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A jelentés szerkezete és mozgása 

(Megjegyzések Zsilka János legújabb könyvéhez)1 

. 

1. A vita alapjául szolgáló új könyvében Zsilka ténylegesen továbbépíti 
a tranzitív szerkezetekről, de ezen át a nyelv rendszeréről alkotott elméletét 
(új eredményeinek tételszerű kifejtését ő maga adja meg a rövidre fogott 
Előszó második felében: 13 —4). A vizsgált példaanyag, az elemzett jelenségek 
a magyar nyelvből származnak ugyan, a következtetések levonása, az általá
nosítás azonban jócskán túllépi egyetlen nyelv kereteit. Szerencsésebb is lett 
volna sokkal több idegen nyelvi példát beépíteni a könyvbe. Zsilkának ez a 
műve, akárcsak a megelőző kötetek, igen magas fokú elméleti követelmények
kel lép fel, tiszteletre méltó erőfeszítés arra, hogy a nyelv néhány működési 
törvényét feltárja. Mindezen mit sem változtat, hogy elmélete számos pontjá
ban a szerzővel nem tudok egyetérteni, olykor már a kiindulást is vitatható
nak érzem. A könyvben tárgyalt kérdések azonban a lényeget érintik, a java
solt megoldás sokszor előremutató: a szerző megbecsüléséhez tartozik, hogy 
művével érdeme szerint foglalkozzunk, hogy vitatkozzunk vele. 

2. Tulajdonképpeni megjegyzéseim előtt célszerűnek látszik, hogy — ha 
csak madártávlatból is — megismerkedjünk a könyv tartalmi és tematikai 
felépítésével. A bevezető fejezet a jelentéstannak azokat a történeti mozzana
tait foglalja össze, amelyek a szerző koncepciójának kialakításához lényegesen 
hozzájárultak (,,A jelentés aspektusai" 15 — 22). ,,A jelentés mikro-struktú-
rája (23 — 30) a szó poliszémiájának kérdéseivel foglalkozik. A rendszer alap
jainak szisztematikus kifejtését kapjuk ,,A jelentés szerves struktúrája (ugyan
annak a jelentésnek a belső mozgása)" címet viselő részben (31 — 70). I t t esik 
szó a transzformációs csoportról, a mondatformák szűkebb és tágabb értelem
ben vett szerves rendszeréről, a tárgyas igével létrejött legbonyolultabb szintak
tikai szerkezetek és az egyszerűek belső összefüggéséről. Magától értetődik, 
hogy a leginkább újat adó harmadik rész (,,A különböző jelentések össze
függései" 71 — 254) a legterjedelmesebb. Bár régebbi, elsősorban szintaktikai 
vizsgálódásainak tanulságait a szerző megelőző, 1973-ban megjelent ,,A nyelvi 
mozgásformák dialektikája" című könyvében már a szószemantikára is alka-
mazta, ezek teljesebb kibontása most történik meg. Egy logikai indítású 
komponenciális elemzés segítségével azt vizsgálja, hogyan tevődik össze néhány 
tárgyas ige jelentésszerkezete, hogyan történik a jelentések fejlődése, hogyan 
integrálódnak egymásba eredetileg egymástól független igei lexémák jelentései. 
Ennek kapcsán a jelentésmező egyéni értelmezése is megfogalmazódik, szó esik 

1 Zsilka János: A jelentés szerkezete. A jelentés-mozgás egysége. JBp. 1Ô75, Akadé
miai Kiadó 264 1. -|- 6 mell. 
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szinonimikai kérdésekről, végül a tárgyas igéknek egy olyan hierarchikus 
egymás fölé rétegződéséről, amelynek a csúcsán a minden tárgyas ige jelentését 
magába szívó, a tranzitivitás általános megtestesítőjének tekintett tesz áll. 
Evvel párhuzamos az ok, cél és feltétel helyének a nyelvi rendszerben való 
kijelölése. A könyv negyedik része a szó jelentésének és a mondatformának 
a kölcsönös kapcsolataival foglalkozik (,,A mikro-rendszer és a szerves rend
szer összefüggései" 255 — 60), míg a végső tanulságokat ,,A jelentés aspektusai" 
(261-2) vonja le. 

3 .1 . Nem újdonság, hogy Zsilka rendszerének alapja az empirikus meg
figyelés általánosításából származó ún. transzformációs csoport, valamint az 
sem, hogy ennek a transzformációs csoportnak a valóssága erősen vitatott . 
Magam is látok némi ellentmondásosságot abban, ahogy pl. a szerző az ősi 
tárgyat ( = sem tárgy, sem lokális), a későbbi accusativus obiectivus elődjét 
egy ezt megelőző differenciálatlan tárgyból és eszközből levezeti (54). Nem lehet 
egyetérteni azzal, hogy az alany Zsilka számára úgyszólván nem létezik, és 
az igét tartalmazó szintagmát a mondattal azonosítja (vö. „Vizsgáljuk meg 
az alábbi mondatokat : szorítja + az ajtót -+• a felszállóknak, nyírja + a haját + 
a gyereknek": 61; ,,A következő mondat tartalma elrontja + a levest két kompo
nensből áll": 191). A vita tárgyát alkotó könyvében Zsilka a transzformációs 
csoport három variánsát különbözteti meg: vmitj+vmivel — vmire/vmivel-
vmit ~ vmitj+vmivel — vmibe/vmivel-vmit ~ vmitj+vmivel — vmibőljvmitől-vmit (1. 
VIII . mell.). A transzformációs csoport még a jelenlegi formájában sem szigo
rúan definiált: meg kellene határozni az egyes variánsokat alkotó halmazokat 
(igeosztályokat), továbbá, hogy mely igék (valamennyi tárgyas ige?) fejlőd
tek-e csoporton, illetve a variánson belül. Az ilyen természetű munka igen 
nagy idő- és energiaráfordítást igényel — egy ember erejét talán meg is 
haladja —, viszont azzal az óriási előnnyel járna, hogy a transzformációs 
csoport a maga valós tényanyagában feltárulna. Nem látom be, hogy a transz
formációs csoport a sora szükségképpen megelőzi a b sort (a könyv szerint 
l b c l a : 52), mivel a megjelenés fordított sorrendje is elképzelhető. Amint 
a könyvből is kitűnik, feltehető az is, hogy az azonos igével alkotott mondat
formák „szerves rendszerén" belül egy-egy sor utólag, az egész nyelvet átható 
szerves rendszer produktumaként, mintegy analógiás úton jön létre. Az ana
lógia fontosságát, a rendszer ismételt kiépítésében és megerősítésében játszott 
szerepét maga a szerző is kiemeli (41). 

