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I. BEVEZETÉS 

1. Mi a jelentés? 

– a jelentés főnév abszolút töve: a jel 
– a jel: a jelölő és a jelölt közti viszony, amelyben egy érzékszervekkel tapasztalható dolog 
összekapcsolódik egy rajta kívül álló információval, felidézi azt, utal rá, és viszont: a jelölt is felidézi 
a jelölőt 
– a hangalak felidézi azt az önmagán kívüli dolgot, amire a jel utal: a jel két alkotóeleme (a hangalak 
és a felidézett dolog) között lévő kapcsolat a jelentés 
– a jelek, jelrendszerek általános jellegzetességeit a jeltan (szemiotika) vizsgálja 
– a jelek egyik típusa a nyelvi jel, amelynek fizikai formája = hangok tagolható sorozata 
– a nyelvi jelek speciális módon (= elemekre tagolható hangsorral) utalnak a világ dolgaira, 
hangalakjuk információt idéz fel 
– a jelölő nem közvetlenül utal az egyedi tárgyakra, jelenségekre 
– a jelölt mindig egy elvont fogalomra utal, és az elvont fogalmon keresztül utal az egyedi dologra 
(referensre), amelyről egy adott  
– a jelentést a nyelvészeten belül a jelentéstan (szemantika) vizsgálja 
– a jelentéstan fő kérdése: mi a jelentés mint kapcsolat33 általában, hogyan is működik a nyelvi 
jeleknek ez a speciális, közvetett információközvetítése, mit és hogyan idéznek fel a nyelvi jelek? 

2. Hol van a jelentés? 

– ha a nyelvet hierarchikus rendszerként modelláljuk, amelynek egymásra épülő szintjei (fonológia, 
morfológia, szintaxis) elemekből (pl. fonémák, morfémák) és szabályokból (fonológiai, morfológiai, 
szintaxtikai kiválasztási és kapcsolódási szabályokból) állnak, akkor felmerül a kérdés: melyik 
szinte(ke)n lép működésbe a jelentés? 
– vegyük sorra a grammatikai modell szintjeit (a nyelvi szinteket) 

– a fonológiai szint: a fonémák biztosan nem végeznek utaló funkciót, hiszen nem jelek, nem 
idéznek fel semmit a világból, nincs jelöltjük = nem jelentésük van, hanem 
jelmegkülönböztető szerepük; a szupraszegmentális elemek (hangsúly, hanglejtés, tagolás) 
szintén 
– a morfológiai szint: a morfémáknak éppen az az egyik legfőbb elkülönítő ismérvük a 
fonémákhoz képest, hogy jelek, információt közvetítenek, van jelöltjük, tehát utaló, 
információközvetítő funkciót töltenek be = „van jelentésük” 
– a szintaktikai szint: a morfémákból álló szerkezetek, a szerkezetekből álló mondatok maguk 
is nyelvi jelek, és utaló funkciót töltenek be 

– a következő kérdés az, hogy vajon a jelentésnek nevezett utaló funkciót mik töltik be az egyes 
szinteken: az elemek vagy a szabályok, esetleg együtt? 

2.1. A morfológiai szint 

– a morfológiai szint elemei a morfémák (kötöttek és szabadok, tövek és toldalékok)  
– a morfémák a lexikonban vannak felsorolva (vannak olyan megközelítések, amelyek szerint 
a lexikonban csak a szabad tövek [másnéven lexémák] vannak felsorolva) 
– a lexikonbeli felsorolást úgy modelláljuk, mint egy értelmező szótárt: minden morféma 
esetében egymáshoz van rendelve a morféma hangalakja (fonológiai alapalakja) és az, hogy 
mire utal, vagyis a jelentése, pl.: 
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asztal /AstAl/ ↔ ‘lábakon nyugvó vízszintes lapból álló bútordarab’ 
– úgy tűnik, meg is van: a morfológiai szinten a jelentést, az utaló funkciót (a lexikonban 
felsorolt) elemek töltik be  
– ám a lexikonban szereplő szabad tövek nem minden esetben állnak egyetlen morfémából: a 
képzett (= képzőket tartalmazó) szavak mindig több morfémások, pl.: 

fut|ás, mar|ás, méhész|kedik, hős|ködik, láz|as|ság, ház|as|ság 
– ezekben az esetekben a lexémát kitevő minden egyes morfémában a hangalakhoz 
hozzátartozik a maga jelentése, és ez a jelentés állandó, tehát a morfémák különféle 
kombinálása során nem változik: 

 (1) fut /fut/ ↔ ‘szaporán ugró léptekkel gyorsan halad’ 
+ 
-ás /a:S/ ↔ ‘képző a cselekvés eredményeként létrejött dolog megnevezésére’ 
= 
futás /futa:S/ ↔ ‘szaporán ugró léptekkel elért gyors haladás’ 
 

(2) mar /mAr/ ↔ ‘fogával tép, harap’ 
+ 
-ás /a:S/ ↔ ‘képző a cselekvés eredményeként létrejött dolog megnevezésére’ 
= 
marás /mAra:S/ ↔ ‘foggal való tépéssel, harapással okozott seb’  

– de figyeljük meg a következő két példát: méhészkedik, hősködik 

(3) méhész /me:he:s/ ↔ ‘méheket tenyésztő szakember’ 
+ 
-kedik /kEdik/ ↔ ‘képző annak kifejezésére, hogy vki vmiként működik, viselkedik’ 
= 
méhészkedik /me:he:skEdik/ ↔ ‘méheket tenyésztő szakemberként dolgozik’ 

(4) hős /hë:S/ ↔ ‘vitéz katona’ 
+ 
-ködik /këdik/ ↔ ‘képző annak kifejezésére, hogy vki vmiként működik, viselkedik’ 
= 
hősködik /hë:Skëdik/ ↔ ‘bátorságával henceg’ vagy ‘fölöslegesen tesz vakmerő 
dolgot’ 

– a (4)-es példában a hősködik morfémasor jelentését nem lehet a (3)-asban levezetett 
méhészkedik mintájára úgy megadni, hogy ‘vitéz katonaként dolgozik vagy viselkedik’ 
– nézzünk még két példát:   

(5) láz /la:z/ ↔ ‘a test rendellenesen magas hőmérséklete’ 
+ 
-as /AS/ ↔ ‘képző annak megnevezésére, hogy vmi vmihez hozzátartozik’ 
= 
lázas /la:z AS/ ↔ ‘magas testhőmérséklete van’ 
+ 
-ság /Sa:g/ ↔ ‘képző állapot megnevezésére’ 
= 
lázasság /la:zAS:a:g/ ↔ ‘az az állapot, hogy vki lázas, magas testhőmérséklete van’ 
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(6) ház /ha:z/ ↔ ‘lakóhelynek való épület’ 
+ 
-as /AS/ ↔ ‘képző annak megnevezésére, hogy vmi vmihez hozzátartozik’ 
= 
házas /ha:z AS/ ↔ ‘nős férfi’ 
+ 
-ság /Sa:g/ ↔ ‘képző állapot megnevezésére’ 
= 
házasság /ha:zAS:a:g/ ↔ ‘férfinak és nőnek jogilag szabályozott életközössége’ 

– a (6)-os példában az (5)-ös példájára azt várnánk, hogy a házas ‘háza van’, a házasság pedig 
‘az az állapot, hogy vki házas, tehát háza van’ 
– a (3)-as és a (6)-os példa arra enged következtetni, hogy lehetséges a következő: noha a 
több morfémából álló alakzatokban a morfémák saját jelentése azonos, a teljes alakzat 
jelentése nem lesz egyenlő az alakzatot alkotó egyes morfémák jelentésének összegével (= a 
részek jelentésének összege nem egyenlő az egész jelentésével) 
– sorra vett példáink tehát azt mutatják, hogy a lexikon egységeinek a jelentése nem kizárólag 
az egyes morfémák jelentéséből tevődik össze 
– ezt a megállapítást a (7–8)-as példa is alátámasztja 
(7)  (a) két|ség|es  ‘bizonytalan (dolog)’ 
 (b) két|es|ség  ‘az az állapot, hogy vmi vitatható’ 
(8) (a) töröl|tet|get ‘újra és újra elvégezteti a törlést’ 
 (b) töröl|get|tet  ‘elmosott edények szárazra törlését vagy por letörlését  
    elvégezteti’ 
– (7)-ben és (8)-ban (a) és (b) lexéma ugyanazokat a morfémákat tartalmazza, jelentésük 
mégsem azonos  
– ez abból adódik, hogy 

