
Sólyom Réka

külföldi és magyar egyetemisták értelmezési stratégiái 
napjaink két neologizmusával kapcsolatban1

Bevezetés

A jelen tanulmány célja a magyart idegen nyelvként tanuló hungarológus hall-
gatók és magyar anyanyelvű, magyar szakos hallgatók értelmezési stratégiájának 
bemutatása napjaink magyar nyelvének két neologizmusával kapcsolatban. 

A megközelítésmód és így az elemzési, értelmezési lehetőségek is több irányba 
ágaznak el, és adnak lehetőséget az értékelésre, további tanulmányozásra. A most 
bemutatandó kérdőíves felmérés vonatkozó eredményei egyrészt lehetőséget adnak 
arra, hogy a magyart legalább 5 féléve tanuló külföldi diákok megértési, értelmezési 
stratégiáit, illetve napjaink magyarnyelv-használatában megjelenő új szavakhoz kap-
csolódó attitűdjét tanulmányozzuk. Másrészt – az elmúlt hat évben, de különösen a 
2010-ben és 2011-ben magyar anyanyelvűek körében végzett kérdőíves felmérések 
vonatkozó adatainak köszönhetően – lehetőséget adnak arra is, hogy kontrasztív 
módon összehasonlítsuk a vizsgált neologizmusok értelmezésében, megértésében 
szerepet játszó folyamatokat magyar és nem magyar anyanyelvű adatközlők esetében 
(a jelen vizsgálódásban a külföldi adatközlőkhöz életkorban leginkább közel álló, 
magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók vonatkozó eredményeit idézem a kérdőíves 
felmérésekből). 

A vizsgálat célja, hipotézisek

Kérdőíves felméréseket a magyar nyelvben megjelenő neologizmusokkal 
(elsősorban szavakkal és kifejezésekkel) kapcsolatban 2006 óta végeztem, általá-
ban évente egy-két alkalommal, magyar anyanyelvű adatközlők részvételével. A 
kérdőíveket rendszerint négy korcsoport (általános és középiskolás diákok, egye-
temi hallgatók és tanulmányokat már nem folytató felnőttek) töltötték ki – 2011-ig 
mintegy 1100 fő. A felmérésekkel célom a neológ jelenségek megértésére vonatkozó 

1 A dolgozat az OTKA K 81315 számú pályázat támogatásával készült.
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értelmezési stratégiák vizsgálata, valamint az új szavakhoz, kifejezésekhez kapcso-
lódó nyelvhasználói attitűdök vizsgálata volt (az eredményekről részletesen ld. pl. 
Sólyom 2009, 2010 – megjelenés alatt). 

A fenti felmérések során kapott eredmények, a kirajzolódó értelmezési stratégi-
ák jó lehetőséget adtak a vizsgálat szavak, kifejezések szemantikai szerkezetének 
feltárására, vizsgálatára. A funkcionális-kognitív keretben történő szemantikai 
elemzés során nagymértékben támaszkodtam olyan jelentésszervező folyamatokra, 
mint a szavak szemantikai szerkezetében fellelhető metonimikus, metaforikus je-
lentésviszonyok (Sólyom 2010), valamint az összetett folyamatokat is rugalmasan 
bemutatni képes, Fauconnier–Turner nevéhez köthető, mentális tereket felhasználó 
úgynevezett fogalmi integrációs elmélet (erről részletesen ld. pl. Fauconnier–Tur-
ner 1994 [1985], 1998, 2003 írásait). 

A magyar köznyelvben napjainkban igen sok olyan új szó jelenik meg, mely 
valamilyen idegen nyelvből (igen sok esetben az angolból) került át a magyar nyelv-
be. Ezek között a szavak között grammatikai keletkezésüket tekintve sok az idegen 
szó, illetve azok az elemek, melyek tükörfordítással kerülnek be nyelvhasználatba. 
Meggyökeresedésükben, elterjedésükben valószínűleg nagy szerepe van a megjelenő 
szó szemantikai szerkezetének, a szerkezet motiváltságának, csakúgy, mint olyan 
alkalmazott nyelvészeti jellemzőknek, mint például a szó kiejtésére, helyesírására 
(például toldalékolására) vonatkozó tulajdonságoknak. 

A jelen összefoglalásban két, a magyarban az elmúlt években megjelent össze-
tett szóval, az e-könyv olvasóval és egy reklámnyelvi hapaxnak nevezhető szóval, a 
vidámparkollal kapcsolatos tapasztalatokat mutatok be. E szavak felismertségét, a 
jelentésükhöz kapcsolódó értelmezési stratégiákat, valamint az adatközlők attitűdjét 
vizsgáltam a magyar anyanyelvű adatközlőkkel felvett kérdőíves felmérésekben (az 
e-könyv olvasót 2011-ben, a vidámparkolt pedig 2012-ben), majd 2012-ben mindkét 
szó szerepelt abban a kérdőívben, melyet nem magyar anyanyelvű hungarológus 
diákokkal töltettem ki a Balassi Intézetben. A választásom azért esett ennek a két 
szónak a bemutatására, mert tanulságos esetei a tükörfordítással, illetve a belső szó-
alkotással létrejövő neologizmusok típusainak, e típusok jelentésével kapcsolatos 
értelmezési és esetenként félreértési műveleteknek. Mivel ezekre a jelenségekre a 
magyar anyanyelvű egyetemisták között is több példát találtam, úgy gondoltam, 
érdemes megvizsgálnom nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók vonatkozó 
értelmezéseit is a két szóval kapcsolatban. Hipotézisem az volt, hogy a szavak je-
lentésének megadása, körülírása során a nem magyar anyanyelvű adatközlők felte-
hetően részben olyan stratégiákat fognak alkalmazni, melyekben eddig megszerzett 
magyarnyelv-tudásukra támaszkodnak, másrészt viszont – a magyar anyanyelvű 
hallgatóknál feltehetően nagyobb mértékben – támaszkodni fognak idegen nyel-
vekből (adott esetben az angol nyelvből) származó tudásukra is. 
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Az adatok forrásául szolgáló kérdőívek és az adatközlők

A jelen vizsgálódásban bemutatandó eredmények a fent már említett kérdő-
íves felmérésekből származnak. A külföldi hallgatók egy olyan kérdőívet töltöttek 
ki 2012 májusában, mely a megelőző évek kérdőíveinek anyagából tartalmazott 
neologizmusokat. 

