
Szűcs Tibor

A magyar mint idegen nyelv sajátos szemléleti vonásai*
(Giay Béla emlékének)

Ez az előadás Giay Béla hungarológus kollégánk emlékének kíván tisztelegni. 
Ő ugyanis a hazai szakirodalomban, illetve szakmai közgondolkodásban követke-
zetesen igyekezett hangsúlyozni a magyar mint idegen nyelv szerkezeti és szemlé-
leti sajátosságainak jelentőségét – a maguk módszertani következményeivel együtt 
(Giay 1998, 356-358). Megközelítésem ezúttal a sajátosan a magyarra jellemző 
szemléleti vonásokra helyezi a hangsúlyt, de rámutatok a mindezekkel helyenként 
elválaszthatatlanul összefüggő szerkezeti jellemzőkre is.

Maga Giay Béla (uo.) az ún. szemléleti sajátosságok között a következő hár-
mat emelte ki: (1) a közeliség és a távoliság megkülönböztetése (magas és mély 
fonémák szembenállásával); (2) a határozottság és a határozatlanság kifejezése (a 
névelő, illetve a tárgyhatározottság révén); (3) a tér-idő fogalom hármas irányúsá-
ga (a határozós szerkezetekben). A hazai nyelvleírásban természetesen mások is 
foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel. Például Balázs Géza (1998, 165-166) nyelvünk 
jellemzői között – a többségükben említett sajátos szerkezetek mellett – ugyancsak 
felsorol néhány szemléleti jegyet (hangszimbolika, a nemek hiánya, térmetaforikus 
fogalmak, az általánostól az egyedi felé haladó felsorolás, konkrétságkedvelés, egyes 
szám a páros testrészek megnevezésében, érzelmi-akarati retorika stb.).

Mindezeknek fi gyelembevételével tehát a következő (a tágabb kontextustól a 
szűkebb kérdésfölvetés felé haladó) gondolatmenetben tárgyalom a kérdéskört: (1) 
Miként is jelölhető ki – különféle alapon és természetesen eltérő kutatásmódszertani 
megközelítésekben – a magyar nyelv helye (történeti-összehasonlító, areális nyel-
vészeti és tipológiai szempontból)? (2) Kontrasztív nyelvészeti (mint alkalmazott 
tipológiai) támpontok az. ún. nyelvsajátos vonásokhoz (az ún. „tertium compara-
tionis” funkcionális kritériumrendszerére támaszkodva). (3) Nyelvünk szerkezeti 
és szemléleti sajátosságai mint hungarizmusok (különös tekintettel ez utóbbiakra). 
(4) A tér- és időszemlélet, valamint a vonzatszerkezetek és az aspektus (továbbá a 
grammatikalizálódás és a lexikalizálódás egyes jelenségeinek) értelmezése a kognitív 
szemantika metafora-elméletének tükrében, illetve a frazeologizmus keretében. (5) 
A sajátosan magyar jellemzők nyelvészeti leírásának lehetőségei és taníthatóságá-
nak korlátai.

Mint tudjuk, két vagy több nyelv összehasonlításának alapvetően háromféle 
megközelítése alakult ki a nyelvtudomány újabb kori története során: a történe-
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ti-összehasonlító nyelvészet, a nyelvtipológia és az areális nyelvészet. Mindegyik 
összehasonlító stúdiumnak megvan a maga sajátos módszere. Közülük a történeti 
vizsgálódás az idő dimenziójában, diakronikusan kutatja egy-egy nyelvcsalád gene-
tikus rokonságban álló nyelveinek megfeleléseit (a hipotetikusan lokalizált őshaza 
rekonstruált alapnyelvi állapotával összefüggésben). Az areális nyelvészet a tér 
dimenziójában vizsgálja a területi elven nyelvszövetséget alkotó (földrajzilag szom-
szédos) nyelvek érintkezésből adódó vonzódásait (az átvételek és közeledési hatások 
jelenségeinek izoglosszákkal térképen is megjeleníthető elterjedtségét). Az időtől és 
tértől függetlenül szerveződő tipológia pedig a nyelvi struktúrákban megragadható 
izomorfi zmus (a rendszer felépítésében mutatkozó egyezések és eltérések) alapján 
osztályozza és jellemzi a nyelveket. 