– (7a)-ban a két morféma -ség képzővel való ellátása a kétség ‘bizonytalanság’ főnevet 
eredményezi, amelynek -(e)s képzővel való továbbképzése a kétséges ‘bizonytalan’ 
melléknevet adja 
– (7b)-ben pedig a két morféma -(e)s képzővel való ellátása a kétes ‘vitatható’ 
melléknevet adja, amelynek -ség képzővel való továbbképzése a kétesség 
‘vitathatóság’ főnevet adja 
– (8a)-ban a töröl morféma előbb egy -tet műveltető képzőt kap, az így létrejött alak 
pedig a töröltet ‘elvégezteti a törlést’, majd a -get gyakorító képzővel folytatódik: 
töröltetget ‘ismételten elvégezteti a törlést’ 
– (8b)-ben a töröl morfémát a -get gyakorító képző követi: törölget ‘port vagy nedves 
edényt töröl’, és ezt képezi tovább a -tet műveltető képző: törölgettet ‘elvégezteti a 
törölgetést’ 

– (7)-ben és (8)-ban az azonos morfémákból álló lexémák jelentésbeli eltérését a morfémák 
összekapcsolódási (lineáris rendezési vagy szintagmatikus) szabályai hozzák létre 
– (7a)-ban az első képző főnevet hoz létre, a második pedig a főnevet melléknévvé képezi 
tovább, míg (7b)-ben az első képző melléknevet hoz létre, a második képző pedig a 
melléknevet főnévvé képezi tovább 
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– maga a szófajkülönbség is jelentéskülönbséget eredményez, hiszen eltérő szófajok a világ 
dolgainak eltérő csoportjaira utalnak: a főnevek dolgokra, a melléknevek pedig a dolgok 
tulajdonságaira 
– a (8)-as példában nem okoz szófaji különbséget a képzők eltérő sorrendje, mégis eltérő 
cselekvéseket idéznek fel: (8a)-ban az első képző a mással elvégeztetett törlés igéjét adja, a 
második képző pedig annak ismétlődését, (8b)-ben pedig az első képző az edény- vagy 
portörlés műveletére utal, a második képző pedig annak mással való (nem ismételt) 
elvégeztetését 
– hasonló jelenségek figyelhetők meg azokban az esetekben, amelyekben egy lexikai egység 
szabad morfémák lineáris sorbarendezéséből jön létre (= összetett szavak) 
– ha bizonyos összetett szavak morfémái eltérő sorrendben is összerendezhetők, akkor a 
jelentésük is eltérő lehet, pl. 

(9) őrtorony – toronyőr 
kártyajáték – játékkártya 
mentőautó – autómentő 
gépmosó – mosógép 

(10) iskolabusz-vezető – buszvezető-iskola 
távfutóverseny – versenytávfutó – futóversenytáv 

– a (9)-es példákban a jelentéskülönbségek abból adódnak, hogy a kételemű összetett szavak 
elemei közül a második (az utótag) nevezi meg azt a dolgot (tulajdonságot stb.), amelyre az 
összetett szó utal, az első (az előtag) pedig ennek valamely (további) tulajdonságát, jellemző 
körülményét adja meg, pl.: 

őrtorony ‘olyan torony, amelyben őrt állnak’ 
toronyőr ‘olyan őr, aki őrzi a tornyot’ 
mentőautó ‘olyan autó, amellyel mentenek’ 
autómentő ‘olyan mentő, amely autót ment’  

– a (10)-es példákban kettőnél több elemű összetett szavakat figyelhetünk meg: itt a kételemű 
összetett szavakra érvényes előtag–utótag viszony annyival bonyolultabb, hogy vagy az 
előtag, vagy az utótag maga is összetett szó, amelyen belül ugyancsak működik az előtag–
utótag közti jelentésviszony, pl.: 

iskolabusz-vezető ‘olyan vezető, aki iskolabuszt vezet’ 
– előtag: iskolabusz ‘olyan busz, amely az iskola szolgálatában áll’ 
  – előtag: iskola ‘oktatási intézmény’ 
  – utótag: busz ‘embereket szállító tömegközlekedési jármű’ 
– utótag:  vezető ‘aki (járművet) irányít’ 

buszvezető-iskola ‘olyan iskola, ahol buszvezetőket tanítanak/képeznek’  
– előtag: buszvezető ‘olyan vezető, aki buszt vezet’ 
  – előtag: busz ‘embereket szállító tömegközlekedési jármű’ 
  – utótag: vezető ‘aki (járművet) irányít’ 
– utótag: iskola ‘oktatási intézmény’ 
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– összefoglalva: a lexikon többmorfémás elemeinek (képzett szavak, összetett szavak) a jelentését a 
morfológiai szintnek  mind az elemei, mind a szabályai meghatározzák (szabályon az elemek lineáris 
és hierarchikus rendezését értve) 

2.2. A szintaktikai szint 

– most pedig vizsgáljuk meg, hogy miből tevődik össze a mondat jelentése 
– a mondat szóalakokból áll: vagyis olyan lexikai egységekből, amelyek mondatrészi szerepet 
töltenek be vagy hozzájárulnak annak betöltéséhez 
– a szóalakok pedig a lexikon elemeiből tevődnek össze: egyszerű, összetett vagy képzett 
szótövekből és toldalékokból (jelekből, ragokból) 
– a morfológiai szint vizsgálatánál láttuk, hogy a több morfémából álló lexikai egységek 
jelentését mind az összetevő morfémák jelentése, mind a morfémák összekapcsolódási 
szabályai meghatározzák 
– a szintaktikai szinten is ugyanezt várhatjuk, vagyis a mondat jelentését egyfelől a szóalakok 
jelentése, másfelől pedig a szóalakok közötti viszonyok, kapcsolódási szabályaik határozzák 
meg 
– figyeljük meg a következő mondat jelentését: 

(11) A húgom alszik. 
a ‘annak kifejezésére, hogy a dolog ismert vagy korábban már említve volt’ 
húg ‘fiatalabb nőnemű testvér’ 
-(o)m ‘jel annak kifejezésére, hogy a tőben kifejezett dolog a beszélőhöz tartozik’ 
alszik ‘becsukott szemmel, tudati tevékenységét szüneteltetve pihen’ 

– ha (12)-ben összerakjuk a mondat elemeinek jelentését, megkapjuk a mondat jelentését: 
‘a hozzám tartozó, korábban már említett vagy ismert fiatalabb nőnemű testvér 
becsukott szemmel, tudati tevékenységét szüneteltetve pihen’ 

– de vannak olyan mondatok, amelyekben a szóalakok eltérő sorrendje eltérő 
mondatjelentéseket eredményeznek, vegyük pl. a következő elemeket: 

a/az, öcs, feleség, megérkezett, kedves, -m (egyes szám első személyű birtokos 
személyjel) 

– építsünk belőlük lehetséges mondatokat úgy, hogy minden elem csak egyszer fordul elő 
bennük: 

(12) Megérkezett a kedves feleségem öccse. 
Megérkezett a feleségem kedves öccse. 
Megérkezett a kedves öcsém felesége. 
Megérkezett az öcsém kedves felesége.  

– a jelenség hasonló az összetett szavak elemeinek sorrendjénél tapasztalt jelenséghez: 
– a három aláhúzott szóalak eltérő sorrendje eltérő jelentéseket eredményez 
– amire utal a szerkezet, az itt is a szerkezet utolsó tagja, tehát az első két esetben az öcs, a 
másik két esetben pedig a feleség 
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– a további jelentésviszonyokat elsősorban a mondat szerkezete határozza meg: 
– a magyarban a minőségjelző a jelzett szó előtt áll, tehát példánkban két eset 
lehetséges: 

(a) ha a kedves a feleség szó előtt áll, ekkor a feleség tulajdonságára utal 
(b) ha a kedves az öcsém szó előtt áll, ekkor az öcs tulajdonságára utal  

– a magyarban, ha a birtokos jelző nem visel -nak/-nek esetragot, akkor a birtokosra 
utaló szó előtt áll, amely -a/e, -ja/je birtokos személyjelet visel, és ennek megfelelően 
két eset van: 

(a) ha a feleség és az öcs szavak közül a feleség áll elöl, akkor az a birtokos 
jelző, tehát az az öcs feleségéről van szó 
(b) ha a feleség és az öcs szavak közül az öcs áll elöl, akkor az a birtokos jelző, 
tehát a feleség öccséről van szó 

– hasonló jelenségek figyelhetők meg a következő mondatokban: 

(13) Nem Péternek a húga lett táncosnő (, hanem Pálnak). 
Péternek nem a húga lett táncosnő (, hanem a felesége). 
Péternek a húga nem lett táncosnő (, hanem férjhez ment). 
Péternek a húga nem táncosnő lett (, hanem orvos). 

(14) Csak Péternek a húga lett táncosnő (, Pálnak a húga nem). 
Péternek csak a húga lett táncosnő (, a felesége nem). 
Péternek a húga csak táncosnő lett (, de koreográfus nem). 

(15) Péternek is a húga lett táncosnő (, meg Pálnak is a húga). 
Péternek a húga is táncosnő lett (, meg a felesége is). 
Péternek a húga táncosnő is lett (meg koreográfus is).  

