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Szódarabolósdi
A  szóhatár-eltolódás a nyelvtan-

ban. A szóhatár-eltolódás az a nyelvi 

jelenség, amelynek során az egymás 

után következ� szavakat másként ta-

goljuk, az összetartozó részeket szét-

választjuk, és másként ragasztjuk, ol-

vassuk össze. Klasszikus magyar nyelvi 

példája a határozott nével� „eltolása”: 

a ziskolába megyek, ahelyett hogy az 

iskolába megyek. Vámos Miklós egyik 

regényének a címében is megjelenik, 

nyilvánvalóan utalva a gyermeki és 

talán a zenei beszédmódra: Zenga 

zének. Ezzel máris ott vagyunk a szó-

határ-eltolódás gyökerénél: minden 

bizonnyal a nem értelmez�, „isko-

lás” beszéddel és talán a dallamnak 

nem pontosan megfeleltet� szöveg-

gel van összefüggésben. De beszélt 

nyelvi vagy nyelvjárási jelenségnek is 

tarthatjuk.

A szóhatár-eltolódást nyelvtanaink 

nagyon felületesen tárgyalják (a több-

sége említést sem tesz róla). A koráb-

bi egyetemi tankönyvben egy tagmon-

datnyi említése szerepel: „a szóha-

tár-eltolódás (a zacskó > az acskó, a 

zongora > az ongora)… az anyanyelvi 

m�veltség terjedése, a nyelvi tudatos-

ság fokozódása következtében már a 

múlt szóalkotó eljárásai közé szorul 

vissza, és a nyelvtörténet kérdései 

közt tartjuk számon” (Rácz E. szerk.: 

A mai magyar nyelv. Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1985. 168). Ehhez képest 

az új nyelvtörténeti összefoglalóban 

már meg sem említik.

Pedig föltehet�en a magyar nyelv-

m�velés legkedveltebb kifejezése, az 

„édes anyanyelvünk” is ekképp ke-

letkezett. Föltehetjük ugyanis a kér-

dést, mit�l édes az anyanyelv? Nos, 

föltehet�en attól, hogy eredetileg az 

„édesanya-nyelv” kifejezés azt jelen-

tette, hogy az édesanyánktól szárma-

zó nyelv. Ebb�l szóhatár-eltolódással 

(édes anyanyelv) lett a mai jelz�s 

szerkezet.

Létezik azonban egy területe a 

szóhatár-eltolódásnak, ahol elevenen 

él, s�t virágzik. A nyelvi humor. Nagy 

öröm ez számunkra, mert azt bi-

zonyítja, hogy a „periferikus” nyelv-

használatban, a nem hivatalos nyelvi 

formák között számos olyan jelen-

ség van, amelyr�l már-már elfeled-

keznénk, pedig föltehet�en korábban 

igen nagy nyelvi „hajtóer�t” jelentett. 

A  szóhatár-eltolódás föltétlenül ilyen. 

Új szavak már nem (nagyon) keletkez-

nek ezen a módon, de szavak, szó-

sorok humoros, vicces hatásból való 

átalakítása, vagyis egy sajátos jelen-

tésjáték igen gyakori.

Néhány történeti példa a szó-

határ-eltolódásra. Grétsy László 

nyelvijáték-könyvében (Anyanyelvünk 

játékai. Gondolat, Budapest, 1974. 

138–139.) természetesen fölhívja a fi -

gyelmet a szóhatár-eltolódásra. Ahogy 

írja: a szóhatárok áthelyezésére. Arany 

Jánost hozza els� példaként, aki a 

görögök nevelészetér�l (neveléstudo-

mányáról) szóló unalmas értekezés 

hallgatása közben találta ki a követke-

z� – Arany nevét annyira nem emel� 

– versezetet:

Jaj, biz ez a nevelészet

Csak piano nevel észet,
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Írójának neve lész et-

t�l nem nagyra nevelészett.

