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Az abszurd szójátékok egy lehetséges értelmezése a fogalmi integráció 
(blending) elmélete szerint 

 
1. Bevezetés 
 
A dolgozat célja az abszurd szójátékok egy lehetséges értelmezésének bemutatása Fauconnier 
és Turner fogalmi integrációs modellje alapján (vö. Fauconnier 2004, 2007, Kövecses 2005, 
2009, Tolcsvai Nagy 2006, Turner 2007). A vizsgálat korpuszát a L’art pour l’art Társulat1 
kiválasztott jelenetei, azok részletei képezik. 

A nyelvi humor korábbi értelmezését funkcionális kognitív nyelvészeti szemléletben 
átértékelve láthatóvá válik, hogy bizonyos szemantikailag korábban nehezen kezelhető 
eljárások, jelenségek a fogalmi integráció folyamatának eredményeiként jól magyarázhatók, 
értelmezhetők. A téma, a korpusz gazdagsága miatt ebben a kutatásban tematikusan 
összefüggő rövid szövegrészleteket vizsgáltam az egyes blendek működése kapcsán. Az egyes 
megnyilatkozások mellett további eredményeket hozott a jelentés feldolgozásának 
elemzésében a blendek egymásra épülésének figyelembe vétele. 

A dolgozatban szereplő meghatározó fogalmak (szójáték, abszurd humor, abszurd 
szójáték) értelmező áttekintése után vázolom a vizsgálat elméleti és módszertani keretét adó 
fogalmi integrációs modell főbb jellemzőit. A blending alkalmazható a szójátékok 
működésének modellálására és magyarázatára. A különböző integrációs eljárásokat tipikus 
példákkal, jelenetrészekkel szemléltetve mutatom be, jelezve a nyelvi anyag hatását a 
modellre (l. 5. fejezet). 
 
2. A főbb vizsgálati tényezők általános bemutatása 
2.1. A szójáték értelmezése 
 
A nyelvi játék általában olyan nyelvi formának tekinthető, amely eltér a megszokott 
szerkezetektől: valamilyen játékos elemet tartalmaz, mert nem tartja be a közösségi nyelvi 
szabályosságokat, s ezáltal a nyelvi formára irányítja a figyelmet (vö. Kugler–Tolcsvai Nagy 
2000: 172). Ez egyszerre szabadság a nyelvi kreativitás lehetőségei szempontjából, s egyúttal 
kötöttség is a tekintetben, hogy a közösség számára érthető szöveg jöjjön létre (Kugler–
Tolcsvai Nagy 2000: 172). Az író (megnyilatkozó) „széttördeli” a készen kapott kliséket és 
újraformálja őket (vö. Nagy 1968: 10). 

A komikumelméletekben általában szerepel egy „nem besorolható” eljárás, amelyet a 
szerzők nem, vagy nehezen illesztenek rendszerükbe (ötletes szójáték vö. Szalay 1983: 28–9), 
s ezekre magyarázat lehet a blending modellje. 

Némethné Varga Andrea doktori disszertációjában összefoglaló áttekintést ad a 
szójáték eddigi tudományos, retorikai–poétikai megítéléséről (N. Varga 2004: 56–75). 
Ezekben a definíciókban az alak és jelentés szétvált, a típusok pedig általában a szerkezeti 
eltérés fokozatai szerint jöttek létre (N. Varga 2004: 68). N. Varga meghatározása szerint a 
szójáték „azonos vagy hasonló hangzású, de különböző értelmű szavaknak meglepő, váratlan 
összekapcsolása, továbbá egyes szavaknak, szólásoknak, mondatoknak, illetve szavak, 
szólások, mondatok egyes szavainak eltorzítása” (N. Varga 2004: 72; vö. Szathmári 2004: 
218–19). Ez a definíció elég tág és átfogó, ugyanakkor az „egyes szavak eltorzítása” szintén 
szerkezeti megközelítésre utal. 

A formai oldal vizsgálata hasznos szempont lehet, noha jelen dolgozat inkább a 
szójáték működésére koncentrál. A jelentés különböző vetületei így nem adottnak, hanem 

                                                 
1 A L’art pour l’art társulat történetéről, munkásságáról l. a Társulat honlapja: http://www.lpl.hu/index.php 
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alakulásnak, a folyamat részének, és az alakulás eredményeinek (szerkezeti és műveleti 
jellegűnek) tekinthetők. 

A szójáték erejét N. Varga (2004: 81) szerint a feltűnés és a megfejtésre fordított 
energia adja, mivel az elvárási mintában „törés” alakul ki. Noha ez is egy lehetséges 
összetevője a hatásnak, a kérdés ennél összetettebb. 

Hozzátehetjük, hogy a szójátékok esetében sokkal inkább az ötvözésből adódó 
újraértelmezés során kialakuló jelentés újszerűsége érvényesül. Az a tapasztalat, hogy a 
szójátékos kifejezésmód lehetőséget ad korábban nem feltételezett vagy valamiért általában 
nem érvényesülő jelentésbeli összefüggések kialakítására. A szójátékokban kialakuló újszerű 
jelentések megértése által pedig egy, a hétköznapitól eltérő, sajátos szemléletből történő 
megismerés lehetősége kínálkozik. 
 
2.2. Az abszurd humor mint szemlélet – esztétikai háttér 
 
Az abszurd esztétikai megközelítésben összeférhetetlenségen alapul, ítéleteket, 
gondolatmeneteket fordít ki (Balotă 1979: 22, 41). Az abszurd szó etimológiájában a 
leghangsúlyosabb jelentés-összetevő az érzékelés hiányából, hiányosságából eredő meg nem 
értés, valamint a „fonák hangzás” (vö. Nyusztay 2010: 10). 

Az abszurd ábrázolás konvenciókat borít fel, s noha hihetetlen, egyéni, váratlan, 
mégsem tekinthető eleve érthetetlennek vagy értelmetlennek. A szélsőségesen hihetetlenként 
megjelenített szituáció kifejezetten alkalmas lehet létező, ugyanakkor visszásnak, képtelennek 
tekinthető közösségi viszonyok, helyzetek, viselkedésmódok felismertetésére. Az abszurd 
ábrázolás meghökkentő ötleteivel a tartalmi kifejezésnek sokkal hatásosabb megoldásait tudja 
nyújtani, mint a köznapi kifejezésmódok (Hermann–Szerdahelyi 1970: 29–30). 

Az abszurd színházban fontos szerepe van nyelvnek (Esslin 1967: 8–9). A dráma 
központi, világra vonatkozó tapasztalata, felismerése – például az élet értelmetlensége, 
bizonytalanság – azáltal is hangsúlyossá válik, hogy a szereplők nyelvhasználatát, 
kommunikációját befolyásolja. A szerzők nyíltan szakítanak bizonyos szövegalkotási, 
nyelvhasználati konvenciókkal. A színpadi történéseknek gyakran ellentmondó nyelvi 
kifejezés elsősorban a nyelvnek mint közlésnek a kérdését érinti, mintegy a kommunikáció 
„lehetetlenségét” hangsúlyozva (Esslin 1967: 10, Balotă 1979: 14). Ez a lehetetlenség 
azonban látszólagos, a sajátos szövegalkotás a szemléletmód változását ismerteti fel. 

A nyelvhasználati konvenciók kapcsán érdemes megemlíteni a szinkretizmust mint 
műveletet és esztétikai minőséget, amely hagyományosan stílusok ötvözését, keveredését 
jelenti (vö. Lachmann 1995: 266–275). A stílusérintkezésből olyan többértelműség alakul ki, 
amely összeférhetetlenséget eredményez. A szinkretizmus így többek közt olyan fogalmakkal 
társul, mint a groteszk vagy az abszurd. A játékos mozzanat, a nyelvi komikum lehetősége 
miatt egyik jellegzetes megvalósulása az ún. „bohókás szójáték” (Lachmann 1995: 270). 
 
