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A nyelv „cseles csalafintaságai” 
–
a tudomány tükrében

Forgács Erzsébet Nyelvi játékok. Kreativitás 
a viccekben, a reklámnyelvben, a sajtó-
nyelvben és irodalmi szövegekben  címû 
könyve páratlan precizitással, tudományos 
mûgonddal megalkotott élvezetes olvas-
mány. Ez a contradictio in adiecto a mû 
– egyebek mellett – legnagyobb érdeme: a 
nyilvánvalóan hosszan tartó, körültekintõ 
gyûjtõmunkát igénylõ kutatás eredménye 
nemcsak a szûkebb értelemben vett nyel-
vészszakma szakirodalmát gazdagítja, ha-
nem jól hasznosítható kézikönyvet ad az 
anyanyelvet és a németet bármilyen szinten 
– az óvodától az egyetemig – közvetítõ pe-
dagógusok kezébe, és igényes ismeretter-
jesztést nyújt az érdeklõdõ laikusoknak.

A szerzõ a nyolc fejezetre osztott mû be-
vezetõjében világossá teszi, hogy a nyelvi 
játék fogalmát átfogó kategóriaként kezeli: 
õ a wittgensteini értelmezéstõl eltérõen a 
nyelv játékos felhasználását érti rajta. Majd 
gazdag szakirodalmi hivatkozásokra ala-
pozva körüljárja a nyelvi norma, illetve az 
attól való eltérés fogalmát. A második feje-
zetben, amely még mindig a munka beve-
zetésének része, a kiválasztott funkcionális 
stílusok és szövegfajták: a vicc, a reklám, 
a sajtónyelv és a szépirodalom nyelvének 
jellemzõit tekinti át. A dolgozat törzsét az 
ezt követõ négy fejezet adja, míg az utolsó 
kettõ rövidebb, a grafikai, ortográfiai és 
onomasztikai játékokat számba vevõ egység 
az olvasónak szinte minden érzékszervére, 
szellemére és humorérzékére ható „dessz-
ert” a mû végén. 

A tankönyvet alkotó fejezetek: a fonema-
tikai, grammatikai, szemantikai-pragmatikai, 
illetve az állandósult szókapcsolatokkal való 
nyelvi játékok – felépítése logikus és követ-
kezetes: a fejezet élén a címadó nyelvi, illetve 

ahhoz kapcsolódó kategória tisztázása és a 
vizsgált terület behatárolása áll, ezt követi a 
részletes tipológia a rendkívül gazdag – fõleg 
magyar és német nyelvû – példaanyaggal. 
(Németül egyébként mindenképpen ajánla-
tos tudni ennek a tudományos összefoglaló 
munkának a maradéktalan megértéséhez és 
élvezetéhez, bár a szerzõ mindenütt gondot 
fordít a német nyelvû példák megmagyará-
zására (íme egy „2 in 1”: a recenzens is él a 
literalizáció lehetõségével…).

A nyelvi játékok egyes típusainál a 
köznyelvi példák után a kiválasztott funk-
cionális stílusok területérõl kap bõséges 
szemléltetõ anyagot az olvasó. Különösen 
a vicc és a reklám az a szövegfajta, ahol 
csaknem az összes nyelvi játéklehetõség 
képviselteti magát. Az egyes fejezeteket 
pedig – az ötödik és a két utolsó, egészen 
rövid kivételével – összegzés zárja.

A nyelvi kreativitás mûködési mechaniz-
musát vizsgálva a szerzõ rendkívül mélyre 
ható nyomozó, illetve feltárómunkát végez: 
mind a magyar, mind a német, esetenként 
angol vagy orosz nyelvû példák esetében 
– ha szükséges – a nyelvtörténeti vonatkozá-
soktól kezdve a fordíthatóság kérdéséig. 
Nemcsak alaposak, hanem különösen 
érdekesek a frazeologizmusokról, illetve 
a közmondásokról szóló alfejezetek – ez 
utóbbiaknál a szerzõ egy mûszót: a közmon-
dás-persziflázst is bevezeti.