3.2. A transzformációs sor és a rajta továbbépülő mondatszerkezeti 
formák kölcsönös viszonyainak valamivel hajlékonyabb, dialektikusabb szem
lélete még a jelenleginél is erőteljesebben kiemelné Zsilka János néhány alap
vető felismerését. Az egyes mondatszerkezeti típusok (a transzformációs cso
port és a magányos sor) egyedi jellemzéséből (39 — 40) kitűnik, hogy mint 
szemantikai relációnak mindegyiknek megvan a maga formájának megfelelő, 
a valóságszegmentum egyfajta tükrözéséből, megragadásából folyó formális — 
strukturális jelentése. E tekintetben Zsilka elmélete valóban mélyebb össze
függéseket ismer fel, mint ami a generatív mondattan tartalmatlan S szimbó
luma mögött van, hiszen minden új mondatszerkezeti típussal új jelentésmoz
zanat jár együtt (31—4). ,,Az egyes jelentések (jeL^ — jel3) szervesen állnak 
elő egymásból" (103), eredeti transzformációs csoport mind nagyobb 
és mind eltérőbb valóságdarabra (relációra) való kiterjedésével párhuzamosan 
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,,[a] nyelv pragmatikus teljesítőképessége" (33), a jelentés terjedelme szélesen 
kitárul és a „legkiterjedtebb szintaktikai kombinációkon belül" egyre általáno
sabb jelentéstartalmak (ok, cél, feltétel stb.) nyerhetnek kifejezési formát (239). 
Nem tagadható, hogy ha bizonyos részletkérdések még további finomításra 
várnak is, a „szerves rendszer", a mondatformák egymásból és egymásra 
épülő rendszere a szemünk láttára bontakozik ki. De ehhez hozzá kell még 
tennünk a szerzőnek egy nem kevésbé mélyre hatoló gondolatát: a mondat
szerkezet táguló horizontjával párhuzamosan a tárgyas ige jelentése is egyre 
inkább differenciálódik. Zsilka tehát a mondatforma és a szó jelentésének 
egymásba fonódottságát látja, ugyanakkor azonban mindkettő szubsztanciá-
lis önállóságát is elismeri. Ugy gondolom, hogy ezen gondolatok egy átfogó 
és a dialektikus materialista szemlélet igényének is eleget tevő jelentéselmélet 
kidolgozásában sok segítséget nyújthatnak. 

4 .1 . Elméleti alapvetésében Porzig „wesenhafte Bedeutungsbeziehun-
gen"-jaira hivatkozva Zsilka arról ír, hogy „a predikatív funkciót betöltő 
szavak, így az igék mellett az alany, tárgy határozó viszonyában bizonyos 
lexikai elemek szorosabban kötik egymást" (18): az eredeti (nála: tulajdon
képpeni) jelentés egyértelműen megállapítható. Az ugat valóban implikál
ja a kutya alanyt (viszont Zsilka nem mutat rá, hogy a fordított implikáció 
(23) már nem kizárólagos: a kutya nemcsak ugat, hanem harap, őrzi a nyájat/ 
házat stb.), de az őt eredetileg meghatározó környezetből kilépve a tulajdon
képpeni jelentése kiterjedhet, metaforikussá válhat. Mindez azonban nem vezet
het arra a gondolatra, hogy minden ige eredetileg egy jelentésű volt. A {kutya} 
ugat szemantikájú igék száma meglehetősen csekély, az „eredetileg (jelx) a 
transzformációs csoport keretei között" (47) működő igéknél sem lehet e g y e t 
l e n tulajdonképpeni jelentésről beszélni, tehát a „manuális cselekvések szint
jén" sem, amely kritériumra Zsilka egyébként meggyőzően hivatkozik. Maga 
Zsilka is csakhamar áttér a többes számra (23 kk.), de ezt az áttérést nem 
indokolja. Nyilvánvaló pedig, hogy a primer tulajdonképpeni jelentés nem 
mindig áll előttünk, főleg pedig egy ilyent kikövetkeztetni számos esetben 
igen kockázatos volna. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ugat-tól eltérően 
az igék többsége nem csupán egyetlen főnévvel vagy főnevek egyetlen meg
határozott osztályával társítható, így a poliszémia feltételei már eleve adot
tak. Az elvont (átvitt) jelentések primer vagy másodlagos volta is külön meg
vitatást kíván. 

4.2. Az ugat jelentésfejlődésének tárgyalása során Zsilka értékesíti a 
komponenciális elemzésnek csíráiban H. PAULnál felbukkanó szempontjait. 
A következőket írja: „az ugat és a gépfegyver jelentése már nem fedi egymást 
teljesen. Az ugat az adott összefüggésben a gépfegyver hangjának éles (oc), 
szaggatott, ismétlődő (ß) jellegére utal; a két jelentés csak részleteiben, mozza
nataiban fedi egymást", az emberi hangadás esetében pedig „ismét az eredeti 
jelentés éles, szaggatott, ismétlődő, ül. mérges, agresszív (y), (de céltalan) moz
zanata emelkedik á t " (24). Bármilyen érdekes is legyen az ilyen jegyekre való 
felbontás: ez önkényes, nem szükségszerű. Hasonló joggal az egész mondat 
metaforikus áttétele is feltehető: „a gépfegyver úgy szól, mint a kutya (ugat)" —• 
a gépfegyver ugat; ,,a főnök megint úgy kiabál, mint a kutya (ugat)" -+• a főnök 
megint ugat. Az átvitel éppen a kutya hangjával mint e g é s s z e l való 
hasonlóság alapján történik. Ha a jelentések csak részletekben, mozzanatok-
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ban fedik egymást, ez nem a komponenseknek a fentiek szerinti felbontásából 
származik, hanem azért van így, mert az adott mondatokban az ige disztri
búciója, kompatibilitása változott meg a szerint, hogy az alany „állat", 
„fegyver" vagy „ember". A gépfegyver ugat és A főnök ugat mondatok az 
alany nélkül nem érthetők meg. Sajátos ellentmondás, hogy a szerző, aki nagyon 
is jól tudja, hogy az ige disztribúciója nem utolsósorban a metaforikus haszná
lat révén változott meg, ugyanakkor általában eltekint az alanytól. 