 – ezekben a mondatokban a szórenden alapuló jelentéskülönbségeket az eredményezi, hogy a 
nem és a csak szó kizárólag arra a szóra vonatkozik (arra terjed ki a hatóköre), amely 
közvetlenül mögötte áll, az is pedig arra, amelyik közvetlenül előtte áll  
– ennek megfelelően a nem Péter szerkezet Pétert tagadja, a nem a húga szerkezet a húgot 
tagadja, a csak Péter szerkezet Péter kizárólagosságára utal, a csak a húga szerkezet a húga 
kizárólagosságára stb. 

3. Mit is vizsgál a szemantika? Történeti áttekintés és a mai szemantika főbb irányzatai 

– elsőként az ókori görög filozófusok vitatkoztak a jelentésről 
– a vitában két fő álláspont alakult ki: 

(a) a naturalista álláspont (Platón i.e. 427–347): 
– a hangzás és a jelentés között lényegi, természetes kapcsolat áll fenn 
(b) a konvencionalista álláspont (Arisztotelész i.e. 384–322): 
– a hangzás és a jelentés közti kapcsolat csak önkényes lehet 

– szélsőséges formájában mindkét nézet tarthatatlan: 
(a) ha igaz volna a naturalista álláspont, meg tudnánk mondani a szavak jelentését pusztán 
hangalakjuk alapján 
– ám ez kizárólag a hangutánzó–hangulatfestő szavakra jellemző, azokra sem teljesen, hiszen 
a különböző nyelvekben még ezek is eltérnek egymástól 
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(b) a konvencionalista álláspont közelebb jár az igazsághoz, mert szavak és dolgok 
kapcsolatának önkényességét hangsúlyozza: ezt az elvet a modern szemantika is elfogadja 
– ugyanakkor az már nem tartható, hogy a nyelv nem más, mint megegyezés az emberek 
között arról, hogy hogyan, milyen értelemben használjuk a szavakat 
– ugyanis ez a gondolatmenet azt tenné fel, hogy előzetesen már létezett egy nyelv, amelyen 
először megfogalmazták a megegyezést 

– Sevillai Izidor (555–636) szerint meg lehet találni a kapcsolatot a szavak alakja és hangalakja 
között, ha kiderítjük a szó ősi alakját és alapjelentését 
– az újkori szemantika főbb állomásai: 

– az újkori szemantika kialakulásának alapja a következő felismerés volt: a jelölt és a referens 
(= jeltárgy) nem azonos 

– pl. az asztal nyelvi jel egy beszédhelyzetben egy bizonyos bútordarabot, egy fizikai 
valóságában létező tárgyat jelöl meg (referens) 
– jelentése viszont az, hogy ez a nyelvi jel hogyan vonatkozik általában bármely 
asztalra, vagyis a jelentés = a jel és a referens kapcsolata 
– kapcsolatuk a kölcsönös felidézés 

– a 19. században a történeti nyelvészet korában a jelentéstanban a jelentésváltozások leírása a 
fő cél: 

– Herman Paul (1846–1921) a jelentést a referens képzetével kapcsolja össze 
– kritika: pl. A fű zöld mondatban a megállapítás nem a képzetre, hanem magára a 
valóságra vonatkozik → vagyis a jelentés mindig általános, és egy aktuális helyzetben, 
realizációban alakul ki a kapcsolata a referenssel 

– a 20. század húszas éveiben Saussure rendszerszemléletével összhangban az a nézet alakul 
ki, hogy ha a nyelvi jelek rendszert alkotnak, akkor maguknak a szójelentéseknek is rendszert 
kell alkotniuk: 

– Jost Trier (1894–1970) kidolgozza a mezőelméletet (1934): 
– pl. a testrészek nevei együttesen a rokon fogalmak körébe tartoznak, és ezek a 
megnevezések egy mezőt fednek le 

– a fonológia által bevezetett megkülönböztető jegyek mintájára Louis Hjelmslev (1899–
1965) bevezeti a szemantikai jegyek fogalmát, amelyekkel az egyes szójelentések ugyanúgy 
egyértelműen meghatározhatók, mint a megkülönböztető jegyekkel a fonémák: 

– pl. a férfi szó jelentése: [+ humán, + felnőtt, + hímnemű] 
– a 20. század hatvanas éveitől a legújabb kori modern grammatikában a figyelem a 
szójelentés felől a mondatjelentés felé fordul (a 60-as évekig a jelentéstan kizárólag a szavak 
jelentésével foglalkozott!) 

– mindazonáltal úgy látszik, hogy a jelentés fogalma komoly fejtörést okoz a nyelvészeknek, ugyanis 
egyetlen nyelvészeti iskolának sincs olyan rendszeres jelentéstana, mint ahogyan van hangtana, 
alaktana, mondattana 
– ennek oka abban rejlik, hogy – mint láttuk – magának a jelentésfogalomnak bizonytalan a 
meghatározása 
– ezért a mai jelentéstan különféle irányzatai nem határozzák meg közelebbről a jelentést, hanem 
abból indulnak ki, hogy a jelentés viszonyfogalom 
– attól függően, hogy mi a viszonyítási alap, háromféle jelentésfogalom létezik, három fő irányzat a 
jelentéstanban 
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(a) a formális vagy logikai szemantika jelentésfogalma: 
– a viszonyítási alap a világ, amelyről a logika modelleket alkot 
– a nyelvi jelentés = viszony a nyelvi kifejezések (kijelentések) é s a világról alkotott modell 
között 
– vagyis azt vizsgálja, mi a kapcsolat a nyelvi kifejezések és a világ között  
– a jelentést igazságfeltételekkel írja le 
(b) a kognitív szemantika jelentésfogalma: 
– azt a kérdést vizsgálja, miképpen függ össze a nyelv a megismeréssel, a gondolkodási 
alakzatokkal, a külvilág mentális ábrázolásával 
– a nyelvi jelentés = viszony a nyelvi kifejezések és a megismerés (kogníció) között 
– a jelentés összefügg azzal, hogy hogyan érzékeljük a világ dolgait és hogyan dolgozzuk fel 
azokat (kogníció) 
(c) a strukturális jelentésfogalom: 
– azokat jelentésviszonyokat vizsgálja, amelyek a nyelvi jelek között fennállnak 
– a nyelvi jel jelentése azoknak a nyelvi viszonyoknak az összessége, amelyekben a nyelvi jel 
részt vesz 

– nézzük mindegyiket részletesebben 

3.1. A logikai jelentésfogalom 

– a logikai jelentésfogalom abból indul ki, hogy a nyelvi kifejezések (jelek, jelkombinációk) valamire 
utalnak a világban, valamire vonatkoznak  
– a tulajdonnevek a tulajdonnév hordozójára vonatkoznak, pl.: 

– a Teller Ede tulajdonnév (nyelvi jel) arra a személyre vonatkozik, akinek Teller Ede a neve  
– a Budapest tulajdonnév (nyelvi jel) arra a helyre vonatkozik, amelyet Budapestnek hívnak 

– a köznevek vonatkozása bonyolultabb: ahhoz, hogy egy köznév egy személyre vagy dologra tudjon 
utalni a világban, a főnevet határozottá kell tennünk (pl. határozott névelővel), pl.: 

– a tanító főnév önmagában még nem utal egyetlen személyre sem a világban, nincs 
vonatkozása, csupán foglalkozást jelöl (Tanító leszek.) 
– ha viszont azt mondom, hogy a tanító (határozott névelős főnévi kifejezés), az már utal 
valakire, vagyis van vonatkozása: méghozzá arra a személyre, aki a beszédhelyzetből 
egyértelműen azonosítható, és a foglalkozása tanító (A tanító kiment.) 
– főnévi kifejezések azokban nemcsak egyedekre, hanem eseményekre (pl.: a síelés, a 
szakdolgozatvédés) és elvont entitásokra (pl.: a szelídség, a rútság) is vonatkozhatnak 

– a vonatkozások kijelentésekben érvényesülnek 
– a kijelentés nyelvi formája a mondat 
– a kijelentés az, amit a mondat a világról állít, pl.: 

(1) A hidrogénbombát Teller Ede találta fel. 
(2) A Mont Blanc Európa legmagasabb hegycsúcsa. 
(3) Itt a postás! 
(4) A szakdolgozatvédés negyven percig tartott. 
(5) Nehéz definiálni a rútságot. 

– az (1–5) mondatokban a hidrogénbomba, Teller Ede, a Mont Blanc, Európa, a postás, a 
szakdolgozatvédés, a rútság főnévi szerkezeteknek van vonatkozása, utalnak valamire 
– vagyis ezek a főnévi szerkezetek referenciális kifejezések 
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– a főnévi kifejezés nemcsak egyedre vonatkozhat, hanem egyedek összességére (halmazára) is, pl.: 

(6) A rókáim éhesek. 
(7) A rókáim többen vannak, mint a tieid. 