Ugyancsak Grétsy László idézi Se-

bestyén Gábor jogász év�d� hangú 

versikéjét, amely a szóhatár-eltolódás 

egyik mintapéldánya:

Boris te! Nem Ámor ostoba

Nyila zörömböl. Cs�je

Megtompul a lángon.

Domború tán Bora kedvell�je.

Els�re talán nem világos, hogy 

miként lehetne „értelmessé” tenni ezt 

a verset. Természetesen szóhatár-el-

tolással! Máris el�ttünk van egy kis 

bordal:

Bor Istene! Mámoros tóba

Nyíl az öröm bölcs�je.

Megtompult talán gondom

Bor után. Bor a kedv ell�je.

Vargha Balázs (Játékkoktél. Kri-

terion, Bukarest, 1972. 32.) Karinthyt 

hozza példaként, de a rímeket látva 

azt mondhatjuk, ebben a szóhatár-el-

tolásban a nagy mester sem reme-

kel: szörny�: sz�r-ny�…, borzalom: 

borz-alom, balhátvéd – balhát véd 

stb.

Következ�, jelenkori példáink azt 

bizonyítják, hogy ezeket a 19. szá-

zadi, meglehet�sen bukdácsoló ver-

sezeteket meg lehet haladni. Ebben, 

vagyis a szóviccekben mintha mégis 

tökéletesebbek lennénk el�deinknél. 

Graffi tigy�jtésem során akadtam pél-

dául erre:

Egy kispesti vendégl�be

egy kis pesti vendég l� be.

A szóhatár-eltolódás napjaink-

ban. Maifolklór-gy�jtésemben (szó-

beliség, internet-írásbeliség stb.) a 

„gyomorbajostól” az elmecsillogtató 

humorig terjed az ide sorolható vic-

cek tárháza. Van, amikor a rím segíti 

a megértést:

– Mit mond az osztriga?

– Van egy motorom, oszt Riga.

Egy klasszikus példa:

– Ki volt az els� turista?

– ?

– Ábrahám. Hátranézett, és meg-

kérdezte, hát Izsák (hátizsák) hol 

van?

A  vicc alapja a szóhatár-eltolódá-

son (hát Izsák > hátizsák) túl az ún. 

homofónia jelensége. Vagyis a két 

kifejezés azonos módon hangzik, de 

más módon kell leírni (tehát írásban 

kevéssé érvényesül a humor). A  ho-

mofónia mint a homonímia (azonos 

alakúság) egyik alesete rendszerint 

valamennyi szóhatár-eltolódásos vicc-

re igaz, bár éppenséggel sok esetben 

egyfajta „kiejtési játék” (pl. szünet, 

hangsúly) is megfi gyelhet�, hiszen 

egyébként nem lehetne érteni a vic-

cet.

A hétköznapi kommunikációban is 

használható tréfás szövegek: „Gyalog 

megyünk, vagy Elvis Presley?” (elvisz 

Presley)

Illetve rákérdezés arra, hogy az il-

let� hogyan is érkezett:

– Hogyan jöttél?

– Karinthyvel!

Az értetlenked�knek elmagyaráz-

zák, hogy ti. „kar intivel”, vagyis kar-

jelzéssel (autóstoppal).

Történetek. Állandósult szókap-

csolatok, összetett szavak fölbontása 

kedvelt leleménye a tréfacsinálóknak. 

Egész kis történeteket fabrikálnak, 

amelyeknek lényege az alapos „fölve-

zetés”. Megfi gyelhet�, hogy a történe-

tek egy része állatmese.

Betör a Ruhat az erd�be. Megy a 

nyúl, találkozik vele, a Ruhat megeszi. 

Megy a róka, találkozik vele, a Ruhat 

megeszi. Megy a farkas, találkozik ve-

le, a Ruhat megeszi. Megy a medve, 

találkozik vele, a Ruhat megeszi. Megy 

az ember, találkozik vele, de nem eszi 
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meg. Mert nem a Ruhat eszi az em-

bert. (M. S., internet, 2006. 02. 14.)

