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Szûcs Tibor
Transzparencia és rendezettség

a lexika tanításában

Miként a nyelvleírásban a grammatika a lexikához viszonyítva köztudottan ha-
gyományosan feszesebb státust élvez, a nyelvoktatásban is hasonlóképpen a nyelvtan
tanítása képviseli a szervezettebb rendszert a szókincséhez képest. Persze ez utób-
bi téren is voltak, vannak elõremutató törekvések az esetlegességgel és rendezetlen-
séggel szemben. Eleve ezek közé tartozik például lényegében már maga a gyakori-
sági mutatókra épülõ és a nyelvtudás mindenkori szintjének megfelelõen fokozatokat
ismerõ lexikai minimum elve is, különösen pedig az az ehhez kapcsolódó törekvés,
amelyet a szókincsnek a nyelvtani elõrehaladáshoz szorosan és szervesen kapcso-
lódó folyamatos bõvítése, a lexikai anyag következetesebb kiépítése jellemez. Ma
már közismert ugyanis, hogy a magyar – mint bármely más idegen nyelv – lexiká-
jának elsajátításában az alapvetõ nehézségek valóban éppen a szókészlet viszony-
lagos strukturálatlanságának látszatára vezethetõk vissza, amely a nyelvtani, külö-
nösen a morfológiai szabályozottsággal szembeállítva még inkább feltûnõvé válik.
Emellett a magyar szótanulás helyzetét az idegenszerûnek tûnõ (az indoeurópai
nyelvekben szokásos alakulatoktól döntõen eltérõ) gyökök is nehezítik.

Ebbõl kiindulva elõadásomban arra teszek kísérletet, hogy vázlatosan bemutas-
sam, miként lehet kezelni a szemantizációban jelentkezõ problémákat, mégpedig
nagyrészt éppen a magyar nyelv tipológiai alkatának és nyelvsajátos természetének
megfelelõen, mintegy ezekbõl a sajátosságokból kibontakoztatva. Az agglutináló
típusból és a szintetikus tendenciákból adódóan a magyarban ugyanis szinte kínál-
koznak a morfológiai tagolás áttekinthetõségét megvilágító elemzõ utalások, ame-
lyek a szóalkotás különféle módozatainak befogadását és kreatív elsajátítását meg-
könnyíthetik. Ebben a szellemben a szintagmatikus (szövegben kiterített) és a
paradigmatikus (rendszerében bemutatott) szemantizáció szintézisére, szerencsés
ötvözésére törekszünk, hogy a nyelvtanuló számára szemléletesen hozzáférhetõvé
és produktívan alkalmazhatóvá tehessük a lexika rejtettebb összefüggéseit.

Ezzel kapcsolatban elsõként a motiváltság, közelebbrõl az ún. relatív motivá-
ció szemantikai jelenségkörének módszertanilag mozgósítható vonatkozásait szeret-
ném vázolni, majd pedig az etimológiának a jövevényelemekkel kapcsolatos didak-
tikai tanulságait (az átvételek, a tükörfordítások, a gyakran több nyelvterületre
kiterjedõen közös szemléletmód és a „hamis barátok” esetében). A célirányos konk-
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rétság kedvéért ebben az összefüggésben elsõsorban a magyar-német kontrasztivitás
példáira támaszkodom.

Megközelítésünk abból a fontos szemantikai ténybõl indul ki, hogy a relatív
motiváció példái nagyban hozzájárulnak a szókészlet transzparenciájához, a nyelv
képszerûségéhez, a szerkezetek átláthatóságához, s ennyiben ezek nyelvsajátos jel-
lemzõket vagy arányokat is képviselnek. Az alapjában digitális elvû, szimbolikus
típusú nyelvi jel önkényességének elvét igencsak viszonylagossá teszik ezek az
ikonikus vagy indexikus jellegû (tehát analóg kódolású) eszközök a lexika motivált
rétegében, így például a számunkra ezúttal leginkább érdekes szerkezeti (morfoló-
giai) motiváció eseteiben, amelyekben a komplex (összetett vagy képzett) szóalak
transzparenciája a nyelvtanuló számára is érzékletessé és könnyebben memorizál-
hatóvá teszi annak felépítését.