2.3. Az abszurd humor forrásai a korpusz alapján 
 
A kutatás során vizsgált humoros megnyilatkozásokat nehéz lenne számszerűsíteni, s a 
dolgozatnak nem is célja, mivel a hatás elérésében, illetőleg a jelentésképzésben az „egy 
jelenetre eső szójátékok száma” kevésbé lényeges szempont. 

Mintegy 30 jelenet szövegéről s szójátékairól beszélhetünk: a kontextus 
magyarázóértéke miatt mások számára is hozzáférhetőket választottam2, emellett szerepelnek 
könyvrészletek. A jelenetekben bizonyos jelentésbeli többletek képileg is megjelennek, s 

                                                 
2 l. Felhasznált jelenetek 
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erősítik a nyelvi megoldások hatását. Ezért a dolgozatban a szójátékot ilyenkor tágabban 
értelmezzük, illetve ’nyelvi játék’ értelemben használjuk. 

A L’art pour l’art Társulat bizonyos jelenetei, szövegei esetében nem alakulnak ki új 
nyelvi konstrukciók (szókapcsolatok, összetételek stb.), illetve nem jellemző az 
újraértelmeződés a szójátékra jellemző ötvözött, sűrített formában. A kialakuló abszurd 
jelentés természetesen a szövegalkotásban is érvényesül, a nyelvi szerkezetek konvenciói 
azonban nem kifejezetten módosulnak. Vannak ugyanakkor elvárásaink a kontextus 
kialakulása kapcsán, működtetünk tapasztalati és diszkurzív sémákat (vö. Tolcsvai Nagy 
2001: 74–78), s ezeknek az összetett sémák, forgatókönyvek és ezekre vonatkozó jelenet 
között alakul ki az összeférhetetlenség. Ebben az esetben másfajta feldolgozás jellemző, a 
kontextuális változások miatt nagyobb kifejtettséggel járhat. 

A példa egy kosárlabda mérkőzés közvetítése: az egyik, teljes létszámú csapat fiatal 
férfiakból áll; az ellenfél egyetlen személy, Kovács néni, aki idős, mozgása viszonylag lassú, 
a játék alakulását sem tudja igazán követni. A közvetítés során például a következők 
hangzanak el: 
 
(1) 6:0 Hát, Kovács néninek rendezni kéne sorait...… a győzni akarást hiányolom a 

Kovács néni csapatból. Valószínű, a Horvátország elleni meccs sokat kivett belőle 
(1 a) 216:0 a litvánok javára Kovács nénivel szemben, aki bár becsülettel küzdött, de ez 

csak ennyire volt elég. 
 
A látható jelenet kontextusa önmagában is abszurd: a két csapat feltűnően nem 

egyenlő esélyekkel játszik, így a mérkőzés kimenetele a kezdetekor is egyértelmű. A 
mérkőzést a Kovács néni részéről hiábavaló küzdelem ellenére végigjátsszák. 

A jelentre vonatkozó szövegben nem módosulnak a nyelvi konvenciók, felismerhető a 
sportközvetítésekre jellemző stílus. Az összeférhetetlenség részben a sporteseményekre 
vonatkozó tudásunk (forgatókönyv) és a jelenet kontextusa között tapasztalható a csapatok 
felépítésével kapcsolatban. A közvetítés szövegében ez a – generikus tudásunk alapján – 
kivételes helyzet teljesen elvárhatóként, tipikusként értelmeződik. A megnyilatkozó ezt 
hangsúlyozva egy korábbi hasonló tapasztalatra is hivatkozik (a Horvátország elleni meccs). 
Ez a fajta értelmezési lehetőség további összeférhetetlenséget eredményez, amely azonban 
éppen konvencionális nyelvi megoldásokkal válik felismerhetővé. 

A szűkebben értelmezett szójátékok esetében a nyelvi szerkezetek, konvenciók 
megragadhatóbban módosulnak a forma és a jelentés oldaláról egyaránt. A korpuszban ezek a 
megoldások tekinthetők tipikusan ötvözésnek. Az újrakonstruált kifejezésekben jelentés-
összetevők kevésbé kifejtettek, az így létrejött tartalom „sűrített”, feldolgozásuk nagyobb 
mentális erőfeszítést igényelhet. A dolgozat elsősorban ezeknek a működésével, 
értelmezésével foglalkozik. 

Néhány megnyilatkozásban egyformán hangsúlyos lehet a nyelvi szerkezeteket érintő, 
szűkebb értelemben szójátékos, és az összetett tapasztalati, diszkurzív sémákat, 
forgatókönyveket alakító ötvözés együttese. Ekkor alkalmi homonímia, poliszémia alakul ki, 
vagy az újraértelmezés során az adott kontextusnak megfelelő, általában szószerinti jelentések 
válnak elsődlegessé. Ebben az esetben több hasonlóan mozgósított séma, több hasonló jellegű 
szójáték épül egymásra, vagy nagyobb kifejtéssel, az összekapcsolódó tudáselemek explicit 
megjelenésével értelmeződik újra az adott kifejezés. Ez a megoldás a korpusz rövidebb 
szövegeire jellemző (pl. hírszövegek, monológok), valamint idesorolhatók egyes abszurd 
dialógusok is, például Boborján rekordkísérletei kapcsán: 
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(2) RIPORTER: Elárulná, honnan vette ezt a bonyolult nevet?  
BOBORJÁN: Nem vettem sehonnan. Azt hiszi, hogy pénzt adok érte?! Azt hiszi, hogy 
van egy névbolt, ahol az emberek kosárkával mászkálnak?! És leveszik a polcról azt, 
hogy Józsi? De aztán mégis az Ubult választják, mer’ az olcsóbb, mer’ ronda? Aztán 
észreveszi, hogy Erzsi-leértékelés van?! És akkor megveszi férfi létére és megy haza 
bajszosan, hogy ő a Bözsi?!... 

 
A dialógusban a vesz poliszém jelentései jelennek meg: az „elvárható” általános 

’valamilyen módon hozzájut valamihez’, és egy szűkebb jelentés, amikor ’valamilyen 
ellenérték kifizetése által jut valaki valamihez’. A ko-textusnak megfelelően először az 
általánosabb jelentés az elvárható, mivel a névhez való hozzájutásra utal. A – hangsúlyozottan 
képtelennek tartott – magyarázat során azonban az általános jelentés teljesen háttérbe szorul, 
mintha eredetileg is a szűkebb értelmezésben (’pénzért vásárol’) jelent volna meg. A vásárlás 
forgatókönyvének elemeit (pénz adok érte, névbolt, kosárka, polc, leértékelés) nyelvileg 
kifejtve, ezáltal hangsúlyozva fokozatosan értelmeződik át a kontextus. A megértés 
folyamatában a megnyilatkozás újraértelmezése során alakul ki az alkalmi poliszémia, 
legalábbis a szűkebb és tágabb jelentés együttes jelenléte. A szövegrészletben ismét 
felismerhetővé, reflektálttá teszik az újraértelmezést, s az abból adódó összeférhetetlenséget, 
erre utalnak a kérdések, az előadásban a hangsúlyozás, a lejegyzésben pedig az írásjelek. 
 
2.4. Abszurd humor a nyelvi szerkezetekben 
 
A Társulatra jellemző abszurd humor nem azonosítható a szűkebb értelemben vett szójátékok 
kitalálásával, mivel ez munkásságuknak csak egy részére jellemző. Emellett a szójátékok 
alapvetően a jelenetekben, tehát tágabb szituációs, tematikus és nyelvi kontextusukban 
érvényesülnek, így hozzák létre az abszurd jelentéseket. A sajátos szemléletmód ennek 
megfelelően nem hétköznapi nyelvi közegben válik hozzáférhetővé. 