4 .3 . Zsilka rendszerében a jelentés kettős mozgása, a tulajdonképpeni
től a magasabb jelentésekig és ezektől vissza a tulajdonképpeniig, mesterséges 
valami. A szemantika egyik alapproblémája, a poliszémia nyer új megfogalma
zást. Ügy látszik, hogy a szerző a szó — és a rendszer — egységét csak úgy 
tudta megőrizni, hogy létrehozta a hipotetikus jelentést, a nyelvi jelenség (szó, 
mondatforma) valamennyi (létező és elképzelhető) jelentésárnyalatának ösz-
szességét. Spekulatív úton valóban el lehet jutni pl. az ugat egy olyan jelentésé
hez, amelyben -[kutya, géppuska, ember} úgy foglaltatnak, hogy együtt is, 
külön-külön is igazak legyenek. Ehhez azonban az eredményként megadott 
következő feltétel szükséges: „míg a fejlettebb szintek az alacsonyabb szin
tekre visszavezethetők — a fejlettebb szintek eredményei az alacsonyabb 
szintek jelentéseibe integrálódnak" (13). E felfogás szerint „a tulajdonképpeni 
jelentések sem maradnak ugyanazok" (24), „a tulajdonképpeni jelentések 
maguk mint az így felszabadult általános mozzanatok összege vannak érvény
ben" (255). Nézetem szerint a nyelvben ez nincs így: a visszafelé történő leveze
tés csak úgy igaz, hogy a magasabb (metaforikus) jelentésforma visszavezet
hető az eredetire (a magasabb implikálja az alacsonyabbat), de az alacsonyabb 
se le nem vezethető a magasabb-ból, se az utólag bekövetkezett jelentés-
differenciáció az eredetit nem módosítja; Zsilkának a jelentésfejlődést szim
bolizáló ábráin ez viszont mindkét irányban megtörténik (vö. különösen 28). 
A kutya ugat még a mai nyelvben sem tartalmazza sem a „géppuska", sem a 
„főnök" mozzanatot, mintahogy ez utóbbi kettő sem tartalmazza egymást. 
Igaz az, hogy a „kutya" implicite bennük rejlik, vagy ahogy a szerző könyve 
más helyén írja: „a köt metaforikus jelentései egyszerűen érthetetlenek volná
nak, ha nem tartalmaznák mozzanatukként megszűntetve a közvetlenebb 
(tulajdonképpeni) jelentéseket" (59). 

A fentiek ellenére is el kell ismerni, hogy Zsilkának van némi igaza 
abban, amikor arról ír, hogy a metaforikus jelentések kialakulása után a tulaj
donképpeni sem azonos eredeti önmagával: megváltozott az ige jelentésstruk
túrája, és ezen belül az egyes jelentéseknek a rendszerben betöltött helye is 
más lett. A probléma valóban fennáll, de számomra nem kétséges, hogy a lai
kus beszélő nyelvi tudatában a tulajdonképpeni jelentésbe nem integrálódik 
a metaforikus. Ha a szót mint hangsor és lexikológiai egység együttesét fog
juk fel, akkor a 1 e x é m a materiális burkában több s z e m é m a (jelentés
komplexum) is helyet foglalhat. Lexéma és szeméma megfelelő megkülönböz
tetése esetén világossá válik, hogy az ugat mint szókészleti egység, valóban 
társítható kutyával, gépfegyverrel, személyt jelölő főnévvel, de ez nem érinti 
az ugat tulajdonképpeni (kutya) implikációs jelentését, amely lehetőségként, 
mintegy kibontásra várva magában rejti a (gépfegyver) és (személy) mozza
natát is. Az ugat eredeti terjedelmének megnövekedése, az egyes leszármazott 
jelentéseknek az eredetiről való leválása, leválásuknak és az új mozzanatok
nak a megjelenési sorrendje tetszőlegesnek, adott nyelvhez kötöttnek látszik; 



A JELENTÉS SZERKEZETE ÉS MOZGÁSA 249 
" " • — 

az orosz AdHirib fegyverrel nem társítható, egyes német szótárakban a bellen 
'korog <gyomor>' értelme is megtalálható. (Figyelemre méltó, hogy értelmező 
szótáraink az ugat a gépfegyver kapcsolatot nem ismerik; ez arra vall, hogy 
eléggé új keletű, még inkább perifériális.) 

4.4. Vissza kell kanyarodnunk még egyszer a könyv elméleti alapvetésé
hez. Zsilka Schmidtnek azon nézetére is hivatkozik, hogy ,,a szó különbö
ző' jelentései egy azonos ún. Hauptbedeutungra, vezethetők vissza. A . . . 
Hauptbedeutung az érzékeinkkel verifikálható jelentés" (38). A továbbiakban 
Zsilka kifejti, hogy ez „másfelől azonos azzal a jelentéssel, amely — a leveze
tésekkel párhuzamosan — a különböző jelentésekből mint általános vonható 
el. A Hauptbedeutung egyszerre a legközvetlenebb és a legel vontabb jelentés" 
(uo.). Ismét a szerző által vélt ,,általános-hipotetikus" jelentés áll előttünk. 
Ez azonban nem azonos Schmidt Hauptbedeutung jávai, mivel ennek lénye
gesen kiterjesztett, általánosított továbbfejlesztése. Rajta alapul, lényegét 
tekintve vele ellentétes nem lehet, de csak olyan értelemben azonos vele, 
hogy a benne rejlő lehetőségek teljesen kibontott összessége. Sokszor még ez 
sem. A jelentésfejlődés nem a logika szabályai szerint történik; elegendő, ha 
a hasonlóságon alapuló névátvitelre (körte 'gyümölcs' és 'villanyégő') vagy 
az azonos rendeltetésű tárgy nevének átvitelére (toll) gondolunk. Természetét 
illetően a denotátumban itt már semmi sincs, ami közös, hogyan lenne hát 
lehetséges egy közös, általános jelentést levonni. A hipotetikus jelentés már 
csak azért is üres absztrakció, mert az ellentétek egysége nem jelenti azo
nosságukat. 

5 .1 . W. SCHMIDT kontextuális és lexikális jelentését elemezve Zsilka 
helyesen szögezi le: a kettő úgy viszonylik egymáshoz, mint „ahogyan a 
jelenség viszonyul a lényeghez" (37). Úgy hiszem, hogy helyénvaló, ha a kon
textuális jelentést a parole és a variáns, a lexikális jelentést pedig a langue 
és az invariáns szintjéhez kapcsoljuk. A jelentést a maga érzékletes valóságá
ban mindig a szövegösszefüggésben kell megfigyelni, de maga, a konkrét 
környezetből a disztribúciós elemzés segítségével feltárt jelentés objektív 
realitás, és nem egy-egy adott kontextushoz kötött . Éppen meghatározott 
szövegösszefüggésekből való feltárása folytán objektív természete még inkább 
nyilvánvaló (O. NAGY, Abriss einer funktionellen Semantik 38 — 49; 3 . M. 
MeÄHHKOBa, 3HaMeHne cJiOBa 46, 96 — 105). Ezek szem előtt tartásával elkerül
hető lett volna, hogy a szerző nem annyira a nyelvi valóságból elvont, mint 
inkább egy logikailag levezetett általános jelentést hiposztazáljon (37). Zsilka 
hipotetikus jelentése nem véletlenül h i p o t e t i k u s , hiszen hipotetiko-
deduktív úton nyert, de ennek folyamányaként ugyanakkor á l t a l á n o s 
is: ,,A mondatokat egymásból levezetve egy nyelvi-logikai általánosítás során, 
a mondatok . . . általános ( = hipotetikus) tartalmaihoz jutunk" (11 — 2; meg
ismételve: 34). I t t ugyan hipotetikus mondatformáról van szó, de világos, 
hogy a hipotetikus jelentés ezzel természetében azonos. Zsilka el is különíti 
magát ScHMiDTtől, aki J . GRIMM és H. P A U L szótárírói gyakorlatát bírálva 
az ilyenfajta, a nyelv valóságán kívüli jelentést imagináriusnak nevezi (37). 

