Stick adathordozó kártya vagy az USB-csatlakozás használatával egy
szerűen küldhet álló-, illetve mozgóképeket (MPEG formátumban) személyi számítógépére, 
ahol tetszés szerint tárolhatja, szerkesztheti őket. így bármikor idézi is vissza legkedvesebb 
emlékeit, azok ugyanolyan élesek lesznek, mint azon a napon, amelyen történtek.14

Az összetett szavakkal való játékoknak ez a fajtája a sajtónyelvben is megtalálható. A 
HVG 2003. március 29-i számának címlapján egy fehér békegalambot látunk, amely
nek szétterjesztett szárnyai alá rakétákat erősítettek. A háttérben egy város sziluettje 
és a vörös égbolt. A vastagon szedett cím: „Vad galamb.” Felette kisebb betűkkel szed
ve: „Iraki háború.” A vadgalamb összetétel jelzős szintagmára való bontásával itt is 
szemantikai átértelmezés ment végbe: a béke galambjából a háború vad galambja lett.

A nyelvi játék ez esetben a németbe egy az egyben átültethető, vö. Wildtaube és wilde 
Taube.

4.4. Szemantikai remotiváció szémák törlésével
Ez a csoport sokban hasonlít az előzőhöz. Ha például ugyanis a vadházasságot vad 
házasságként, a vadgalambot vad galambként értelmezzük, akkor - miközben szin
tagmára bontjuk fel az összetételeket - fontos szemantikai jegyeket hagyunk figyel
men kívül. Noha dekompozíció nélkül, de „járulékos” szemantikai jegyeknek a figyel
men kívül hagyásán alapuló interpretációs játékról van szó a következő példákban is. 
A két összetételi tag szemantikailag szoros egységet alkot, s a jelentés itt is több mint 
az összetételi tagok jelentéseinek a puszta összege.15

„Sagen Sie, kennen Sie Herrn Doktor Mahlzahn?” - „Aber ja doch, ich bin sein Arbeitgeber!” 
- „Oh, Ihnen gehört das Krankenhaus?” - „Nein, das gehört der Stadt, aber ich bin sein 
Privatpatient.”

A vicc azt a lehetőséget használja ki, hogy figyelmen kívül hagy egy a szójelentés 
szempontjából nagyon fontos szémát, miszerint nem mindenki munkaadó, aki valaki 
másnak valamilyen munkát ad/okoz, hanem csak az, aki ezt hivatalosan, tehát egy 
munkahelyen (vállalatnál stb.) teszi (vö. DUW: 136).16 A magyarra fordítás nem okoz 
gondot:

- Mondja csak, ismeri Őrlőfog doktor urat? - Természetesen, én vagyok a munkaadója. - 
Oh, az öné a kórház? - Nem, az a városé, én viszont Őrlőfog doktor úr privátpáciense 
vagyok.
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A remotivációt a kontextus is előidézheti azzal, hogy egy széma antikonvencionális 
megjelenítésével - vagy éppen elhagyásával - az összetételnek új jelentést kölcsönöz. 
Ezt az eljárást a jelentős mértékben idiomatizált szóösszetételekben lehet sikerrel al
kalmazni. Ilyen szó például a ném. Spottpreis, amely ’potom ár’-at, tehát ’nevetsége
sen alacsony ár’-at jelent:

„Ihre Verkäuferin hat so einen ironischen Zug um den Mund!” - „Naja, ist doch kein Wunder 
- bei diesen Spottpreisen!”

Az összetétel a kontextus hatására elemeire esik és új értelmezést nyer: vö. Spott = ’gúny; 
a csúfolódás tárgya’ + Preis = ’ár’, azaz Spottpreis az új olvasatban = ’olyan ár, ame
lyen gúnyolódni lehet’. A vicc magyarra nem fordítható.

4.5. Poli szem komponensen alapuló ambiguitas
A nyelvi jel köztudottan gyakran nem szimmetrikus felépítésű, ami azt jelenti, hogy 
egy hangsorral több jelentést is összekapcsolhatunk (vö. poliszémia és homonímia), s 
egy jelentés több hangsorral is kifejezhető (vö. szinonímia). így tehát az összetétel kettős 
értelmezhetősége abból is fakadhat, hogy az egyik összetételi tag többjelentésű szó, 
vagy van egy homonim párja.

A kontextusnak, jelen esetben az összetett szó másik (egyjelentésű) komponensé
nek a többértelműséget fel kell(ene) oldania. A vicc komikuma azonban éppen abban 
rejlik, hogy erről nem vesz tudomást, s így tudatosan hozza létre a kétértelműséget.