A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogyan írható le az abszurd szójátékok működése, 
különböző jelentés-összetevők összekapcsolása, a konstrukciók újraértelmezése, a szószerinti 
jelentések közös fogalmi összetevői (vö. Tolcsvai Nagy 1996: 245), s milyen műveletekkel 
dolgozhatók fel. Az elemzésben nem elhanyagolható kérdés az abszurd szemléletre jellemző 
inkongruencia a nyelvi konstruálásban, illetve a feldolgozás során. 

Ahogy arról már szó volt, a jelenetekben gyakori jelenség, hogy a szójátékok és nyelvi 
játékok egyik értelmezési lehetősége vizuális, sőt multimediális hatásra jön létre. A dolgozat 
elsősorban a nyelvi összetevőkre koncentrálva vizsgálja az abszurd szójátékokat, noha a 
vizualitás vizsgálati szempontja további elemzésekhez kínál lehetőségeket a későbbiekben. 
 
2.5. Az abszurd szójáték mint szemantikai probléma: elméleti-módszertani keret  
 
A dolgozatban a szójátékot elsősorban szemantikai problémaként közelítettem meg. A 
szójáték esetében a feltűnőség, a reprezentált szemléletmód kapcsán nagyobb 
magyarázóértéke lehet egy, a korábbi, elsősorban szerkezeti jellegű megközelítésekhez képest 
más természetű elméleti-módszertani keretnek. 

A funkcionális, kognitív nyelvészeti szemlélet erre alkalmas (vö. Ladányi–Tolcsvai 
Nagy 2008: 21–26): kiemeli a nyelv interaktív és interszubjektív megismerő funkcióját, mely 
által a megnyilatkozók, a diskurzus résztvevői világreprezentációkat hoznak létre. A 
diskurzus során a megnyilatkozások felismerhetővé teszik az általuk létrehozott 
világreprezentációt. Emellett a funkcionális megközelítés hangsúlyozza a jelentés és a nyelvi 
funkciók elsődlegességét, a funkciók és a formák közti kapcsolatot eredendően motiváltnak 
tekinti (Ladányi–Tolcsvai Nagy 2008: 22). Fontos, hogy a keretben a nyelvi kifejezések olyan 
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szabályosságot mutató mintázatok, amelyet a beszélői szándék és a hallgatói elvárás valós 
nyelvi interakcióban határoz meg (Ladányi–Tolcsvai Nagy 2008: 26). 

A nyelvhasználat jellemzően adaptív természetű, alkalmazkodás és alakítás 
értelemben egyaránt (Tátrai 2011: 32–34). Ez nemcsak az adott fizikai és társas környezethez 
való alkalmazkodást jelenti, hanem változást is idézhet elő a kontextusban, vagyis „a világot 
is szavainkhoz igazíthatjuk”. 

Ebben a szemléletben lényeges a tágabban értelmezett kontextus mint magyarázóelv: a 
kontextus mint a szituációra, a cselekvésre és az témára vonatkozó ismeretek tartománya, 
illetőleg viszonyrendszer, amely a résztvevőket, illetve azok fizikai, társas és mentális világát 
foglalja magában (Tátrai 2004: 479). A szituációs kontextus jelöli a kommunikációs 
tényezőket, körülményeket, más szóval a beszédhelyzetet. A tematikus kontextus a résztvevők 
világról való előzetes tudásához kötődik (Tátrai 2004: 482). A kontextus létrehozása közös és 
kölcsönös tudáshoz kapcsolódik: a megnyilatkozó és a befogadó egyaránt feltételezi a 
másikról, hogy rendelkezik olyan, nyelvileg nem kifejtett háttérismeretekkel, amelyek alapján 
képes releváns következtetések végrehajtására az adott interakció során (Tátrai 2011: 127–8). 
Ez a közös tudás az interakció során újraformálódhat. 

A dolgozat kísérletet tesz arra, hogy a szójátékokat a blending modelljében vizsgálja 
(vö. Fauconnier 2004: 666–70; Kövecses 2005: 227, 2009: 272; Fauconnier 2007: 351–376; 
Turner 2007: 377–393). A mentális tér részlegesen vagy időszakosan összegyűlt 
tudáselemekből áll. Tudáskeretekből és kognitív modellekből tartalmaz elemeket, egyetlen 
mentális tér létrejöhet több kognitív modellből származó tudáselemekből (Fauconnier 2007: 
351–376). A mentális tér nem közvetlenül nyelvi jelenség, de elősegíti a nyelvi konstruálást 
és a tartalmak kidolgozását. A gondolkodásban és a diskurzus folyamatában szerveződik, 
módosulhat a társalgás során, az adott kommunikációs szándék szerint, a beszélgetés 
előrehaladtával dolgozódik ki, s a terek egymáshoz is kapcsolódhatnak különböző 
megfelelések által, például ha a tereknek azonos tulajdonságaik, jellemzőik vannak. 
Többszörös kapcsolódási ösvények lehetségesek a szituációs és a tematikus kontextus 
tényezői alapján is, többszörös értelmezhetőséget kínálva. Az elmélet szerint az emberi 
gondolkodás összetettségének leírásához több tartományú modellre, hálózatra van szükség. 

A fogalmi integráció/ötvözés során mentális bemeneti terek résztulajdonságaiból, 
szelektált megfelelési viszonyaiból jelentés-összetevők alakulnak ki. A bemeneti terek 
összekapcsolt tudáselemei a generikus (általános, közös jegyeket tartalmazó) tér szerint 
kivetítve jelennek meg a vegyülés terében (Turner 2007: 377–393). Nem feltétlenül tudatos 
művelet, az így létrejött szerkezetek azonban gyakran elsáncolódnak mint egységek. A 
blendet emergens struktúra jellemzi, olyan többlet, amely nem a bemeneti terekből 
közvetlenül származik: lehet a bemeneti terek egymáshoz képest jelentkező viszonya, amely 
külön-külön nem jelenik meg; háttértudás, kontextus; kidolgozás (elaboráció) a megfelelési 
viszonyok szerint. 

A blending aktualizált tudás, művelet és eredmény (vö. Tolcsvai Nagy 2006: 638–40). 
Ez egy általános művelet, blendként értelmezhető a jelzős főnév, vagy az igekötős ige (vö. 
Tolcsvai Nagy 2005: 27–43). A blending, mivel dinamikus művelet, alkalmazható a több 
értelmezési, kapcsolódási lehetőséget kínáló irónia, metafora esetén (vö. Kövecses 2009). 

A szójáték modellálható a blending egy speciális megvalósulásaként. A speciális 
blendeket fonológiai és fogalmi konstrukciók együttese jellemzi: részben az adott tematikus 
kontextus szervezi, részben az egymásra épülő szójátékos blendek is alakítják a hatást. 

Az ábrákkal elsősorban az szemléltethető, melyek azok a jelentés-összetevők, amelyek 
az egyes tartományokban, „mentális csomagokban” aktiválódnak, olykor különböző 
erősséggel. Emellett jelezhetők az összetevők közti megfelelések, amelyek a negyedik 
tartományba kivetítve is megjelennek. A blending jellemzően dinamikusan alakul, az ábra 
azonban természeténél fogva statikus, így a konstrukciók újraértelmezését, a jelentés 
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változását a szöveges magyarázat tárja fel: ez a blend „kicsomagolása”. Az abszurdra 
jellemző összeférhetetlenség kialakulása is itt válik értelmezhetővé. 