A nyelvtipológia hármas szemléleti körén belül szokásos megkülönböztet-
ni az általános, az egyedi és e két pólust kiegyenlítő tipikus réteget. Az elsőnek 
megfelelően kezeli a tipológia a nyelvek egyetemes törvényszerűségeit (a nyelvi 
univerzálékat, az univerzális grammatikát), a másodikhoz mérten a nyelvsajátos 
jellemzőket (a tipológiai karakterológiában), s a köztes szinten rendezi osztályokba 
az egyes nyelvtípusokat. Ezúttal majd nyilván a sajátosan magyaros jellemzőkre, 
vagyis éppen a hungarizmusokra, kiváltképpen tehát a szemléleti jegyekre helyezem 
a hangsúlyt. Mindebből az is következik, hogy magam ezúttal nem nyelvpolitikai 
értelemben, hanem inkább areális tipológiai viszonyításban járulok hozzá nyelvünk 
mint európai és mint világnyelv jellegének értelmezéséhez.

Érdemes azonban elöljáróban még leszögezni, hogy a tipológia továbbfejlődé-
séhez – az izomorfi zmus rendszerszemléletileg intenzív kiterjesztéseként – az ún. 
komplex típusok megragadása hozott újat. Ennek révén a nyelvi szintek összekap-
csolásával globálisan áttekinthetővé válik egy-egy egész rendszert átható szervező elv 
(vö. Dezső 1978) – a szerkezetek szintjén. A szemlélet dimenziójában viszont újabban 
– miként a továbbiakban megkísérlem bemutatni – a kognitív szemantika képes efféle 
együttláttatásra. Ezért is tartanám ígéretesnek e két megközelítés találkozását. 

A kognitív modell már magában is arról tanúskodik, hogy az egyes nyelvi 
szinteken külön-külön elvégzett analízis közös tanulságai a szintézis fokán már azt 
igénylik, hogy a szintek rendszerét végül egyben lássuk, vagyis a nyelvi szintek 
kontinuitását, átjárhatóságát kell hangsúlyozni. 

Ez egyébként tökéletesen összhangban áll a funkcionális szemlélet lényegé-
vel, de egyben a tipológia újabb tanulságaival is, jelesül a nyelvi szinteken áthajló 
komplex típus lényegi megragadásának igényével is. A kognitív szemantika pedig 
várhatóan hamarosan megújítja magát a kontrasztív nyelvészetet is, amennyiben – 
annak látókörét nagyvonalúan kitágítva – a nyelvi megismerés és a nyelv szerkezeti 
szerveződése között föltételezett általános összefüggésrendszeren túlmenően a fi -
gyelmet egyre inkább a minél mélyebb értelmű átfogó látásmód felé tereli, ahonnan 
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még egyes részrendszerek is – újabb megvilágításba kerülve – lényegi kötődéseik 
révén egységesebb keretben szemlélhető és magyarázható jelenségkörökké válhat-
nak, s a nyelvi világ fölfedező meghódítását ígérik.

Ami pedig a konkrét viszonyítási alapokat illeti, a kontrasztív nyelvészet – mint 
alkalmazott tipológia – az összevethetőséghez megfelelő metanyelvet igényel, s 
ennek a tertium comparationis (’a hasonlítás harmadikja’) tesz eleget (vö. Szűcs 
1999, 18-19). Általa – adekvát kérdésfeltevéssel és szempontkövetéssel – a maguk 
szintaktikai, szemantikai vagy pragmatikai funkcionalitásának egynemű keretében 
megragadhatóvá válnak a vizsgált nyelvek egységeinek és szerkezeteinek egyébként 
különnemű ekvivalencia- és kongruencia-viszonyai. 

A következőkben tehát – hol részletesebben, hol vázlatosabban – nyelvünk né-
hány szemléleti sajátosságát igyekszem kiemelni.

(1) A közel–távol szembenállásról mint eredendően szemléleti jellegű hungariz-
musról már egy korábbi (a 2003-as győri) MANYE-kongresszuson részletesebben 
is szólottam (Hungarológiai Évkönyv 5: 2004). Ezért tehát ezzel kapcsolatban csak 
a lényegi összefüggések rövid áttekintésére szorítkozom a következőkben.

A nyelvi világ kikerekedéséhez hozzájáruló poláris nyelvi megoldások egy 
bizonyos típusa nyilvánul meg abban, ahogyan a magyar deiktikus utalásrendszer 
viszonyítási alapja elkülönülést szervez a közel–távol elv kettős tagolású nyelvi 
mutatómezőjében. 

Már eleve a mutató névmási szerepű példák tanúsíthatják, hogy a magyar – fel-
tűnően egynemű eszköztárra építve – messzemenően és következetesen kihasználja 
a teljes paradigmában a rendelkezésre álló palatális–veláris fonológiai oppozíció 
elemi hangszimbolikáját a közel–távol megkülönböztetésre: ez/az, ilyen/olyan, eny-
nyi/annyi, így/úgy, itt/ott, ekkor/akkor, emez/amaz, erre/arra, emígy/amúgy, innen/
onnan, ide/oda stb. 

