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Metafora és szemantikai illeszkedés 

A metafora irodalmában egységesen elismert tény, hogy minden metafo
rában egyfajta anomália, feszültség, összenemillés húzódik meg. (Ha nem is 
ez a metafora egyetlen ill. döntő kritériuma.) Ennek a feszültségnek vagy össze-
nem-illésnek a mibenlétét különböző elméleti keretben különbözőképpen lehet 
megragadni. 

Dolgozatomban a hagyományos nyelvleírás elméleti keretén belül vizs
gálom a szemantikai (A), a lexikológiai (B), a stilisztikai (C) és a grammati
kai (D) összenemillés bizonyos eseteit és megkísérelem kiemelni belőlük a me
taforára jellemző közös vonást. 

/4/I Hogy az egyes lexikális egységek nem elszigeteltek, hanem egymásra 
utaló tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy tehát bizonyos egységek mintegy 
önmagukban hordoznak más egységekre való utalásokat, arról már a század 
30-as éveiben fontos megállapítások születtek. Mindenekelőtt W . PoRZic ne
vét kell itt említeni, aki híres cikkében (Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen: 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur LVIII. [1934.] 
70—97) az egyes lexikális egységek között lényegi kapcsolatokat tételez fel, 
és a metaforát éppen ezeknek a lényegi kapcsolatoknak a fellazításában ill. 
megszüntetésében látja. A szemantikai össze nem illés fogalmának bevezetése 
természetesen azt kívánta, hogy deduktíven megállapíthatók legyenek azok a 
szemantikai tulajdonságok, jegyek, szemek stb., amelyek szükségszerűen il
leszkednek egymáshoz. A metafora szempontjából az egyik legérdekesebb és 
legfontosabb próbálkozás ezen a területen ERNST LEisi szemantikaelméletében 
található (Der Wortinhalt. Heidelberg, 196P). LEisi két nyelv összehasonlítá
sával próbál megállapítani elemi szemantikai tulajdonságokat. A szemantikai 
kongruenciát mint minimális s z i n t a k t i k a i egységeken belüli szükség
szerű jelentésilleszkedést határozza meg, minimális szintaktikai egységen pedig 
az ige és a mellette alanyként ill. tárgyként álló főnév kapcsolatát érti. A m i az 
inkongruenciát, az illeszkedési szabály megsértését illeti, az tulajdonképpen 
kétféle lehet — és ennek megfelelően kétféle metafora létrejöttéhez is vezethet. 
H a az illeszkedési szabály megsértése vonatkozik mind az ige cselekvésjelenté
sére, mind a főnévnek az igei jelentéshez kapcsolódó, az ige jelentésében fel
tételként rögzített jelentésére, akkor direkt metaforák jönnek létre. H a viszont 
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az ige jelentése „stimmel", csak az ige jelentésében használati feltételként rög
zített főnévi jelentésjegy nem, akkor indirekt metaforák születnek. Direkt me
tafora eszerint: Áj/övef az öröm &?ff%#fff rö/w&. (TAMÁSI Á., Szűzmáriás ki
rályfi. Kolozsvár, 1927. I. 105), tekintve, hogy egyfelől a &%%%# igei jelentése 
a szóképben teljesen új értelmezést kíván, és másfelől az ige csak [+konkrét] 
jelentésjegyű főnévi alany mellett kongruens. Indirekt viszont: D/recfor Ábr-
W y 6? &?&%ZM, % ) W e f W AöfM/?ö/y#öff (a folyosón végig). (TAMÁSI, i. m. 147), 
mivel a /zö/M/?ö/ygöff 'haladt', 'mozgott előre' igei jelentése teljesül, csak a fő
névre vonatkozó [—élő] jegy nem kongruens a mondat [félő] jegyű alanyával. 
(LEisi híressé vált példái egyébként: #eszé7/7ek a kövek és TW^afwak a kövek.) 