A szójáték fogalmi integrációként való működését a Besenyő család egyik jelenetének 
részletéből választott példa alapján mutatom be. A Besenyő család történeteiben az esemény 
helyett a szöveg szerepe válik hangsúlyossá. A szereplők képviselnek bizonyos 
„archetípusokat”, az abszurd sajátos vonásaival árnyalt módon. A jelenetek karakterei a 
következők: Besenyő Pista bácsi, a családfő és Boborján „edzője”; Margit a felesége; Anti 
bácsi aki vagy Besenyő Pista bácsi, vagy Margit apja.3 
 
(3) [BESENYŐ PISTA BÁCSI: Elhatároztam vasmarokkal, nem tűrök ellenkondást, 

elmegyünk a szerepelni. Fellépések. Se té, se tova, hanem az országszerte. ... 
Megtanuljuk a szövegmondást, benépszerűsödünk. ... Felhördül a függöny, én leszek a 
kőszereplő.]  
MARGIT: Ugyan, Pityu, nem vagy te kulisszatitán! 

 
1. ábra  
kulisszatitán 

3. generikus tér:
előtér háttér 

viszonya

1.tér
színházi kifejezés,

a nézők számára az
előadásból nem 
látható részletek

2. tér
lehet szerepkör

(korábban mitológiai) hős,
’ígéretes, 

tehetséges személy’
előtérben van

4. blend :
neológ színházi 

kifejezés, szerepkör;
hős (vagy tehetséges 

személy) 
nem látható

a nézők számára

kulisszatitok titán

kulisszatitán  
A nyelvi egységeket is érintő fogalmi integráció terei az abszurd humor esetében a 

következők: az első bemeneti tér az adott fogalomkörhöz kapcsolódó ismert, „elvárható”, 
könnyedén aktiválható tudáselemeket működteti. A második bemeneti térben jelennek meg a 
megnyilatkozásból azok kevéssé elvárható jelentés-összetevők, amelyek a hasonló hangzás 
miatt aktualizálják a begyakorlott, elvárható szerkezet újraértelmezését. A generikus térben 
jelenik meg a bemeneti terek tapasztalati alapú közös, absztrahált tartalma, viszonylagos 
kitöltetlen volta részben jelzi az abszurdra jellemző összeférhetetlenséget (bővebben a 
generikus tér és az abszurd kapcsolatáról l. 5. fejezet). A negyedik térben, a vegyülés terében 
láthatók a szelektált tényezők, ez a jelenetben elhangzó/olvasható megnyilatkozást, magát a 
szójátékot mutatja. 

                                                 
3 BESENYŐ PISTA: Különben is a te apád. 
MARGIT: Én már figyelem egy ideje, szerintem a tiéd. 
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A blend működésének feltétele az ötvözés, vagyis a bemeneti terek közötti 
megfelelések, valamint az érthetőség, a blend „kicsomagolhatósága” (vö. Tolcsvai Nagy 
2006: 638). 

A kulisszatitán esetében a megfelelések, azaz a tereket összekötő vonalak: a színházi 
kifejezések kulisszatitok, és a titán mint szerepkör, színész, valamint az újraértelmezést 
elősegítő hangalaki hasonlóság (titok~titán). Az első térben konvencionálisan elvárható 
kifejezés a kulisszatitok, amely háttérre utal, a jelenetben pedig elhangzik a titán mint színész, 
szerepkör (hős), kiemelkedő személy, aki általában előtérben van. A generikus térben a közös 
mozzanat az elrendezés tapasztalatából adódik: bizonyos dolgok előtérben vannak másokhoz 
képest. Ebben az esetben valami egyszerre van előtérben és háttérben. Szójátékként a 
kulisszatitán egy „neológ színházi kifejezés” egy személyre, színészre vonatkozik, aki szerepe 
miatt előtérben lehetne, mégis a kulisszához, a háttérhez tartozik. A diskurzus, melyben a 
kijelentés elhangzik, a színészetről, színházról, várható sikerről szól (l. ko-textus), ez 
indokolhatja a titán megjelenését. A kulissza egyértelműen a háttérben maradást aktiválja. A 
ko- és kontextus alapján a kulisszatitán utalhat fel nem fedezett tehetségre, ironikusan is: ha 
háttérben van, talán mégsem olyan ígéretes. 

A nyelvi szerkezeteket szervező mentális műveletek között alapvető a konstruálás 
fogalma. A konstruálás egy jelenet feldolgozó megértése és fogalmi megalkotása több 
módozat közül választva (Langacker 2008: 55–89, Tolcsvai Nagy 2010: 26–30). Egy 
kifejezés jelentése nem csak a szemantikai tartalomra, hanem a tartalom szerveződésére is 
vonatkozik: mire irányul a figyelem, milyen nézőpontból. A feldolgozás és a tartalom 
szerveződésének további szempontja a részletesség mértéke (specifikáció, elaboráció↔ 
sematizáció) is. A figyelemirányítás pedig eleve szelektálás a fogalmi tartalomból az adott 
beszédeseményben. 

A fogalmi integráció eredménye, a blend, a kifejezés nemcsak tartalmaz jelentés-
összetevőket, hanem előtérbe is helyez bizonyos összefüggéseket, mivel fontos a blend 
„kicsomagolhatósága”. A „humoros blend” értelmezhető úgy, mint konvencionális 
kifejezések, nyelvi struktúrák megbontása (=„dekonstruálás”), egyben további szerkezetekkel, 
tartalmakkal összekapcsolva újjá alakítása, újraértelmezése (=„rekonstruálás”). 

A szójáték működése tehát leírható a fogalmi ötvözés speciális megvalósulásaként 
ábrázolva. A dolgozat további fejezeteiben a nyelvi humor korábbi típusait áttekintve 
felismerhető, hogy az új szójáték-értelmezés több típusra alkalmazható. További elemzéssel 
pontosíthatók a „humoros blend” eddig körvonalazott jellemzői, s bizonyos tendenciák is 
jelezhetők a jelentésképzésben. 
 
3. A nyelvi játékok értelmezéséről, típusairól 
3. 1. A korábbi nyelvi humor tipológia áttekintése 
 
A nyelvi humor típusait korábban Nagy Ferenc (1968: 10–21) gyűjtötte össze egy igen 
részletes tipológiát alkotva meg, különböző erősségű, hatókörű főbb típusok mentén 
csoportosítva: I. Szokatlan vagy rossz nyelvi szerkezetek, II. Kínrímek, III. Névalkotás, IV. 
Nyelvi klisék megbontása, V. Stílusrétegek keveredése, VI. Nyelvkeveredés, VII. Halandzsa, 
VIII. Helyesírási vétség. Ennek a tipológiának előnye, hogy próbálja együtt kezelni a jelentést 
befolyásoló eljárásokat a grammatikai eltérést eredményező változtatásokkal, ugyanakkor az 
ilyen jelzők, mint „szokatlan, rossz” önmagukban nem visznek közelebb a változás 
megértéséhez. A jelentés problémáját pedig az mutatja, hogy a nyelvi humor szándékos 
hibázásként értelmezi a szerző (Nagy 1968: 10), ennek okát azonban nem magyarázza. 

A második fő típusban, a „Kínrím” kategóriájának utolsó alcsoportjában mondja ki 
konkrétan a humoros szójáték korábbi értelmezését: „alakilag kapcsolatba hoz jelentésében 
összeférhetetlen kifejezéseket” (Nagy 1968: 18). Ebben az esetben viszont a szétválasztás 
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nem adekvát annyiban, hogy ha alakjában megváltozik a kifejezés, akkor jelentése is 
módosul. Az összeférhetetlenség pedig fokozat kérdése, amit több tényező, pl. a szituáció 
befolyásol. Ha úgy fogjuk fel a „kínrímeket”, vagyis szójátékokat, mint több alaki és több 
jelentésbeli összetevő aktuális összekapcsolása bizonyos tényezők alapján, akkor a fő- és 
altípusok nagy része ebbe a csoportba tartozik. A jelen vizsgálat szójátékait tehát 
szerencsésebb másfajta csoportosítás szerint kezelni. 
 