Az efféle sorozatokban érvényesülő pragmatikai deixis – kognitív alapon – jel-
legzetesen énközpontú nyelvi térből sugárzik ki, s a perszonális deixisről átterjed a 
lokális és temporális deixisre (sőt a minőség, a mennyiség és a mód viszonyítására 
is) – egységes alapon, s ekként mindenképpen nyelvsajátos vonásnak minősül, hi-
szen az általunk ismertebb indoeurópai nyelvekben nem terebélyesedik látványos 
lexikai mezővé. Egyébként könnyen lehetséges, hogy a magyarban éppen azért is 
értékelődhetett föl ilyen erősen a közel–távol dimenzió (mint az itt–ott típusú éles 
oppozíció auto- és heterodeixisének kognitív térvetülete) – akár a másik közismer-
ten jelentős megkülönböztetés, a személy–dolog, illetve élő–élettelen ugyancsak 
paradigmatikus névmási elkülönülése (ki / aki / valaki / senki / mindenki ~ mi / ami 
/ amely / milyen / valami / semmi / minden stb.) –, mert nyelvtani nemek híján így 
másként látszott szükségesnek vagy célszerűnek a szituatív szemantikai mező elemi 
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szintű tagolása, jelesül a beszédhelyzet alapvető („ÉN–ITT–MOST”) viszonyítási 
tengelye mentén (Bühler 1934). 

Nyelvünkben még a névmási szerepkörön túl is sokszor alaksorok egészét 
rendezi jelentéssel telítődő következetes szembenállásba például az említett palatá-
lis–veláris oppozíció – a szócsaládok fl ektáló jellegű kiépítéséhez. Ekként a lexika 
egyéb tartományait is szervesen áthatják az efféle párhuzamos alak- és jelentésmeg-
oszlások, szóhasadások, ikerítések – többnyire az intenzitás képzettársítása szerint 
(béget ~ bőg, csattan ~ csettint ~ csitteg-csattog; kever ~ kavar; gizgaz stb.). 

Minthogy nem csupán formális változatokról van szó, föltűnik, hogy a sorrendi 
logika ilyenkor is tipikusan kognitív alapon a közelitől halad a távoli felé, az ismert-
től az ismeretlenhez. 

Szintagmatikus vetületben is tanulságosan nyomon követhető a közelre és a 
távolra mutató névmások következetes elkülönülése. Ha a beszédhelyzet – kogni-
tív szempontból énközpontú – deiktikus utalásrendszerét átfordítjuk, kiterítjük a 
szöveg lineáris menetére (azaz a szituáció exoforikus utalásait áttesszük a szöveg 
endoforikus rámutatásaira), kataforikus, illetve anaforikus alkalmazásuk logikája a 
magyar mondatsorban abban nyilvánul meg, hogy – kataforikus távolságként – még 
ismeretlen, később említendő dologra vagy körülményre előre („az idegen távolba”) 
az az, viszont – anaforikus közelségként – már ismertre vagy említettre vissza („a 
beszélőhöz közel állóra”) az ez alak megfelelő változata utal: Arra kérlek, hogy se-
gíts a megoldásban – Segíthetnél a megoldásban. Erre kérlek. 

Ám ugyanennek a közel–távol elvnek a kiterjesztése érhető tetten a helynevek 
magyar ragozásakor megnyilvánuló „itthon–idegenben”, illetve „kint–bent” – mint 
„mi–mások” – megkülönböztetésben is (Magyarországon – Olaszországban, Ve-
lencén – Velencében, Budapesten – Rómában stb.). A kognitív szabály hátterét 
félreérthetetlenül megvilágítja Szilágyi (1996, 26-29) a kint–bent térdimenzióban 
szerveződő jelentésstruktúrák magyar nyelvi leírásában. 