– figyeljük meg: mindkét mondatban többes számú főnévi kifejezés szerepel, amely egy-egy 
halmazra utal, vagyis amelynek a vonatkozása egy halmaz, de: 
– a (6)-os példában a rókáim többes számú főnév egy halmazt jelöl, amelynek minden egyes eleméről 
állítjuk, hogy éhes: a rókáim halmaz minden egyedére, minden egyes rókájára igaz, hogy éhes 
– ezt a típusú a vonatkozást disztributív vonatkozásnak nevezzük (a kijelentés a halmaz minden 
egyes elemére külön igaz) 
– a (7)-es mondat pedig két halmaznak (a rókáim halmazának és a rókáid halmazának) a mennyiségét 
hasonlítja össze, és nem az egyedekét: külön egy róka nem lehet többen 
– ezt a típusú vonatkozást kollektív vonatkozásnak nevezzük 
– összefoglalva: az utalás, a vonatkozás = a nyelvi kifejezések és a világ dolgai (entitásai) közötti 
kapcsolat 
– de a nyelvi jelentés nem azonos a vonatkozással 
– Gottlob FREGE (1848–1925) német matematikus, filozófus szerint alapvető különbség van a 
vonatkozás (extenzió) és a jelentés (intenzió) között, pl.: 

– az esthajnalcsillagot az angolban és a németben két névvel is illetik attól függően, hogy a 
csillagra hajnalban vagy este utalnak: 

(8) német:    angol:   
der Morgenstern  the morning star  ‘hajnalcsillag’ 
der Abendstern   the evening star  ‘estcsillag’ 

– mindkét nyelvben mindkét kifejezés ugyanarra a csillagra vonatkozik 
– márpedig ha a nyelvi jelentés azonos lenne a vonatkozással, akkor a (9)-es és a (10)-es 
mondatpárok (a) és (b) tagjainak azonos lenne a jelentésük: 

(9) német: 
(a) Der Morgenstern ist der Abendstern. 

‘A hajnalcsillag az estcsillag’ 
(b) Der Morgenstern ist der Morgenstern. 

‘A hajnalcsillag a hajnalcsillag’ 
(10) angol: 

(a) The morning star is the evening star. 
‘A hajnalcsillag az estcsillag’ 

(b) The morning star is the morning star. 
‘A hajnalcsillag a hajnalcsillag’ 

– a (b)-vel jelölt mondatokat úgy kapjuk meg (a)-ból, hogy az ‘estcsillag’-ot a vele azonos 
vonatkozású ‘hajnalcsillag’-gal helyettesítjük 
– míg azonban a (b) jelű mondatok üres tautológiák, addig az (a) mondatok nem 
– az (a) mondatokban azt állítjuk, hogy a két főnévi kifejezés azonos dologra vonatkozik (= azonos a 
vonatkozásuk) 
– (a) és (b) mondatok tehát nem azonos jelentésűek 
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– vegyünk egy másik példát: 

(11) Budapest Magyarország legnagyobb városa. 

– ebben a mondatban két főnévi kifejezés van: a Budapest és a Magyarország legnagyobb városa 
– mindkét főnévi kifejezésnek azonos a vonatkozása, de eltérő a jelentése 
– a két kifejezés jelentéskülönbsége abból adódik, hogy ugyanazt a dolgot két eltérő módon jelöli 
– ez a különbség a mondattal kifejezett kijelentés igazságértékét is befolyásolja (vagyis azt, hogy 
igaz-e vagy hamis), pl.: 

(12) Péter azt hiszi, hogy Budapest szép város. 
(13) Péter azt hiszi, hogy Magyarország legnagyobb városa szép város. 

– tegyük fel, hogy Péter nem tudja, hogy a (12)-es és a (13)-as mondatban az aláhúzott főnévi 
kifejezések vonatkozása megegyezik (vagyis nem tudja, hogy (11), tehát azt, hogy Budapest 
Magyarország legnagyobb városa) 
– ebben az esetben a (12)-es kijelentés igazságából nem következik, hogy (13) is igaz: 
– ha Péter nem tudja, hogy Budapest Magyarország legnagyobb városa, akkor még ha azt is 
gondolja, hogy Budapest szép város, attól még egyáltalán nem biztos, hogy Péter azt is gondolja, 
hogy Magyarország legnagyobb városa szép város. 
– illetőleg fordítva: a (13)-as mondat igazságából nem biztos, hogy következik (12)-es igazsága: 
– ha Péter azt gondolja, hogy Magyarország legnagyobb városa szép város, de nem tudja, hogy 
Magyarország legnagyobb városát Budapestnek hívják, akkor nem szükségképpen igaz, hogy Péter 
azt is gondolná, hogy Budapest szép város 
– a jelenség hasonlóan működik a (14–15)-ös példában is: 

(14) Budapest volt a király székhelye. 
(15) Magyarország legnagyobb városa volt a király székhelye. 

– a (15)-ös mondat csak akkor igaz, ha igaz (11) is, (14) igazságához viszont nem szükséges (11) 
igazsága 
– (14) és (15) igazsága eltérő feltételeken múlik, vagyis eltérőek az igazságfeltételeik 
– az igazságfeltételek tehát azok a feltételek, amelyeknek a teljesülése szükséges ahhoz, hogy egy 
kijelentés igaz legyen 
– a logikai szemantika szerint a mondattal kifejezett kijelentés jelentése megegyezik a kijelentés 
igazságfeltételeivel 
– az igazságfeltételek a nyelvi kifejezés és a világ közötti kapcsolatot fejezik ki 
– amikor nyelvi jelentést vonatkozással és igazságfeltételekkel írunk le, akkor a jelentés lényegét egy 
olyan viszonyban látjuk, amely a nyelvi kifejezések és a világ dolgai között vannak 
– természetesen a ‘világ’ nem a fizikai világ, hanem annak mentális ábrázolása (vagyis ahogyan 
érzékleteink, tapasztalataink alapján gondolkodunk róla), pl.: 

(16) (a) Öt órakor felállt és elment. 
(b) *Öt óra alatt felállt és elment. 
(c) *Öt órán át felállt és elment. 

– (16a–b) azért nem jól formált mondatok, mert noha a fizikai világban a felállásnak is van 
időtartama, gondolatainkban, a mentális ábrázolásban ezt az eseményt pillanatnyinak, pontszerűnek 
tekintjük, amelynek nincs időbeli kiterjedése → ezért nem állhat mellette olyan időhatározó, amely 
időtartamot fejez ki (bármilyen rövid időtartamot is) 
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– a tényleges világon kívül még sok más világ képzelhető el, gondoljunk a mesék, a mítoszok, az 
álmok vagy a fantasztikus filmek világára 
– ezeket a közvetlenül nem tapasztalható világokat lehetséges világoknak nevezzük 
– a tényleges világról szóló mentális ábrázolásunkban nincs vonatkozása olyan főnévi 
kifejezéseknek, hogy boszorkány vagy tündér, de vannak olyan lehetséges világok, el tudunk 
képzelni olyan lehetséges világokat, ahol van vonatkozásuk 
– vagyis akár a tényleges világról, akár valamely lehetséges világról is van szó, a nyelvi kifejezéseket 
soha nem közvetlenül a világgal hozzuk kapcsolatba, hanem annak egy mentális ábrázolásával, 
modelljével 
– minden logikai rendszer modellt alkot az ábrázolt világról 
– azt, hogy melyik nyelvi kifejezés mit jelent (vagy melyik kijelentésnek mi az igazságértéke), 
minden logikai rendszer a saját modelljén belül határozza meg 

(17) Tegnap délután a magyar tanszéken találkoztam egy hétfejű sárkánnyal. 
(18) A legkisebb királyfi egymás után levágta a hétfejű sárkány mind a hét fejét. 