3.2. A szójátékok kialakulásának tendenciái a korpusz alapján 
 
Ahogyan már említettem, a szójátékokat szemantikai kérdésként vizsgálom, így a módszertani 
elkülönítés nem az egyes nyelvi szintek szerint történik. A hangzásnak természetesen 
lényeges lehet a szerepe, olykor az intonáció is elősegíti az ötvözést, ezt az egyes 
elemzéseknél jelzem is a későbbiekben. A funkcionális megközelítés szerint a forma és 
jelentés között motivált kapcsolat van (vö. Ladányi–Tolcsvai Nagy 2008: 17–26), így 
érvényesebb tendenciák állapíthatók meg a szójátékok holisztikus megközelítése által. 

A szójáték mint blend a korpusz alapján különböző eljárások szerint jön létre: 
különféle konvencionális szóalkotási lehetőségek szerint alakul, amelyen az abszurd szemlélet 
minőségében változtat, nem begyakorlott alaki és jelentésbeli kapcsolatokat eredményez. A 
dolgozatnak nem célja, hogy típusokként értelmezze a különböző kialakulási lehetőségeket. A 
módszertani elkülönítés csak azt érzékelteti, hogy a szójátékok megértésénél más-más 
aspektusuk válhat feltűnővé. Általánosnak tekinthető, hogy nyelvi konstrukciók kapcsolódnak 
össze vagy konvencionális nyelvi konstrukciók értelmeződnek újra. A hangalak esetében lehet 
minimális a változás, míg a jelentés általában nagymértékben megváltozik. 
Integrációs lehetőségek (az elkülönítés nem kizárólagos, részben fedik egymást): 
 

• „kontaminációk”: lehet rövid, szókapcsolatnyi vagy nagyobb nyelvi egységeket, 
kliséket is érinthet, pl. kulisszatitán; Kórlappföld, Sajgótarján; maga elvesztette a 
szeszét; Aki Á-t ül, üljön B-t is!; 

• nyelvi klisék, frazeológiai szerkezetek társulhatnak hangalaki hasonlóság nélkül is pl. 
Csajok, ami most jön, attól összefolyik a szátokban a körömlakk!; Úgy félek, mint 
Makó Jeruzsálemtől! ; 

• „alkalmi poliszémia vagy homonímia”: kifejezés vagy annak részlete hangalaki 
változás nélkül értelmeződik újra, általában kifejtettebb formában fordul elő: pl. 
szellemeskedik; – Maga minek néz engem? –Vendéglátó vagyok!, Szókimondó vagyok: 
perec!; ne menjél eseményszámba, mer’ nyélbe ütlek; minimális változás, pl. ejtésben 
szünet, írásban kötőjel: ne idegeskedj, hanem oda; Borúlá-tó (helynév); 

• „eufemizmusok”: szintén „kontamináció” vagy „alkalmi poliszémia vagy 
homonímia”, ugyanakkor érdemes elkülöníteni a jelentésbeli változás miatt. Egy 
részük ugyanis konvencionálisan személytelen szerkezetből személyessé válik, vagyis 
a diskurzus résztvevőire (fizikai világukra) vonatkozik, témájuknál fogva sajátos 
módon, pl. Magától aztán tűröm a nyomdafestéket!; Én magát számon akarom tartani, 
legyen a terhemre!; Legyen rám tapintattal!; váratlan kiadás (= hányinger); 

• szóösszetételek, ritkábban egyéb konstrukciók is: konvencionális blendek 
újraértelmezésének tekinthetők. Azért érdemes külön említeni, mert kifejtett formában 
jelennek meg, magyarázatokkal, metanyelvi reflexiókkal, így a kevésbé elvárható 
tudáselemek explicit módon jelen vannak. A szóösszetételek sajátos magyarázata 
során gyakran az összetételek jelöletlenségéből (zéró morfémás voltából) adódó 
értelmezési lehetőségek is kiaknázódnak. Lehet például jelöletlen bizonyos 
konstrukciókban a cselekvés tárgya, eszköze stb., ezt használja ki a következő példa: 
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Bőrradír?! Bőrrel nem lehet radírozni!; További kontextusfüggő összetételek pl. 
betonrépa; lábropi. 
 
Az egyes lehetőségek a jelenetek jellegétől, műfajától függően változó arányban 

fordulnak elő. A „kontamináció” és az alkalmi „poliszémia, homonímia” igen gyakori a 
párbeszédes jelenetekben főként Besenyő család jeleneteiben vagy éppen Agyatlantisz 
helynévanyagában, emellett megjelennek a rekordkísérletek és a diavetítések szövegeiben is. 
A hangalaki hasonlóság nélküli ötvözés ritkán fordul elő. Az „abszurd eufemizmusok” (pl. 
legyen a terhemre) leginkább Anti bácsi és Kanca (a szomszéd) szövegeire jellemzők. A 
szóösszetételek és egyéb konstrukciók sajátos magyarázata bizonyos szövegtípusokban 
meghatározó, főként Besenyő-monológokban, s újabban Boborján szövegeiben. A 
szójátékokban több jelzett integrációs eljárás érvényesülhet, s nem zárt csoportokról van szó. 
 
4. Jelentésképzés néhány integrációs eljárás alapján 
 
A blending dinamikus művelet, ezért az elemzésekhez rövid fordulós párbeszédeket, 
kifejtettebb megnyilatkozásokat választottam a Besenyő család jeleneteiből, valamint 
Boborján egyik rekordkísérlet-jelenetéből. A dolgozat jelenleg elsősorban a nyelvi 
szerkezetekre koncentrál, a szereplőket a szituációs kontextus részének tekinti. A ko- és 
kontextus olyan összetevőket adhat a vegyített tulajdonságok mellett a blend 
„kicsomagolásához”, amelyek közvetlenül egyik bemeneti tartománynak sem részei. 

A választott szójáték-típusokat tipikus példák elemzésével mutatom be. 
 
„Kontaminációk”: 
 
(4) [A Besenyő család rémálma: Anti bácsi kezéből hiányzik egy darab, harapásnyom 

látszik rajta] 
ANTI BÁCSI:Megettem a tenyerem javát! 
BESENYŐ PISTA: Drakulálok. Kriptakezem nem disznóláb. 
 

2. ábra  
Megettem a tenyerem javát 

3. generikus tér
test és élet 
viszonya, 

evés

1. tér
evés mint az 

életben maradás feltétele; 
nyelvi konvenció; 

metonimikus
’túl van élete nagyobbik 

felén’

2. tér
konvencionális:

valakinek a 
tenyerébő l eszik

test és élet 
metonímia

4. blend 
a saját tenyeréből eszik;
túl van az egész életén;
az életet jelképező test

elfogy 

Megettem a kenyerem javát tenyér

Megettem a tenyerem javát  
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A megfelelések (összekötők): két nyelvi konvenció kapcsolata; metonímiák evés és 

élet, test és élet; valamint a kenyér~tenyér erős hangalaki hasonlósága, ami elősegíti az 
újraértelmezést. 