5.2. Úgy gondolom, a fent jellemzett hipotetikus jelentésből is követke
zik, hogy a szemantikai elemzések során a szerző az egyedi megjelenéstől 
nem tud a valóságosan létező általánosig eljutni. Nézete szerint az elrontja a 
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kézimunkát, elrontja a levest, elrontja a feladatot kifejezésekben ,,az elrontja 
tartalma nem azonos" (71), „Az elront nem azonos az [elrontja -f- a levest] 
elront-jávai" (83). Amint ezt kifejti, az említett mondatokat nem közvetlenül 
[ = rosszul készül el] értjük meg, hanem a nyelv működése során. ,,A különböző 
mondatokban az elrontja-nsik előbb speciális jelentései alakulnak ki. És csak 
egy további elvonatkoztatás során áll elő az elrontja hipotetikus tartalma, 
amelyből az elrontja speciális jelentései deduktive levezethetők. Ez az általá
nos jelentés — mint olyan — közvetlenül soha nem áll előttünk; csak mint a 
speciális jelentések elvont magva létezik" (72). Zsilka elemzése félreérthetet
len: a lexémának nincs önálló jelentése, hiszen a valóságban minden mondat
ban más és más. I t t bizony messze jutottunk a jelenség és lényeg, a kontextuá-
lis és lexikális jelentés helyesen felismert dialektikus egységétől. És ez a fajta 
elemzés megismétlődik minden tárgyalt igénél (fokoz, elhanyagol, köt stb.), sőt 
a kelt 'előidéz, okoz' hét jelentés hipotetikus egységeként jelenik meg (206 kk.) ! 

Űgy tűnik, hogy Zsilkánál nem válik szét elég következetesen a konkrét/ 
absztrakt és az általános/különös ellentétpár. Maga a konkrét ugyanis lehet 
általános és különös, illetve egyedi. Az azonos jellegű kontextusban az invariáns 
variánsai jelennek meg, de ezek nem úgy állanak vele szemben mint absztrakt/ 
konkrét, hanem mint általános/különös. Az elrontja a levest semmivel sem konk
rétabb, mint a „hipotetikus" elront, csak a levesre van specifikálva. Kétségte
len, hogy logikai elemzésben az elront 'rosszul készít el' a rosszul sózza/fűsze
rezi/stb. a levest ~ rosszul ír jaj' számoljajstb. a feladatot stb., stb. fokát meg
haladja (a rosszul készít mindezt magába zárja), de ezen a szinten, az elront 
n y e l v i i n v a r á n s szintjén a módozat már nem érdekes, szándékosan 
általánosított, nagyobb volumenű. Ha azt akarom kifejezni, hogy milyen 
munkát végez az alany, akkor eltekintek a magasabb fokú általánosítástól, 
és magát a cselekvést ós aspektusát (rosszul főzi, ölti, számolja stb.) fejezem 
ki (ugyanígy, de más összefüggésben, ZSILKA is: 229). I t t is van, a nyelvben 
mindig is van általánosítás, de ez mindig a kifejezni kívánt aspektusra irá
nyul (Zsilka terminusával élve: másként van sarkítva). 

A Zsilka-féle hipotetikus jelentés nem célravezető voltát, a belőle fakadó 
ellentmondásokat szemléletesen mutatja, hogy a könyv szerint az elront, a 
fokoz és az elhanyagol jelentésszerkezete a lényeget tekintve azonos : a mondat
szerkezet szintjén mindhárom számos szemantikai jegyre bontható le, de ezek
ből nyelvi-logikai elemzéssel egyetlen hipotetikus jelentés vonható le (73 — 9). 
A valóság azonban nem ilyen egyszerű. A fokoz valamennyi kontextuális 
variánsa mögött egyetlen invariáns áll: helyébe bármely mondatba a 'növel' 
behelyettesíthető. Az elrontnak. a könyvben bemutatott példái is egyetlen 
'rosszul készít el' invariáns megnyilvánulásai; a szerző azonban nem beszél 
arról, hogy ennek az igének van egy másik 'tönkretesz, használhatatlanná 
tesz' jelentése, és így voltaképpen egy másodfokú hipotetikus jelentésre lenne 
szükség. (Érthető, ha a felesleges bonyolultság elkerülése végett a szerző itt 
és más poliszém igéknél a teljes elemzéstől eltekintett.) Az önellentmondás 
igazában az elhanyagol esetében mutatkozik meg: Zsilka jól látja, hogy itt 
már nincs egységes jelentés, sőt bizonyos hierarchikus alá-fölérendeltségre is 
utal (75), ennek ellenére az ige elemzése és diagrammokban való ábrázolása 
semmiben sem tér el a másik kettőtől (de vö. 195). A disztribúciós elemzés 
alapján nyilvánvaló, hogy Zsilka példáiban is két invariáns jelentés van: 
1. 'hanyagul végez valamit' —ja a munkáját; 2. 'nem (eléggé) törődik vkivel, 
vmivel' —ja a barátját, családját; —ja a kertjét, külsejét. 



A JELENTÉS SZERKEZETE ÉS MOZGÁSA 2 5 1 

Ide kívánkozik az a megjegyzés is, hogy a köt ige metaforikus (jel3) 
szintjének tárgyalásakor a szerző úgy maradna igazán hű önmagához, ha eze
ket az állandó vonzatokkal elszakíthatatlan egységben tárgyalná: (1) vmit 
vhire (bort, nézetet); (2) vkit vmihez, vhova (ágyhoz, lakáshoz); (3) vkit vkihez 
(hála, adósság, szó); (4) vmit vmihez (állást, felvételt). í ly módon az egész 
szerkezet és a jelentésmező (197) megváltozna. A jelentéstagolás adekvát 
voltához, az invariáns jelentós feltárásáig csak a disztribúció mélyre ható 
figyelembevételével lehet eljutni. Ez azonban nem a komponenciális elemzés, 
hanem a jelentésváltozásnak a kiterjedő mondatforma keretei közötti lefutá
sáról, azaz Zsilka erre vonatkozó elmélete jogosultságáról tanúskodik. 