–  a (17)-es mondattal kifejezett kijelentés a tényleges világban csak „hamis” igazságértéket kaphat, 
hiszen a világunkról szóló mentális modellről nem teljesül az az igazságfeltétel, hogy „léteznek 
benne hétfejű sárkányok” 
– a (18)-as mondattal kifejezett kijelentésnek viszont lehet „igaz” az igazságértéke például egy 
magyar népmese világában, amelynek modelljében a hétfejű sárkány nagyon is létezik   
– a mentálisan ábrázolt világ modelljében vannak egyedek, tulajdonságok és tényállások, amelyekre 
különféle nyelvi kifejezések vonatkoznak, nagyjából így: 

– a főnevek egyedekre vagy egyedek halmazára, eseményekre, elvont entitásokra 
vonatkoznak, pl.: a varázsló, Teller Ede, a futás 
– a predikátumok tulajdonságokra vonatkoznak, pl: menekül, gonosz 
– a mondatok (amelyek kijelentéseket fejeznek ki) tényállásokra vonatkoznak, pl.:  

A hóhér megérkezett. 
– korábban többször szóba került, hogy a logikai szemantikában nem mondatokról, hanem 
kijelentésekről beszélünk: az aktuális vagy lehetséges világ tényállásaira kijelentések vonatkoznak, 
amelyeket nyelvileg mondatokban fogalmazunk meg, vagyis mondatok fejeznek ki 
– de nem minden mondat fejez ki kijelentést: a kérdő vagy a felszólító mondatok semmiféle 
tényállást nem írnak le, nincs is igazságértékük 
– a logikai szemantika tehát a kijelentések igazságértékét vizsgálja 
– a kijelentést kifejező mondatok szavakból állnak 
– a szavak jelentésének és a kijelentés jelentésének az összefüggéséről a logikai szemantika a 
következőt tartja: 
– a szó az ő saját jelentésével hozzájárul a kijelentés teljes jelentéséhez (mint korábban láttuk is, a 
szónak nemcsak szótári jelentése van, hanem jelentése attól is függ, hogy milyen szerepet tölt be a 
mondatban) 
– vagyis a kijelentés jelentése a szavak jelentéséből tevődik össze: ez a megállapítás a jelentés 
kompozicionalitása, amelyet Frege-féle elvnek is szoktak nevezni 
– ez az elv (szabályba foglalva) a következőt mondja ki: 
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A MONDAT JELENTÉSE – A MONDAT SZINTAKTIKAI SZERKEZETÉNEK ISMERETÉBEN – 

LEVEZETHETŐ A MONDAT ALKOTÓELEMEINEK JELENTÉSÉBŐL. 
 

– ez az elv azt a követelményt támasztja a logikai szemantikával szemben, hogy a kijelentések 
összetevőinek úgy kell megadni a jelentését, hogy azok biztosítsák a kompozicionalitást 
– természetesen nem minden kijelentés jelentésviszonyai vezethetők le alkotóelemeik jelentéséből, 
pl. az idiómák (szólások, állandósult szókapcsolatok esetén): 

(19) Egyszer hopp, máskor kopp. 
(20) (a) Kutyából nem lesz szalonna. 
 (b) A kutyádból nem lesz házőrző. 

– (19) jelentése (‘Egyszer jól megy a dolga, máskor meg szükséget szenved’) nem vezethető le az 
alkotóelemek jelentéséből (= jelentése nem kompozicionális) 
– (20)(a)-nak van éppen kompozicionális jelentése, éppúgy, mint a vele megegyező szerkezetű (20b)-
nek 
– ám amíg (20b)-t kompozicionális jelentése szerint szoktuk használni, addig (20a)-t idiómaként 
– idiómaként viszont (20a) jelentése nem kompozicionális, vagyis nem vezethető le az alkotóelemek 
jelentéséből (‘A rossz természet ellen nehéz küzdeni’)  
– végül néhány szó a logikai szemantika módszereiről és eszközeiről 
– a logikai szemantika az általa vizsgált jelentéstani összefüggéseket formalizálva írja le 
– ez azt jelenti, hogy a kijelentések jelentésviszonyai olyan eszközök felhasználásával ábrázolja, mint 
amilyeneket a formális logika használ 
– a jelentésábrázolás egyik fajtája a jelentésposztulátum, amely jelentések közötti összefüggést ír le, 
pl.: 
– jelöljük az apa szó jelentését APÁ-val, a férfi szó jelentését FÉRFI-vel, a szülő szó jelentését pedig 
SZÜLŐ-vel 
– a három szó jelentése közti összefüggést a (21)-es jelentésposztulátum írja le: 

(21) ∀x∀y[APA(x,y)↔(FÉRFI(x) & SZÜLŐ(x,y))] 

– jelmagyarázat: 

∀  =  az univerzális kvantor jele, jelentése ‘minden, összes’ 

↔  =  a jel kétirányú implikációt jelöl: ha igaz a baloldal, akkor igaz 
  a jobb oldal is, és fordítva: ha igaz a jobboldal, akkor a baloldal is  
& = és 

– a (21)-es jelentésposztulátum a következő jelentésviszonyt rögzíti: 

– ∀x∀y = bármely x-re és y-ra érvényes a következő:  

– ↔ = akkor, ha  … ha, akkor 
– APA(x,y) = (ha) x apja y-nak  

– FÉRFI(x) & SZÜLŐ(x,y) = (akkor) x férfi és x szülője y-nak, 
illetőleg fordítva: 
– (ha) x FÉRFI és x SZÜLŐje y-nak, akkor x APJA y-nak  
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– a formális jelentésábrázolás előnye az egzaktság 
– hátránya azonban, hogy a nyelvi jelentésnek csak kis hányadát képes formális eszközökkel leírni 
– összefoglalva: a formális vagy logikai szemantika főbb kutatási területei: 

– a vonatkozás problémái (pl. milyen nyelvi kifejezésnek lehet vonatkozása) 
– a jelentés megfogalmazása igazságfeltételekkel 
– a jelentés kompozicionalitása 
– a jelentés formális ábrázolásának kérdései 

3.2. A kognitív szemantika jelentésfogalma 

– a nyelvi jelentés szorosan összefügg a megismeréssel (a kognícióval), vagyis azzal, hogy hogyan 
gondolkodunk a körülöttünk lévő világról, a világot hogyan ábrázoljuk (reprezentáljuk) 
gondolatainkban: ez a világ gondolati ábrázolása (mentális reprezentációja) 
– az az ábrázolás, amelyet  gondolatainkban kialakítunk a világról, a világ mentális reprezentációja 
– ez a világábrázolás úgy jön létre, hogy előbb érzékszerveinkkel észleljük a körülöttünk lévő 
világot, majd pedig az észlelés eredményeit ismeretté dolgozzuk fel és ezeket az ismereteket 
emlékezetünkben rögzítjük 
– amikor a formális szemantika leír egy jelentést, nem sokat szokott törődni azzal, hogy az emberek 
gondolataiban hogyan is van a világ mentális reprezentációja 
– ezzel szemben a kognitív szemantikával szemben kifejezetten követelmény az, hogy amikor leír 
egy jelentést, az minél pontosabban tükrözze a mentális reprezentációt 
– a kognitív szemantikában a jelentés tehát kapcsolatban áll mind az észleléssel, mind a mentális 
reprezentációval 
– nézzünk meg néhány példát azzal kapcsolatban, hogy hogyan függ össze a jelentés az észleléssel 

(22) (a) A pad a templom előtt van. ‘x y előtt van’ 
 (b) ?A templom a pad mögött van. ‘y x mögött van’  

– a (22a) mondat értelmezésével nincs semmi problémánk 
– de a (22b)-től az ember kissé meghökken (a kérdőjel a mondat előtt arra utal, hogy valami 
probléma van a mondat értelmezésével) 
– logikailag nincs semmi baj (22b)-vel, hiszen a (22a)-ben foglalt kijelentés általában is érvényes: ‘x 
y előtt van’ 
– és ha érvényes az, hogy x y előtt van, akkor a helyviszonyokra vonatkozó észleleteink szerint annak 
is érvényesnek kell lennie, hogy y x mögött van 
– vagyis (22a) és (22b) logikailag egyenértékűek 
– de a két mondat a nyelvhasználat szempontjából egyáltalán nem egyenértékű 
– az egyiket „lehet mondani”, a másikat furcsának tartjuk 
– vajon mi ennek az oka? 
– az az oka, hogy amikor azt észleljük, hogy két tárgy hogyan helyezkedik el egymáshoz képest, 
akkor az egyik tárgyat háttérként azonosítjuk, a másikat pedig a háttérből kiemelkedő alakként  
– méghozzá azt a tárgyat szoktuk a háttérből kiemelkedő alaknak tekinteni, amelyik kisebb, kevésbé 
szembetűnő, könnyebben mozdítható, mint a háttérként tekintett tárgy (a pad kisebb, kevésbé 
szembetűnő és könnyebben elmozdítható, mint a templom) 
– háttérnek pedig észlelésünk azt a tárgyat tekinti, amelyik nagyobb, erősebben szembetűnő, könnyen 
azonosítható és mozdulatlan 
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– észlelésünk az alakot viszonyítja a háttérhez, vagyis amikor az alak és a háttér helyviszonyát 
azonosítja, akkor az alak helyét viszonyítja a háttérhez (és nem fordítva) 
– vagyis az észlelés a kisebb, könnyebben mozdítható tárgy helyét viszonyítja a nagyobb, 
mozdulatlan tárgyhoz  
– ez (22a–b) mondataink esetében a következőt jelenti: 

– (22a) értelmezésével azért nincs gondunk, mert a pad a templom előtt viszonyban 
észlelésünkban a pad az alak és a templom a háttér, és a mondat pontosan így is épül fel: a 
pad helyét határozza meg a templom képest 
– ezzel szemben (22b) azért furcsa, mert a templom a pad mögött viszonyban észlelésünkben 
megint csak a pad az alak és a templom a háttér, ám a mondat pontosan fordítva épül fel: a 
templom (a háttér) helyét határozza meg a padhoz (az alakhoz) képest 

– amikor a térbeli viszonyokat észleljük, szerepet játszanak az emberi test térbeli tulajdonságai is 
– ez fejeződik ki olyan szavakban, mint jobbra–balra, hátra–előre, előtt–mögött, szemben  
– a térbeli viszonyok észlelésében szerepet játszik a naiv fizikai világkép is 
– a naiv fizikai világkép szerint: 

– a növekedés alulról felfelé történik 
– az esés fentről lefelé 
– a nagyobb tárgy hordozza a kisebbet, és a hordozó tárgy közelebb van a föld felszínéhez, a 
hordozott tárgy pedig részben elfedi azt a tárgyat, ami hordozza 

– az, hogy a térbeli viszonyokat hogyan ábrázoljuk gondolatainkban (milyen lesz a mentális 
reprezentációja), az a tárgyak fizikai tulajdonságain, méretein, természetes térbeli elhelyezkedésén is 
múlik 
– ez a gondolati ábrázolás magyarázza azt, hogy a (23–25) mondatokat eltérően értelmezzük  

(23) (a) A rúd hosszú. 
 (b) A rúd magas. 
(24) (a) A cigaretta hosszú. 
 (b) ?A cigaretta magas. 
(25) (a) ?A torony hosszú. 
 (b) A torony magas. 