LEisi ugyan csak az ige és a főnévi alany/tárgy viszonylatában beszél sze
mantikai (in)kongruenciáról, de már jelzőként álló igeneves példái (/eWofvd/f 
gyep, az ege/z w/azö/e/Aök stb.) arra utalnak, hogy a jelzős szerkezet két tagja is 
lehet kongruens és inkongruens. Eszerint vizsgálnunk lehet a melléknévi jel
ző 4-főnév kapcsolatot és a főnévi jelző + főnév kapcsolatot is. 

A melléknévi jelző és a jelzett főnév közötti inkongruencia ugyancsak ve
zethet direkt és indirekt metaforákhoz. Direkt metaforának tekinthető szer
kezetek pl.: cj#zgváyz örömök (TAMÁSI, i. m. 80), kóWr W & y (Uő., Szirom és 
Boly. Bp., 1960. 183). Indirekt metaforák viszont :/%(/%k zadk, kövér vd/ikoj stb. 

Kézenfekvő, hogy a főnevek körében olyan esetekben fedezhetünk fel 
hasonló össze nem illést, ahol a két főnév szintaktikailag is érvényesülő füg
gőségi viszonyt alkot. Ilyen tényleges függőségi viszony a főnevek esetében a 
rész-egész viszony, amely birtokos jelzős szerkezetekben fejthető ki. Pl. a W z 
fefe/e, a rep#/öge/?/wföWve, a CMzma jzara, a /o6oj/w/e (maga is már köznyelvi 
metafora). Eszerint a direkt birtokos jelzős főnévi metaforák — pl. a v&?z#/e/em 
jze/e (TAMÁSI, Világló éjszaka. Bp., 1966. 104) — mellett a fenti típus esetében 
indirekt birtokos jelzős metaforák is keletkezhetnek, pl.: a M z Wa#/a, a ke%-
g^rw/w^ömuve, a WakaMfKz jaj?ka/a. (Attól a szemponttól, hogy a direkt bir
tokos jelzős metaforák hányféle, és milyen viszonyt tartalmaznak, itt el kell te
kintenem.) 

Ezek az indirekt metaforák rendelkeznek egy sajátossággal, amely alap
ján elkülönülnek az ige/melléknév4-főnév kapcsolatából álló metaforáktól. 
A z összeférhetetlenség esetükben nincs feltétlenül kifejtve, hanem igen sok eset
ben csak a szövegkörnyezetből hámozható ki. A Vö/w/ömwve van mondat nem 
tartalmaz semmilyen nyelvileg kifejtett össze nem illést, indirekt metafora csak 
akkor keletkezik, ha a szövegkörnyezetből a mondatot kiegészítjük: megadjuk, 
hogy minek ill. kinek van jó futóműve. A z össze nem illés jelenlétét tehát sok 
esetben csak egy anaforikus birtokos személyrag mutatja. Sőt, néha még az 
sem, csak a szituáció egésze. Mo/# meg/df/wk, mz/yen /esz a n%í%%#k/eY%/ö/ — 
mondta valaki tréfásan egy színházi előadás szünetében. H a ugyanez a futball
meccs szünetében hangzik el, a/e/z'̂ ö jelentése teljesen szabályszerű. Összefog
lalva tehát: a két főnév kölcsönös függésének megsértéséből keletkező (indi-
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rekt) metaforák jelentősen különböznek az ige 4-főnév ill. a melléknév + főnév 
kölcsönös függésének megsértéséből keletkezőktől. Esetükben nyilvánvalóan 
nem szintaktikailag alátámasztott szemantikai inkongruenciáról, hanem egy
fajta a nyelv h a s z n á l a t b ó l eredő és pragmatikusan bizonyítható lexiko
lógiai összeférhetetlenségről lehet szó. 