A poliszémia alakváltozás nélküli jelentésváltozás eredménye, lényege az egyazon 
szóval összekapcsolt képzet(ek) változása. A jelentésváltozásnak számos oka lehetsé
ges, például különböző lelki folyamatok, műveltségi változások stb. (vö. Pais i. m. 138), 
ezekre azonban itt most nem térek ki.

A következő viccben is poliszém szót találunk. A vicc poénja azon alapul, hogy a 
gólya egyrészt állatnév (vö. ném. Storch), másrészt pedig az elsőéves egyetemi/főis- 
kolai hallgatók megnevezése is (vö. ném. Fuchs):'1

Két béka találkozik. Az egyik nagy bőröndöt cipel.
- Hát te meg hova utazol?
- Ne kérdezősködj, menekülj te is! A jövő héten itt kezdődik a gólyatábor!

Mivel a németben a két jelentést két különböző szóval adjuk vissza, a vicc lefordítha
tatlan.

Az ún. Jean-viccek között számos példát lehet találni a kompozitumok poliszém 
komponensen alapuló ambigui tás ára:

- Jean, mi ez a trappolás az udvaron?
- Edzenek a futórózsák, uram.

kfutóróz,sa német megfelelője: Kletterrose. Adaptációs eljárással tehát a vicc fordít
ható:
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„Jean, was für ein Geräusch ist das da draußen im Garten?”
„Die Rosen klettern gerade über den Zaun, mein Herr.”18

A láb (nem. Fuß) poliszém szó. A kamatláb német ekvivalense: (der) Zinsfuß, amely 
összetételi tagjaiban tükörszószerűen egyezik a magyarral: (das) Zins + (der) Fuß. Ezért 
a fordítás lehetséges.

- Mi az abszolút lehetetlen? - ??? - Kamatlábra zoknit húzni.

Diakrón szempontból poliszémiával van dolgunk a következő' példában is:

- Melyik a legdrágább téli zöldség? - ??? - A síparadicsom.

A német (das) Paradies ’wundersamer Ort, der kein Unglück kennt; Garten Eden’ és a 
(der) Paradeis/Paradeiser ’Tomate’ etimológiailag szintúgy összefüggnek egymással, 
mint magyar megfelelőik. A Dél-Németországban és Ausztriában ma már ’paradicsom’ 
jelentésben használt Paradeis(er) eredetileg az édenkert csábító almájára vonatkozott 
(vö. Kluge 1989:526). A német és a magyar paradicsom egyaránt óperzsa eredetű, s 
’körülfalazott, körülkerített királyi, főúri vadaskert és díszpark’ volt a jelentése (vö. TESz 
III: 98kk. és Kluge uo.). A ’Tomate’jelentésben az ausztriai német Paradiesapfel ana
lógiájára nálunk is használatos volt a paradicsomalma elnevezés - a magyar paradi
csom (’Tomate’) ebből az összetételből keletkezett jelentéstapadással.

A következő német képviccek poénját szintén szóösszetételek poliszém komponen
sen alapuló kétértelműsége adja:

A német (der) Drache a sárkányt mint a ’mesékben szereplő, rendszerint szárnyas 
kígyóhoz hasonló, tüzet okádó, hatalmas karmú és (néha) több fejű rosszindulatú, kép
zeletbeli szörnyeteg’-et jelenti (vö. még DUW 360). A (der) Drachen ennek a mellék
formája, s jelentése a magyar sárkány mint ’röptethető gyermekjáték’-nak felel meg’ 
(vö. DUW uo.). A (der) Drachentöter összetételt tárgyi (vagy esetleg birtokos jelzős) 
összetételként foghatjuk fel, az összetétel első tagja azonban mindenesetre egyértel
műen a (der) Drache (’sárkány mint állat’) gyenge ragozású alakja. A vicc magyarra
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tökéletesen fordítható a sárkányölő összetétellel, hiszen a sárkány a magyarban is 
többjelentésű szó (vö. ÉrtSz. V: 1133).19

A (die) Kunst jelentése ’művészet’, mint ahogy a következő összetételekben is az: 
Kunstakademie = művészeti akadémia', Kunstausstellung = képzőművészeti kiállítás, 
tárlat', (der) Kunsthistoriker = művészettörténész, stb. Sok olyan összetétel van azon
ban, amelyekben a Kunst- előtag jelentése ’nem valódi, nem természetes, hanem mes
terségesen előállított, művi’. Ilyenek például a következők: (das) Kunstglied = mű
végtag, protézis', (die) Kunsteisbahn = műjégpálya', (das) Kunstleder = műbőr stb. Itt 
tehát a natürlich - künstlich ellentétről van szó.