A szerzõ – mint elõszavában említi – 
könyvét igen széles célközönségnek szánja. 
Ennek a szándéknak a mû csaknem teljes 
mértékben meg is felel: minõsített nyelvész-
szakemberek, szigorló nyelvészhallgatók 
számára igényes és izgalmas tudományos 
kaland az egyes nyelvi játékok mûkö-
dési mechanizmusának nyomon követése. 
Nincs feltétlenül szükségük e mechanizmus 
magyarázatának maradéktalan megértésére 
a németül tanulóknak, illetve az idegen 
nyelvet tanító szakembereknek sem ahhoz, 
hogy haszonnal merítsenek a bõséges példa-
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anyagból. Még az általános és középis-
kolai magyartanároknak sem, akiknek a 
könyv remek lehetõséget adhat arra, hogy 
a többnyire népszerûtlen nyelvtanórák 
az anyanyelvvel való ismerkedés játékos 
és élvezhetõ alkalmai legyenek. Viszont 
éppen nekik, a nyelvészetet régebben 
tanult, az újabb kutatásokat nem ismerõ, 
de a továbbképzést, önmûvelést igénylõ 
szakembereknek lenne nagy segítség a 
könyv végén egy fogalomtár, de legaláb-
bis tárgymutató. A szöveg tartalmában is, 
nyelvezetében is egyre nehezebbé válik az 
ambiguitás különbözõ válfajait tárgyaló V. 
fejezettõl kezdve, s noha a szerzõ gondosan 
ügyel arra, hogy a terminusokat ne hagyja 
magyarázat, illetve a céljainak megfelelõ 
értelmezés nélkül, ezeket célszerû lenne egy 
külön is felkereshetõ helyen csoportosítani. 
A remotiváció szakszó magyarázatát például 
A frazeologizmus mint szövegstrukturáló 
elem – a literalizáció alcímet viselõ egység 
egyik jegyzetében találjuk (180.), bár ko-
rábban már többször is elõfordult. A VI., az 
állandósult szókapcsolatokkal foglalkozó 
fejezet zökkenõmentes befogadásához  
pedig még nagyobb segítség lenne egy 
szakszómagyarázat.

Külön említést érdemelnek a szöveget 
üdítõen sok helyen kiegészítõ, többségében 
színes (és jó minõségû), fõleg magyar és né-
met nyelvû reklámfotók, illetve karikatúrák, 
rajzok. Ezek nem pusztán kiegészítõ illuszt-
rációk (bár egy tudományos igénnyel írt 
könyv esetében sem feltétlenül hátrány, ha 
élvezet kézbe venni, lapozgatni); a képek 
minden esetben a törzsszöveg szerves részei, 
a verbális és vizuális üzenet interakcióját, 
egymásba játszását hivatottak szemléltetni.

Az olvasó a vonatkozó szakirodalom-
ban is részletes eligazítást kap, nemcsak a 
mû végén található irodalomjegyzékben, 
hanem a jegyzetapparátusban is. Ez utóbbi 
esetében kétségtelenül a lapalji jegyzet az 
„olvasóbarátabb” megoldás, de ebben a mû-
ben – a jegyzetek mennyisége okán – talán 
meg lehetett volna kísérelni valamiféle át-
csoportosítást. A gyakran igen terjedelmes, 
sokszor az oldal felét vagy több mint felét 
kitevõ jegyzetek nagy része probléma nél-
kül beemelhetõ lenne a törzsszövegbe, 
hiszen többségük szervesen illeszkedik 
hozzá. A rövidebb utalásokat, kiegészí-
téseket, valamint a hosszabb idegen nyelvû 
hivatkozásokat, idézeteket pedig lehetett 
volna a lap alján hagyni vagy a függelékbe 
„számûzni”.

Grätzer József SICC (szórakoztató idõtöl-
tések, cseles csalafintaságok) címû könyvé-
nek – amelyet a szerzõ is feltüntetett az 
irodalomjegyzékben – gyermekkorában e 
sorok írója a Játék a szavakkal címû fejezetét 
böngészte a legnagyobb élvezettel. Most, e  
rendkívül hasznos és élvezetes gyerekkönyv 
elsõ megjelenése után kereken hetven évvel 
egy, a nyelv „cseles csalafintaságait” tudo-
mányos igénnyel rendszerezõ, azoknak 
további kutatására is perspektívát nyitó 
tartalmas és értékes mûvet ajánlhat a szûkebb 
szakma és a szélesebb, a nyelvészet iránt 
érdeklõdõ közönség figyelmébe. (Forgács 
Erzsébet: Nyelvi játékok. Kreativitás a vic-
cekben, a reklámnyelvben, a sajtónyelvben 
és irodalmi szövegekben.Szeged: SZEK Juhász 
Gyula Felsõoktatási Kiadó, 2005. 290 p.)
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