Z?j A lexikológiai összeférhetetlenség létrejöttekor tehát két elemnek vala
milyen a nyelvhasználat során kötelezővé vált együtt szereplése bomlik fel. 
Ennek az együtt szereplésnek a leírásához szükségünk lenne a frazeológiai egy
ség pontos fogalmára. Ez viszont szintén elég kérdéses fogalom: közismerten 
több nagyon különböző fokozata létezik, a cjwför/ö/cöf moW-féle szigorúan 
zárt szerkezetektől a jfW/b/yo-fele egészen laza kapcsolatokig. (A kérdéshez 
1. pl. KÁROLY SÁNDOR, Általános és magyar jelentéstan. Bp., 1970. 391 kk.) 
Mindenesetre általánosan elfogadható, hogy nyelvenként léteznek bizonyos 
sűrűn, ill. elválaszthatatlanul egymás mellett használt elemek. Ezek egységét 
nevezzük általában frazeológiai vagy lexikológiai egységnek. Ezekben az elem
kapcsolatokban is uralkodik egyfajta egymás mellé rendelő szabály. A magyar 
a lábas fülére nem mondja, hogy a lábas „akasztója", (amint azt pl. a német 
teszi: der Henkel des Topfes), viszont a kabát akasztóját nem nevezi, mondjuk, 
a kabát fülének. Természetesen az igék esetében is találunk frazeologizmusokat. 
H a valakinek a /%&-(/<%/bgom, ahelyett nem állhat pl. /%zr(/df far/om vagy ve-
jzem. Ugyanígy a jz^myjf 6oMf helyett szokatlan a ̂ z^rnyar »y/f stb. 

A lexikológiai egység megbontásával feltétlenül másfajta jelenség kelet
kezik, mint a megelőzőkben tárgyalt szemantikai inkongruenciánál. A követ
kezőkben azt kívánom szemléltetni, hogy 1. vannak a lexikológiailag megha
tározható összeférhetetlenségnek olyan esetei, amelyek nem vezetnek metafo
rához, sűrűn vezethetnek azonban a szöveg szintjén értékelhető szójátékhoz, 
humoros hatáshoz, „stilisztikámhoz". (A stilisztikum fogalmához 1. MARTINKÓ 
ANDRÁS referátumát: ed. KNiEZSA I., Általános nyelvészet, stilisztika, nyelv
járástörténet. Bp., 1956. 197 kk.) 2. Vannak viszont olyan átmeneti lexikoló
giai egységnek tekinthető kifejezések, amelyek megbontásával metafora kelet
kezik. 3. A z á t m e n e t i megjelölés arra utal, hogy ezek a lexikológiai egy
ségek jobban megőrizték elemeik szemantikai önállóságát, éppen ezért fel
bomlásuk nemcsak mint lexikológiai összeférhetetlenség, de mint szemantikai 
inkongruencia is interpretálható. 4. A z átmenetiség másfelől abban is megnyil
vánul, hogy ezekben az esetekben a metafora és a szójáték, a tréfás nyelvhasz
nálat szorosan együtt jár. M á r LEisi is utal arra, hogy a humoros hatás feltűnő 
jegye az indirekt metaforáknak. Ez ebben a megvilágításban azt jelenti, hogy 
az indirekt metaforák létrejöttüket általában egy szorosabb, n y e l v i egység 
felbomlásának köszönhetik. 

S z e m l é l t e t é s : 1. Bizonyos típusú lexikológiai egységek felbontása 
nem vezet metaforához. Ilyenek pl. az olyan főnév + ige kapcsolatok, mint a 
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fuW/df/bg/a, 20f%#7#a vfjzf stb. Ezeknél az ige jelentése egyfajta „üres" jelen
tés (1. erről német vonatkozásban: P. VON PoLENZ, Funktionsverben im heuti
gen Deutsch: Beihefte zur Zeitschrift „Wirkendes Wort" 5. Düsseldorf, 1963), 
a megszokott ige helyett csak igen általános, vagyis hasonló „üres" jelentésű 
másik ige állhatna, ami legfeljebb némileg „furcsán" hat (hogy hiba-e vagy 
„stilisztikum", az a szöveg szintjén dönthető el). H a a tartalmas főnévi rész 
helyett jelenik meg egy másik elem, a hatás is „tartalmasabb": jobban adva 
van egyfajta szójáték vagy egy különleges formájú kifejezés lehetősége. Pl. 
JVem e//f% d 7 / a J f, /zonem e/Wf m o M d d j f foMÚjffo^. ̂ 4 fgrv nem /j cswförfő-
&őf, /za/zfzu ggye/zgjeM /?^»ff&ef mow/of f. 