5.3. Nem újdonság, hogy a deduktív módszer és a szemantikai jegyekre 
való bontás önmagában nem kifogásolható módszere nem zárja ki a szubjektív 
értékelés lehetőségét. Ennek számos megnyilvánulását találjuk könyvünkben. 
Az invariáns jelentés fel nem ismerése vezet oda, hogy a jelentésmező új fogal
máról szóló fejezetben az alátámaszt a több elemből felépülő köt és old igékkel 
kerül egy csoportba, holott szerkezete Zsilka ábrázolásában is emezeknél 
jóval egyszerűbb (198, ill. 197, 205). Nem világos, miért tulajdonít a szerző 
az elintéz igének egy ki nem mondott, de érvényesített „kedvezően" jegyet 
(222), továbbá az sem, hogy a megold meghatározó jegyének miért a „keres" 
elemet emeli ki (180). A (meg)old szemantikai szerkezetében a „megtalál" 
éppúgy előfordul (157, 162), és ez rezultatív-perfektív aspektusával inkább 
összhangban van. A többé-kevésbé kötött szókapcsolattól való nem elég 
határozott elszakadás következményei közül megemlítem, hogy a szerző a 
szolgálatot teljesit-nek egy etimologikus „tölti + a szolgálatot -f- teljes idő
ben" (232) értelmet tulajdonít, holott az intuitív 'eleget tesz' jóval adekvá
tabb. Feltűnő, hogy ennek fordítottjaként az ilyen kifejezésekben törvényt, 
intézkedéseket stb. hoz — itt a hoz frazeológiai egység tagjaként csak főneveknek 
eléggé zárt csoportjával együtt bír valóságos nyelvi léttel, és önmagában nem 
értelmezhető —, a hoz igét közvetlen kapcsolatba hozza a köt «-*- kényszerít-te\ 
(185, 188). Zsilka művének egyik komoly eredménye, hogy sokrétűen igazolja 
a kötjold teljes antonímiáját; ennek ellenére az utóbbit igen bonyolult módon 
egy periódusból vezeti le, míg a köt esetében erre nem volt szükség. A megold 
esetében a levezetés tényleg másképpen történt, mint a köt-né\, de ez elsősor
ban a formális oldalban mutatkozik meg, tartalmi különbséget a kettő között 
nem sikerült felfedeznem. Nem szaporítom a példákat, sőt szeretném mind
ezekhez hozzátenni, hogy a szóvá tet t gyakorlat nem Zsilka eredeti elméle
téből folyik. 

6 .1. Mélyreható ellentmondást látok Zsilka János dialektikus látás
módja és alkalmazott levezetései között. Ez az ellentmondás nyilvánul meg 
a mondatok tágabb értelemben vett szerves rendszerének levezetésében. 
A mondatforma kiterjedésére, a mondatformák egymásra épülésére vonatkozó 
elméletével a szerző helyesen törekszik a nyelv dialektikájának a feltárására, 
de ez egyelőre még nem járt a teljes sikerrel. Nincs megindokolva, hogy a 
szerves rendszer transzformációs csoportjának két alapsorára a belőlük elvont 
hipotetikus forma hogyan hat. Ezért lesz az általánosítottból hipotetikus, 
mivel az már hipotézis, hogy a szorít vmit vmire-séma módosítja a már előtte 
létezett szorítja a préssel a könyvet ~ szorítja a prést a könyvre formákat. 
A hipotetikus rendszer első szintje nem független tőlük, de ez csak a magányos 
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sorra fog hatni, és ezzel megszilárdítja a magányos sornak a tágabb értelem
ben vett szerves rendszerben elfoglalt helyét. Általában: a magasabb mozgás
forma és terméke az alacsonyabbon alapul, de egyátalán nem biztos, hogy 
közvetlenül visszahat rá, hogy az egyre általánosabb, „hipotetikusabb", 
tágabb terjedelmű, de szegényebb tartalmú mozgásforma-termék e g y 
s z e r r e é s k ö z v e t l e n ü l visszahat valamennyi alacsonyabb, de való
ságosan realizálódó nyelvi megnyilvánulásra (a 35. és ezt követő lapokon a. 
mozgásokat ábrázoló nyilak módosítják is az irányukat, de erre nézve nincs 
magyarázat, sőt szemmelláthatóan ellentmondanak egymásnak). A valóságos 
nyelvben tényleg történik előrehaladó mozgás: a mondatforma kitágul, és 
vele együtt az ige jelentésterjedelme (IíjeLJ -* I(jel2) -* I(jel3)); ez vetítő-
dik ki a szerves rendszerre is. De vajon igaz-e az, hogy a nagyobb teljesítő
képességű mondatforma mindvégig változatlan marad (ha megváltozik a for
mája, a jelentése maradhat-e változatlan ? ) A rendszer egysége vajon egy csak 
látszólag kölcsönhatást mutató, de önmagába visszatérő, ismétlődő mozgás
ban van ? Zsilka sem gondolja ezt, hiszen a megtartva-megszüntetve formulát 
használja, viszont ez nem azonos a formális dedukcióval. 

6.2. Talán a kötet legszebb részei azok, amelyek során a szerző azt 
mutatja meg, hogy manuális cselekvéseket jelölő igékben (alátámaszt, köt, 
old) eredetileg is bennerejlő lehetőségek mind szélesebben bontakoznak ki. 
A fejlődés utolsó szakaszában a tulajdonképpenitől eljutunk a metaforikus 
('megerősít', 'kényszerít', 'szabaddá tesz') jelentésig. Ujabb igazolása ez 
annak, hogy a mondatforma kitágulása együtt jár az ige jelentéstartalmának 
megnövekedésével. Nem kétséges az sem, hogy itt a konkréttól az absztraktig 
haladó valóságos mozgás megy végbe. Sőt, Zsilka elemzései során itt tényle
gesen megjelenik a valóság minden bonyolultságát magábazáró konkrét: az 
ilyen mondatban megerősíti gerendával a falat bennerejlik az érzékletes alá
támasztja, amely a „megerősíti" elvont mozzanatát eleve magábazárta, de 
amely csak a fejlődés-mozgás későbbi szakaszában válik explicitté, pl. alá
támasztja érvekkel az okfejtését.2 

A dialektikus szemléletet e téren is keresztezi a nem megfelelően alkal
mazott formális. ZSILKA a konkréttal nem az absztraktot, hanem az általánost 
szembesíti (51, 152, 206, 222, 249), bár konkréton ő nem a filozófiai fogalmat, 
hanem a konkrét jelentést érti. Mégis úgy tűnik, hogy gondolkozását a deduk-
ciós úton nyert általános jelentés fogalma is befolyásolta. Ebből fakad, hogy 
,,A szerves mozgás a konkrét -*• általános, általános -+ konkrét belső egy-