Másfelõl a gyakran szükségszerûen bekövetkezett demotiváció mögött húzó-
dó eredeti motiváció szó szerinti képszerûségét és konnotációs erejét – kontrasztív
alapon – az ekvivalencia megállapításában sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ennek
tényezõit a teljes és részleges ekvivalencia fontos kritériumának tekinthetjük (a
denotatív jelentés, a szó szerinti jelentés, a szerkezet, a szintaktikai kapcsolódás és
a konnotációk együttesében): fûbe harap ~ ins Gras beißen (megegyezés); él, mint
Marci Hevesen ~ leben wie Gott in Frankreich (jelentõs eltérés a szó szerinti jelen-
tésben és a képszerûség révén a konnotációban is). Mindazonáltal a képiség és az
elemezhetõség természetesen nem csupán a szorosabb értelemben vett frazeológiai
fordulatok megfeleltetését érinti, hanem az idiomatikus kifejezéseket általában is,
sõt többé-kevésbé minden szemantikailag, illetõleg morfológiailag is levezetett je-
let, jelkapcsolatot: potyautas ~ blinder Passagier / Schwarzfahrer (vö. schwarzfahren
~ bliccel, jegy/jogosítvány nélkül utazik stb.).

A következõkben tehát röviden a szókészlet transzparenciája és az etimológia
között fennálló, illetve feltárható összefüggések jelentõségérõl szólok. A szókész-
let transzparenciáját elsõsorban a szerkezetileg motivált jelkapcsolatok áttetszõ és
az etimológiai összefüggések felismerhetõ jellege határozza meg. Az ún. „világos”
(„átlátható”) és „homályos” („opálos”) szavak közvetlenül az anyanyelvi beszélõ
számára aszerint különülnek el, hogy a morfológiailag vagy szemantikailag moti-
vált jel (sor) általában könnyedén elemezhetõ, illetve levezethetõ jelentésbeli össze-
függést tükröz, a motiválatlan (vagy demotiválódott) jel viszont tagolhatatlan egy-
ségként jelenik meg: fejes, fejetlen, fejhallgató stb. – fej, hall stb.

Minthogy a szóalkotás különféle morfológiai típusai a magyarban igen produk-
tív eszközei a szintetikus jelsorok lexikológiai gazdagságának, jelentõs számban
növelik a világos szavak arányát. A nyelvtanuló számára azonban mindez inkább
csak az elõrehaladottabb szinteken jelent segítséget, hiszen kezdetben minden lexikai
egység homályosnak tûnik, míg az alkotóelemek megbízható viszonyítású kapcso-
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latokba nem kezdenek rendezõdni. A magyar esetében köztudottan az is nehezítõ
körülmény, hogy az etimológiai rokonítás lehetõsége (nemzetközi szavak, a tanuló
által ismert nyelvekbõl származó jövevényszavak) éppen kezdõ szakaszban még csak
korlátozott mértékben nyújthatja az otthonosság érzetét.

Ezzel kapcsolatban az ún. „hamis barátok” (falsche Freunde) is kétarcúak:
ismerõsnek tûnnek, ám félrevezetõek. Német-magyar viszonylatban például az
Akademiker ~ akadémikus (fõnévként) is ilyen közös eredetû, eltérõ jelentésû szó-
párt alkot: német jelentése ’diplomás’ (’értelmiségi’), magyar jelentése ’az akadé-
mia tagja’ (’a legmagasabb tudományos fokozattal’). A különbség a szerkezeti mo-
tivációban is jelentkezik, a szócsalád tagjai is részlegesen tükrözik: az akademisch
~ akadémiai / akadémikus (melléknév) megfelelésben a magyar alakilag is elkülö-
nít egyes jellemzõket, bár a görög alapszó (akadémia) használata nagyjából meg-
egyezik (’tudósok vagy mûvészek társasága’ és ’székháza’; ’mûvészeti fõiskola’).
Ilyen szópárok éppen ezért, a lexikális szemantikai interferencia miatt különös ne-
hézséget okozhatnak a nyelvtanulásban. A közös eredet felismerését nehezítõ jelen-
tõsebb alaki eltérések viszont már kiiktatják a „hamis barátok” megtévesztõ hatá-
sát: cifra ~ Ziffer ’számjegy’, piac ~ Platz ’hely/tér’ stb.