A  „Nem a ruha teszi az embert” 

közmondást alakítja át az ismeretlen 

szerz�.

Tudományos kutatás. A kis Jed-

lik Ányos megy haza az iskolából. Lát-

ja, hogy a kertben egy férfi  egy nagy 

ásóval derékig áll egy gödörben. Meg-

kérdezi anyukáját:

– Anyu, egy bácsi ott van a ker-

tünkben egy ásóval és egy nagy gö-

dörben áll.

– Tudom, Ányos. Kutat ás. (V. M., 

internet, 2006. 02. 15.)

Két jóbarát, a Lom és a Rom sé-

tálnak az erd�ben. Egyszer csak meg-

támadja �ket egy nagy varacskos disz-

nó. A Lom nagyon fél egyedül az erd�-

ben, és elhatározza, hogy ás a földbe 

egy nagy i bet�t, hogy ne féljen.

Eközben kis barátja, a Rom elke-

seredetten keresi Lomot és találkozik 

a nyuszikával. Megkérdezi t�le:

– Hé, nyuszika, nem láttad baráto-

mat, a Lomot?

Erre a nyuszika:

– Társad, a Lom, biztos í-t ás!

(Társadalombiztosítás!)

A „Nyolcadik utas a halál” fi lmcím 

másként való tagolásán alapul a kö-

vetkez� állatmese-állatvicc:

Vesz a maci egy mikrobuszt, és 

meghívja a barátait egy kis piknikre. 

Mivel a busz hétszemélyes, a maci 

magával viszi még a rókát, a farkast, 

a sünit, a mókust, a vakondot és 

a nyuszikát. Szépen becsomagolnak 

mindent, beszállnak a mikrobuszba, 

és elindulnak. Egyszer csak látják, 

hogy ott áll a hal az út szélén, és 

stoppol. A maci megáll, és kiszól ne-

ki, hogy nem tudják fölvenni, mert 

már minden hely foglalt. Erre a hal 

megkéri, hogy hadd szálljon be még-

is, legföljebb nem fog leülni. A  töb-

biek beleegyeznek. Ahogy mennek 

tovább, egyszer csak felkiált a nyu-

szika:

– Odanézzetek! A nyolcadik utas, a 

hal, áll! (Internet, 2002. 03. 04.)

Érdekes, hogy ez a fi lmcím egy 

(mesteri) szóhatár-eltolódásos viccet 

is ihletett:

– Miért veszélyes Nyolcadon tan-

kolni?

– Mert a nyolcadi kutas a halál. 

(Internet, 2006. 01. 02.)

Szóhatár-eltolódás és népeti-

mológia. A  szóhatár-eltolódás gyak-

ran a magyarázata egy idegen névnek, 

ahogy azt már Elvis Presley (elvisz 

Presley) példáján láthattuk. De vannak 

további példák is:

Két macska, Lola és Liza szülni 

készül. Lola macskaalmon elli majd 

kölykeit, de vajon Liza Minelli?

Egy kínai iskolában farsang van. 

A gyerekek készül�dnek. Chuan lesz 

az indián, Lee a hóember, Cheng a 

telefon… (V. M., internet, 2006. 02. 

26.)

Két pösze indonéz beszélget:

– De cúna az óceán mosztanában 

mifelénk!

– Cúna mi?

Mesteri szóhatárok.

– Miért nem találják Palikát az er-

d�ben?

– Mert Pál ma fa!

(Pálmafa.)

– Mi az, fémb�l van és utazik?

– Vas utas.

(Vasutas.)
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Annak, aki a sátor tetején lakik, a 

sátor alja új hely.

(Sátoraljaújhely.)

Halak versenyeznek, hogy me-

lyikük ér el�bb célba. A  lepényhal 

ér be els�nek. A  reményhal (remény 

hal) meg utoljára. (Internet, 2006. 

01. 02.)

Biz meg Baz elmennek vadászni. 

Biz vitte a puskát, Baz meg a kutyát! 