A nem magyar anyanyelvű adatközlők a Balassi Intézetben tanuló diákok egyik 
csoportjából kerültek ki: ők B1–B2 szintű nyelvtudással rendelkező, a magyart 2,5–5 
éve tanuló egyetemi hallgatók voltak, akikkel stilisztikai gyakorlatok szemináriumon 
dolgoztam együtt. Egy ilyen óra keretében került sor a neologizmusok jelenségének 
tárgyalására, és a kérdőív kitöltésére. Az adatközlők a kérdőívnek a „Milyen nem-
zetiségű Ön?” kérdésére lengyel, szerb, udmurt, osztrák és török nemzetiségűnek 
vallották magukat. A kérdőíves felmérésben kapott válaszaikat a magyar anyanyelvű 
egyetemi hallgatóknak a vizsgált szavakra vonatkozó válaszaival vetettem össze.

Fontos megjegyezni, hogy a most bemutatandó, kontrasztív szempontú elem-
zés alapjául szolgáló kérdőívek mind a nem magyar, mind a magyar anyanyelvű 
diákok esetében szövegkörnyezetben, internetről származó példamondatokban 
megadva tartalmazták a vizsgálandó neologizmusokat (a mondatokban aláhúzva 
szerepeltek a szavak, a kérdés pedig arra irányult, hogy az adatközlők magyaráz-
zák meg az aláhúzott szavak jelentését körülírással, szinonimákkal). Ez egyrészt a 
választott elméleti keret értelmében volt fontos, hiszen a szövegkörnyezet mint „tá-
mogató mátrix” (Tolcsvai Nagy 2010, 12) segíti a vizsgált jelenségek (jelen esetben 
szavak) megértését. Másrészt a nem magyar anyanyelvű diákok esetében idegen-
nyelv-tanítási és -megértési szempontból is kiemelkedően fontos a kontextus ilyen 
jellegű hatása: „A nyelvtanár általában arra törekszik, hogy az adott szavakat tipikus 
szövegkörnyezetben, tipikus helyzetben mutassa be. Akár társalgásból, akár írott 
szövegből indul ki, a tipikus szöveghelyzetben való szerepeltetés didaktikai kívánal-
ma jelen van. Az ilyen kommunikatív helyzetben lévő nyelvi jel mindig a különös 
szintjén létezik, ezért elfogadhatjuk, hogy az adott kontextusban szereplése tipikus 
és egyértelmű is” (Bárdos 2000, 79). A felmérés és a vizsgálni kívánt szavak speci-
ális jellegéből (vagyis abból, hogy a mai magyar nyelv értelmező szótáraiban még 
nem szereplő neologizmusokról van szó) következett, hogy a szövegkörnyezetben 
szerepeltetés a kérdőívben igen fontos volt, ugyanakkor néhány helyzetben korlá-
tokat is szabott az értelmezési lehetőségeknek. Igyekeztem tehát olyan mondatokat 
megadni a kérdőívben, melyek – véleményem szerint – kevés lehetőséget adtak a 
többértelmű interpretálásra. Ez az elv megfelelt a szókincstanítás folyamata során 
ajánlott mechanizmusnak is, vagyis a bemutatás, ismétlés, a jelentés feltárása kon-
textusban, más kontextusba helyezés és gyakorlás folyamatának is (Bárdos 2000, 
82, idézi Ujlakyné 2002, 211). A kérdőívben szereplő neologizmusok jelentésének 
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önálló feltárására irányuló kísérlet után ugyanis közösen megbeszéltük az egyes sza-
vak jelentését, majd a neologizmusokhoz kapcsolódó feladatlapot is megoldottunk 
(ehhez ld. Sólyom 2011). Tény, hogy a szókincstanítás folyamatának során „az egyes 
lépések mélysége a módszertől és a nyelvtanulók korától, előképzettségétől függhet” 
(Ujlakyné 2002, 211), valamint ki kell még emelnünk az egyes nyelvtanulók saját 
anyanyelvének segítő, ellenőrző, esetleg gátló szerepét is (Ujlakyné 2002, 206). A 
kérdőív kitöltésekor, illetve a kapott adatok értékelésekor a cél éppen azoknak az 
értelmezési folyamatoknak, az alkalmazott stratégiáknak a feltárása volt, melyeket 
a nyelvtanulók a neologizmusok jelentésének megadásakor használtak, így a fent 
említett segítő vagy gátló hatásokkal is számolni kellett.  