A közel–távol kettőssége mint a nyelvi világ térszerkezetének mögöttes kog-
nitív értékdimenziója korrelációban áll többek között a kint–bent szembenállással 
is (Szilágyi 1996). A valós vagy fi ktív térdimenzió két szélső pólusán a közel rend-
szerint pozitív, a távol inkább negatív töltésű – a mindenkori centrumban álló ember 
természetes viszonyítási alapja szerint. Vagyis az elemi kognitív szimbolika szerint 
teljesen magától értetődik, hogy ami már ismerős számunkra, amivel azonosulni 
tudunk, amihez vonzódunk stb., az közel áll hozzánk. S ami ismeretlen, idegen, 
taszító stb., az távol áll tőlünk. (A nyelvi fordulatok is közismerten megjelenítik, s 
vonzatszerkezetekben, illetve igekötő-használatban rögzítik ezt: vmi vagy vki közel 
áll hozzám – távol álljon tőlem; közeli – távoli ismerős/rokon; vonzó – taszító kül-
ső; megtanul – elfelejt; összeismerkednek egymással – elidegenednek egymástól; 
összejönnek – elválnak (összemelegednek – elhidegülnek) stb.)
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A magyar térszemlélet konkrétsága azonban nemcsak a tényleges helyviszo-
nyok igen árnyalt megjelölésében nyilvánul meg, hanem áttételesen a belőlük leve-
zethető átvitt értelmű kifejezések, igekötős és vonzatos szerkezetek képszerűségében 
is. E nyelvbe szerkesztett, grammatizálódott képiséget követve Szilágyi N. Sándor 
(1996, 13-78) kognitív igénnyel tárja fel a nyelvi világmodell keretében a nyelvi 
észlelés számára nyelvsajátosan hozzáférhető jelentésstruktúrák értékszerveződését, 
köztük a térdimenziók szerinti struktúraszerveződést (az átfogó pozitív–negatív, il-
letve aktív–passzív értékskálához hozzárendelve például a fent–lent, közel–távol, 
elöl–hátul, kint–bent oppozíciókat, a bennük működő strukturális metaforák moti-
váltságát). Így juthatunk el a nyelvi világban ahhoz a felismeréshez, hogy egy-egy 
vonzatban megkövült reláció levezethető része egy összefüggő rendszernek, és 
tipikus sorozataik nyelv-sajátosan jellemzők lehetnek: gondol vmire – gondolkozik 
vmin, töpreng vmin, elmélkedik vmin, tűnődik vmin – gondolkodik vmiről stb. például 
a ’gondolkozik’-szerű viszonylatban (’rajta’ vagy ’róla’ kiegészítéssel, ám a kötött 
fordulatokban már nem áll fenn e kettősség: töri a fejét vmin – de *vmiről).

A magyarban mindehhez árnyalt hátteret nyújt a térjelölés kettősen differenci-
ált rendszere maga is: mind a sokat emlegetett irányhármasság, mind a külső–belső 
helyviszony ugyancsak hármas fokozatú tagolódása dimenzionálisan végső soron 
visszavezethető a közel–távol elkülönülésre: az előbbi tengelyen a hol? kérdésre 
válaszoló statikus tartamjelölés képviseli voltaképpen a deiktikus közelséget, s a 
két dinamikusan mozgó irányulás egészében a végpontszerű távolságot a szituáci-
óban ehhez viszonyítva (mindazonáltal ezen belüli különbségként éppen egyfelől 
egyértelműen közelítő, másfelől egyértelműen távolító érvénnyel); az ezt metsző 
utóbbi tengely szerint pedig az inessivus szoros belviszonya az abszolút közelséget, 
a superessivus szorosabb külviszonya átmenetként a viszonylagos közelséget, s az 
adessivus lazább külviszonya a viszonylagos távolságot.

A közel–távol szembenállás kognitív összefüggéseiben a magyar helyviszonyok 
meghatározása tehát két koordináta mentén történik: az irány hármassága (a rögzített 
állapothoz viszonyított mozgás két iránya) szerint és a távolság három fokozata (ab-
szolút belső, érintkező és teljesen külső helyviszony) szerint. Ebben a 3x3 felosztású 
rendszerben foglal helyet kilenc alapvető viszonyragunk: 

elativus (-ból/-ből)  inessivus (-ban/-ben) illativus (-ba/-be)
delativus (-ról/-ről)  superessivus (-n) sublativus (-ra/-re)
ablativus (-tól/-től)  adessivus (-nál/-nél) allativus (-hoz/-hez/-höz)

A magyar térjelölés következetes irányhármasságára az is jellemző, hogy a 
névutók körében is érvényesül: mellől – mellett – mellé stb. (Továbbá kiterjed a 
ragok és a névutók alapján kiegészült személyes névmási alakulatokra is: bennem, 
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mögöttem stb.) A voltaképpeni magyaros sajátosságot igazából éppen ez a – funkcio-
nálisan egységes tagoltságot megvalósító – kettősségében külön-külön egyneműen 
áttetsző, morfológiai szinten építkező paradigmatikus rendszer jelenti (vö. Sadowski 
1998, 245-254; Tolcsvai 1999).

A közel–távol elv grammatikalizáló kiterjesztettségében az imént említett nyel-
vi fordulatokéhoz hasonló tanulsággal szolgál az elidegeníthetetlen–elidegeníthető, 
illetve szerves–szervetlen vagy szoros–laza birtoklás alaktani párhuzamainak 
lecsapódása, amikor is a szorosabb vagy lazább kapcsolódású alaktani képlet iko-
nikusan leképezi a valóságos viszonyok jellegét. A magyar birtokviszony szeman-
tikai árnyalásában például sajátos az elidegeníthetetlen-elidegeníthető birtoklás 
megkülönböztetése, amely a morfológiai jelölés következetes szembenállásaiban 
is megnyilvánul: a gyerek anyja – a csavar anyája, az anya fi a – a lány fi úja, a ház 
teteje – az ács vagy Kovácsék tetője, a tehén borja – a gazda borjúja stb. 