Ugyanakkor az olyan internacionalizmusok, amelyek többé-kevésbé egységes
értelemben használatosak számos nyelvben, nyilvánvalóan nagy segítséget jelente-
nek: bank, busz stb. Közöttük számos „európai univerzálé” is közelíti egymáshoz a
nyelveket, mégpedig a leglátványosabban éppen közös lexémákkal, idiómákkal, a
frazeológiai fordulatok hasonló képiségével: auf jeden Fall ~ mindenesetre; schwarz
auf weiß ~ feketén-fehéren; Eulen nach Athen tragen / Bier nach München tragen /
Wasser in die Elbe (den Rhein) tragen ~ a Dunába vizet hord.

Mivel a szavak etimológiája szorosan összefügg fonológiai, morfológiai és sze-
mantikai motiváltságukkal, az etimológia a nyelvhasználat szintjén elsõsorban ak-
kor kínálja az áttetszõség, a tagolhatóság révén megkönnyített azonosítás lehetõsé-
gét, ha a naiv elemzést a motiváció még biztosítani képes, vagyis a demotiváció során
a kép elhalványulásával együtt nem következett be a kapcsolat elhomályosulása,
illetve az elemek már-már felismerhetetlen elváltozása (felhõkarcoló, vö.
Wolkenkratzer; de: kesztyû ~ kéz). A kép háttérbe szorulása tagolási nehézség nél-
kül is már demotivációhoz vezet: idéz (< ide), (el)odáz (< oda) stb.

S ha az anyanyelvi beszélõ számára egy-egy lexéma vagy frazéma (mint
idiomatikus egység) képszerûsége elhomályosult vagy elhalványult is, a nyelvtanuló-
ban – elemzõ hajlamának és a fölfedezés helyzetének jóvoltából – rendszerint tuda-
tosulnak a számára hozzáférhetõ motivációs összefüggések, amelyek még akkor is az
újdonság erejével hatnak, ha a felbukkanó kép az általa beszélt nyelvekbõl már isme-
rõs: aus der Luft gegriffen ~ légbõl kapott, Luftschlösser bauen ~ légvárakat épít stb.

SZÛCS TIBOR



123

123. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

A transzparenciához nagyban hozzájárulnak az összetett szavakban felismerhetõ
összetevõk, a képzett szavakban világosan elkülöníthetõ morfémák, s általában is
az agglutináló típusú toldalékolás (különösen például éppen a magyarban). Ezzel
szemben a flektáló típusú fúziós szintézis rendszerint a demotivációnak kedvez. Ez
nem annyira tömeges mértékben ugyan, de sorozatosan (fõként éppen jelentõs, õsibb
szócsaládokat is érintve) nyelvünkben is érvényesül: ájul ~ álom ~ alszik ~ olt; bo-
csát ~ búcsú; egyház ~ ünnep ~ üdv ~ üde; ered ~ ereszt ~ erdõ ~ eredet ~ eredmény;
fiatal ~ fiú ~ fiók(a) ~ fivér; hideg ~ hûl ~ hût ~ hûs ~ hûvös ~ hüledez ~ hülye ~
hüllõ; jó ~ jós ~ javas(ol) ~ jószág ~ jog ~ jogar ~ jobb ~ gyógyít; stb.

E halmozott alakmódosulások a szókincs legelemibb tagjait is ugyanígy érintik,
és sokszor alaksorok egészét rendezi jelentéssel telítõdõ szembenállásba például a
palatális-veláris, labiális-illabiális vagy a nyílásfok szerinti oppozíció: a/az, azonnal,
addig, annyi, ott, oda, onnan, oly(an), úgy ~ e/ez, ezennel, eddig, ennyi, itt, ide, innen,
ily(en), így. Az efféle megoszlásokhoz hasonló szóhasadásokban és párhuzamos fej-
lemények kialakulásában (család ~ cseléd) különösen tömegesen vesznek részt a gyak-
ran többalakú hangutánzó-hangfestõ tõbõl levezethetõ szóegyüttesek: dobban ~ döb-
ben, dorombol ~ dörömböl stb. Ilyenkor gyakran a palatális-veláris megkülönböztetés
(kever ~ kavar) révén tudatosul összefüggésük és jelentésbeli elkülönülésük. Az ese-
tek többségében azonban már az anyanyelvi beszélõ sem érzékeli az etimológiai kap-
csolatot a kérdéses szócsaládok valamennyi tagja között: fej/fõ ~ fel/föl ~ fenn/fönn ~
fölösleg ~ fõnök ~ fölény ~ felület ~ fejedelem ~ felség ~ hétfõ ~ tejföl stb.