– a (23)-as mondatpárnak azért kifogástalan mindkét tagja, mert a rúd nincs rögzítve, állítható is meg 
fektethető is, tehát mindkét pozíció természetes: 
– fektetve a rúd hosszú, állítva pedig magas  

– ezzel szemben (24)-ben a cigarettát nem szoktuk álló helyzetben észlelni → ezért furcsa a cigaretta 
magasságára vonatkozó (24b) mondat 

– a torony pedig álló helyzetben van rögzítve, ezért nem szoktuk fekvő helyzetben tapasztalni → 
ezért furcsa a torony hosszúságára (tehát fekvő méretére) vonatkozó (25a) mondat 
– tehát a (23–25)-ös mondatok azért viselkednek eltérően, mert eltérő térbeli mentális 
reprezentációnk van a tárgyakról, amelyekről szólnak 
– van egy másik példa is, amely azt mutatja, hogy az észlelésnek milyen komoly szerepe van abban, 
hogy egy szó mire vonatkozik: a színnevek a különféle nyelvekben 
– közel száz nyelvben megvizsgálták az alapszínneveket 
– arra jutottak, hogy alapszínnév a nyelvekben maximálisan 11 van 
– ezek az angolban (26): 
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(26) alapszínnevek az angolban: 
 white ‘fehér’, black ‘fekete’, red ‘vörös’, green ‘zöld’, 

yellow ‘sárga’, blue ‘kék’, brown ‘barna’, purple ‘lila’, 
pink ‘rózsaszín’, orange ‘narancssárga’, grey ‘szürke’  

– alapszínnévnek számítanak bármely nyelvben azok a színnevek, amelyek teljesítik a (27)-ben 
felsorolt kritériumokat: 

(27) az alapszínnevek kritériumai: 
(a) nyelvenként max. 11-en lehetnek 
(b) monolexémikusak, vagyis egyetlen szótövet tartalmaznak (vagyis a magyarban 
nem alapszínnév a kékeszöld vagy a narancssárga) 
(c) jelentésük nem lehet árnyalata egy másik színnévnek (pl. a magyarban nem 
alapszínnév a bíborvörös, amely a piros egy árnyalatát jelöli) 
(d) alkalmazhatóságuk nem korlátozott (pl. a magyarban a szőke nem alapszínnév, 
mert csak hajra vonatkozhat) 

– az alapszínnévre vonatkozó vizsgálatok alapján hét olyan összefüggést tártak fel, amely a vizsgált 
közel száz nyelv mindegyikében érvényes volt, tehát nagy valószínűséggel a világ többi nyelvére is 
érvényes (28): 

(28) a színnevek összefüggései: 
1. minden nyelvben van legalább két olyan szó, amely színt jelöl, ezek pedig a fekete 

(sötét) és a fehér (világos) színtartományt fedik le 
2. ha egy nyelvben három színnév van, akkor a harmadik a piros színtartományra 

vonatkozik 
3. ha egy nyelvben négy színnév van, akkor a negyedik szó vagy a zöldre, vagy a 

sárgára vonatkozik 
4. öt színnév esetén az adott nyelvben mind a zöldre, mind a sárgára van szó 
5. ha egy nyelvben hat színnév van, akkor a hatodik szó a kékre vonatkozik 
6. hét színnév esetén a hetedik szó a barna 
7. a nyolcadik színnév a vagy a lila, vagy a rózsaszín, vagy a narancssárga, vagy a 

szürke színtartományba tartozik 

– a színnevek előfordulási implikációs sora (29)-ben azt ábrázolja, hogy ha egy nyelvben valamely 
színnév megvan, akkor az attól balra lévő összes többi is megvan 

(29) 
         lila 

fekete   zöld     rózsaszín 
  <    piros  <     < kék    <   barna   < narancssárga 
fehér    sárga     szürke 
 

– gyermeknyelvi vizsgálatok azt mutatják, hogy amikor a gyermek elsajátítja anyanyelvének 
alapszínneveit, akkor az is ezt a sorrendet követi 
– a későbbiekben végeztek a színnevekre pszichofiziológiai vizsgálatokat, és a következő 
eredményeket kapták: 
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– azokban a nyelvekben, ahol csak két színnév van, ott az egyik lefedi az összes meleg színt 
(fehér, piros, narancs, sárga, rózsaszín, lila), a másik pedig az összes hideg színt (fekete, kék, 
zöld, szürke) 
– minden színtartománynak van egy fokális pontja (= egy színnek a legjellegzetesebbnek 
tekintett árnyalata) [ha pl. magyar anyanyelvűeket megkérnek, hogy válasszák ki a színskálán, 
melyik színre illik leginkább az a szó, hogy piros, akkor mindnyájan ugyanazt a színt fogják 
választani]  
– a színnevek vagy a fokális pontot nevezik meg, vagy az egész színtartományra vonatkoznak 
– minél inkább eltávolodunk a színskálán a fokális ponttól, annál bizonytalanabbá válik, hogy 
mire vonatkozik az adott színnév 
– az, hogy egy nyelvben több színnév van, az abból adódik, hogy egyes színtartományok 
differenciálódnak, illetőleg egyesülnek, így (30): 

(30) a színtartományok differenciálódásai, ill. egyesülései: 
1. lépés: a differenciálatlan meleg (világos, fehér) tartományból kiválik a fehér 
színtartomány 

2. lépés: vagy a meleg tartomány differenciálódik tovább → létrejön a fehér mellett a 
piros és a sárga színtartomány, 
    vagy a hideg (sötét, fekete) tartományból kiválik a fekete tartomány 
3. lépés: négy differenciált tartomány: fehér, piros, sárga, fekete 
4. lépés: az előbbiekhez hozzájön a kék és a szürke 
5. lépéstől: két színtartomány egymással szomszédos résztartományai egyesülnek: 
5. lépés: a sárga és a fekete tartomány szomszédos részeiből létrejön a barna 
6. lépés: a sárga és a kék szomszédos részeiből létrejön a zöld 
7. lépés: a piros és a fehér szomszédos részeiből létrejön a rózsaszín 
8. lépés: a piros és a kék szomszédos részeiből létrejön a lila  
9. lépés: a piros és a sárga szomszédos részeiből létrejön a narancssárga 
10. lépés: a fekete és a fehér szomszédos részeiből létrejön a szürke  

– összefoglalva: láttuk, hogy milyen fontos szerepe van annak, hogy mire vonatkozik egy szó abban, 
hogy hogyan alakul a mentális reprezentációja 
– a színnevek jelentését nem lehet teljes körűen megadni 
– leginkább a színnév egy tipikus vonatkozásával lehet megadni a színnév jelentését, pl. a szótárak 
meghatározásában: kék: ‘a derült ég színéhez hasonló színű’      
– a vonatkozás és a jelentés tehát szoros kapcsolatban áll egymással 
– erre a színneveken kívül más példák is hozhatók: a tárgyak, növények, állatok neve 
– a tárgyak, növények, állatok lehetséges elnevezései közül nem választhatunk önkényesen 
– pl. a kutya és az állat szó között alá-, ill. fölérendeltségi viszony van 
– ez azt jelenti, hogy a kutya szóval jelölt dolog (entitás) az állat szóval jelölt entitások közé tartozik 
– az állat a kutya szó fölérendeltje, a kutya pedig az állat alárendeltje 
– ilyen alá- és fölérendeltségi viszonyok szervezik a szótár egységeinek összefüggéseit, pl. (31) 
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(31) állat (fölérendelt) állat  növény  bútor  virág 