2. M á s típusú lexikai egységek viszont, úgy tűnik, minden további nélkül 
eredményezhetnek metaforát. Pl. X Y M W f a a azeWf, ami a &#dfoffaa jzd/df-hoz 
képest inkongruencia. A k#df semmiképpen sem üres ige, értelmezhető úgy, 
mint [ +kinyit] és [ +szájra vonatkozó] jegyekkel rendelkező lexikális egység, 
amely az adott esetben indirekt metaforát képez. 

3. Ebből levonható a tanulság: A z igés szerkezeteknél a szemantikai in-
kongruencia és a lexikológiai összeférhetetlenség elkülönülésének alapja, hogy 
az illető lexikológiai vagy frazeológiai egység elemei milyen mértékben önálló 
jelentésűek. Erősen önálló jelentésű elemekből álló frazeologizmusok illesz
kedési szabályának be nem tartásával m á r n e m lexikológiai összeférhetet
lenség, hanem szemantikai inkongruencia keletkezik. (Ez az észrevétel megerő
síti a lexikológia jelentős problémáit a frazeologizmusok meghatározása terén.) 

4. A lexikológiai összeférhetetlenség eredményezhet hibás, „furcsa" vagy 
valamilyen stilisztikai elemként értékelhető jelenségeket és ezeken belül — 
amennyiben a lexikológiai összeférhetetlenségből szemantikai inkongruencia 
lesz — (indirekt) metaforákat, amelyek azonban általában tovább őrzik az 
e l v á r t t ó l eltérő f o r m á b ó l következő „furcsa", gyakran tréfás, humoros 
hatásukat. (A vicc meghatározásában is szerepel az elvárás és a bekövetkező 
csattanó közötti különbség.) A humoros hatás feltűnően jelentkezik a rész
egész kapcsolatát tükröző főnévi metaforáknál is. 