2 Nem lenne érdektelen a részletekbe menően is megvizsgálni, hogy az eredeti 
manuális cselekvésekben bennerejlő mozzanat mennyiben logikai és mennyiben nyelvhez 
kötött. Csak a felületen mozgó, szúrópróbaképpen végzett összehasonlításaim arra mutat
nak, hogy az implicit mozzanat más nyelvekben is megvan (ez Zsilka implikációs jelölésé
nek jogossága mellett szól), de a jelentések belső szerkezete, mozgása és felcserélhetősége 
a magyarral csak olykor egybevágó. Az eltéréseket felesleges bemutatni, de álljon i t t 
néhány példa a kongruenciára: oldj szabaddá tesz: az orosz pa36H3U6amb jelentésszférája 
szinte teljesen megegyezik a magyaréval, ráadásul belső motivációjában az orosz ige a 
C6H3bieamb 'köt' megszüntetésére utal; alátámaszt/megerősít: a francia appuyer, étayer, 
soutenir egyaránt használható konkrét és elvont értelemben, de pl. a fixer 'megerősít' 
csak konkrét lehet; köt/kény szerit: az ige alapjelentését hordozza a német binden és knüp
fen, a 'kényszerít' jelentésű zwingen, pressen eredeti jelentése 'szorít, nyom' és ezeket 
Zsilka is a köt variánsaiként említi, a (ver)binden használatos még 'kötelez', a knüpfen 'füg
gővé tesz, feltételhez köt' értelemben is. 
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ségében valósul meg" (51), viszont ,,a jelentés a nyelvi (konkr. -» ált.) 
és a logikai (ált. -*• konkr.) mozgás kettősségében létezik" (152; vö még: 
,,A kérdéses jelentés logikai struktúrájának szükségszerű iránya: általá
nos -* konkrét. Nyelvileg azonban . . . egy ellentett irányú mozgás figyel
hető meg" (216). Ügy tűnik, hogy Zsilka számára a jelentés fejlődésében az 
absztrakt •** konkrét csak mint visszatérés képzelhető el; kimondatatlanul is 
kizárja, hogy valamely ige eleve absztrakt jelentéssel rendelkezzék. Az általá
nosítás legmagasabb fokán álló tesz eredeti jelentése nála magától értetődően 
'helyez' (242), holott a rendelkezésünkre álló nyelvtörténeti adatok alapján 
sem a TESz., sem a MSzFgrE. kézirata nem erre a következtetésre jut. Etimo
lógiájától függetlenül a magyar nyelvbe a szláv eredetű csinál már elvont 
jelentésben került át, és ugyan milyen konkrét jelentése mutatható ki a 
Zsilka által is tárgyalt fokoz 'növel' igének ? A dialektika ismeretében felvet
hető az a gondolat, hogy egy viszonylag fejlett nyelvvel is rendelkező ember 
már képes arra, hogy egy csapásra az elvontat vagy az általánost ragadja meg, 
ezt új, önálló hangsorral jelölje meg, és innen haladjon a konkrét vagy az 
egyedi felé. 

6.3. A köt metaforikus jelentésfejlődése során ennek implicit 'kénysze
r í t ' árnyalata explicitté válik. Ez kétségkívül minőségi változás, u g r á s ; 
a formális levezetés számára ez nem elégséges l é p é s , ezért Zsilka egy logi
kai konjunkcióhoz kénytelen folyamodni: 

„{[köti + a kutyát + a kerítéshez] -f és \, kényszeríti oda}" 

(105; ugyanígy az alátámaszt stb. esetében, vö. 128, 169). Ezzel kapcsolatban 
ezt olvassuk: ,,[a] lehetőség tehát először egy másik szóból képzett igében, 
ill. az azzal alkotott mondatokban valósul meg — amely szó a szorít, nyom, 
köt stb.-vei alkotott mondatokhoz mint adverbium járul" (105). Felmerül a 
kérdés: honnan tudja Zsilka, hogy a valóságos nyelvben — nem a logikai 
metanyelvben — a kényszer lexéma(család) előzetesen létezik, továbbá: szük
séges-e egy másik, az érintett lexémától különálló szó ahhoz, hogy a tárgyalt 
jelentésfejlődési folyamat létrejöjjön, nem elegendő-e hozzá a mondatnak egy 
nagyobb valóságdarabot átfogó kiterjedése. A köt és a kényszerít lexikai külön
állása mintha Zsilka hipotézisét igazolná, de a kényszerít előzetes megléte nem 
bizonyított. (A TESz. távolról sem teljes adatai szerint a végső elemzésben 
a bőiből származó kötelez metaforikus használata már 1372 körül kimutatható 
(köteles a.), míg a kényszerít igére csak 1416 után van adat. Ráadásul ez nem 
denominális, mivel a kényszer főnevet vonták el a nyelvújítás korában. 

A magam részéről úgy gondolom, hogy a metaforikus nyelvhasználatot 
a mondatnak bonyolultabb valóságdarabra való kiterjedése váltja ki, és ezzel, 
Zsilka szavával élve, mintegy felszabadul az implicit jelentésaspektus. Ez persze 
csak lehetőség, ami nem biztos, hogy valóra is válik. Maga a létre jövetel 
mechanizmusa valóban „szintaktikai sorok asszociációi alapján" történhetik 
(105), de talán egyszerűbben, mint ahogy azt a szerző bemutatja (106 — 7). 
A jelentés kiterjesztése tényleg bonyolult gondolkozási folyamat, de nyelvi 
kicsapódásában a mondatforma azonosságát mutatja, így ennek analógiás 
hatására is lehet gondolni: ráköti a kötélre a kutyát -*• ráköti a vendégre a borát ~ 
ráköti a barátjára a nézetét; rászorítja a gyűrűt az ujjára -*• rászorítja a fiút a 
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tanulásra (vö. 109); alátámasztja gerendával a falat -*• alátámasztja érvekkel a 
véleményét (vö. 130). 

A köt szemantikáját boncolgatva ZSILKA így ír: „Összefoglalva: a füg
gővé tesz a köt-höz, a feltesz/feltételez a köt—függővé tesz viszonyához képest ren
delkezik a metaforikus jelentésével" (111). Ehhez a konklúzióhoz Zsilka racio
nális okfejtéssel jut el, mégis felmerül a kérdés, hogy az éppen általa feltárt 
„mozgásbeli korlátozottság" mozzanat (ezt akár „szemantikai jegy"-nek is 
nevezhetjük) folytán valamennyi említett ige nem veszi-e fel a metaforikus 
jelentést. A köt ** kényszerít, alátámaszt ** megerősít, old *- szabaddá tesz párok
ban mindegyik igének megvan a maga belső mozgási képessége. Láttuk, hogy 
egyáltalán nem bizonyos, hogy ezt a másik alapvetően módosítja, ugyanakkor 
ennek a lehetősége távolról sem kizárt. A szinonimák másrészről megosztják 
(megoszthatják) egymással a jelentésmezőt. Ez a megosztás létrejöhet már a 
nominációs folyamat kezdetén, de a véletlenszerű találkozások során is (vélet
lenszerű — olyan értelemben, hogy találkozásuk nem egymáshoz rendeltségük
nek, hanem belső mozgásuknak a következménye). 