A Megettem a kenyerem javát, amit a megnyilatkozás aktivál (elvárható), az idő 
múlásával kapcsolatos, az élet végére utal. Az újraértelmezést okozó tartomány, részben a 
képi megjelenés hatására a valakinek a tenyéréből eszik mint konvencionális formula, s mivel 
a rémálom szervezi, az evés szó szerint értendő. A blend esetében így a tenyerem javát arra 
utal, hogy a beszélő a saját tenyeréből eszik, a test az, ami részben már elfogyott. A kenyér és 
a tenyér kapcsolódhat az élet fogalmához: az evés mint az élet feltétele, ez a szójátékban nem 
jelenik meg, a tenyér utalhat a test egészére, ez a jelentés-összetevő előtérbe kerül a blendben. 

A kontextus szempontjából lényeges, hogy ezt a szöveget Anti bácsi mondja, aki egy 
idős személy, s amennyiben a Megettem a kenyerem javát utalna a korra, s az 
élettapasztalatra, úgy a Megettem a tenyerem javát utalhat akár a halállal kapcsolatos 
„tapasztalatra”, s ezt erősítheti a rémálom kontextusa, melyben elhangzik. 
 
(5) [BESENYŐ PISTA BÁCSI kezet nyújt, a keze csontvázszerű] 

Drakulálok. Kriptakezem nem disznóláb. 
 
3. ábra 
Kriptakezem nem disznóláb 

3. generikus tér
emberi test, kéz; 

1. tér 
(konvencionális),

kezet nyújtás
/kézfogás gesztusa
nem ártó szándék,

elismerés kifejezése, 
mesei jellegű formula 

2. tér
’koporsókat befogadó

sírbolt’
halottak, csontváz 

4. blend
elismerés kifejezése

halott keze, csontvázkéz
a kézfogás gesztusa: 

csontvázkézzel 

„ Itt a kezem , nem disznóláb ” kripta

Kriptakezem nem disznóláb  
  

A megfelelések (összekötők): a hangalaki hasonlóság (itt a ~ kripta), illetve 
magánhangzók azonossága segíti az integrációt; kéz/ test metonimikus viszonya. 

Az Itt a kezem, nem disznóláb konvencionális kifejezés a nem ártó szándék jelzésére, a 
második tér és a blend ezen az értelmen nem változtat, az elismerést jelzi ebben az 
összefüggésben is, ezt erősíti a ko-textus (vö. Drakulálok). A változás elsősorban a diskurzus 
résztvevőinek személyét, „fizikai” világát érinti, ugyanis a kéznyújtás, kézfogás 
csontvázszerű kézzel történik (képileg is megjelenik), az ehhez kapcsolódó ismereteket 
implikálja a kripta fogalma az újraértelmezést aktualizáló kifejezésben. 

Az egymást követő megnyilatkozásokban a résztvevők nemcsak egymás kijelentéseire 
reagálnak: a blendek fogalmi tartományaiban mindkét esetben a kéz, illetőleg metonimikusan 
a kéz ~ tenyér jelenik meg, ráadásul hasonló módon alakul a jelentésük. Mindkét esetben a kéz 
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sajátos változása által lesz kérdéses a résztvevők fizikai világa (metonímia), a kontextus, a 
rémálom természetének megfelelően. 
 
Nyelvi klisék társulása hangalaki hasonlóság nélkül: 
 
(6) [A Besenyő család rémálma] 

Úgy félek, mint Makó Jeruzsálemtől 
 

4. ábra 
Úgy félek, mint Makó Jeruzsálemtől 

3. generikus tér
nyelvi konvenció,

hasonlítás, 

1. tér
hasonlat, 

távolságra utal
a motivációja 
elhomályosult

2. tér
hasonlat, 
a félelem 

mértékére utal 
sematikusan

4. blend
hasonlítás

a félelem mértékére utal 
homályosan,

a nyelvi konvenció
felbomlik 

Messze van, mint Makó Jeruzsálemt ől „ Úgy félek, mint ...”

Úgy félek, mint Makó Jeruzsálemt ől  
 

Ezúttal nem a hangzásbeli hasonlóság indokolja bemeneti terek kapcsolódását, hanem a két 
nyelvi konvenció hasonlító volta adja a megfelelést. 

Két konvencionális hasonlító formula kapcsolódik össze aktuálisan. Az elvárható 
Messze van, mint Makó Jeruzsálemtől jelentésében a távolság mértékének elhomályosult, 
frazeológiai kifejezése értelmeződik újra. A második térben a mérték sematikus pl. „úgy fél 
valamitől, mint a tűztől”. A félelem mértéke a távolsággal ellentétben nem mérhető egzakt 
módon, s mivel a Makó Jeruzsálemtől esetében elhomályosult a távolság, a mérték, így 
kapcsolatba hozható a másik szólással. Emellett a Makó Jeruzsálemtől esetében a -tól/-től rag 
poliszémiája aknázódik ki: a szólásban helyviszonyt fejez ki, a szójátékban viszont a fél ige 
vonzata értelmében: valaki valamitől. 
 
Konvencionális blendek sajátos értelmezése: 

 
(7) BOBORJÁN:...Maga azt hiszi, hogy a szemölcsömmel nézek, csak amiatt, mer’ benne 

van a szó, hogy szem? Akkor ilyen alapon a lábujjam meg a tyúkszemével nézi 
belülről a zoknit? A Semmelweisnek meg csak szeme fehérje volt? És amikor 
szemerkél az eső, akkor rémületében látja, hogy közeledik a föld, és azt kiáltja „Jaj, 
szét fogok fröccsenni!” mi? Mondjam a szemes kávét? 

 
Ebben a példában nem a fogalmakat, s a hozzájuk kapcsolódó ismereteket érinti 

sajátos integráció, hanem a rájuk vonatkozó nyelvi ismereteket, a metanyelvi 
(metapragmatikai) tudást mozgósítják a kifejezések. A részletben kiemelten szerepelnek a 
hasonló sémára épülő szójátékok. Az elemzéshez ezúttal nem tartozik ábra. A szövegben a 
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szóösszetételek és egyéb konstrukciók értelmeződnek újra hangalaki változás nélkül, a sajátos 
magyarázat által. 

A közös tulajdonság, amely alapján szerveződik az újraértelmezés, a testrész (szem) és 
a hozzá kapcsolódó funkciók (nézés, látás) metonimikus felcserélése. A metanyelvi 
ismereteknek ez a változása olyan kifejezéseket érint, ahol a szem metaforikus értelemben 
jelenik meg, az alaki hasonlóság motiválta az elnevezést: ilyen a szemölcs, tyúkszem. A 
magyarázatban erősítheti a funkcióval való társítást, hogy a szemölcs és a tyúkszem tartozhat a 
testhez. A Semmelweis értelmezése azért is sajátos, mert kódváltással történik az elnevezés 
motivációjára vonatkozó ismertek aktiválása, illetőleg a szegmentálás. Az újraértelmezés 
metaforikus, a szó egy részének ejtésbeli hasonlósága miatt merül fel: Sem|melweis, szem ~ 
szeme. A további kódváltással értelmeződik a weiss ’fehér’ mint tulajdonság (metonímia). A 
szemerkél esetében is nagy a fogalmi távolság a megnevezésre vonatkozó értelmezésben az 
esőcsepp antropomorfizálása miatt. A szem|erkél az első említéskor mintha a néz szinonimája 
lenne, egyrészt kérdéses az eredménye, másrészt a ko-textus alapján is elsődlegesen nézésre 
vonatkozik. Az igeképzők is jelentésbeli többletet kapnak, a ’nézés’, intenzitásának 
csökkenését fejezik ki. 