(Internet, 2006. 05. 19.)

A  tréfacsináló egy durva felszólí-

tásra „játszik rá”, voltaképpen eufe-

mizálja, s ennek egyik eszköze a szó 

népetimológiája (Baz név), hangtani 

egybeesése (homofóniája).

– Mi az: Szent István szelleme a 

folyóparton áll?

– ?

– Partivajkrém. (Parti Vajk rém.) 

(Internet, 2006. 03. 16.)

– Hogyan jön ki a pap a templom-

ból?

– ?

– Mintha mi se (mise) történt vol-

na. (R. A., internet, 2006. 02. 15.)

A mi se történt frazéma egybeolva-

sásából fakad a humor.

– Mi a világ leghaszontalanabb 

tárgya?

– ?

– A villanyírógép.

(Mivel a vicc csak szóhatár-eltoló-

dás fi gyelembevételével érthet� meg, 

magyarázatként hozzáf�zik:)

– Láttál te már sz�rös villát? (In-

ternet, 2001. 12. 11.)

(Vagyis: villanyíró-gép.)

– Mi a mértékegysége az akvá-

rium és az istálló közötti távolság-

nak?

– Hallótávolság. (Internet, 2006. 

01. 02.)

(Hal-ló távolság.)

– Miért nincs az ágyban � bet�?

– ?

– Mert az ágy nem � tartó! (R. A., 

internet, 2006. 02. 14.)

(Ágynem�tartó.)

Ezek a viccek egyúttal egyfajta 

találós kérdésnek is felfoghatók, ily 

módon egy másik folklórm�fajjal is 

rokonságba hozhatók.

Nyelvi tréfa változatok. Az iga-

zi folklór változatokban él. Érdekes, 

hogy egy-egy mesteri szóhatár-eltoló-

dás más és más epikus formákban is 

felbukkan:

– Mit csinál a rongybaba, ha el-

veszti a fél kezét vagy leszakad a fél 

keze?

– ?

– Benyúl a fi ókba és kiveszi a 

takarékszövetkezet. (R. A., internet, 

2006. 02. 14.)

(Takarék szövetkezet.)

Változata:

A rongybaba felháborodottan me-

séli a játékmacinak.

– Képzeld, maci, ez a Pistike 

megint kitépte az egyik kezemet!

– Cseppet se bánkódj, rongyba-

ba, menj oda a fi ókhoz és vedd ki a 

takarékszövetkezet. (Internet, 2001. 

01. 29.)

– Mit csinál az asztronauta, ha el-

fogyott a vize?

– ?

– �rkutat ás. (R. A., internet, 2006. 

02. 14.)

(�rkutatás.)

Változata:
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– Mi van akkor, ha az �rhajós 

megszomjazik?

– �rkutat ás. (GY. B., internet, 

2006. 02. 14.)

Összefoglalás. A  szóhatár-elto-

lódáson alapuló szókeletkezés elég 

ritka jelenség lehet a nyelvtörténet-

ben, de a beszélt nyelvben, a gyer-

meknyelvben többször el�fordul. Az 

alapvet�en szóbeli m�fajként él� tö-

mör, valamint epikusabb formát ölt� 

viccekben, nyelvi tréfákban (olykor a 

találós kérdésekre emlékeztet� for-

mában) azonban egy sajátos típust 

alkot. A  nyelvi tréfa alapja a szóha-

tár-eltolódáson túl a népetimológia 

(belemagyarázás), valamint az azo-

nosalakúság (homonímia), különö-

sen annak azonos „hallhatóságként” 

megnyilvánuló formája (homofónia). 

A  jelenség egyúttal azt is bizonyítja, 

hogy a periferikusan jelentkez�, alig 

megfi gyelt, nem leírt nyelvi jelen-

ségek nagyon fontos nyelvtörténeti, 

nyelvélettani folyamatokat rejtenek 

magukban, ezért kutatásuk még sok 

érdekeset tartogat.

Persely