Ehhez fogható értelmű jelölési, pontosabban szóképzési (-ú/-ű vagy -s képzős) 
szembenállások lépnek fel a kettős jelzős szerkezetekben hasonló jellegű, elidegenít-
hető–elidegeníthetetlen, pontosabban szerves–szervetlen (inherens–akcidentális) elkü-
lönülésekre: rövid hajú hölgy – kiskutyás hölgy, kék szemű lány – kék ruhás lány stb. 

Ugyancsak a közel–távol elv szintagmatikusan szerkezetes megnyilvánulásának 
tekinthető a stilizáltabb absztrakció szintjén a diagramszerű sorrendi ikonokban is 
gyakorta mutatkozó szerkesztettség. Szintagmatikusan érvényesülő szabályszerűsé-
get fedezhetünk föl – csak ezúttal a dolgok saját rendjét tükröztetve – pl. a többszörös 
jelzős szerkezeteknek az inherencia szerint szabályozott belső sorrendjében is: a 
járulékos jegyektől a lényegiek felé haladva, s így egyben a tipikusan balra bővítő 
magyar szerkesztésmódnak is megfelelő irányt követve a tőlexémához fokozatosan 
közelítő szorosság érzékeltetésével (pl. ez a sok szép piros alma). 

A magyarban voltaképpen az inherencia kapcsán imént említetthez hasonló 
szintagmatikus ikonszerűség működik a komplex morfológiai alakulatok (pl. kép-te-
lenség-eid-en) hagyományos tő–képző–jel–rag/névutó sorozatában, amely ekként 
átfogó logikát kínáló keretmagyarázatként a szemiotikai tagolódás sorrendi elvét 
működtetve a lexikai-szemantikai belső magtól halad – a pragmatikai körülménye-
ken át – a szintaktikai kontextusnak megfelelő külső kötődés felé.

Az pedig, hogy a magyar szórendet közismerten az ismert–újszerű tagolás 
pragmatikai vezérlésű szemantikai szabályszerűségei alakítják, kifejezetten a szin-
taxis szintjén juttatja érvényre a beszélő által a hallgatóhoz igazított preszuppozíci-
ós-információs közelség–távolság stilizáltan (azaz a térből kiterítve) elvonatkoztatott 
szervező elvét. Ehhez általános megközelítésben a szemiotikai dimenziók összjáté-
kában célszerű értelmezni a magyar szórendre jellemző sajátosságok hátterét. A szó-
rendi szabályok eltérő természete és működési elve végső soron abból adódik, hogy a 
magyarban sajátos a mondat szintű (nem szintagmákon belüli) szórend funkcionális 
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jelentése, ugyanis a téma–réma viszonyok szemantikáját és pragmatikáját követi 
elsődlegesen (bizonyos szintaktikai kötöttségek ellenében nyelvtanilag viszonylag 
szabadon), a legtöbb indoeurópai nyelvben viszont a grammatikai viszonyok ki-
fejeződését tükrözve döntően szintaktikailag meghatározottan alakul (bizonyos 
szemantikai-pragmatikai mozgásteret meghagyva). 

A szórendi változatok kontextuális értelmezést igényelnek a téma–réma tago-
lódás szerint. Ez azt is jelenti, hogy az ismerttől az ismeretlen felé haladó szöveg-
építkezési elv felsőbb szintről uralhatja a mondatszerkezetek aktuális tagolásának 
logikáját, amelyben az újszerű (mondathangsúlyos) közlésrész egy mozgó szabály 
értelmében közvetlenül az állítmány ragozott alakja (ige, segédige vagy /zérus/ko-
pula) elé, fókuszpozícióba kerül. 

A szórendi szabályok természetét ismerve tehát azt mondhatjuk, hogy a magyar 
mondat szórendje a szöveg felől tekintve számít igazából kötöttnek, a mondat szint-
jén fennálló nyelvtani szabadság pedig abból adódik, hogy az egyes mondatrészeknek 
nincs eleve rögzített helyük (a névszói csoportok belső szórendjétől eltekintve). 