Sok olyan német összetételnek, amelyben a Kunst ’művészet(i)’ jelentésben szere
pel, a magyar összetételekben mű- a megfelelője, ami - a szó ambiguitását kihasznál
va - az összetételek tréfás félreértelmezésére is lehetőséget adhat. A Kunstliebhaber 
például nem künstlicher Liebhaber, hanem olyan ember, aki szereti a művészetet. 
Magyar megfelelője a művészetek barátja vagy a műpártoló lehet. A műkedvelő'ugyanis 
megint csak poliszém, s inkább vonatkozik amatőrre (vö. ném. der Amateur), azaz olyan 
emberre, aki valamilyen tevékenységet nem hivatásosan, hanem csak laikus módon, 
kedvtelésből végez (vö. ném. der Laie), vagy - pejoratív értelemben - azt megfelelő 
tehetség és tudás nélkül, azaz dilettáns módon végzi (vö. ném. der Dilettant) (vö. ÉrtSz. 
V: 81k.). Ilyen összetételek még például a következők is: (die) Kunsthalle = műcsar
nok', (der) Kunsthändler = műkereskedő', (das) Kunstgebilde = műtárgy', (der) Kunst
kritiker - műbíráló, műkritikus’, (der) Kunstkenner = műértő stb.

A kép poénjét adó (der) Kunstdünger jelentése ’műtrágya’, s természetesen nem 
’művészi trágya’, azaz ’künstlicher (künstlich hergestellter) Dünger’ és nem ’künst
lerischer Dünger’. A Kunst ’művészet’ és a künstlich ’mű-, azaz mesterséges; mester
kélt’ szavak között ugyanúgy etimológiai összefüggés van, mint a magyar ekvivalen
sek esetében (vö. Kluge 1989: 419). (A künstlich jelentése a középfelnémetben még 
’kunstvoll’, azaz ’művészi’ volt - vö. Kluge uo.)

A poliszém komponensen alapuló ambiguitást a reklám is kihasználja. - A szövegkör
nyezet rendesen „arra való”, hogy az ambiguitást feloldja, azaz a nyelvi egységekhez 
egy aktuális jelentést rendeljen. A poliszémiát azonban éppen a kontextus is előhív
hatja. A pénzügyes szó hallatán például rögtön olyan emberre gondolunk, aki pénzügyek
kel foglalkozik, a következő reklámszövegben azonban a kompozitum ügyes kompo
nense szövegkonstituáló elemként előrevetítődik, s így a kompozitum szemantikailag 
átértelmeződik. Az alábbi szöveg egy befektetőknek, könyvelőknek és revizoroknak 
íródott „elrettentő útmutató” - németre lefordíthatatlan - reklámjából való (HVG 203. 
márc. 29., 70.) (kiemelés tőlem - F. E.):

Mi van a tőzsdei számok mögött? Mikor fogjunk
gyanút? Hogyan védjük meg pénzünket?
Jogos önvédelem „civileknek” és szakembereknek, 
ügyeseknek és pénzügyeseknek...

A két ügyest ma már - divergens jelentésfejlődés eredményeként - inkább homonimák- 
nak tekintjük.
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4.6. Homonim komponens okozta ambiguitas
A szinkrón megközelítés szerint azonos alakú szavakról van szó a következő szóössze
tételek egyik tagjában, mert a hangalak szempontjából azonos szavak jelentései között 
összefüggés mai nyelvérzékünkkel nem fedezhető fel.

- Mi szükséges a sörösláda cipeléséhez? - ??? - Rekeszizom.

- Hogy mondják röviden: baleseti sebész? - ??? - Emberöltő.20

- Melyik a legsárgább madár? - ??? - A citromhéja.

A felsorolt példák között jelentős különbségek vannak. Az ejtési és egyben helyesírási 
homonímia a héja1 és héja2 esetében egy morfológiailag tagolatlan jel és egy jelkap
csolat között áll fenn (vö. Károly 1970: 80k.). A héja ’madár’ és a héj-a ’gyümölcs vagy 
termés külső védőburka’ ún. vegyes típusú homonimák, tehát soha nem volt közöttük 
etimológiai összefüggés, ami elhomályosulhatott volna.

Mivel az azonos alakú szavak többnyire egy adott nyelv sajátjai, fordításuk lehetet
len. A következő német viccek, amelyek az egyik összetételi tag homonímiáján ala
pulnak, lefordíthatatlanok:

„Werden Schneemänner gebaut oder geboren?” - „Ist doch klar, gebaut!” - „Falsch! Noch 
nie was von Schneewehen gehört?”

A Schneewehen összetett szóban - amely ’hófúvás’-t jelent - az első tag (Schnee) je
lentése ’hó’, a második pedig a wehen ’fújni’ ige szófajváltással főnevesült származé
ka (das Wehen - egyes szám). A vicc ezt a második tagot a ’fáj’ (etw. tut weh) jelentés
sel hozza összefüggésbe, pontosabban annak származékával: die Wehen (többes szám) 
= ’szülési fájdalmak’.