A külföldi hallgatók és a magyar anyanyelvű egyetemisták által 2012-ben, il-
letve 2011-ben kitöltött kérdőívekben a vonatkozó két szó az alábbi mondatokban 
szerepelt: 

(1) Vidámparkolj, akár mindennap!2

(2) A hazai könyvpiac méreténél fogva egyelőre nem alkalmas az e-könyv olvasók   
 tömeges forgalmazására és a szoftverek lefordítására (…).3

A neologizmusok és megjelenésük a magyar mint idegen nyelv oktatásában

A huszadik század során mind a magyar, mind pedig az idegen nyelvű szak-
irodalomban számos meghatározás, csoportosítás született a neologizmusokkal 
kapcsolatban. A magyar nyelven született definíciók közül a teljesség igénye nél-
kül, összegzésképpen kiemelhetjük azt, hogy utalnak a nyelvi változás folyama-
tának következtében megjelenő újszerűségre. Kiemelik továbbá, hogy a neológ 
jelenségek tanulmányozásakor szükséges megvizsgálni az új szavak, kifejezések, 
nyelvi formák keletkezésének okait és körülményeit – erre utal Terestyéni Tamás 
is 1955-ös tanulmányában, és az okok között első helyen emeli ki „(…) az emberi 
gondolkodásban, a nyelvet beszélő közösség társadalmi életében bekövetkezett dif-
ferenciálódást” (Terestyéni 1955, 300). A neologizmusok szemantikai szerkezetével 
kapcsolatban pedig megállapítja, hogy sok alkalmi és állandósult újdonság kelet-
kezik a nyelvben a szavak metaforikus és metonimikus használatának köszönhetően 
(Terestyéni 1955, 299).

2 Forrás: http://kuponmania.hu/kupon/2434/VIDAMPARK-BERLET-egesz-evre-40-kedvezmennyel-mind- 
ossze-14-700-Ft-ert.html, letöltve: 2012. április 17.

3 Forrás: http://www.litera.hu/hirek/fejlodik-a-magyar-e-konyv-piac, letöltve: 2011. április 25.
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A későbbiekben keletkezett szakirodalmi felosztások alapvetően követik A ma-
gyar stilisztika vázlata című könyv felosztását a neologizmusokkal kapcsolatban (itt 
fogalmi, jelentésbeli és formai neologizmusokat különítenek el, ld. Terestyéni 1958, 
48–52), illetve ezt a felosztást árnyalják, bővítik. Zsemlyei János négy nagy csopor-
tot különít el (új szavak, fogalmi, jelentésbeli és formai neologizmusok, ld. Zsemlyei 
1996, 25), a 2004-ben kiadott Stilisztikai lexikon és a 2008-as Alakzatlexikon pedig 
a stilisztikai felhasználás szempontját, illetve a keletkezési módok sokféleségét 
különítik el részletesebben. Ily módon a fenti alapvető csoportokon túl a Stilisztikai 
lexikonban megjelennek az alkalmi vagy egyszeri neologizmusok (hapax legome-
nonok), a hosszabb-rövidebb ideig élő, de el nem terjedő neologizmusok, illetve 
az állandósult neologizmusok, melyek kezdeti újszerűségük ellenére egy idő után 
megszilárdultak a nyelvben (Szathmári 2004, 154–155). Az Alakzatlexikon felveszi 
még a grammatikai neologizmusok kategóriát is, ilyen például a köznyelvben is egy-
re terjedő el kell menjek szerkezet, vagy az üdítő–üdítőek szópár közti jelentésbeli 
különbség (Kozocsa 2008, 427). 

A neologizmusokkal kapcsolatos magyar nyelvű szakirodalmat áttekintve szólni 
kell Minya Károly Mai magyar nyelvújítás – szókészletünk módosulása a neologiz-
musok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig című munkájáról (Minya 
2003). Minya a neologizmusokat – a már Terestyéni által is említett – keletkezési 
céloknak, valamint keletkezési módoknak megfelelően csoportosítja. Utóbbi te-
kintetében elsősorban a grammatikai felépítést vizsgálja, és kilenc nagy csoportot 
különít el, ezek a szóösszetétellel, szóképzéssel, elvonással, szóvegyüléssel, mozaik-
szó-alkotással, rövidüléssel, jelentésbővüléssel létrejött neologizmusok, az idegen 
szavak mint neologizmusok és a lexéma értékű szószerkezetek mint neologizmusok 
(Minya 2003, 14). Elgondolkodtató és a korábbi felosztásokhoz képest új dimenziót 
hoz a keletkezési célok vizsgálata, amely alapján Minya úgynevezett szükségszerű 
és stilisztikai neologizmusokat különít el (Minya 2003, 14). A szükségszerű neolo-
gizmusok „(…) gyakorlati céllal jönnek létre, jól tükrözik a társadalmi, politikai, 
gazdasági és kulturális élet változásait” (Minya 2003, 15), míg a stilisztikaiak „egy-
szeri előfordulások” (Minya 2003, 16).

Ezzel a dimenzióval kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a neologizmu-
sok csoportosítása e jegyek alapján gyakran nehézségbe ütközik. Ha a nyelv-
használó egyént nézzük ugyanis, belátható, hogy igen sok tényező befolyásolhatja 
azt, hogy számára „szükségszerű”-e a neologizmus megjelenése a nyelvhasználat 
során, vagy éppen „stilisztikai”. Ezek a befolyásoló tényezők szociolingvisztikai 
szempontból is változatosak lehetnek (nem, életkor, foglalkozás, beszédpartner 
stb.), s a kommunikációs szituáció változatosságából fakad, hogy egyazon nyelv-
használó esetében is dinamikusan változhat a használt szavak, kifejezések 
megjelenése, hiszen elképzelhető és logikus, hogy más-más beszédhelyzetben 
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másféleképpen fogjuk megfogalmazni mondanivalónkat akár ugyanazon témával 
kapcsolatban is. 

A neologizmusok jelenségének tanulmányozása során nem hagyható továbbá 
figyelmen kívül az a – kétségkívül kézenfekvőnek tűnő, de sok kérdést is felvető 
– tény, hogy a nyelvet nyelvhasználók használják, és e használatból következően, 
ha kell, alakítják, módosítják is; így jön létre a nyelvi változásnak nevezett jelen-
ség. A nyelvtörténeti vizsgálatok a nyelvi változást hagyományosan a tényezők, 
okok vizsgálatával modellálják. Erre utal a nyelvhasználat úgynevezett kettős be-
ágyazottsága, vagyis a „… nyelvrendszertani tényezők, tehát a változásban érintett 
nyelvi elemek, jelenségek nyelvrendszertani adottságai, viszonyai…”, illetve „… 
a társadalmi (társas, szociokulturális) tényezők” dimenzióinak megjelenése (Kiss–
Pusztai 2003, 23). 