A megítélés erõsen viszonylagos, például az ad ~ adó páros (a képzõ aktivitá-
sa révén) motiváltabb kapcsolatban áll, mint az ad ~ adag / adat viszonyában. Ha a
demotiváció bizonyos eseteiben az anyanyelvi beszélõ mégis felismeri az összetar-
tozást, akkor ez gyakran a formális elemek (például azonos képzõk) összecsengé-
sének is köszönhetõ: ácsorog ~ ücsörög, arány ~ irány, csekély ~ sekély stb.

Természetesen azonban az is gyakran elõfordul, hogy az igen szoros jelentés-
beli kapcsolat képes fenntartani az összetartozás tudatát: telt (tele/ telik) ~ tölt. Hi-
ába erõs viszont a jelentésközelség például az agg ~ avas ~ avul ~ ó szócsaládban,
ha ilyen számottevõ alaki különbség nehezíti összetartozásuk felismerését. A példa
kapcsán egyébként külön is tanulságos a más nyelvekben is megfigyelhetõ szemlé-
leti hasonlóság az átvitt értelmû levezetésekben: a finnugor gyökbõl származó aggik
alak konkrét jelentésébõl ugyanúgy következik az aggódik absztrakt jelentése, a ’szo-
rultság’-ból a ’szorongás’ érzete, mint a latin alapú orvosi szaknyelv angina mûsza-
vában, illetve a német eng ~ Angst (eredetileg ’Enge’) pszichoszomatikusan indo-
kolható kapcsolatában.

A több nyelvre kiterjedõ közös szemlélet számos egyéb esetben is fölfedezhe-
tõ (lat. focus ~ n. Herd ~ m. góc ’tûzhely’ > ’betegség fészke’ stb.), a különféle szak-
mák terminológiájában éppúgy, mint a mindennapi nyelvhasználat szemantikai és/
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vagy morfológiai szempontból motivált szavaiban (Strom ~ áram, Zweifel ~ kétely,
Stimmung ~ hangulat stb.). Sok esetben azonban kérdéses, hogy véletlen, illetve
motivációs alapú hasonlóság (hangutánzás, hangulatfestés), közös szemléletmód
vagy átvétel (calque) áll-e fenn. Ettõl és az anyanyelvi beszélõben tudatosuló vagy
nem tudatosuló motivációs összefüggésektõl függetlenül nem mellékes kedvezõ
körülmény, hogy a nyelvtanuló dolgát, a lexikai egységek memorizálását nagyban
elõsegítheti az efféle kapcsolatok tudatosító feltárása — még akkor is, ha elhomá-
lyosultak, de fõként, ha a motiváció felismerhetõ, s különösen, ha mindezt anyanyel-
vére vagy általa ismert nyelvekre tudja vonatkoztatni.

A jövevényelemek különféle fajtái (jövevényszó, tükörfordítás, jelentés-kölcsön-
zés, jövevényszólás stb.) között a magyar nyelv jövevényszavainak alapvetõ (fõként
török, szláv, latin és német) rétege jelentõs képviseletet mutat, s mind az alapszókin-
cset, mind különféle szaknyelvek szókészletét meghatározó mértékben érinti. A ma-
gyarban mint kölcsönzõ nyelvben eleve demotivációval induló nyelvi idomulás fono-
lógiai jelei többnyire arra vallanak, hogy az új rendszerbe hanghelyettesítéssel,
betoldással, redukcióval és egyéb alakváltozással befogadott elemek – a hangrenden
túl – rendszerint egyben a gazdaságossági elv jegyében végbement egyszerûsödések
és rövidülések tendenciájához is igazodnak: Bäcker > pék, Brezel/Brezen > perec,
Bürger > polgár, Kachel > kályha, Ketzer > kacér, Pfannkuchen > fánk, schlecht >
selejt, Stall > istálló, Werbung ~ verbunkos, Zeiger > cégér, Zwirn > cérna stb.

Német-magyar viszonylatban a képszerûség feltûnõen gyakori közössége az
areális összetartozásnak és hatásoknak tulajdonítható: a szerkezeti és szemantikai
motiváció egyezõ eseteiben a közös szemlélet mellett különösen számottevõ a né-
met minták átvétele különféle tükörfordításokban és hasonló típusú kölcsönzések-
ben: Einsicht ~ belátás; Gewicht > wichtig ~ font (< Pfund) > fontos; greifen >
begreifen > Begriff ~ fog ~ felfog ~ fogalom; Standpunkt ~ álláspont stb. Németek
magyartanulásában általában építhetünk az analógia „kiszámítható” mûködésére, s
a jobban felismerhetõ elemek jelentõs részben valóban biztonságos segítséget is je-
lentenek, részben azonban „a hamis barátokra” általában jellemzõ interferenciát is
okozhatnak az alkalmanként erõsen eltérõ jelentés (denotáció és konnotáció) miatt:
Drucker — drukker; Speise – spájz stb.