Az abszurd, és általában a humor kapcsán megjegyzendő, hogy a szokatlanság, a 
váratlanság elvárásként jelenik meg a befogadó számára. A szövegrészletben a megnyilatkozó 
is hangsúlyozza a magyarázatok képtelenségét, amelyek az analógia túlműködéséből adódnak. 
Ezeknek a blendeknek az egymásra épülése elősegíti, hogy az idézet záró mondatában a 
szemes kávé esetében nyelvi kifejtettség nélkül is érvényesül az analógia. Ennek felismerése 
nem csökkenti a hatást, s a szemléletmód szokatlansága továbbra is jellemző. 
 
A kifejezések hangalakját nem érintő újraértelmezést bemutató párbeszédes fordulók: 
 
(8) [ANTI BÁCSI feltűnően bámulja BOBORJÁNT:] 

BOBORJÁN: Maga minek néz engem? 
ANTI BÁCSI: Vendéglátó vagyok! 

 
5. ábra 
minek néz? 

1. tér
‘milyen funkcióban, 

milyen
minőségben’;

látvány alapján 
hisz vél

2. tér
valamilyen 
szándékkal

okból/céllal történő
cselekvés;

3. generikus tér
tekintetet ráirányít 
valamire, valakire
arról valamilyen 
tudati képet alkot

tekintetet ráirányít 
dologra vagy 

személyre, valamilyen 
okból/céllal;

a funkció
másodlagos

minek néz minek + néz

4. blend
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6. ábra 
Vendéglátó vagyok! 

3. generikus tér
vizuálisan észlel, 

tapasztal,
a látottakról 

tudatában képet 
alkot

1. tér
(konvencionális

metafora)
‘vendégként fogad’
(minőség, funkció)

2. tér
a látás folyamata

a tekintet irányulása 
dologra vagy 

személyre
(általában 

eredménnyel)

észlelés/megértés 
folyamata,

tekintet irányulása egy 
személyre,

aki valamilyen 
funkcióban van 

(vendég)

vendéglátó

4. blend

vendéget látás

 
 
A választott párbeszéd kifejezések részleteire vonatkozó újraértelmezéseket tartalmaz. A két 
megnyilatkozásban szó szerint értelmeződik a lát és néz kapcsán a konvencionális metafora 
lát→ megért, tudomásul vesz; érzékelés→ megértés. Az első szójátékban a tapasztalás mint 
folyamat eredménye megkérdőjeleződik, ugyanis a néz esetében nem biztos, hogy 
eredményes. A vendéglátó, vendégül lát esetében az elvárható jelentés ’valamilyen módon 
fogad/viselkedik’. A metafora a lát→ értelmez, az értelmezés pedig meghatározza a 
viselkedést azzal kapcsolatban, akire a látás irányul. A vendéglátó újraértelmezésékor 
kihasználható az összetétel jelöletlensége: ’valamiként, valamilyen funkcióban’ helyett tárgyi 
értelemben: „vendéget lát”. A minek néz? értelmezésében háttérbe szorul a funkció/szerep, az 
ok vagy cél kerül előtérbe, s a nézés/látás önmagáért történik: Anti bácsi azért nézi Boborjánt, 
mert a vendégként értelmezéshez, az ezzel járó viselkedéshez csak a látást társítja, szó szerint 
értve az összetételt. 
 
5. A generikus tér és az abszurd viszonya 
 
A szójátékos kifejezéseket korábban olyan egységekként értelmezték, amelyek csak alakilag 
kapcsolódnak (vö. Nagy 1968: 18). Noha a jelentésbeli, aktuális összekapcsolás is kevéssé 
vitatható, valóban nem problémamentes. 

A mentális terek összekapcsolását a generikus tér szervezi, absztrahált jegyeket 
tartalmaz a két bemeneti tartomány közös jellemzői szerint (vö. Kövecses 2005: 230–31). A 
vizsgált szójátékok esetében azonban a generikus tér kevéssé kitöltött. A fogalmi integráció a 
kontextuálisan meghatározott megismerés egyik módja, melyben egy dolog egy másikkal való 
kapcsolatában válik érthetővé (Tolcsvai Nagy 2010: 89). 

A szójátékosan ötvözött kifejezések új fogalmakat hoznak létre, melyekből nem lehet 
közvetlenül megérteni az elvárható jelentés-összetevőkből alakuló és az újraértelmezést 
aktiváló ismeretek kapcsolatát. Az abszurd szójátékok azért is tekinthetők speciális 
blendeknek, mert a hétköznapi kontextuális elvárásokat érvénytelenítik, ugyanakkor más 
tapasztalatokat aktiválva az összekapcsolás másfajta értelmezési lehetőséget kínál. 

A kontextus dinamikus alakulásának része lehet hétköznapi szövegekben is a 
kontextus manipulálása. Ekkor egy megnyilatkozás vagy annak része nem az adott 
kommunikációs és nyelvi környezetben elvárható értelemben jelenik meg, s ezáltal egy másik 
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értelmezést tesz hozzáférhetővé. Azok a nyelvi megoldások, amelyek ennek a másfajta 
értelmezésnek a jelzésére szolgálnak, kontextualizációs utasítások (vö. Tátrai 2011: 79–80). A 
kontextus ilyen jellegű változásai esetén is tapasztalható bizonyos összeférhetetlenség akkor, 
amikor a megnyilatkozás nyelvileg kifejtett részei közt közvetlen időbeli, térbeli, oksági vagy 
egyéb kapcsolatokat keresünk, vagyis a lokális értelmezés esetén (vö. Tátrai 2011: 77). 
Általában ez az összeférhetetlenség a kontextualizáció során visszamenőleg feloldható. 

A szójátékok egymásra épülése, illetőleg jelenetbeli működése során hasonló folyamat 
figyelhető meg, noha itt a nyelvi kifejtés általában sokkal tömörebb, illetőleg az összekapcsolt 
ismeretek közt nagyobb lehet távolság (pl. itt a kezem ~ kriptakezem). A közös és kölcsönös 
tudás feltételezésével működhetnek az összefüggésbe hozott tapasztalatok. Ebben az esetben 
az összeférhetetlenség a szemléletváltásból adódik, így az ugyan felismerhető, de nem szűnik 
meg. 

A korpusz szójátékai részben azért feltűnőek, mert nem konvencionálisak, kevéssé 
begyakorlottak – legalábbis létrehozásuk a mindennapokban. A váratlanság befogadói elvárás 
is az abszurd humor esetében. Ez a szemléletmód részben magyarázat a generikus tér 
viszonylagos kitöltetlenségére. A humoros, abszurd vagy groteszk kifejezésmódok jellemzően 
tagadják az általános, hétköznapi értelemben vett egyértelműséget, a „magától értetődőséget” 
(kultúrtörténeti vonatkozásairól Bahtyin 1976: 309–310, 323–326, 333–338). Az ilyenfajta 
szemléletváltás funkciója lényegében az, hogy egy másfajta megismerés lehetőségét adja, a 
nyelv pedig ennek dinamikájára, a változásra és a viszonylagosságra irányítja a figyelmet. Az 
összeférhetetlenség tehát nem a nyelvi egységeket jellemzi, feloldva a funkcionálisan nem 
adekvát „helyes–helytelen” vagy „értelmes–értelmetlen” dichotómiát. 

Valószínűleg nem véletlen, hogy a Társulat jeleneteiben a szójátékos 
megnyilatkozások gyakran bizonyos témakörök szerint szerveződnek, egymásra épülve 
alakítják a kontextust. A kontextus azért sem elhanyagolható szempont, mert egy adott 
kifejezésnek több lehetősége is lehet az integrációra, s a szituációnak vagy a témának 
megfelelően különböző „humoros blendek” jöhetnek létre más-más jelentés-összetevőt 
hangsúlyozva, például: 
 
(9) Korán reggel rokkant a rigó 
(10) Korán reggel kriptán rikkant a rigó 
 
Az (8) példában lényeges, hogy Anti bácsi mondja, aki idős figura, míg a következő 
megnyilatkozásban az kerül előtérbe, hogy a jelenet egy kriptában játszódik. 