(Az SVO és az SOV mondatképlet a magyar szószerkezetek szintjén VO, illetve 
OV képletre redukálható az ezúttal releváns viszonyok, a szerkezetbővítés jellemző 
irányainak kiemeléséhez. Ebben kirajzolódik, hogy a magyar dominánsan balra bő-
vít a tárgyas, határozós és jelzős szerkezetekben: könyvet olvas, szépen olvas, szép 
könyv (vö. Dezső 1978: 50). Ez azt jelenti, hogy a rectum–régens (OV, illetve AN) 
sorrend megfelel a mondat szintjén jelentkező SOV szórendnek, amelynek szinteket 
átfogó következetességébe – a posztpozicionális típus képviseletében – belesimul a 
kezdő hangsúlyozás elve is, a fókuszképzés elve is, vagyis komplex típusra utal.) 

A közel–távol elv a szöveg szintjén már eleve univerzálisan (szinte nyelvektől 
függetlenítődve, a fi lmes megoldásokhoz hasonlóan) – szervező elvként – érvényesül 
például a leíró típusú műfaj valamelyik megszokott irányának követésével, a térben 
közelítő vagy távolodó mozgás érzékeltetésével. 

Az egyes nyelvi szinteken megfi gyelhető idevágó részjelenségek tehát egy-
bevágnak a kognitív nyelvészet azon felismeréseivel, hogy miként is tükröződnek 
ikonikusan a reális és a fi ktív térben való tájékozódás kognitív egységei az elemi és 
az összetett nyelvi formák szerkezetében egyaránt. 

A rendszerközpontú megközelítés a funkcionális szemlélet jegyében lehetővé 
teszi, hogy valós összefüggéseiben és minél árnyaltabban mutathassuk be tehát annak 
a közel–távol szembenállásnak a kifejeződését, amelynek nyelvünkben joggal tulaj-
doníthatunk kitüntetett jelentőséget, hiszen tipológiailag – több nyelvi szinten áthajló 
szervező elvként – komplex típusban megragadhatóan nyelvsajátos vonást képvisel. 

(2) A felszíni zéró-allomorf szerepéről, a hátterében feltűnő komplex típusról 
mint szemléleti hungarizmusról ugyancsak tartottam már külön előadást egy korábbi 
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(a 2000-es székesfehérvári) kongresszuson (Hungarológiai Évkönyv 2: 2001). Így 
tehát a továbbiakban ezúttal is már csak a lényegi összefüggésekre szorítkozom – 
hangsúlyozva a zérus jegynek a magyarban különösen jelentős szerepét, mégpedig 
az ugyancsak több nyelvi szinten működő komplex típus jegyében. 

Az általános nyelvészet tanulsága szerint jól tudjuk, hogy funkciója elsősorban a 
gazdaságosság elvét szolgálja (különösen az alaphelyzetek gyakoriságával összefüg-
gésben), és emellett – a magyarban például igen jellemző módon – a hangsúlytalan 
pozíciók felszíni jelöletlenségében nyilvánul meg.

A zérus következetessége a magyar rendszerében tehát ugyancsak nyelvi szin-
teket átkötő elvnek, egész rendszereket átható nyelvsajátos szemléletnek számít. 
Értelmét az alsóbb (morfológiai) nyelvi szinten az egyszerűsítés (a szokványos 
alapesetek gyakoriságából kínálkozva) adja, a felsőbb (szintaktikai és textológiai) 
nyelvi szinteken viszont egyre inkább a hangsúlytalanság (mint a külön kiemelést 
igénylő hangsúlyos helyzettel szembenálló semleges funkcionális pozíció) idézi 
elő. Ez utóbbi körben nyilvánul meg inkább szemléleti háttere, hiszen az előbbiben 
szerkezeti sajátosságnak minősül.

Ismét külön hangsúlyozom, hogy a magyarban nem elszigetelten és szórvá-
nyosan, hanem minden jelentéses nyelvi szintet áthatva, a nyelvtani rendszer több 
részrendszerében következetesen kihasználva, vagyis a komplex típus szellemében 
mintegy átfogó szemléleti elvet megvalósítva működik a zérus jegy, s így nyelv-
sajátos jelentősége nyilvánvalóan megnő. Tágabb összefüggésrendszerben pedig 
tendenciaként a magyar nyelv legendás tömörségének is kedvez, s morfológiai-ti-
pológiai szempontból nyilvánvalóan a szintetikus-agglutináló jelleg paradigmatikus 
lehetőségeit hasznosítja. A redundancia ellenében ugyanis a zérussal történő gaz-
daságos jelölésmód az entrópiát éppen nulla képviseleti fokon képes működtetni a 
paradigma oppozíciókra épülő szervezettségében.1