Mint kiindulásul említettem, a lexika didaktikusan áttekinthetõ rendezése
lényegesen nehezebben megvalósítható törekvés a nyelvoktatásban, mint a nyelv-
tani anyag elrendezése. A probléma tehát a szókincs természetébõl következik, hi-
szen közismert, hogy a nyelvtan zártabb rendszerszerûségéhez képest a lexika nyi-
tott és kevésbé szervezett rendszer. A szókészlet parttalanságát a nyelvtanuló még
rendszertelenebbnek és esetlegesebbnek találja, ráadásul nyelvünk szókészletében
egy indoeurópai nyelvet beszélõ viszonylag kevés ismerõsen csengõ gyököt talál
fogódzóként az induló asszociációkhoz.
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Átmeneti és félmegoldást jelent, ha a szókincs elsajátításának kezdeti szakaszá-
ban már arra törekszünk, hogy ahol csak lehet, idegen szavakkal (és például néme-
tek számára azonosítható jövevényszavainkkal) pótoljuk a lexikai hiányokat. Ennek
kétségtelenül elõnyei is vannak: sikerélményt, önbizalmat ad, gyorsabban lehet ha-
ladni a nyelvtanban, még rá is vezethet néhány nyelvsajátos jellemzõre azáltal, hogy
halmozottan észlelhetõvé válik, miként is asszimilálja a magyar az idegen eleme-
ket stb. Az ilyen alapozású „Basic Hungarian” azonban csak áthidaló megoldás le-
het, hiszen elõbb-utóbb a kommunikációs korlátok is arra kényszerítenek, hogy egyre
nagyobb mértékben vonjunk be honosabb lexikai egységeket. Csak így tudjuk el-
érni az irodalmi szövegek befogadását és annak élményét, hogy valóban természe-
tesnek, elevennek, képekben és hangzásban gazdagnak, változatosnak érezhessék a
nyelvhasználatot.

A másik, tematikai típusú redukciónak, a lexikai minimum elvének tekintélyes
hagyományai vannak a nyelvoktatásban, de a magyar mint idegen nyelv oktatásá-
nak gyakorlatában még nem alakult ki következetes egység a forgalomban lévõ
nyelvkönyvek között. Teljesen kezdõ, alapozó szinten valóban kívánatos volna a
lexikai minimumot körvonalazni, hogy a szervezett nyelvoktatási formák a tovább-
lépésben valamiképpen egységesen tudjanak erre alapozni. A késõbbi szakaszokban
azonban az elv már erõsen vitatható, minthogy a fontossági és gyakorisági mutatók
egységes megállapítása inkább megkötné, sõt gátolná a sokféle irányban nyitott to-
vábbhaladást (például a szakszöveg-olvasás, szakmai társalgás, irodalmi érdeklõdés
stb. igényei szerint). A gyakoriság kritériumában különben is több figyelmet érde-
melnének a köznapi társalgás fordulatai, töltelékszavai, partikulái, metanyelvi kér-
dései, hiszen kommunikatív értékük sokkal jelentõsebb, mint némelyik nélkülözhe-
tetlennek hitt használati tárgy megnevezésének referenciális értéke.