A fentiek értelmében fontosnak tartottam, hogy akár magyar, akár nem magyar 
anyanyelvű nyelvhasználókról van szó, a kérdőíves felmérés során arra a kérdésre 
keressem a választ, hogy a saját, egyéni véleményük szerint mit jelenthet egy-egy 
újonnan megjelenő szó vagy kifejezés. A kapott válaszok nemcsak a vizsgált neo-
logizmusok szemantikai szerkezetének feltárását és a nyelvhasználók értelmezési 
stratégiáinak vizsgálatát teszik lehetővé, hanem csökkentik az elemző saját meg-
látásából, értelmezési folyamatából fakadó esetleges szubjektivitást is. A jelen 
dolgozatban célom éppen ezeknek az értelmezési stratégiáknak az összehasonlító 
vizsgálata magyar és külföldi egyetemi hallgatók esetében. 

A nyelvhasználat kettős beágyazottságát meghatározó tényezők természetesen 
nemcsak az anyanyelvi nyelvhasználókra, hanem a magyart idegen nyelvként tanu-
ló, hosszabb-rövidebb ideig Magyarországon élő nem magyar anyanyelvű nyelv-
használókra is hatnak. A magyarnyelv-használatban megjelenő „… új szavak, 
kifejezések, jelentésárnyalatok, nyelvtani formák” (Szathmári 2004, 154) jelensé-
gével, használatával, a „kibővült szókinccsel a magyar nyelvet tanuló is találkozik, 
ha újságot vesz kezébe vagy az interneten böngészik” (Koutny 2009, 88). Olyan 
jelenségről van tehát szó, mely áthatja a mindennapi nyelvhasználatot, a mindennapi 
életet, a jelenkori magyar kultúra részét is képezi, így a kultúratanítás folyamatában 
is fontos szerepet kell, hogy kapjon a magyarórán és nyelvészeti órákon egyaránt. 
Nem beszélve arról a nem elhanyagolható tényről, hogy a hallgatók – legyenek 
magyar vagy más anyanyelvűek – általában nagy érdeklődéssel fordulnak a neo-
logizmusok felé, és szívesen elemeznek, értelmeznek új keletű jelenségeket. Akár 
a szemináriumokon, akár a kérdőíves felmérések során feltételezhető és tapasztal-
ható is tehát egy olyan nyitottság, mely nagymértékben segíti az adatok felvételét: 
az adatközlők általában szívesen írják le nemcsak az egyes szavakhoz kapcsolódó 
magyarázataikat, szinonimajavaslataikat, hanem pozitív és negatív véleményüknek 
is őszintén hangot adnak a kérdőívnek azokban a pontjaiban, amelyek arról kérik 
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a véleményüket, hogy van-e a kérdőívben olyan neologizmus, amely kifejezetten 
tetszik, illetve nem tetszik nekik, és ha van, akkor miért érzik így. 

A magyar és külföldi egyetemisták válaszaiból kirajzolódó eredmények a két 
vizsgált neologizmus tekintetében

A következőkben részletesen bemutatom a két vizsgált neologizmussal kap-
csolatban kapott eredményeket a nem magyar és magyar anyanyelvű egyetemi 
hallgatók esetében. 

Vidámparkol
Ez a neologizmus egy internetes reklámban jelent meg 2012 elején (a fentebb 

már idézett „Vidámparkolj, akár minden nap!” mondatban): az ajánlat szerint április 
15-éig kedvezményes áron lehetett éves bérletet vásárolni a vidámparkba. 

Azok között a neologizmusok között, melyeket az elmúlt években gyűjtöttem, 
érdekes típust képviselnek az olyan típusú igék, melyek a kognitív nyelvészeti 
megközelítés szerint a cselekVés ikm-be (idealizált kognitív modellbe) sorolhatók, 
és rész-rész metonimikus viszonyt tartalmaznak. Kövecses–Benczes 2010-es mun-
kájukban a lakoffi idealizált kognitív modellek (IKM-ek) alapján a metonímiának 
több alcsoportját is megkülönböztetik; a felosztás két alapvető kategóriája az alapján 
különbözik egymástól, hogy rész és egész ikM-ek, vagy rész és rész ikM-ek viszonyát 
fejti ki a létrejövő metonímia (Kövecses–Benczes 2010, 66–73). 

Néhány vonatkozó példa az elmúlt években keletkezett ilyen típusú neologiz-
musok között: a ’valamilyen közlekedési eszközzel közlekedik’ jelentésű neologiz-
musok esetében gyakran a szótő is neológ jelentésű. Az autózik, biciklizik mintájára 
ilyenek például a quadozik (’négykerekű terepmotorral közlekedik’), segwayezik 
(’kétkerekű, elektromos járművel közlekedik’). A ’valamilyen weboldalon bön-
gészik’, illetve ’csevegőcsatornán cseveg’ jelentésben az internetezik, msn-ezik 
mintájára újabban megjelent például a twitterezik, face-ezik (a facebookozik rövid 
alakja), korábbi keletkezésű példa pedig a (meg)gugliz. Magyar szótőből kelet-
kezett humoros példa ’nagymamával időt tölt’ jelentésben a nagymamázik, és az 
elsősorban ’szabadidős programok szervezése’ értelemben használt programozik. 
(Utóbbi az ikes ragozásnak köszönhetően eltér a tranzitív programoz igétől, me-
lyet számítógépes programozással kapcsolatban használunk). Elképzelhető, hogy a 
fenti IKM-ek közül egyszerre több is megjelenik egy neologizmusban, így például 
a cselekvés és az okozás kategóriák keverednek a jóárasít (’kedvező árakat vezet 
be’) alakulatban.