Cy) Metaforának tekinthető-e a következő inkongruencia: ̂ 66en a mo%-
<&zfWz /Mffa/brdf 6&'a#M0.yzfW/f%/7A:? LEisi álláspontja szerint indirekt metafo
rával lehetne dolgunk, amely úgy elemezhető, ha a <#agrzo.szffzdZ ige jelentését, 
mondjuk, egy [ + megállapít] és egy [ + betegséggel kapcsolatos] jeggyel hatá
rozzuk meg. (LEisi hasonló példája: Dar D/fmf#%%&?/#/% #erw/zfg.) A dolog vi
szont nem ennyire egyértelmű. A dwzgMOJzfW/ ugyanis ebben a kontextusban 
más ok miatt is szokatlan. Azt mondhatjuk, hogy esetében egyfajta funkcionál-
stilisztikai (a terminust RiESEL alapján használom, vö. E. RiESEL Stilistik der 
deutschen Sprache. Moskau, 1963%) összeférhetetlenségről lehet szó: egy filo
lógiai szakszövegben egy másik szakma, az orvostudomány szókincséből való 
elemet találtunk. A z az előbbi megállapítás, hogy a metaforát eredményező 
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össze nem illés s z ü k s é g s z e r ű e n s z e m a n t i k a i lesz,az ilyen és eh
hez hasonló jelenségek megítélésében is irányadó. H a ugyanis a mondatban 
fellelt össze nem illést stilisztikai összeférhetetlenségként értelmezzük, a vizs
gált kifejezés nem lesz metafora. Például ha a mondat egy jellegzetesen „bio
lógiai", „orvosi" nyelvhasználat, ill. nyelvhasználó egyén p a r ó d i á j a , ak
kor a mefű/brdf <#agMOJzfzzd/fw%& kifejezés csak mint egyfajta stilisztikai kü
lönlegesség értékelhető. H a viszont egy lehetséges nagyobb szövegösszefüggés
ből azt olvassuk ki, hogy a metafora megállapítását pl. sok apró, araszolgató, 
szinte orvosilag pontos eljárás előzte meg, akkor a <#agMOJz/fzd/ igét a vele el
lentétes kontextusban szemantikailag elemeztük, és a jelenséget metaforának 
tekintettük. A z elemzett mondat így mint egy szöveg része (ill. mint maga is 
szöveg), feltétlenül kétféleképpen interpretálható. Mindebből levonható a kö
vetkeztetés: az egyes mondatokban többféle össze nem illés is elképzelhető, 
amelyeknek más és más értéke és jelentése lehet. Metaforát azonban csak az 
eleve szemantikai vagy a szemantikailag is értékelhető inkongruencia eredmé
nyez. Hogy egy más szempontból is eltérő viszony pedig egyúttal szemantikai 
inkongruencia-e, az feltétlenül a szövegkörnyezet és a szituáció függvénye. 
Ezzel nyilvánvalóvá válik, hogy a metaforák elemzése csak pragmatikai hát
térrel végezhető, a metaforaelméletnek tehát egyfajta pragmaszemantikának 
kell lennie. 

DJ Befejezésképpen érdemes, illetőleg szükséges kitérni a grammatikai 
inkongruencia eseteire. A modern metaforakutatás kiterjed az ún. grammatikai 
metaforákra is. Ezt a megítélésem szerint kérdéses fogalmat Eus OKSAAR így 
vezeti be: „A grammatikai metafora egy morfema vagy morfemakombináció 
egy tőle idegen funkcióban" (Zur Frage der grammatischen Metapher: Fest
schrift für Hugo Moser. Düsseldorf, 1969. 131). Tulajdonképpen tehát a gram
matikai metaforának nevezett jelenség olyan össze nem illés, ahol egy gramma
tikai funkciójel és a tőle a kontextus alapján elvárható mondatbeli funkció nem 
kongruens. Példaként idézhetjük WEÖRES SÁNDOR K u l i című versét, ahol 
mindjárt az első sorban az alanyi funkciót jelző zéró morfema a tárgynál is je
lentkezik : Á W f W wzg. Ez a jelenség lehet szójáték, lehet különleges célú „sti-
lisztikum" (pl. a nyelvet rosszul tudó utánzása), nyerhet valamilyen a szöveg
összefüggésből kivilágló tartalmat (a MWrej-versben pl. a szomorú egyhangú
ság, a monotónia hangsúlyozása stb.). A z adott példa a zéró morfema haszná
lata következtében úgy is értékelhető, mint egy sajátos ambivalencia lehetősége 
fJW; W o f wfg — AW/f W vog/aj, amely csak az egész vers kontextusában 
interpretálható vagy interpretálandó. 