Emellett az ideálisnak tekinthetõ kontextuális (szintagmatikus) szótanítás igen
összetett szemantizálást kíván, amelyben helyet kell kapniuk a szó idõvel feltáruló
egyéb jelentéseinek, konnotációinak, kollokációinak is, másrészt célszerû a
paradigmatikus viszonyokhoz is igazodva az összetartozó egységeket és a hasonló
alakokat egyszerre rögzíteni. Mivel például a vonaton eléggé gyakori helyzet, hogy
a huzat miatt alakul ki beszélgetés (kéréssel, felszólítással stb.), miért ne lehetne e
két szót együtt tanítani? Emellett szól alaki párhuzamuk és alapszavuk szinonímiá-
ja is (húz-von), sõt éppen német anyanyelvûek esetében az is, hogy a két alapjelen-
tés a német Zug szóban – egyéb további jelentések (menet, vonulat, húzás, vonás,
vonal stb.) mellett – egybeesik. Felsõbb szinten már e szálak felé is kereshetõk
megfeleltetések, fordulatok és egyéb megfelelõk (Linie, Route stb.) bevonásával is
(in einem Zuge ~ egy huzamban, in großen Zügen ~ nagy vonalakban; einen guten
Zug haben ~ jó huzata van; Linie 12 ~ 12-es vonal/járat; útvonal stb.).
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A lexikai minimum elvéhez fûzõdõen ekként fölmerül a szócsaládokkal törté-
nõ gazdaságos építkezés eljárása is, amely tehát ismételten a lexika és a grammati-
ka egységes közvetítésének szükségességére és fontosságára hívja fel a figyelmet
(a szóösszetétel és a szóképzés alkotó megoldásaival), hogy a nyelvtanulókat – a
lehetõ legnagyobb kreativitásra képesítve – beavathassuk a minél áttetszõbb és ren-
dezettebb lexikai viszonyok rejtelmeinek közös feltárásába. A paradigmatikus ren-
dezettség így etimológiai és tematikus szócsaládokhoz vezet. E két szempont
összetalálkozása nem szükségszerû, ám az oktatás szempontjából nyilván szerencsés,
hiszen bizonyos szinten egyesíti a grammatizáló és a kommunikatív törekvések elõ-
nyeit. Tematikus szócsaládok kiépítése régi törekvése a nyelvtanításnak. Újabban
viszont az etimológiai szócsaládok jutottak mostoha sorsra, pedig jelentõségük föl-
becsülhetetlen – a fentiek fényében is, különösen pedig a bölcsész hallgatók (fin-
nugristák és modern filológusok mint a külföldi magyaroktatás kitüntetett célcso-
portja) szempontjából.

A rendezettség mellett folyamatosan is áttekinthetõbbé teszi a szókészletet, ha
minden jelentõsebb alkalmat megragadunk az etimológiai transzparencia morfoló-
giai feltárására, amikor is kísérõ szegmentálással élünk a szemantizációban (von/at
– huz/at stb.). Az új egységek világos tagolódást nyernek (ahol lehetséges), s elsa-
játításuk paradigmatikusan sem elszigetelten, hanem az adott szócsalád fokozatos
épülésével zajlik, s ebben alkotó szerepet játszik a szóképzésre irányuló kompetencia
fejlesztése is. (Szintagmatikus kötõdésekkel pedig optimális esetben ezzel párhuza-
mosan a kommunikatív elv kontextuális szótanulása szolgál.) A gyakorisági muta-
tókon túl ilyen szempontból kulcsfontosságú szavaink köré idõvel kiterebélyesedik
a szócsalád, miközben jártasság és otthonosság szerezhetõ a szóalkotás terén is.

A magyar mint idegen nyelv oktatási gyakorlata számára egyelõre még nem áll
rendelkezésre a szócsaládok szótárszerû feldolgozása. Átmeneti megoldásként eti-
mológiai szótárainkhoz fordulhatunk segítségért az összefüggések rendezése végett.
A szócsaládok didaktikusan egyszerûsített és rendezett feltárásához még hiányzó
szótár fontosságát nyelvünk két említett sajátossága is indokolná: a gazdag morfo-
lógia és az idegen számára jórészt ismeretlen szógyökök. Ha közvetlenül támasz-
kodhatnánk ilyen szójegyzékre, az is nagyban megkönnyítené a szóképzési-össze-
tételi kapcsolódások átlátását, ezek alkotó alkalmazását és a paradigmatikusan
összefüggõ memorizálást, illetõleg a szókészlet építkezõ jellegû szemantizálását.

Az eddigiek szemléltetésére, az összefüggések sokféleségére álljon itt egy olyan
szó, amely kétségtelenül a lexikai minimum része, ám innen kiindulva szálai messze
elvezetnek a peremterületekre is. Az önmagában is több jelentésû, állandósult és al-
kalmi szókapcsolatokban egyaránt gyakran elõforduló kép szavunk a szóalkotásban
is rendkívül termékenynek bizonyul, mégpedig mind összetételi elõ- vagy utótagként,
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mind pedig a legkülönfélébb képzett és továbbképzett származékokban, valamint ezek
lehetséges kombinációiban. Igen terebélyes tehát a szócsalád, s meglehetõsen tanul-
ságos példát szolgáltat arra, hogy az etimológiai és tematikus összefüggésekben igen
hasznosan mozgósítható a nyelvtanulás valamennyi szintjén, a kezdõtõl a szakmai
felsõfokig (például mûvészeti, mûszaki és egyéb szakszövegekben).