58 sólyoM réka

A fentiek alapján úgy gondolom, hogy hasonló szemantikai jellemzők mutat-
hatók ki a vidámparkol alakulatban is: a rész-rész metonimikus viszonyon belül a 
cselekvés aktusa (’vidámparkban szórakozás’) is megjelenik a neologizmusban. 

A következőkben a 2012-ben kapott vonatkozó adatokat mutatom be; a szó 
felismertségére, illetve a vele kapcsolatban adott magyarázatokra vonatkozó ered-
ményeket mind a magyar, mind a külföldi hallgatók esetében megvizsgálom, majd 
a tapasztalható eltérésekre és hasonlóságokra keresem a választ a fent bemutatott 
elméleti keret segítségével. 

A kapott eredményekből számszerűen (százalékos arányban) kimutatható, 
hogy milyen arányban ismerték fel a szónak az internetes reklámban megjelenő 
értelemben vett jelentését az adatközlők. A reklámban szereplő jelentéssel azonos 
jelentésmagyarázatként fogadtam el azokat a körülírásokat, szinonimákat, melyek a 
’vidámparkban időt tölt, szórakozik’ folyamat fogalmával azonosak. A kapott ered-
ményeket az 1. számú diagram mutatja be: 
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1. számú diagram: A vidámparkol felismertsége magyar  
és külföldi egyetemisták körében (2012)

Mint az a diagram adataiból is látható, a fent közölt jelentéssel azonos módon 
a magyar egyetemistáknak 33,3%-a, a külföldi hallgatóknak pedig 12,5%-a magya-
rázta a szót. A kapott eredményt vizsgálva felmerül a kérdés, hogy mi okozhatja ezt 
a jelentős eltérést e neologizmus értelmezési folyamatának az esetében. Mivel 
B1-B2 szintű magyarnyelv-tudással rendelkező nyelvtanulókból állt a külföldi egye-
temisták csoportja, feltételezhető, hogy az összetétel szótövének (vidámpark) mind-
két tagjának, illetve az összetett szónak a jelentését (’szabadtéren és építményekben 
elhelyezett [ügyességi] játékokkal, látványosságokkal [pl. körhintával, hullámvas-
úttal, dodzsemmel] felszerelt szórakozóhely’, ÉKsz.2 2003, 1459) is ismerték.

Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ kapjunk, meg kell vizsgálnunk azokat a 
szinonimajavaslatokat és körülírásokat, melyeket az adatközlők a neologizmus-
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sal kapcsolatban megadtak. Ezek a leírások ugyanis rávilágíthatnak arra, hogy a szó 
elolvasásakor és értelmezésekor milyen úgynevezett mentális terek nyílnak meg 
az interpretálás folyamatában. 

Fauconnier 1985-ös, mentális terekről szóló munkája (Mental spaces: Aspects 
of meaning construction in natural language) nyomán Fauconnier–Turner a men-
tális tereket a következőképpen definiálja: „(…) kis fogalmi egységek, melyeket a 
gondolkodás és a beszéd során hozunk létre a szituációbeli megértés és cselekvés 
céljából” (Fauconnier–Turner 1998, 137, fordítás tőlem). A mentális terek valamely 
adott forgatókönyv entitásainak és viszonyainak részleges reprezentációi, melyeket 
a beszélő valamilyen módon megért (Coulson–Oakley 2000, 176–177). 

A fenti megközelítés előnye, hogy különböző szemantikai viszonyok – legyen 
szó metonimikus vagy metaforikus kapcsolatokról, vagy sok egyéb, nem e két vi-
szonyba tartozó kapcsolatról: analógiáról, szerepről, értékről, azonosságról (Tolcsvai 
Nagy 2010, 97) – esetében jól használható, hiszen a mentális terek olyan elemeket 
tartalmazhatnak, melyeket „keretek és kognitív modellek strukturálnak” (Fauconnier 
2007, 351). Fauconnier régebbi és újabb írásaiban is kiemeli a pragmatikai funkció 
fontosságát a mentális terek kialakulásának folyamatában, hiszen a mentális tere-
ket a gondolkodás és a beszéd folyamata során alakítjuk ki az aktuális megértés és 
megnyilatkozások céljainak megfelelően (Fauconnier 2007, 351). A mentális terek 
elméletén alapuló fogalmi integráció elmélete pedig jó lehetőséget ad a vizsgált 
jelentésviszonyok grafikus ábrázolására is (erre ld. pl. Benczes 2006, 2010-et, il-
letve Sólyom megjelenés alatt elemzését). A jelen dolgozatban grafikus ábrákat 
nem közlök, mivel a vizsgálat célja nemcsak a szemantikai szerkezet feltárása a két 
neologizmus kapcsán, hanem elsősorban az értelmezési stratégiák bemutatása az 
adatközlők két csoportja esetében (a két vizsgálati terület a dolgozat célkitűzéseinek 
értelmében természetesen nem választható el egymástól, de meglátásom szerint a 
részletes grafikus ábrázolás nélkül is kiemelhetők a releváns különbségek és azo-
nosságok az értelmezési folyamatokban). 

Az 1. számú diagramon látható eredmények, eltérések magyarázatául szolgál-
hatnak azok a szinonimák, jelentésmagyarázatok, melyeket a magyar és külföldi 
hallgatók írtak a vidámparkol szóval kapcsolatban. Ezeket vizsgálom meg a követ-
kezőkben, segítségül hívva a fent ismertetett mentális terek elméletét: ennek segítsé-
gével igyekszem meghatározni azokat a bemeneti tereket, melyeknek köszönhetően 
az adatközlők értelmezték a neologizmust. 