A következő viccben a poént alkotó szóösszetétel mindkét tagja kétféleképpen ér
telmezhető:

Der General inspiziert neue Rekruten. Sagt einer: „Herr General, können Sie bitte mit Ihrem 
Dienstwagen einmal an meinem Auto vorbeifahren?” - „Und warum?” - „Ich wilFs ver
kaufen, und dann kann ich in die Anzeige setzen: generalüberholt.”

A konvencionális olvasatban egy autó akkor generalüberholt, ha teljes egészében el
végeztek rajta minden karbantartási munkát, nem pedig akkor, ha egy generális meg
előzi (vö. general = ’általános, egyetemes, (generális)’ + überholen = ’műszakilag fe
lülvizsgál, generáljavítást végez’, ill. (der) General = ’tábornok (generális)’ + überholen 
- ’(meg)előz, elébe vág, utolér’).

Végezetül lássunk két olyan illusztrált viccet, amelyekben a humor forrásául szol
gáló szóösszetétel - a kép hatására - többféleképpen is interpretálható:
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Ennek a viccnek a poénját a Kreuzfahrt szó ambiguitása teremti meg. Az összetétel 
jelentései: 1. ’Kreuzzug’, azaz ’keresztes hadjárat’, ill. 2. ’Seereise auf einem Luxus
schiff, das ein Meer oder größeres Binnengewässer durchkreuzt, befährt und dabei 
verschiedene Häfen anläuft, von denen aus die Touristen für Besichtigungen, Ausflüge 
u. ä. an Land gehen können’ (vö. DUW 898), azaz ’hosszú hajóút több kikötéssel’. A 
Kreuzfahrt első jelentése a (das) Kreuz, ’kereszt’ szóval van etimológiai kapcsolatban, 
míg a második jelentésében a kreuz.en igével függ össze, ez pedig a flamand kruisen 
szóra megy vissza, amelynek a jelentése ’hin- und herfahren’, azaz ’ide-oda utaz(gat)ni’ 
(vö. Kluge 1989: 412).21

A következő példában a kompozitumnak három jelentése is lehetséges:

„Wo schleppst du den armen Kater hin?” fragt Kati ihren Freund. „Ich muss Felix in Sicherheit 
bringen,” antwortet der Junge, „meine Eltern wollen sich ein Katerfrühstück machen.”

A Frühstück ’reggeli’ összetételi tag egyértelmű, a Kater viszont egyaránt jelenthet 
’kandúr’-t, illetve ’másnaposság’-ot. így a Katerfrühstück jelentheti egyrészt a macs
ka reggelijét, azaz a macskának szánt reggelit, másrészt pedig az általában heringből 
és savanyú uborkából álló reggelit, amelyet másnaposság (macskajaj) esetén ajánlatos 
elfogyasztani (vö. DUW: 821). A viccben azonban a legkevésbé konvencionális inter
pretáció adja a humor forrását: a Katerfrühstück a kandúrból készült reggelit is jelent
heti.

4.7. Homofón komponens okozta ambiguitas
A homofónia köztudottan a homonímiának az a fajtája, amikor két etimológiailag, sze
mantikailag és ortográfiailag különböző szót egyformán ejtünk ki. Ez a jelenség nem
csak egy nyelven belül, hanem több különböző nyelv elemei között is megfigyelhető:
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- Hogy hívják azt a cápát, amelyik állandóan az Antarktisz körül úszkál? - ??? - Délishark.

Az etimológiás játék a m. sark ’(Erd)pol’ és az ang. shark ’cápa’ összecsengésén ala
pul, ami a fordítót megoldhatatlan feladat elé állítja.

A következő viccben a poén egy idegen szó (ang. airport) népetimológiás átértel
mezésén alapul, pontosan azon, hogy az összetétel második tagja (port) mint angol tőszó 
a kiejtésben egy toldalékos (-t tárgyragos) magyar főnévvel (por + -t) esik egybe:

- Mit söpörnek a repülőtéren? - ??? - Airport.

Az orosz cmap ’öreg’ (a cmapbiü melléknév rövid állítmányi alakja) és az angolból 
származó cmap ’sztár, színpadi, mozi-, filmcsillag’) között szintén homofóniás kap
csolat van, ill. a két szó egyszerre felel meg a homofónia és a homográfia feltételeinek 
is (vö. Lendvay 1996: 55):

Epe)KHeB CMOTpnTCM b 3epKajio: „51 CTap ... h oneHb CTap ... h cynepcTap!”