A grammatikai inkongruencia végső soron a lexikológiai inkongruenciá-
nak szemantikai inkongruenciává át n e m é r t é k e l h e t ő eseteihez áll 
közel. Eredménye is ugyanaz: szójáték vagy furcsa formájú kifejezés, amely a 
szöveg egészében fejthető meg. Ez egy sajátos nézőpontból erősíti meg azt a 
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tényt — ami különösen két nyelv összehasonlításában kézenfekvő — hogy a 
grammatika és a lexikológia tárgya számos ponton érintkezik, konkrétabban: 
hogy bizonyos frazeologizmusok vizsgálata nemcsak lexikológiai, de grammati
kai kérdés is. Másfelől segít aláhúzni azt az állítást, hogy a metafora létrejöt
téhez nem akármilyen összeférhetetlenség, hanem csak a szemantikai inkong-
ruencia vezet. A grammatikai metafora fogalma ezért ellentmondásos fogalom. 
Amennyiben egy grammatikai funkcionális összeférhetetlenség szemantikailag 
értékelhető lenne, természetesen beszélhetnénk metaforáról — de ha a vizsgált 
összeférhetetlenséget szemantikailag értékelni tudjuk, akkor az már kilép a 
grammatika keretei közül. így pl. a következő versrészletben egy morfema 
— egy tárgyi funkciójú személyes névmás — jelenik meg új funkcióban — 
alanyként —, a szöveg interpretálásakor azonban feltétlenül számot kell vet
nünk a főnevesülés folyamatával és annak összes következményével! 

eg}' e/ZfMgffM 
yd / e W eje//eg 
egy lengem 
ro,%yz W?ef eje//eg 
egy f ee/zge/M 
azm/eV? ro&sz esef/eg... 

(ERNST JANDL, A fanatikus zenekar. Ford. E c W Isfwm. Bp., 1979. 29.) 
Ö s s z e f o g l a l á s . A LEisi által bevezetett szemantikai inkongruencia 

fogalmát az ige és a tőle függő elemek illeszkedésén túl kiterjeszthetjük egyéb 
szintagmákra is. A dolgozat utalt a melléknévi jelzős szerkezetekre és a főnévi 
birtokos jelzős szerkezetekre. A szemantikai össze nem illés eredményezhet 
metaforát. Egyéb lehetséges eltérések viszont csak akkor vezethetnek metafo
rához, ha szemantikailag is értékelhetők. Bizonyos lexikológiai és funkcionál-
stilisztikai szempontból össze nem illő kapcsolatok éppen ezért csak bizonyos 
körülmények között lesznek metaforákká. A z igen érdekes és a modern költé
szetre jellemző ún. grammatikai metafora és az őt jelző grammatikai-funkcio
nális inkongruencia további elemzést igényel. A metaforának nem tekinthető, 
viszont a szövegben vizsgálva mégis bizonyos, tágabb értelemben vett „jelen
téssel" rendelkező eltérések leírására (és a hibától, ill. az értelmetlenségtől való 
elválasztás céljából) célszerűnek tűnik a „stilisztikum" kategória használata és 
e kategória pontos megadása a szövegtan keretén belül. 
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Metapher und Kongruenz 

Die von Ernst Leisi eingeführte Unterscheidung zwischen direkten und in
direkten Metaphern kann außer in Verb-Substantiv-Verbindungen auch in 
Adjektiv-Substantiv- und Substantiv-Substantiv-Verbindungen angetroffen 
werden. Im letzteren Fall haben wir es mit Genitivattributen zu tun, die eine 
Teil-von-Relation ausdrücken. Diese indirekten Metaphern können aber nicht 
mehr nur als eine semantische Inkongruenz, sondern eher als eine phraseolo
gische Inkompatibilität verstanden werden. Die Möglichkeiten der verschie
denen (phraseologischen, funktional-stilistischen und grammatisch-funktiona
len) Inkompatibilitäten führen nur zu einer Metapher, wenn sie auch als se
mantische Inkongruenz nachweisbar sind. Sonst entstehen „Fehler" oder ko
mische, oft spaßhafte stilistische Effekte, die auf der Ebene des Textes gewertet 
werden können. Die phraseologische Inkompatibilität, die zu einer semanti
schen Inkongruenz uminterpretiert werden kann, weist als Metapher oft eine 
— auch für die indirekten Verbalmetaphern typische — humorvolle Wirkung 
auf, die z.T. auf die Abweichung von einer erwarteten, konkreten, sprachlich
formalen N o r m zurückzuführen ist. 
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