   ↓     ↓    ↓    ↓     ↓ 
 kutya (alárendelt) kutya  virág  ágy  rózsa 

      ↓    ↓    ↓     ↓ 
    labrador tulipán  franciaágy tearózsa 

– ezeknek az alá-fölérendeltségben elhelyezkedő szavaknak a középső szinten elhelyezkedő tagjaik 
kitüntetett szerepet játszanak a megnevezésben 
– a középső szint kitüntetett szerepet játszik a mentális reprezentációban 
– a középső szint elnevezéseit alapneveknek nevezzük  
– az alapnevek kitüntetett szerepét a következők indokolják: 

– amikor meg kell neveznünk egy dolgot, legkönnyebben az alapneveket használjuk 
– a nyelvek többnyire egyszerűbb szerkezetű szavakkal jelölik az alapneveket, pl. rózsa – 
tearózsa, ágy – franciaágy (ezt különösen az alapszint és az eggyel lejjebb lévő szint 
összevetésekor lehet észrevenni) 
– legkönnyebben az alapnevekre emlékszünk 
– a gyerekek az alapneveket tanulják meg először 

– ezekkel a kérdésekkel a kognitív szemantika foglalkozik 
– a kognitív szemantika feladatai, célkitűzései eltérnek a formális szemantikáétól 
– míg a formális szemantika logikai összefüggéseket keres és a formális logikával áll kapcsolatban, a 
kognitív szemantika a mentális reprezentációt akarja jellemezni, és ehhez elsősorban a kognitív 
pszichológiára támaszkodik 
– a kognitív szemantika szerint a jelentés = a nyelvi kifejezések és a megismerés (a mentális 
reprezentáció) közötti viszony 
– ebben az esetben is igaz, amit a logikai szemantikánál mondtunk, vagyis hogy a nyelvi 
kifejezéseket nem közvetlenül a világgal hozzuk összefüggésbe, hanem a világról szóló modellel 
– a kognitív szemantika esetében pedig a nyelvi kifejezéseket nem közvetlenül a megismeréssel 
hozzuk kapcsolatba (hiszen a megismerés közvetlenül nem figyelhető meg), hanem a megismerésről 
alkotott modellel 
– számos esetben abból, hogy milyen nyelvi kifejezést használunk, lehet következtetni arra, hogy a 
világ valamely dolgát mentálisan hogyan ábrázoljuk, pl. (32): 

(32) (a) A ceruza leesett az asztalról. 
(b) A ceruza legurult az asztalról. 
(c) A ceruzát lelöktem az asztalról. 
(d) A ceruzát legurítottam az asztalról. 

– a ceruza az alak (vagyis a mozgékony, kis tárgy), az asztal a háttér 
– a mozgás útvonalát a -ról toldalék fejezi ki 
– a leesik ige azt jelöli, hogy a mozgás lefelé történik 
– bármiféle mozgásesemény ábrázolásához négy dolog szükséges: 

– az alak 
– a háttér 
– a mozgás 
– az útvonal 

alapnevek 
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– ennek megfelelően a (32a) mondat mozgáseseménye is ezeket az összetevőket tartalmazza: 

alak  mozgás útvonal háttér 

   |     |     |     | 
ceruza  esik  -ról  asztal  

– a (32b) mondat ezeken kívül az összetevőkön kívül a mozgás módját is megadja: a ceruza gurulva 
mozgott (legurult) 
– a (32c) mondatban pedig az is meg van adva, hogy ki hozta létre ezt a mozgást (én), viszont nincs 
megadva a mozgás módja, ami viszont (32b)-ban megvan: legurult 
– a (32d) mondatban mindaz együtt megvan, ami külön-külön megvan (32b)-ben és (32c)-ben: (32d) 
megadja a mozgás módját is (gurulás) és azt is, hogy ki hozta létre a mozgást (én) 
– a (32b–d) mondatokban azt lehet látni, hogyan lehet összetettebben is ábrázolni a mozgáseseményt, 
mint (32a)-ban 
– úgy lehetett összetettebben ábázolni, hogy az alak, háttér, mozgás és útvonal összetevőkhöz 
felveszünk még kettőt: a mozgás módja és a mozgás okozója összetevőket 

alak  mozgás útvonal háttér  mód  ok 

   |     |     |     |     |   | 
ceruza  esik  -ról  asztal  gurulva cselekvő (én) 

– a nyelvek eltérhetnek egymástól abban, hogy a mozgáseseménynek milyen összetevőit fejezik ki 
egyszerű (tehát alaktanilag nem összetett) igével, pl. (33) 
– pl. angol, német, magyar: az ige jelentésével ki tudja fejezni a mozgáson kívül a módot és/vagy az 
okot is, pl. (33a)-ban a módot, (33b)-ben az okot és a módot együtt 

(33) (a) angol: slide magyar: csúszik  ‘vmi csúszva mozog’ 
   roll     gurul  ‘vmi gurulva mozog’ 
 (b)  push    lök  ‘vki lökve mozdít vkit/vmit’ 
   throw    dob  ‘vki dobással mozdít vmit’ 

– de már az útvonal nem fordul elő az egyszerű igék jelentésének részeként: az útvonalat toldalékkal, 
igekötővel vagy prepozíciós/posztpozíciós kifejezéssel kell megadni (33c) 

(c)  throw the ball into the hole 
  den Ball in das Loch hineinwerfen 
  bedobja a labdát a lyukba 

– ezzel szemben pl. az újlatin nyelvekben az útvonalat kifejezi az egyszerű igealak, pl. (34) 

(34) francia igék: descendre ‘lemegy’, monter ‘felmegy’, partir ‘elmegy’ 

– az újlatin nyelvekben viszont a mozgás módja vagy oka nem szokott része lenni az egyszerű 
igealak jelentésének 
– vannak olyan nyelvek, amelyben a mozgó alak része az egyszerű igealak jelentésének, pl. a 
kaliforniai indiánban, l. (35) 



21 
 

(35) kaliforniai indián igetövek: -lup- ‘a mozgó tárgy kicsiny, fényes és kerek’ 
     -t- ‘a mozgó tárgy kicsiny, lapos és rögzíthető’ 
     -swal- ‘a mozgó tárgy hosszúkás, puha, és az 
      egyik végén fel van függesztve’ 

– láthattuk, hogy a nyelvekben az egyszerű igealak jelentésének része lehet a mozgás módja, oka, 
útvonala, viszont a háttér sosem 
– a kognitív szemantika vizsgálati területe és ábrázolási módja: 

– vizsgálati területe a szó: a szójelentést a mondatjelentéstől elkülönítve vizsgálja 
– nem törekszik teljes formalizálásra, de a jelentés ábrázolásában olykor felhasznál formális 
eszközöket 
– pl. az ige jelentésábrázolása azt mutatja be, hogy az ige jelentésében milyen 
jelentésmozzanatok vannak, l. (36)-ban a lop ige ábrázolását, amelyben a lop igének három 
jelentésmozzanata szerepel 

(36) a lop ige jelentésábrázolása 
 jelmagyarázat: x, y, z = az ige vonzatai (vki, vkitől, vmit) 

 ¬ = a tagadás jele 
 nagybetűvel: az elemi jelentésegységek  

  lop (x,y,z) [vki lop vkitől vmit] 

 (a) ¬ MEGENGED(y, BIRTOKOL (x,z)) 
  [y nem engedi meg, hogy x birtokolja z-t] 

(b) SZÁNDÉKOSAN(ELVESZ(x,y,z)) 
 [x szándékosan elveszi y-tól z-t] 

(c) ¬ SZÁNDÉKOZIK(x, AD(x,y,z)) 
[x nem szándékozik y-nak odaadni z-t] 

 – (36a–c) három külön jelentésmozzanat, köztük nincs semmi logikai kapcsolat jelölve 
– vagyis (36a–c) ábrázolja a lop igét, de nem ad róla magyarázatot 
– magyarázatról csak abban az esetben lehet beszélni, ha összefüggést tudunk megállapítani a 
mentális ábrázolás és a jelenségek között 

3.3. A strukturális szemantika jelentésfogalma 

– a strukturális szemantika jelentésfogalma eltér mind a logikai szemantika, mind a kognitív 
szemantika jelentésfogalmától 

(a) a logikai szemantika szerint: 
a jelentés   =  a világról alkotott modell és a nyelvi kifejezés közti viszony 

(b) a kognitív szemantika szerint: 
a jelentés   =  a megismerésről (kognícióról) alkotott modell és a nyelvi   
  kifejezés közti viszony 

(c) a strukturális szemantika szerint pedig: 
a jelentés   = a nyelvi kifejezés és az őt tartalmazó nyelvi rendszer közti 
  viszony 