A szójátékos blendek esetében további tényező a jelentés emergens jellege, az a 
többlet, amely az újraértelmezés során alakul ki a jelentésszerkezetben. A generikus tér 
viszonylagos hiányossága ellenére a szójátékok egyenként is értelmezhetők a blending 
eredményeként, s a modell rugalmas volta, a szövegek kontextusa, a „humoros blendek” 
egymásra épülése bizonyíthatóvá, relevánssá teheti a szójátékok fogalmi integrációként 
ábrázolását. 
 
6. Összefoglalás 
 
A vizsgálat eddigi eredményeit összefoglalva elmondható, hogy a fogalmi integráció elméleti 
és módszertani keretében bemutathatóvá vált az abszurd szójátékok működése, míg korábban 
csupán hangalakilag kapcsolatba hozott, jelentésben összeférhetetlen elemeknek tekintették 
őket. A jelentés problémája a korpusz alapján kezelhetővé válik: a szelektált tudáselemek 
aktuális összekapcsolásával létrejött, ötvözött szerkezetek „humoros blendként” 
értelmezhetők. A tudáselemek integrációja, a bemeneti terek közti kapcsolat az újraértelmezés 
során felismerhető. 
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A korpusz példáiból adódó következtetések valamelyest alakítják a fogalmi integráció 
modelljét a szójátékok esetében, tekintve, hogy a generikus térben kevés közös tényező 
jelenik meg. Ez magyarázható az abszurd szemléletmóddal, a ko- és kontextus dinamikus 
alakulásával, a jelentés nagy mértékben emergens jellegével. Az egyes kifejezések ugyanis 
különböző lehetőségek szerint társulhatnak más-más módon alakítva a kontextust. 

A részletes elemzések természetesen további kutatásokat igényelnek a blending 
működése és az abszurd humor kapcsán. A blending mint modell alkalmazható az abszurd 
szójátékok jelentésképzésének egyfajta szemléltetésére, s rugalmasan alakítható is a vizsgálat 
anyagához, ugyanakkor intuitív volta miatt a módszertan további kiterjesztésre vár. Ezek után 
a Társulat különböző műfajú munkáinak vizsgálata, részletes elemzése egy újabb dolgozat 
tárgya lehet. 
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Felhasznált szövegek, jelenetek 
A L’art pour l’art Társulat honlapja: 
http://www.lartpourlart.est.hu/sub-tarsulat-00-websitestory.html 
Dolák-Saly Róbert: Madáretető. Európa Könyvkiadó Bp. 2002. 
Laár András 2005. Laár pour L’art. Laár András művészeti gyümölcsöskertjének éretlen, érett 
üdítő, zaftos és tápláló termései. Jaffa Kiadó Bp. 
Dolák-Saly Róbert: Agyatlantisz avagy Az ember tragédia. Európa Könyvkiadó Bp. 2009. 
 
Jelenetek 
Vastyúk is talál szeget 4 (1994.): Kérdezhetek valamit? 
http://www.youtube.com/watch?v=1hczXVPIe0U 
Vastyúk is talál szeget 4. (1994.): A Besenyő család élete (Fittyerfutty):  
http://www.youtube.com/watch?v=mMo7zB62ZJo&feature=related 
Boborján a legbátrabb ember (1994): 
http://www.youtube.com/watch?v=1EXe0LVuJv8&feature=related 
Vastyúk is talál szeget 5. (1994.): A Besenyő család szilvesztere (1/4): 
http://www.youtube.com/watch?v=iWJeRjfMINQ&feature=related 
A Besenyő család szilvesztere (2/4): 
http://www.youtube.com/watch?v=UFof-p_9V4c&feature=related 
A Besenyő család szilvesztere (3/4) 
http://www.youtube.com/watch?v=zgk6_SefuII&feature=related 
Boborján a világ legtöbb nyelven beszélő embere (1994 szilveszter): 
http://www.youtube.com/watch?v=YLm7dVvU-2w&feature=related 
Vastyúk is talál szeget 5. (1994.) A Besenyő család szilvesztere (Besenyő–Boborján –dal): 
http://www.youtube.com/watch?v=MYzV547qymk&feature=related 
Vastyúk is talál szeget 7. (1995.): A Besenyő család élete: (Szépségvetélkedő) 2/1 
http://www.youtube.com/watch?v=YF0ty00iHyQ&feature=related 
A Besenyő család élete: (Szépségvetélkedő) 2/2  
http://www.youtube.com/watch?v=3spfMbn37fY&feature=related 
Vastyúk is talál szeget 8. (1995.): A Besenyő család álma: 
http://www.youtube.com/watch?v=9PrZZEhVR5I&feature=related 
Vastyúk is talál szeget 8. (1995.) A Besenyő család álma 2 (rémálom) 
http://www.youtube.com/watch?v=D1KywPg0Mtc&feature=related 
Vastyúk is talál szeget 9. (1995.):(A Besenyő család szilvesztere 1/11) 
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http://www.youtube.com/watch?v=iAXOESuej0Q&feature=related 
A Besenyő család szilvesztere (3/11) 
http://www.youtube.com/watch?v=W6OYg2GbDRg&feature=related 
A Besenyő család szilvesztere (4/11) 
http://www.youtube.com/watch?v=xrCkaUkAlTc&feature=related 
A Besenyő család szilvesztere (9/11: Boborján megérkezik) 
http://www.youtube.com/watch?v=ixOntU6gbQc&feature=related 
Vastyúk is talál szeget 10 (1996.) (Anti bácsi–Tompika–Evettke jelenet): 
http://www.youtube.com/watch?v=m1PgJtMCUIA&feature=related 
Vastyúk is talál szeget 11. (1996.): A Besenyő család szilvesztere: 1/2  
http://www.youtube.com/watch?v=eP5ON7YfJ_E&feature=related 
A Besenyő család szilvesztere: 2/2 
http://www.youtube.com/watch?v=oHFttGEov6E&feature=related 
Nooormális (2000.): A Besenyő család élete 
http://www.youtube.com/watch?v=Bs1b0rCVYHQ&feature=related 
Nooormális 2. (2000.) A Besenyő család olimpiája: 
http://www.youtube.com/watch?v=IzBI0_6G_Mw 
Nooormális 4. (2000. Szilveszter) A Besenyő család élete: A vámpírok  
http://www.youtube.com/watch?v=66WewOCrnHw&feature=related 
Nooormális 8. (2001.) Szilveszter: Boborján, a világ legfeketébb feketemágusa  
http://www.youtube.com/watch?v=BAUQ7Z0FCXw&feature=related 
Best Uff L’art pour l’art: Boborján, a jósok jósa: 
http://www.youtube.com/watch?v=1GvbWGupe1s&feature=related 
Csirkebefőtt 2003. 1/2 (a Besenyő család szilveszterezni indul): 
http://www.youtube.com/watch?v=IxumlbSL03w&feature=related 
Két férfi, egy nő, meg egy férfi: Boborján az ellenséges idegen lény: 
http://www.youtube.com/watch?v=RZLzzN_XQtA&feature=related 
Anyám tyúk, avagy az ember tragédia: Besenyő Pista bácsi monológja: 
http://www.youtube.com/watch?v=7W7DMx01qOg&feature=related 
Diavetítések (Dolák-Saly Róbert): 
http://www.youtube.com/watch?v=tWJ89W5aBnI 
http://www.youtube.com/watch?v=koRre1b89YA&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=lVSW7IThtjg&feature=related 
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