(3) A szemléleti sajátosságok között tanulságos bemutatni a lexikalizálódás és a 
grammatikalizálódás egyes jellemző folyamatainak példáit is. Így például számos 
toldalék, névutó és igekötő eredeti funkciójából – a nyelvtörténet megvilágításában 
– szemléletesen levezethetjük, bemutathatjuk a differenciált térszemlélet bizonyos 
konkrét összefüggéseit: például mögött > meg- (’ha valamit már megcsináltam, mint 
feladatot megoldottam, akkor az már mögöttem van’); bél > -ben/-ban stb. (mint 
legbelső helyviszony); fej/fő > fölött stb. Külön érdemes megfi gyelni, hogy az ere-
deti térjelölő helyragok és névutók miként váltak egyre elvontabb viszonyok (idő, 

1 Vö. H. Varga Márta (ugyanebben a szekcióban elhangzott és e kötetben olvasható) előadásával, amely 
viszont éppen a redundanciával – mint a nyelvnek a zérus ellentétes tükörképének tekinthető másik mű-
ködési elvével – foglalkozott.
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mód, állapot stb.) kifejezésére is alkalmassá. S akár azt is észrevehetjük, hogy az 
út főnévből levezethető régebbi után és újabb útján változatában a maga névutós, 
illetve névutószerű szerepével ugyanazt az utat járja…

(4) Régi közhelynek számít, hogy a sajátos térszemléleten túl is feltűnően 
markáns képszerűség jellemzi nyelvünket, amikor is szemléletes konkrétságban 
jelenít meg elvont tartalmakat. Éppen napjainkban föllendülőben van a kognitív 
metafora kutatása (vö. Kövecses 2005), a nyelvi világ részben egyetemes, részben 
nyelvsajátos (s a két pólus között bizonyára tipikus) vonásainak kibontása, a nyelv-
ben őrzött világlátás hagyományának és kreatív működésének feltárása. Szilágyi 
N. Sándor (1996) magyar anyagon végzett kutatásainak köszönhetően így máris 
közelebb kerültünk magának az imént említett sommás megállapításnak a konkré-
tan árnyaltabb megragadásához is – például a térdimenziókban megjelenő szerves 
értékrenddel, a vonzatszerűségben és a frazeológiai kapcsolatokban megkövült képi 
viszonylatokkal.

Ebben a megközelítésben még látványosabb, hogy a mentális képnek is van 
szemléletes ereje, kisugárzása és kognitív kerete. Ilyenkor újra és újra átélhetjük 
ennek varázsát: aki ebben az érzékletes szellemben idéz, az valamit tényleg ’idehoz’. 
Vagy gondoljunk csak az ért és az érez közös gyökére, a konkrétságában szemléle-
tes ér (’valamihez hozzáér / megérint’ értelmű) szavunkra, amelyből íme egyfelől 
racionális, másfelől emocionális irányú jelentésfejlődés indult el, s ma – az agyhoz, 
illetve a szívhez kötődően – már éppen egymás szimbolikus ellentétei. (De hasonló 
fejlemény a megfog > felfog > fogalom útja is.) Másfelől valóban lényeges, hogy 
kognitív keretben egész mező, háló szerveződése válik feltárhatóvá a metaforikus 
működés körül. 

(5) A nyelv képi világának sajátos rétegét alkotják a nyelvsajátos frazeolo-
gizmusok. Jelentőségüknek megfelelően hagyományosan – még a kognitív para-
digma mára kifejlődött metaforakutatásait megelőzően – a kontrasztív szemantika 
legkidolgozottabb fejezetévé váltak. A képszerűség kapcsán megemlíthetjük még a 
reáliákat is, amelyek mint a nonekvivalens lexikai réteg kultúraspecifi kus egységei 
sajátos képzettársító erővel, evokatív konnotációval rendelkeznek. 

(6) A számnév és a főnév szószerkezetében az egyes szám használata valójában 
nyelvsajátos vonás, amelyben a megtakarított egyeztetés a többes szám redundáns 
ismétlésének ellenében hat, s hátterében voltaképpen nem is az indoeurópai nyel-
vekből ismert egyes–többes szám szembenállása húzódik meg, hanem „az alapvető 
ellentét egy számbelileg nem jellemzett csoportot állít szembe az általános számmal, 
amely vonatkozik egy dologra, több dologra” (Lotz 1976, 125). 
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Nyelvi tudatunk magyaros szemléletében tehát az öt alma vagy akár a sok alma 
mentális képe egységes halmazként jelenik meg (az ún. aggregátum-elv jegyében), 
s ekként nem tartjuk indokoltnak a többes számnak a főnéven történő külön meg-
jelölését (a pluralitás más nyelvekben szokásos sokaság-többszörösség elvének ér-
telmében). Ezzel kapcsolatban megemlíthetünk még egy ehhez közelebbről társuló 
további nyelvsajátos vonást: a páros testrészek egyikének az egy helyett a fél szóval 
történő megjelölését: félszemű, fél lábbal stb.).