A magyarra (vagy németre) való fordításban a nyelvi játék nem adható vissza.22 
Ebbe a csoportba sorolom azokat a nyelvi játékokat is, amelyekben hasonló hangzású 
szavak kerülnek egymással népetimológiás rokonságba. Teljesen különböző szavak más 
regiszterekben való kiejtése ugyanis homofóniás egybeesést eredményezhet, vö. mű
hold (regionális v. beszélt köznyelvi kiejtéssel) -a műhód\ morzsák (beszédhibás kiej
téssel) —> molyzsák:

- Mi az? Kicsi, szőrös, nagy fogai vannak és a Föld körül kering? - ??? - Műhód.

- Mi az a moly zsák? - Apjó pici kenyéjdajabkák.

Az efféle játékos népetimológiás összecsengések nyelvspecifikus jelenségek, ezért nem 
lehet lefordítani őket, illetve a nyelvi játék lényege is éppen abban van, hogy nem sza
bad őket lefordítani. Ezt a szabályt a következő rendőrvicc mutatja még nagyon szem
léletesen, mégpedig éppen a fenti szabálynak a megsértésével:

A rendőrök nyelvvizsgáznak. - Fordítsa le: Waterloo Bridge! - hangzik a feladat. Mire az 
egyik rendőr: - A víziló kártyázik.

5. Remotiváció/új implikáció az íráskép révén
A nyomtatott reklámban az írásképpel, a grafikai eszközökkel való játék jó lehetősé
geket teremt a remotivációra is. Remotiváción itt nem feltétlenül az „eredeti” motivá
ció megszüntetése és a nyelvi egység újramotiválása értendő, hanem inkább két elvi
leg lehetséges motivációval, azaz egy új implikációval való játék. Ebben a remotivációs 
játékban közvetve, azaz pontosabban szerkezetileg-szemantikailag motivált egyszavas 
és többszavas szerkezetek lehetnek érintettek (vö. Károly 1970:346). Mint a követke
ző - magyar reklámokból vett - példák mutatják, ebben a nyelvi játékban a szóössze
tételek a legkedveltebbek. A remotivációs folyamatban a hagyományos íráskép meg
változtatásának különböző típusait lehet megkülönböztetni. Az itt felsorolt példák az
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előbbiekkel mutatnak rokonságot, az újdonság tehát csupán abban áll, hogy a remo- 
tivációt/új implikációt, azaz az interpretációs játékot az íráskép (is) segíti érvényre 
juttatni.

5.7. Kötőjeles írásmód egybeírás helyett
Az egyébként egybeírandó összetett szó kötőjeles írásmódja új implikációt eredményez 
a következő májbetegségek elleni gyógyszert reklámozó szlogenben:

- Rossz-májúság ellen. (Legalon)

Ugyanez az eljárás sajátosan kettős értelmezést implikál az alábbi esetben:

-Változatlan fény-ár.

Az energiatakarékos izzót kínáló reklámszlogen egyrészt azt sugallja, hogy a fényár, 
azaz a fényerősség, s ugyanakkor a fény ára is változatlan.

- Közeg-ellenállás (alkoholmentes Schlossgold sör)

A nyelvi játék arra utal, hogy szondázáskor a „közegének, azaz a rendőrnek ellen le
het állni, hiszen a sör nem tartalmaz alkoholt.

5.2. Különírás egybeírás helyett
Új implikációt, új értelmezést eredményezhet egybeírandó szavak különírása:

- A nagy menő.

A Ford Explorer terepjáró autó valóban egy nagy (méretű) menő, ugyanakkor nagy
menő, azaz népszerű és sikeres is.

-A talp alá való. (Coral lábtörlő)

A lábtörlő szó szerint a talp alá való, az olvasó azonban akaratlanul asszociálja a talp- 
alávalót is, s a szó jelentése (’táncra perdítő muzsika’) pozitív asszociációkat kelt.

Ugyanezen az eljáráson alapulnak a következő szlogenek is:

- Szín. Tiszta. Whisky. (Evan Williams Whisky)

- Életre való. (Pharmavit)

-A kör kérdés? (Salvequik kör alakú sebtapasz)

-Az élet kedvéért. ((Plusssz pezsgőtabletta)

- Jó pofa sör. (Arany Ászok sör)



82 Forgács Erzsébet

- Legyen napra kész. (Nivea Sun napozókrém)

-A legjobb kor jön! (Orsi szárnyaskolbász)

- A szemre való divat, (napszemüveg)

5.3. Új implikáció nagybetűs írással
Grafikai eszközök, pl. a csupa nagybetűs írás is felhívhatja az olvasó figyelmét a több
féle interpretáció lehetőségére:

- Főszerepben a szép haj. (Schwarzkopf hajápolószer)

Az írásképpel történő remotiváció/új implikáció itt tárgyalt esetei nem fordíthatók, a 
fenti példa kivételével: In der HAUPTrolle die schönen Haare. A Haupt ugyanis épp
úgy poliszém szó, mint a magyar fő (’fej’ és ’fontos, első(dleges)’).