A neologizmushoz kapcsolódó magyarázatokat olvasva rögtön feltűnik, hogy 
a magyar anyanyelvű adatközlők nagyobb arányban indultak ki az értelmezési fo-
lyamat során a vidámpark szótőből, mint a külföldiek. Ennek megfelelően például a 
következő jelentésmagyarázatokat írták: ’vidámparkba jár’, ’vidámparkban játszik’, 
’vidámparkot látogat’, ’vidámparkba megy’, ’vidámparkban szórakozik’. Ezekben 
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az esetekben az adatközlők az összetett szót nem bontották összetételi tagokra, 
hanem a fent már említett, főnévből létrejött igék (jóárasít, nagymamázik stb.) min-
táját követve a vidámpark fogalom adta az értelmezés egyik bemeneti terét, míg a 
másik információ (másik bemenet) a magyar nyelvben létező igeképzési módokat 
tartalmazta (jelen esetben az -l verbumképzőről való tudás). Feltételezhetően eh-
hez a tudáshoz járult még hozzá az, hogy a nyelvhasználók a magyar nyelvben más 
szövegekben találkozhattak már hasonló neologizmusokkal az elmúlt években (egy 
hasonló képzéssel létrejött friss példa a reklámnyelvben megjelent bankol). 

A nem magyar anyanyelvű hallgatóknál hasonló eredmények csak 12,5%-ban 
jelentek meg. Az ő válaszaikban, jelentésmagyarázataikban nagyobb arányban jelen-
tek meg a ’vidámparkban szórakozás’ fogalomhoz képest metonimikusan tágabb, 
vagy – valamelyik összetételi tag jelentésének köszönhetően – éppen szűkebb értel-
mezései. Tágabb értelmezésre példa a kapott válaszok közül a ’buliba megy’, ’élvezi 
az életet’, ’jól érzi magát’, ’szórakozik’, ’nem szomorú’ jelentésmagyarázatok. Ezek 
azon túl, hogy nagyobb hatókörű mentális teret nyitnak meg (a szórakozáshoz, egy 
konkrét szórakozási formához, vagy tágabban, az élet élvezetéhez kapcsolódnak), 
egyáltalán nem tartalmazzák a parkol összetételi tag jelentését, illetve a belőle fa-
kadó következményeket. A nyelvtanulók feltehetően nem tudták interpretálni ennek 
az összetételi tagnak a jelentését, és funkcióját nem érvényesítették az összetétel 
jelentésének kialakításában (erről a kérdőív kitöltése után szóban is beszámoltak, 
többen megkérdezték ugyanis, hogy mit jelent ez a neologizmus, mert bizonytalanok 
voltak abban, hogy jól értelmezték-e a szót). A külföldi hallgatóknak a neologiz-
mus jelentésével nem megegyező másik típusú szinonimajavaslata viszont éppen 
a parkol igéből, a parkolás fogalmából, forgatókönyvéből indult ki, így születtek 
az ’ingyenesen parkol’, ’őrzött parkolóban parkol’ javaslatok. Ezek a vidám elő-
tagot metonimikusan, valamilyen jellemző következményeként, tehát ok-okozaT 
viszonyban vették figyelembe: az ingyenes parkolás, és a jól őrzött parkolás (tehát 
a jármű biztonságban tudása) is okozhatnak vidámságot a tulajdonosnak. Ezekben 
a jelentésmagyarázatokban tehát egyáltalán nem jutott szerep a vidámpark jelenté-
sének, illetve az általa megnyitott mentális térnek. A ’díjtalan parkolás’, ’egyszerű 
parkolás’, ’ingyenes parkolás’, ’kedvezményes parkolás’ magyarázatok egyébként 
megjelentek a magyar anyanyelvű egyetemisták válaszaiban is, feltehetően hasonló 
következtetések eredményeképpen. A magyar anyanyelvű adatközlők javaslatai kö-
zött egy esetben szerepelt a ’valamilyen parkolóház szlogenje’ jelentésmagyarázat 
is, mely arra utalhat, hogy a nyelvhasználó – minden bizonnyal korábbi tapasztalatai 
alapján – olyan reklámnyelvi hapaxokra asszociált, melyek a figyelemfelkeltés vagy 
éppen a meghökkentés céljával jöttek létre. 

Összességében a vidámparkol neologizmussal kapcsolatban kapott eredmé-
nyekről elmondható, hogy a magyar és a külföldi adatközlők értelmezési straté-
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giái között releváns különbségek voltak tapasztalhatók: a nyelvhasználók e két 
csoportjának értelmezési folyamatában a magyar nyelvhasználatról, illetve a mai 
magyar köznyelvben megjelenő neologizmusokról való tudás alapján egymástól 
meglehetősen különböző mentális terek nyíltak meg, így jöttek létre a releváns kü-
lönbségek a vizsgált neologizmus jelentésének magyarázataiban.