kép

állókép, álomkép, arckép (ön-), árnykép, címkép, csillagkép, csoportkép, élet-
kép, emlékkép, eszménykép, fantáziakép, fénykép, hangkép, hangulatkép, helyzet-
kép, íráskép, jelkép, jellemkép, korkép, kórkép, látkép, magyarságkép, mellkép,
mozgókép, mintakép, oltárkép, összkép, példakép, pillanatkép, szentkép, színpadkép,
szókép, tájkép, térkép, torzkép, tükörkép, városkép, vérkép, világkép, zsánerkép

képaláírás, képalkotás, képátvitel, képcsarnok, képcsõ, képélesség, képernyõ,
képfelbontás, képfelvétel, képgyûjtemény/-gyûjtõ, képhamisítás/-hamisító, képhatás,
képhiba, képimádás, képírás, képjel, képkereskedés/-kereskedõ, képkeresõ, képkeret,
képkeretezõ, képkiállítás, képkocka, képleírás, képmagnetofon/képmagnó, képmás,
képmelléklet, képméret, képminõség, képmutatás/képmutató, képregény, képrejtvény,
képrestaurátor, képriport, képrombolás, képrögzítés, képsor (-sorozat), képszakértõ,
képtár, képtelefon, képújság, képvetítés, képviselet/képviselõ (-választás), képzavar

kép-es (+ képes vmire/vmit tenni)
képeskönyv, képeslap;

fejlõdõképes, határozatképes, keresõképes, mérlegképes, munkaképes,
szalonképes, tárgyalóképes, üzemképes;

kép-es-ít-és, kép-es-ít-ett, kép-es-ít-õ(vizsga), kép-es-ség (-fejlesztés);
képest

kép-i
kép-û (jó~, nagy~)
kép-telen-ség

kép-ez, kép-ez-het-õ, kép-z-és, kép-z-et (-társítás), kép-z-õ (-mûvész; tanár~),
kép-z-õd-és, kép-z-õd-mény, kép-z-ett-ség, kép-z-etlen;
kép-z-el-et (-beli), kép-z-el-õ (-erõ/tehetség), kép-z-el-õd-és, kép-z-el-t

kép-lékeny-ség
kép-let-es
kép-szerû
kép-ecske
stb.
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Az efféle szócsaládok számossága és jelentõsége is igazolja, hogy a vizuális
szegmentálásnak – morfológiai elemzésként – már a szemantizáció során fontos
szerep jut (a táblán, az írásvetítõ-fólián, sõt a tankönyv szószedetében) az áttetszõ
lexikai anyag rendezett feldolgozása érdekében. Kontrasztív szempontból feltárha-
tóvá és hozzáférhetõvé teheti a nyelvtanuló számára a nyelvi építkezés hasonló és
különbözõ vonásait, amennyiben a tagolt egységek kapcsolásmódjában, egymásután-
jában, illetve sorrendiségében nyelvsajátos vonásokra, nyelvtani és képi jellemzõkre
hívja fel a figyelmet a funkciók formai megfeleltetésének lineáris olvasata, a szó
szerinti fordítás interlineáris elemzése:

kép-telen-ség = S + Sx (Depriv) Adj + Sx (Abstr) S = „Bild-los(ig)-keit”
(1. ’Unsinn’ – 2. ’Unfähigkeit’)

Ez a tagolva analizáló-szintetizáló megközelítés kiváltképpen szükséges és elõnyös
a magyar esetében
• a szócsaládok kiterjedtsége miatt, illetve kiépítésük végett;

• a magyar morfológia agglutináló és poliszintetikus jegyeibõl következõen;

• mindezeknek révén a lexika és a grammatika együttes kezelése érdekében is.

A szókincs elemzõ átvilágításával ekként tehát a nyelvtanuló számára is megragad-
hatóvá és elevenné válnak a morfológiai képletek, megkönnyíthetjük a gyakran bo-
nyolult morfémasorok memorizálását, s az összefüggések felmutatásával utat nyit-
hatunk a kapcsolatok áttekinthetõsége és aktív mûködtetése felé.

SZÛCS TIBOR