5.4. Vessző használata kötőjel helyett
Az új implikáció talán legérdekesebb példáját láthatjuk a következő reklámban:

- Megbirkózik sebbel, lobbal. (Neogranormon kenőcs)

A befogadó tudatában először - az írásmódtól függetlenül - minden bizonnyal a seb- 
bel-lobbal (egyébként kötőjeles írásmódú) összetett szó jelenik meg, ami a mai nyelv
használatban azt jelenti, hogy ’izgatott sietséggel’ (vö. TESz III: 505). Ez az összetétel 
valójában a seb ’gyorsaság, heveskedés’ (vö. a sebes melléknevet - pl. sebesvonat, vagy 
pl. sebtében/sebtiberi) és a vele rokon értelmű lobb ’gyorsaság, érzelmi felindulás’ (vö. 
pl. lobbanékony) összetételi tagok -val,-vel határozóragos alakjaiból forrt össze iker
szóvá (vö. TESz uo.). A sebbel-lobbal összetételben tehát a lobb és a seb jelentése is 
’gyorsaság’, azaz szinonimákkal van dolgunk. Itt a sebnek nincs a ’sérülés’ jelentésű 
seb szóhoz semmi köze (vö. TESz II: 779), a két seb tehát homonim pár. Ezt az etimo
lógiai eredeztetést adja meg Benkő (1995: 1312k.) is. A reklámozott kenőcs azonban 
égési sérülések kezelésére való, így az olvasó tudatában nemcsak az előbbi jelentés 
jelenik meg, hanem - mivel keresi a szlogen jelentése és a termék közötti kapcsolatot 
- olyan sebre (sérülésre) (is) gondol, amely szinte (be)fobban, azaz ég, s a lobb szót 
’égés’ jelentésében értékeli (a lobbot vet kifejezésben a lobb jelentése szintén ’láng’). 
A lobb főnév feltehetően a levegő mozgásának hangját utánzó lobban ige elvonással 
keletkezett származéka, a ’gyulladás’ jelentésű fob-nál pedig az elvonás mellett egy 
nyelvújításkori szóhasadásos folyamat is feltételezhető (vö. Benkő i. m. 903). A rek
lámszlogen megalkotói minden bizonnyal azzal is tisztában voltak, hogy a lob főnév 
jelentése tehát nemcsak ’villanás, lobbanás’ lehet, hanem ’valamely szervnek gyulla
dásos megbetegedése’ és az annak tüneteként jelentkező ’pirosság’ úgyszintén (vö. TESz 
IV: 836k.). A két szó vesszővel való elválasztása is ezt támasztja alá.
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5.5. Zárójelezés révén elért ambiguitas
A zárójel alkalmazása is szemantikai játékot tehet lehetővé. A német televízió egyik 
műsorának címe: Wa(h)re Liebe. A cím kettős jelentésű: a műsor az igaz szerelemről 
(wahre Liebe) és/vagy az áruba bocsátott szerelemről (Ware Liebe) szól. A homofóni- 
ás összecsengésre a zárójeles írásmód hívja fel a figyelmet.

6. Záró gondolatok
Vizsgálatomban abból indultam ki, hogy mind az anyanyelv, mind az idegen nyelv 
esetében a beszélő már meglévő tudására támaszkodik, kreatívan használja a nyelvet, 
például megkísérel etimológiai összefüggéseket keresni a lexikális elemek között, vagy 
például megpróbál már meglévő minták alapján (például összetett) szavakat megérte
ni, sőt alkotni is. A nyelvi közlések interpretációjakor tehát a nyelvhasználó ugyanazon 
elveket követi, amelyeket a nyelv elsajátításakor: a közlések alapján hipotéziseket al
kot, megalkotja a maga számára a szabályokat, ezeket azután analógiás úton kiterjesz
ti és saját beszédében kipróbálja. Ez a nyelvi kreativitás egy formája. A nyelvi kreati
vitás magasabb fokát mutatják - illetve feltételezik - azok a nyelvi játékok, amelyek a 
nyelvi jelek vagy jelkombinációk ambiguitását, a valós vagy vélt etimológiás össze
függéseket használják ki. A nyelvi kreativitáson alapuló szövegek felhasználása az 
idegen nyelv oktatásában azzal a haszonnal is járhat, hogy rávilágít az adott idegen nyelv 
és az anyanyelv azonosságaira és különbségeire, ez pedig a nyelvi tudatosság, különö
sen pedig a fordítási kompetencia kialakulásának elengedhetetlen feltétele.