E-könyv olvasó
Az e-könyv olvasó fogalma az e-könyvek olvasásához kapcsolódik, és nap-

jainkban két jelentésben is használatos: vagy (1) az ’e-könyv olvasására alkalmas 
hardver’, tehát a kézzel fogható, térben létező elektronikus eszközt jelentésben, 
melyre fel lehet tölteni az elektronikus olvasnivalót, vagy (2) az ’e-könyv olvasására 
alkalmas szoftver’ jelentésben jelenik meg, melynek segítségével a készüléken az 
e-könyvet olvasó program működik. (Egy e-könyvekkel foglalkozó magyar nyelvű 
internetes oldal külön alpontra is bontja a két jelenséget. )

Az alakulat helyesírási szempontból több problémát is felvet: mivel az e-könyv 
alakulatban kötőjel található, ha ehhez újabb utótag (olvasó) járul, az AkH. 
139/a pontja alapján az első mozgószabályt alkalmazva kellene írni az alakulatot 
(ekönyv-olvasó). A neologizmus szemantikai szerkezete is az egybeírást igényelné, 
mivel az olvasó szó (hardver vagy szoftver jelentésben) meglehetősen bonyolult és 
szoros kapcsolatban van az e-könyv előtaggal, így helyesírási szempontból jelen-
téstömörítő összetételnek tekinthető. Ez – feltehetően az e- előtag idegen eredete 
miatt – nem valósul meg, hasonlóan az e-mail cím, e-mail címtár, e-mail kapcsolat 
stb. szavak helyesírásához. Az összetartozás érzékeltetése céljából néhol lehet látni 
e-könyv-olvasóként, tehát két kötőjellel írva a neológ alakulatot. A jelen dolgozatban 
a nyilvánvaló szemantikai összetartozást nem érzékeltető, de egyelőre gyakrabban 
előforduló e-könyv olvasó helyesírást alkalmazom (az e-könyv olvasó szemantikai 
felépítéséről, a fogalmi integráció érvényesíthetőségéről a szemantikai elemzésben 
részletesebben ld. Sólyom megjelenés alatt).

Az e-könyv olvasóval kapcsolatban hipotézisem a következő volt: mivel a neo-
logizmus az angol e-book reader tükörfordításaként jött létre, feltételeztem, hogy 
a nem magyar anyanyelvű adatközlők legalább akkora, vagy esetleg még nagyobb 
arányban fogják felismerni a kifejezés jelentését, mint a fent bemutatott, belső ke-
letkezésű vidámparkol szóét. 

E feltételezésem alapja az összetételt alkotó tagok jelentése volt. A könyv szó 
jelentésének egyértelműsége (’egybekötött, lapozható, ívekből álló, rendszerint fe-
déllel ellátott (,nyomtatott) mű’, ÉKsz.2 2003, 748) feltételezésem szerint mind a 
külföldi, mind a magyar anyanyelvű hallgatók értelmezési folyamatát támogatja. Az 
e- előtag, melynek jelentését az ISz. a következőképpen adja meg: ’valamely nem 
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elektronikus tevékenység vagy dolog elektronikus, számítógépes változata, főképp 
az interneten megjeleníthető vagy hozzáférhető adatokkal és szolgáltatásokkal kap-
csolatban’ (ISz. 2007, 272), pedig ’elektronikus’ jelentésben szerepelhet az asszo-
ciációkban az egyik bemeneti térben, vele kerül kapcsolatba másik bemenetként a 
könyv utótag. A már meglévő e-könyv és a jellemzőit tartalmazó mentális tér ezek 
után kapcsolatba kerülhet a harmadik bemeneti térben megjelenő olvasó szóval, an-
nak is újszerű jelentéseivel (’informatikai hardver vagy szoftver, amelynek funkciója 
szövegek olvasásának lehetővé tétele’). Mivel az e-könyv és az olvasó jellemzőit tar-
talmazó mentális terek mindegyikében közös az olvasás fogalma, így ez a jellemző 
a két mentális tér között is kapcsolatot biztosít, és segítheti a megértés folyamatát 
mind az adatközlők mindkét csoportja esetében. 

Az e-könyv olvasó felismertségével kapcsolatban kapott vonatkozó adatokat a 
2. számú diagram szemlélteti: 
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2. számú diagram: az e-könyv olvasó felismertsége magyar  
és külföldi egyetemisták körében (2012)

A fenti ábrán jól látható, hogy az adatközlők két csoportja közel azonos arány-
ban ismerte fel a kifejezés jelentését; a külföldi egyetemisták ráadásul 3%-kal ma-
gasabb arányban adtak meg a neologizmus jelentésével megegyező szinonimákat 
vagy körülírást (a fent bemutatott jelentések értelmében mind ’hardver’, mind pedig 
’szoftver’ jelentésben elfogadtam a vonatkozó körülírást a kérdőívekben). 

A kapott szinonimajavaslatokról, körülírásokról mind a magyar, mind pedig 
a külföldi hallgatók esetében elmondható, hogy igen hasonló értelmezési straté-
giákról tanúskodnak. Az adatközlőknek a 2. számú diagramon is látható 22%-a, 
illetve 25%-a ’elektronikus könyvek olvasására alkalmas hardver/szoftver’ jelentés-
ben definiálta a neologizmus jelentését, e téren nem volt releváns különbség. Azok 
a jelentésmagyarázatok, melyek nem egyeztek meg a kifejezés valódi jelentésével 
(tehát tulajdonképpen „téves”-nek tekinthetők), szintén nagyon elgondolkoztatóak, 
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és sok információval szolgálhatnak az adatközlők értelmezési stratégiájáról, valamint 
az e-könyv olvasó alakulat félreérthetőségéről a magyar nyelvben. Az alábbiakban 
ezekből a kapott jelentésmagyarázatokból mutatok be néhány példát. 

Közös jellemző volt mindkét csoport esetében, hogy a jelentésmagyarázatok egy 
részében a neologizmus „valódi”-nak tekinthető jelentésénél tágabb vagy szűkebb, 
metonimikusan kiterjesztett vagy leszűkített jelentést adtak meg az adatközlők. 
Ilyenek voltak a külföldi hallgatók esetében az ’on-line szöveg’ (a „valódi” jelentés 
leszűkítése), illetve az ’internet’ (a „valódi” jelentés kiterjesztése). Hasonló módon 
jelentkezett ez az értelmezési folyamat a magyar anyanyelvű adatközlőknél is, akiknél 
szerepelt az ’elektronikus könyv’, valamint az ’on-line könyv’ jelentésmagyarázat.