7 .1 . Teljesen egyetértek ZSILKA következő tételével: „a nyelv történeti 
mozgását, és az állapot működését meghatározó mechanizmusok nem alap
vetően különbözőek; legfeljebb bizonyos körülmények között ugyanazoknak 
a mechanizmusoknak az eredménye történeti" (16). Az idézett mondat alap
ján azonban az is nyilvánvaló, hogy a jelenben végbemenő mozgás nemigen 
kerülhet ellentmondásba a múltbelivel, vagy ha igen, ez részletes magyará
zatra szorul. Levezetései során Zsilka olykor elfelejtkezik erről, és a nyelv-
történetileg igazolt fejlődéssel ellentétes állításokhoz jut. Bár a mai nyelvérzék 
a kapál igét valóban denominálisnak fogja fel, a nyelvtörténet ennek az ellen
kezőjéről győz meg (TESz). A rendszer mozgását nem szerencsés egy történeti
leg hibás példával érzékeltetni (80: vágja a kapát a földbej vágja a kapával a 
földet -* kapál). Az intéz igét a szófejtő irodalom egy int 'ízlés, kedv; irány' 
főnév származékának tartja, és egyértelműen tévesnek mondja az int igéből 
való származtatást (TESz.). Görög —latin analógiákra támaszkodva azonban 
Zsilka a téves etimológiát magától értetődőnek veszi és így magyarázza az 
elintéz igét (225 — 6; a levezetés során a rendszer csak látszólag tölti be az 
induktor szerepét; ha a téves etimológiai gondolat nem lett volna már meg, 
magára a levezetésre sem került volna sor). 

Ezzel kapcsolatban rá kell mutatni arra is, hogy egyfajta sajátos „rend
szerkényszer" működik, amely a szerzőt merev és erőszakolt állításokra ösz
tönzi. A tyúkok kifürdik a falat mondat állítmánya Zsilka szerint „csak az 
alábbi módon vezethető le: (fürdik (intr.) X ki-tesz (jel2) (c)) = ki-fürdik + 
vmit" (51). A kitesz igének azonban nincs meg a feltett 'teszi, hogy valami(t) 
ki ' jelentése. Nincs is szükség rá, mivel a ki igekötőnek jól ismert perfektiv 
árnyalata van jelen, és ez a kiváj; kikapar, kiás, kitúr (ezek mind tárgyasok !) 
stb. analógiájára közvetlenül kapcsolódik a fürdik igéhez. Egyes igéknek a 
transzformációs sorból való k ö z v e t l e n levezethetősége miatt van szükség 
az olyan szokatlan szerkezetekre mint teszi a kévékből a rendet (242), lekaszálja 
a gaztól a földeket (257). A rendet tesz és gaztalanitja a földeket szerkezeteknek az 
eredeti transzformációs csoportra való visszavitele csak akkor elengedhetet
len, ha a nyelvi rendszer működéséből a kerülő utakon történő analógiát eleve 
kizárjuk. ZSILKA joggal beszél a nyelv kumulatív képességéről (53, 61), de azt 
kár lenne csupán a szerves rendszer kiépülésére korlátozni. Minden okunk 
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megvan feltenni azt, hogy a nyelv — azaz a gondolkozás — egy már produk
tív formát új tartalmak kifejezésére is felhasznál. 

Zsilka János számára a feltárt igazság annyira evidens, hogy felesleges
nek érzi az érvelést, a részletes bizonyítást. Evidenciaélményének belső feszült
sége annyira erős, hogy eltéríti a figyelmét arról, hogy a maga igazáról, kiin
duló tételeinek helyességéről az olvasót meggyőzze. A logikai levezetés, a fel
te t t axiómából deduktív úton kifejtett következtetések láncolata erre nem 
a legalkalmasabb, különösen nem, ha az axióma inkább hipotézisnek tűnik. 
Hipotéziseket evidenciaként kezelni, ezt más lehetőséget kizáró feltételnek 
tekinteni nem a legcélravezetőbb út. (A hipotéziseknek és az azokra épített 
feltevéseknek az elméletben játszott szerepéről: KOMLÓSY: ÁNyT 9: 196 kk.). 

7.2. Jelentéslevezetéseiben Zsilka nem kevesebbet állít, mint azt, hogy 
az egész hipotetikus nyelvtörténeti folyamat, amelynek a során az igéknek 
egyre elvontabb és általánosabb jelentései alakultak ki, minden egyes beszéd
aktus során újra és újra megismétlődik. Ezt szóban ugyan így nem mondja 
ki, de az olyan vissza-visszatérő megfogalmazások, mint ,,A vizsgált jelenté
sek csak egy többszörös egymásra vonatkoztatás útján válnak érthetővé" 
(81), ,,A kérdéses mondat csak úgy érthető meg, mint amelyet levezettünk — 
az alábbi mondatból" (95), továbbá „csak az utóbbi mondat adja meg az előbbi 
mondat tulajdonképpeni jelentését — annak alapján az, ami" (128; 1. még 
141, 143, 149 stb.) ez irányban nem hagynak kétséget. Tekintettel arra, hogy 
ismereteink mai fokán a nyelv működési és megértési mechanizmusáról vajmi 
keveset tudunk, Zsilka hipotézise tények alapján sem nem bizonyítható, sem 
nem cáfolható. A szerzőnek joga van hozzá, hogy e hipotézis alapján álljon, 
sajnálatos azonban, hogy ezt evidenciaként kezeli, ós a szóvá te t t nem szeren
csés megoldások is zömmel ebből fakadnak. 