Jegyzetek
1 Schellenberg és Tarassova (2002:108) szerint a Sprachspiel, azaz a nyelvi játék terminus a 
következőt jelenti: „den gewollt verfremdenden bzw. regelwidrigen Gebrauch üblicher Sprach
muster zur Auslösung überraschender, auch komischer Effekte (z. B. in pointierter Rededarstel
lung, Literatur, Werbung) oder auch als unterhaltendes Experiment mit Sprache auf den verschie
denen Sprach(system)ebenen (vom Phonem/Graphem über Morpheme, Wörter, Wortgruppen 
bis hin zum Text) und Spracheinsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Kommunikationsereig
nissen”.
2 A különböző szövegfajta-specifikus intenciókhoz és stratégiákhoz vö. Dittgen 1989:37.
3 A nyelvi játékok rendszerezéséhez vö. például Dittgen 1989; Forgács 2000; Forgács - Göndöcs 
1997; Hemmi 1994; Koller 1977.

4 A közvetlenül motivált szavaknál beszél Schippan (1992:97) fonematikus-fonetikus motiváci
óról [phonemisch-phonetische Motivation].
5 Egy hasonló példa, bár itt a többesjelet egy tőszóból vonjuk el: - Kik laknak az üveg alján? - 
??? - Buborék.
6 Megjegyzendő, hogy olyan hasonló hangzású szavak is alkothatnak képzetsorokat, azaz fel
idézhetik egymást, amelyek jelentései között semmiféle összefüggés nincs. Erre hozza Horger 
(1920: 35) a következő tréfás példát: „Itt látható a világ minden vadállatja: medve, farkas, orosz
lán, párduc, tigris, jaguar, február, március, április.” A következő vicc hatásmechanizmusa ha
sonlóképpen képzettársuláson alapul:
A rendőr azt a feladatot kapja, hogy számolja meg a hídon járó gyalogosokat. Elkezd hát szá
molni:
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- Egy darab, két darab, három darab...
Valaki rászól, hogy az embereket ne darabra számolja, hanem főre. Erre újra kezdi:
- Egy fő, két fő, három fő, négy fő, öt fő, hat fő, hétfő, kedd, szerda, csütörtök...
7 A fent ismertetett módon, tehát tulajdonképpen hamis analógia folytán honosodtak meg a 
magyarban a következő jövevényszavak alapalakjai: a csárda a szerb cardak-ből a tővégi -k 
elvonásával, mivel a többes számjelének értékelték; a medve a szláv medved-ből (vö. or. xtedeedb), 
ahol pedig a tőhöz tartozó - J-t egy az ómagyarban használatos kicsinyítő képzőnek érezték. így 
keletkezett az eredetileg ’nagyanya, öreg anyóka' jelentésű banya szavunk is a jóbanya (= jób, 
azaz ’jobb’ + anya) összetételből a jó asszony, jó gyermek, jó ember stb. analógiás sor hatására 
szintén téves elvonás eredményeként (vö. Horger 1920: 41).
8 Ilyen esetben, azaz egy tőszó és egy toldalékos szó egybeesésekor beszél Jászó (1995:439) 
vegyes típusú homonímiáról, mint a szótári és a nyelvtani homonímia mellett a homonímia 
harmadik csoportjáról. (Vö. a homofon komponens okozta ambiguitásnál: (air)port vs. por-t, 
ill. az összetételek homonim komponensen alapuló ambiguitásánál: héja vs. héj + a.)
9 A kompozitumok ambiguitásához a német viccekben vö. Forgács 1995.
10 Károly (1970: 273kk.) hangsúlyozza, hogy az összetételi tagok ismerete nem jelenti automa
tikusan a szóösszetétel megértését.
11 A „mélyszerkezet” terminust a Károly (uo.) szerinti értelmezésben használom.
12 A vicc angolra - kis módosítással - szintén adaptálható volna: vö. crow’s-foot <— crow ’varjú’ 
+foot ’láb’. Franciára ugyancsak adaptációs eljárással lenne átültethető: vö. patte-d'oie <— patte 
’láb’ + Voie ’lúd’ (vö. TESz I: 681).
13 A példa rokonságot mutat a 2. pont alatt felsoroltakkal, vö. pl. koszt : kosz-t, azaz itt is a 
morfémaszerkezet átértelmezéséről van szó, csak itt összetétellel van dolgunk.
14 A Westel karácsonyi ajándékjegy-reklámján a képnek van remotivációs dekompozíciós hatá
sa: A kézenfekvő'meglepetés (a képen az ajándékjegy valóban egy kézen fekszik). Ugyanezen a 
módszeren alapul a Diego szőnyeg-, pvc- és parkettaáruház reklámja is: a képen egy „talpra esett” 
macska (hiszen köztudott, hogy a macska mindig talpra esik), a szlogen: Talpraesett árak! - Az 
említett két reklámnyelvi példa közül egyik sem fordítható.
15 Vö. Ulrich (1980: 192) példáját is: „Die Putzfrau ist [...] nicht eine Frau, die irgendwann einmal 
putzt [...], sondern eine beruflich putzende Frau [...]”. Fontos ebben az összefüggésben Erben 
(1972:259), aki az összetétellel kapcsolatban ,,sein-Prâdikation”-rôl [kb. van-predikáció], míg a 
szintagmával kapcsolatban „tun-Prädikation”-rol [kb. tesz-predikáció] beszél.
16 Ebben a példában tulajdonképpen nem is szorosabb értelemben vett összetételről, hanem a 
német szakirodalomban ún. Zusammenbildung terminussal megkülönböztetett szóalkotási módról 
van szó, amely a képzéshez éppúgy közel áll. Az összetételektől abban különbözik, hogy nem 
két (vagy több) önálló szóra, hanem egy szintaktikai szerkezetre vezethető vissza. Ezért beszél 
a magyar szakirodalom az ilyen esetekben szintagma alapú képzésekről (vö. Kenesei 1997). Ha 
jelen esetben az Arbeitgeber szót kettébontjuk, akkor látjuk, hogy a második komponens, azaz 
*Geber nem önálló lexéma. Az Arbeitgeber a jemand, der jemandem offiziell eine Arbeit gibt 
szószerkezetből vált ki.
17 A TESz (I: 1069) a második jelentés kialakulását a következőképpen magyarázza: Jelentésé
nek kialakulása valószínűleg azzal van kapcsolatban, hogy a gólya mint költöző madár minden 
évben új jövevényként, „újoncként” jelenik meg nálunk; e jelentés tehát ugyanolyan szemléle
ten alapulhat, mint az első'fecske ’első jelentkező, elsőnek érkező személy’”. A második jelen
tés kialakulása tehát metaforás névátvitel eredménye.
18 L. még a következő viccet is: - Mi ez a lihegés, Jean? - Kifáradt a futószőnyeg, uram. (Vö. 
ném. (der) Laufteppich /(der) Läufer <— a laufen ’futni’ igéből.)
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19 Mint ismeretes, Siegfried a Nibelung-ének egyik központi alakja, germán mitikus hős, sár
kányölő.
20 Az emberöltő etimológiájához vö. TESz I: 759k.
21 Érdekes, hogy a Kreuzfahrer viszont csak olyan emberre vonatkozhat, aki keresztes hadjára
ton vesz részt (vö. DUW 898 és Kluge 1989:413: ’Teilnehmer an einem Kreuzzug’ - a Kreuzzug 
itt a ’keresztes hadjárat’jelentésben szerepel).
22 Lendvai (uo.) megadja ugyan a vicc szó szerinti fordítását, de az nem tudja visszaadni a nyelvi 
játék keltette humort: „Brezsnyev a tükörben nézegeti magát: - Sztár [öreg] vagyok... nagyon 
sztár vagyok... szupersztár vagyok.” Lendvay (uo.) felhívja a figyelmet az ouenb és a cynep közötti 
rokonértelműségre is.
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Szeptemberi újdonság!