Más típusú értelmezési stratégiáról árulkodik az a jelentésmagyarázat, mely az ol-
vasó utótagot nem az újszerű, neológ jelentésű főnévként (’olvasásra alkalmas, olvasást 
lehetővé tevő szerkezet’), hanem folyamatos melléknévi igenévként (’az az ember, 
aki olvas’) értelmezte. Ez az értelmezési folyamat mind a magyar, mind pedig a külföl-
di adatközlők magyarázataiban megjelent; mivel a külföldi egyetemisták B1-B2 szintű 
nyelvtudással rendelkeztek, pontos ismereteik voltak az igenevek típusairól, melyeket 
aktívan használtak is, ezért úgy gondolom, hogy esetükben ez megmagyarázza az ol-
vasó szó ilyen jelentésének előhívási lehetőségét. Ennek a folyamatnak köszönhetően 
jelentek meg tehát olyan jelentésmagyarázatok a vizsgált neologizmussal kapcsolatban, 
mint ’emberek, akik számítógépnél olvasnak könyveket’, ’ az emberek, akik interneten 
olvasnak könyveket’, illetve ’olvasó, akinek a könyvei a számítógépén vannak’ (kül-
földi hallgatók válaszai), valamint ’azok az olvasók, akik interneten olvasnak regényt, 
újságot’, ’interneten elérhető könyvek olvasóközönsége’, valamint ’internetes könyvet 
olvasók’ (magyar anyanyelvű hallgatók válaszai). E tekintetben tehát a vizsgált két 
csoport értelmezési folyamatai megegyeztek, válaszaikban, jelentésmagyarázataikban 
nem volt releváns különbség. Tény, hogy a magyar anyanyelvű adatközlők esetében 
– a 2. számú diagram tanúsága szerint – több alkalommal jelentek meg olyan értel-
mezési módok, melyekben az e-könyv olvasó alakulat valamelyik tagja esetében nem 
az angol tükörfordítást, hanem a magyar szó lehetséges értelmezését vették alapul 
a nyelvhasználók. A most nem vizsgált általános iskolás korosztálynál például több 
alkalommal előfordult az e- előtagnak a mutató névmás rövidebb alakjaként történő 
értelmezése, így születtek olyan jelentésmagyarázatok, mint például ’ezt a könyvet 
olvasó’ (erről részletesebben ld. Sólyom megjelenés alatt). 

Tanulságok

A jelen tanulmányban külföldi és magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók 
értelmezési stratégiáit, jelentésmagyarázatait mutattam be két olyan új nyelvi 
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jelenséggel kapcsolatban, melyek az elmúlt években jelentek meg a magyar köz-
nyelvben, így neologizmusnak tekinthetők. Célom annak vizsgálata volt, hogy a két, 
megközelítőleg azonos életkorú korcsoport tagjainak válaszaiból kirajzolódó értel-
mezési folyamatokból olyan azonosságokat, illetve különbségeket mutassak ki, 
melyek abból adódhatnak, hogy az adatközlők egyik csoportja magyar anyanyelvű, 
másik csoportja viszont nem. 

E jellemzők vizsgálatának céljából két olyan neologizmust választottam ki, me-
lyek közül az egyik belső keletkezésű szóalkotással létrejött reklámnyelvi szó (vidám-
parkol), a másik viszont az angol nyelvből tükörfordítással került a magyarba (e-könyv 
olvasó). A vizsgálat során kimutatható volt, hogy a külföldi hallgatók kis mértékben 
ugyan, de nagyobb arányban adtak meg a „valódi” jelentéssel azonos magyarázatot 
az e-könyv olvasó esetében, mint a belső keletkezésű összetételnél. Ennek oka vé-
leményem szerint az, hogy kisebb mértékben támaszkodtak a magyarból mint 
idegen nyelvből származó tudásukra (például az olvasó szó folyamatos melléknévi 
igenévként való értelmezésére), mint a magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók. 

A belső keletkezésű neologizmus (vidámparkol) jelentésének magyarázatában 
viszont a magyar egyetemisták voltak sikeresebbek, feltehetően ugyanennek a tudás-
nak köszönhetően: értelmezési stratégiáikban a vidámpark alakulat több alkalommal 
jelent meg együttesen, mint a külföldiekében; utóbbiaknál az összetétel elő- és 
utótagja több esetben jelent meg szegmentáltan az értelmezési folyamat során. 
Azokról a jelentésmagyarázatokról, melyek nem egyeztek meg a neologizmusok 
„valódi” jelentésével, elmondhatjuk, hogy igen hasonló értelmezési (félreértési) 
folyamatokról tanúskodtak mindkét csoport esetében. 
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Sólyom, Réka
Foreign and Hungarian university students’ understanding strategies 

for two present-day’s neologisms

The paper deals with those understanding strategies that can be examined while foreign and Hunga-
rian university students meet neologisms in present-day’s Hungarian language. A survey was carried 
out among groups of foreign students who learn Hungarian as a foreign language (Balassi Institute, 
Budapest) and Hungarian students (Károli Gáspár University of The Reformed Church in Hungary, 
Budapest) to reveal their different understanding strategies. During the survey students read the neo-
logisms in context and they had to give a definition or synonym(s) for each word or phrase.
The present paper shows results in connection with two Hungarian neologisms (vidámparkol ‘to en-
tertain himself in the funfair’ and e-könyv olvasó ‘e-book reader’). With the help of the conceptual 
integration model (Fauconnier–Turner 1994 [1985], 1998, 2003) in functional-cognitive frame I try 
to model the process of meaning construal in the two different groups. This process can answer the 
question what kind of different understanding and use of neologisms can be found among foreign and 
Hungarian informants. 