Cikkem olvasóját nyilván nem kell biztosítanom arról, hogy a Zsilka 
által feltárt összefüggések és fejlődési folyamatok lehetséges voltát magam 
sem tagadom, viszont erősen kétlem, hogy a mindenkori közlési (beszélési/ 
megértési) folyamat során ezek s z ü k s é g k é p p e n előtérbe kerülnek vagy 
megismétlődnek. Távolról sem biztos, hogy a fejlődés erővonalai pont úgy, 
és csak úgy koncentrálódnak, olyan logikai elemi lépésekben és olyan kompo
nensek részvételével történnek, ahogy ezt a szerző bemutatja. A nyelvi rend
szer szerves voltában nem kételkedem, de ennek elismerése még nem feltéte
lezi azt, hogy egy adott mondat kimondása, egy adott szó megértése során 
az egész bonyolult mechanizmus működésbe lép. ,,Az elront, elhanyagol, fokoz 
stb. pedig úgy fogható fel, mint egy elvont [tesz + vmilyenné + vmit] egy-
egy konkrét formája. Az elront stb. és a [tesz + vmilyenné + vmit] között 
kétirányú mozgás folyik" — írja ZSILKA (86). Ez nagyon szép logikai elemzés, 
de a működő nyelvben it t semmiféle mozgás sem történik, maga a tárgyalt 
folyamat már nem nyelvi jelenség. Ha az elront igének egyszer már kialakult 
az elvontság bizonyos fokát képviselő 'rosszul készít el' jelentése, nagyon nem 
valószínű az ismétlődő oda-vissza mozgás lefutása. Nem zárható ki, hogy a 
ráerőszakolja a nézeteit valakire esetleg valóban a 95. lapon megadott logikai 
előzmények (szerkezet) alapján jött létre, de miért nem lehetséges önmaga 
okán megérteni ? A logikai szerkezet a nyelvben már készen adott, ilyen ter
mészetű újraelemzésre konkrét működésében nincs is szükség. A logika a 
gondolkozás ós nem a nyelv mozgását vizsgálja, ezért is olyan nehéz a kettő 
igazi metszetének a feltárása. 
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Az elvontabb, tehát átfogóbb terjedelmű szó-fogalom (tesz c okoz c elő
idéz c kelt; vö. 253) vagy jelentés (konkrét manuális -»- elvont metaforikus) 
a kevésbé elvontabb, tartalmasabb, de szűkebb terjedelmű alapján, annak 
kialakulása után jön létre. Ez a gondolkozás megszokott útja. Ha a nyelv való
ban a gondolkozás közvetlen valósága, akkor ez azt is jelenti, hogy a meg
ismerés a nyelvben mint eredmény rögzítődik, a logikai elemzés eredménye 
kicsapódik, gondolkozás egész történeti folyamata a nyelvben felhal
mozódik. (Innen a Zsilka által is hangoztatott kumulatív képesség.) Ha egy
szer valami létrejött és a rendszerbe beépült, nem szükségszerű, hogy az egész 
hosszú folyamat újra és újra reprodukálódjon. Egy fejlettebb társadalmi
pszichológiai fokon önállóan, primeren is keletkezhetnek elvont jelentés
tartalmú szavak. Ami egykor effektív logikai művelet lehetett, ma már auto
matizmussá válhatott, az egész szerves rendszer működése pedig jóval bonyo
lultabbnak, komplexebb kapcsolatok összeműködésének tűnik, mint ahogy 
a könyvből kitűnik. 

8. Megjegyzéseim végére értem. Zsilka Jánosnak a mondatformák szer
ves rendszeréről és a jelentés fejlődésének e keretben való lefutásáról szóló 
elméletét igen sokra becsülöm, de ez számomra meggyőzőbb lenne, ha rugal
masabban fogalmazódna meg. Az az egyenesvonalú megszakítatlan és teleo
logikus mozgás, amelyet a szerző a nyelv számára szinte előír, nem ismeri a 
kerülő utakat, a többféle megoldást, az ugrásokat, és ez szükségképpen vezet 
az említett torzulásokhoz. A könyvön végighúzódó sajátos kettősség e téren 
is megmutatkozik: ZSILKA is beszél variációkról (pl. 40), jól tudja, hogy az 
azonos denotátumot többféle módon is lehet kifejezni (erről a mondat sarkít-
hatóságának bemutatásakor (258) kiemelten is szól), sőt a fejlettebb szintek 
mondatrelációit mint az alacsonyabb szintek lehetőségét jellemzi (256). 
A lépésekben történő levezetés nyomására azonban ezek a gondolatok a rend
szer kiépítésekor a perifériára szorulnak. Zsilka nem jut el annak a felismerésóig, 
hogy a legkifejlettebb mondatforma ( = a valóság széles összefüggéseinek az 
ábrázolása) a szintagmatikus jelentésviszonyok kiterjesztésére egyfajta lehe
tőség, de nem kényszer. Abban alighanem igaza van, hogy az új jelentés 
(jel.2_3) csak a teljes rendszer kiépülését követően kerülhetett valamely 
alacsonyabb szintű mondatba, de ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy a kiter
jedtebb mondatformában még helye lehet a régebbi jelentésnek. 

Mindent egybefogva: tudomásul kell vennünk, hogy a nyelv nem egy
síkú, a formális logika levezetései is csak ennek a sokrétűségnek, sokoldalú
ságnak a figyelembevételével alkalmazhatók rá. A nyelvben és fejlődésében 
jóval nagyobb szerepet játszik a l e h e t ő s é g , mint a szükségszerűség, az 
u t a k s o k f é l e s é g e , mint egy kötelező, meghatározott út . Ahhoz, hogy 
a nyelv rendszeréről valamelyest is adekvát képet adjanak, a rendszerépítők
nek ezt kellene figyelembe venniük. 
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La structure et le mouvement du sens 

p a r F E R E N C B A K O S 

Le nouveau livre de M. Z S I L K A J Á N O S («A jelentés szerkezete. A jelentés-mozgás 
egysége» [La s t ruc tu re d u sens. L ' u n i t é d u m o u v e m e n t d u sens] B u d a p e s t 1975) est u n 
n o u v e a u pas dans l ' é laborat ion de la théor ie originale de l ' au teur d u sys tème organique 
e t cohérent des s t ruc tures syn tax iques . T o u t en reconnaissant les mér i tes de la concept ion 
(la forme syn t ax ique p lus développée ser t à expr imer u n segment p lus large de la réal i té , 
l 'évolut ion sémant ique d u concret a u mé taphor ique se déploie a u sein m ê m e de la forme 
syn tax ique et para l lè lement à son extension etc.) , le p résen t ar t ic le d iscute quelques idées 
e t procédés de Zsilka. I l n ' e s t p a s p rouvé que — a u moins d a n s la major i té des cas — 
les verbes a ient u n sens pr imi t i f un ique , impl iqué p a r le subs tan t i f auque l ils se r a p p o r t e n t . 
L 'exis tence réelle d u «sens hypothé t ique» proposé p a r Zsilka e t qu i sera i t le t o t a l de t o u s 
les sens d u lexème est fort douteuse . L a théorie qui v e u t que les sens mé taphor iques dé
veloppés u l té r ieurement e t à la base d u sens pr imit i f a ien t une v igueur ré t roac t ive su r 
le m ê m e sens pr imit i f est su je t te à p récau t ion . L 'ana lyse component ie l le est légi t ime 
j u s q u ' a u po in t où elle ne dé t ru i t p a s l 'uni té fonctionnelle e t l 'exis tence subs tant ie l le d u 
sens d u m o t . L 'a r t ic le mil i te en faveur d 'une analyse contextuo-dis t r ibut ionnel le à l 'a ide 
de laquelle le sens inva r i an t d ' une existence object ive i ndépendan t de l ' appar i t ion con
crète p e u t ê t re relevé. U n e a u t r e série de r emarques se r a p p o r t e à la déduc t ion logique 
t r o p mécan iquemen t appl iquée à l a langue, fait qu i a p o u r r é su l t a t que pensée dia lec t ique 
e t mé thode formelle e n t r e n t en cont radic t ion . L 'a r t ic le conclut que l ' idée de la p r i m a u t é 
de la po ten t ia l i t é sur la nécessité, la considérat ion qu ' i l y a tou jours plusieurs voies de 
réal isat ion et n o n pas une voie un ique e t obligatoire a idera ient à dégager le v ra i sys t ème 
de la langue . 

17 Nyelvtudományi Közlemények 79/1—2. 