(7) A magyarban koránt sincs az indoeurópai nyelvekhez fogható jelentősége 
a szenvedő szerkezetnek. Szerkezetes alakban rendszerint csak állapot vagy ered-
mény kifejezésére használjuk: zöldre van festve stb. Emellett – és a visszaszorult 
szenvedő igeragozás (kéretik) funkciójának pótlására – a magyarban is hasonló 
szenvedő értelmű átmeneti formák alakultak ki (kinevezendő, kinevezhető, kifeje-
ződik, kifejezésre jut stb.).

(8) Az aspektus mondatszemantikai kategóriájának areális-tipológiai megkülön-
böztetés szerint nyelvünkben szintén sajátos jelentősége is van: „a német és a szláv 
nyelvek közé ékelődött magyar nyelv az aspektus morfológiai kifejezhetősége és 
így az aspektus szintaktikai kompozicionalitása szempontjából is a német és a szláv 
nyelvek között helyezkedik el” (Kiefer 1996, 265). A kompozicionalitás itt arra utal, 
hogy a mondat aspektuális értéke levezethető a mondat szintaktikai szerkezetének 
és lexikai elemeinek ismeretében. A morfológiai jelöltség és a szintaktikai kompo-
zicionalitás elvének összefüggését tekintve a magyarban csak a befejezett aspektus 
jelölt morfológiailag, a folyamatos nem. Ebből következően a befejezett aspektusú 
igét tartalmazó mondat nem lehet folyamatos aspektusú, a morfológiailag jelöletlen 
folyamatos aspektusú ige viszont befejezett szemléletű mondatot is eredményezhet: 
Megírta a könyvet – Szép könyvet írt. 

Végezetül a sajátosan magyar szemléleti jellemzők nyelvészeti leírásának 
lehetőségeiről és taníthatóságának korlátairól szólva elmondható, hogy volta-
képpeni funkcionális (szemantikai-pragmatikai alapú) megvilágításuk – a tipoló-
giai-kontrasztív igényű megközelítést kedvezően támogatva és kiegészítve – ma 
már akár korszerű kognitív keretben is többnyire megnyugtatóan megoldható, ám a 
formálisan szerkezeti jellegű (morfológiai-szintaktikai) tényezőkkel fennálló gyakori 
összefonódás miatt teljes feltárásukat sokszor bizony nehezen tudjuk közvetlenül 
hozzáférhetővé tenni a magyart idegenként tanulókkal. Jól tudjuk, hogy ennek leg-
főbb akadályát alapvetően bonyolult alaktanunk jelenti. 

Hiszen a sajátos szemlélet kognitív hátterét még csak-csak elmagyarázhatjuk 
– szó szerint: érzékeltethetjük mindebből a magyaros vonásokat –, ám a sokszor 
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elválaszthatatlanul hozzájuk kapcsolódó morfológiai nehézségek legyőzéséhez 
már kevés a közvetítő metanyelv, ahhoz bizony igazán mélyre merülve ki kell tud-
ni igazodni a kérdéses formagazdagságban… Viszont legalább a dolgok magyaros 
világlátására, logikájára valamelyest még így is ráérezhetnek a magyar nyelvet és 
kultúrát idegenként tanulók. A célunk persze az, hogy (leg)később, felsőfokon már 
igazán otthonosan mozogjanak a mi nyelvi világunkban.
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Szűcs, Tibor
Specifi c contemplational characteristics of Hungarian as a foreign language

The present paper wishes to salute the memory of our colleague, Béla GIAY. He consistently aimed at 
emphasizing, in the related Hungarian scientifi c literature and in common scientifi c thinking as well, 
the importance of the specifi c structural and contemplational characteristics of Hungarian as a foreign 
language, together with their methodological consequences. The approach of this paper is centered 
around the contemplational characteristics specifi c to the Hungarian language, but structural aspects, 
often in close context with the contemplational characteristics, are also being dealt with. With reference 
to the above, the line of thoughts on the topic, moving from a broader context towards a narrower circle 
of questions to be raised, will be the following: (1) How can the position of the Hungarian language 
be determined in historical-comparative, areal linguistic and typological approach, taking into con-
sideration different starting points and different approaches of research methodology? (2) Contrastive 
linguistic (applied typological) footing to the so-called language-specifi c characteristics (based on the 
functional set of criteria of the so-called ‘tertium comparationis’). (3) Structural and contemplational 
characteristics of the Hungarian language as ‘Hungarianisms’ (with special reference to the latter). (4) 
Interpretation of the contemplation of space and time, of the structure of the case-system and of the 
aspect (further, of the phenomena of grammaticalization and lexicalization) – in view of the metaphor-
theory of cognitive semantics and with regard to phraseologism. (5) Possibilities of the linguistic 
description of specifi cally Hungarian characteristics, and the limitations to their teachability.
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