Mit jelent helyesen írni angolul? Jelenti elsősor
ban a végződés nélküli és a toldalékolt szavak 
helyes írását: a kis és a nagy kezdőbetűk hasz
nálatát, a toldalékolás, az összeírás és a külön- 
írás, az elválasztás szabályainak az alkalmazá
sát; és jelenti az írásjelek helyes használatát. 
Ezeken kívül jó tudni azt is, hogy a magyarhoz 
szokott kézírásunk nem vezet-e félreértésekhez 
az angolban; hogy a szóalkotás bizonyos esete
ivel, a keltezéssel, a címzéssel, a számolási mű
veletekkel kapcsolatos helyesírási szabályok 
nem térnek-e el az általunk ismertektől. Mint
hogy az angol helyesírásnak amerikai változata 
is van, érdemes az amerikai helyesírás különle
gességeit is megismerni. (...)

Közismert tény, hogy anyanyelvét is másképpen látja az, aki idegen nyelvet ta
nul. Reméljük, hogy a magyar helyesírásnak is a javára válik e könyv tanulmá
nyozása. Az angol és a magyar helyesírás különbözőségeinek a tudatosítása ér
dekében következetesen felhívjuk olvasóink figyelmét azokra az esetekre, ame
lyekben a két nyelv helyesírási szabályai eltérnek egymástól.

Könyvünk a helyesírás szabályainak bemutatása mellett bőséges példatárával 
arra törekszik, hogy belőle az angol nyelvi ismereteket és az általános műveltsé
get is gyarapítani lehessen.

A szabályok közötti eligazodást Tárgymutató segíti.
A Gyakorlatok című fejezetet Kulcs könnyíti meg, és teszi alkalmassá a könyvet 

az egyéni tanulásra is.
(Részlet a szerző előszavából) 

136 oldal, 1450 Ft