–  mit is jelent ez? 
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– emlékezzünk vissza Saussure (1857–1913) elméletére: a nyelv = rendszer, vagyis elemei kölcsönös 
függésben, kölcsönhatásban állnak egymással 
– a jelentésre vonatkoztatva ezt a megállapítást, arról van szó, hogy egy nyelvi kifejezés jelentése = 
mindazoknak a nyelven belüli viszonyoknak az összessége, amelyben ez a nyelvi kifejezés részt vesz 
– a strukturális szemantika elsősorban a szavak jelentésével foglalkozik, de megállapításaik átvihetők 
mondatok jelentésére is 
– azt vizsgálja, hogy valamely szó jelentése milyen viszonyban áll egy másik szó jelentésével  
– nézzük meg, hogy milyen jelentésviszonyok lehetségesek szavak között, vagyis hogy a szavak 
milyen jelentésviszonyokban állhatnak egymással: 

(a) szinonímia 
(b) hiponímia és hiperonímia 
(c) inkompatibilitás 
(d) ellentmondás 
(e) antonímia 
(f) gyenge implikáció 
(g) előfeltevés 
(h) konvencionális implikatúra 

3.3.1. A szinonímia 

– a szinonímia akkor áll fenn, ha két nyelvi kifejezés jelentése azonos 
– az egymással azonos jelentésű nyelvi kifejezéseket egymással szinonim nyelvi kifejezéseknek vagy 

szinonimáknak nevezzük, pl.: kutya ∼ eb, veszélyes ∼ kockázatos 
– szinonim mondatok: 

– két mondat akkor azonos jelentésű (szinonim), ha mindkettő pontosan ugyanarra a 
tényállásra vonatkozik 
– két mondat pedig akkor vonatkozik ugyanarra a tényállásra, ha az egyik mondatban 
megfogalmazott kijelentés ugyanolyan körülmények között igaz, mint a másik mondatban 
megfogalmazott kijelentés 
– a formális szemantika megfogalmazásában: két mondat akkor azonos jelentésű (szinonim), 
ha azonosak az igazságfeltételeik, pl. (37): 

(37) (a) Napkeltekor ismét szemügyre vettük a szörnyű vérengzés helyszínét.   
 (b) Hajnalban újra megvizsgáltuk a rettentő öldöklés színhelyét.  

– szinonim szavak: 
– vegyük a következő mondatokat: 

(38) (a) Szombaton a gyíkok egész nap a réten sütkéreztek. 

– vegyük ki ebből a mondatból a sütkéreztek szót, és helyettesítsük ezzel a szóval: 
napoztak 

(38) (b) Szombaton a gyíkok egész nap a réten napoztak. 

– (38a) és (38b) mondat azonos tényállást ír le (a formális szemantika megfogalmazása 
szerint azonosak az igazságfeltételei), tehát a két mondat két szinonim mondat 
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– következésképpen a két szó (napoztak ∼ sütkéreztek), amelyben a két mondat eltér 

egymástól, helyettesíthetők, kicserélhetők egymással → a két szó egymás szinonimája 
– általánosan megfogalmazva (39):  

(39) – van két kijelentésünk, a (38a) és b (38b), illetőleg van két szavunk, 
 X (sütkéreztek) és Y (napoztak) 

– csak annyiban térnek el egymástól, hogy a kijelentésben X szó szerepel, b 
kijelentésben pedig Y szó szerepel 
– X és Y szó akkor szinonim szavak, ha az x szót tartalmazó a kijelentés ugyanazt a 
tényállást írja le, mint b kijelentés (azonosak az igazságfeltételeik, szinonim 
mondatok), és b kijelentést úgy kaptuk meg, hogy a kijelentésben X szót kicseréltük Y 
szóra 

– nézzük további példákat (40): 

(40) (a) A sógorom kalandor. 
 (b) A sógorom szerencsevadász. 

 – a kalandor és a szerencsevadász közt szinonim viszony áll fenn, hiszen (40a) és (40b) 
azonos tényállást ír le 
– a két szó, amelyben (40a) és (40b) eltér egymástól, kalandor és a szerencsevadász, 
kicserélhetők egymással anélkül, hogy a mondat jelentése megváltozna 
– következésképp a kalandor és a szerencsevadász szinonim szavak 
– a szinonímiát meg lehet határozni a logikai implikáció (következtetés) fogalmával is, l. 
(41): 

(41)  a logikai implikáció: 
egy kijelentés akkor implikálja a másikat, 
– ha az egyik kijelentés igazságából szükségszerűen következik egy másik kijelentés 
igazsága (vagyis ha p kijelentés igazságából következik q kijelentés igazsága), 
és  
– ha a másik kijelentés (q) hamisságából következik az egyik (p) kijelentés hamissága, 
(vagyis ha q kijelentés hamisságából következik p kijelentés hamissága), pl.: 

  p: Esik az eső. 
  q: Vizes a járda. 
 (a) Ha esik az eső, akkor vizes a járda. 
  ha p, akkor q 
 (b) Ha nem vizes a járda, akkor nem esik az eső. 

  ha ¬ q, akkor ¬ p (tagadásteszt) 

– a formális logika szerint a szinonim mondatok mindig felírhatók ilyen logikai összefüggés 
formájában, hiszen (38) és (40) esetében: 
– ha (38a) igaz (Szombaton a gyíkok egész nap a réten sütkéreztek), akkor (38b) is igaz 
(Szombaton a gyíkok egész nap a réten napoztak) 
– tagadásteszttel: ha (38b) nem igaz (Nem igaz, hogy Szombaton a gyíkok egész nap a réten 
napoztak), akkor (38a) sem igaz (Nem igaz, hogy Szombaton a gyíkok egész nap a réten 
sütkéreztek) 
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– illetőleg a (40)-es példapárban: ha igaz, hogy A sógorom kalandor, akkor az is igaz, hogy A 
sógorom szerencsevadász. 
– tagadásteszttel: ha nem igaz, hogy A sógorom szerencsevadász, akkor az sem igaz, hogy A 
sógorom kalandor 
– figyeljük meg a következő összefüggéseket: 

(1) a logikai implikáció a nem szinonim mondatok között nem feltétlenül fordítható meg: 
– ha esik az eső, akkor vizes a járda, de ha vizes a járda, még nem biztos, hogy esik az 
eső (lehet, hogy arra járt a locsolóautó) 
– általánosan megfogalmazva: ha p igazságából következik q igazsága, attól még 
egyáltalán nem biztos, hogy q igazságából is következik p igazsága 

(2) ám ha két mondat szinonim, mint pl. (42a–b), akkor az implikáció mindig megfordítható: 
– az egyiknek az igazságából következik a másik igazsága, hiszen ha igaz, hogy (42a), 
akkor az is igaz, hogy (42b) 
– és ez fordítva is igaz: ha igaz, hogy (42b), akkor az is igaz, hogy (42a) 

(42) (a) Nem szeretem a derelyét. 
 (b) Nem szeretem a barátfülét. 

– általánosan megfogalmazva: a szinonim mondatok egymást implikálják, vagyis 
logikailag ekvivalensek, logikai képlettel (42'): 

(42')  a szinonímia és a logikai ekvivalencia: 
ha egy p kijelentés igazságából következik egy q kijelentés igazsága, és egyidejűleg q 
kijelentés igazságából is következik p kijelentés igazsága, akkor p és q kijelentés 
egymást implikálja, logikailag ekvivalensek, a p és q kijelentéseket megfogalmazó 
mondatok pedig egymás szinonimái 

(3) vannak olyan szinonim mondatok, amelyek logikailag ekvivalensek, a tagadásteszt 
azonban azt mutatja, hogy nem áll fenn köztük a (41)-ben leírt logikai implikáció, pl.: (43) 
– a (43)-as mondat vizsgálatához röviden emlékezzünk vissza korábbi példamondatainkra 
– (40a–b)-ben és (42a–b)-ben olyan szinonim mondatokkal találkoztunk, amelyek úgy vannak 
felépítve, hogy egy részük teljesen azonos, a nem teljesen azonos részük pedig egymás 
szinonimája: 

(40) (a) A sógorom kalandor.  (42) (a) Nem szeretem a derelyét. 
 (b) A sógorom szerencsevadász.  (b) Nem szeretem a barátfülét. 

– ezektől eltérően (43a–b)-ben két olyan mondatot figyelhetünk meg, amelyek szinonim 
mondatok, noha egyetlen közös kifejezés sincs bennük: 

(43) (a) Derült az éjszaka. 
 (b) Látszanak a csillagok. 

– (43a) és (43b) logikailag ekvivalensek egymással, hiszen (43a)-ból ugyanúgy következik 
(43b), mint ahogy (43b)-ből (43a): ha derült az éjszaka, akkor látszanak a csillagok, és ha 
látszanak a csillagok, akkor derült az éjszaka 
– ám olyan logikai implikáció, mint amilyet a (41)-ben megfigyelhettünk,  mégsem állítható 
fel (43a) és (43b) között, hiszen nem működik a tagadásteszt: ha derült az éjszaka, akkor 
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látszanak a csillagok, ám ha nem látszanak a csillagok, abból az következik, hogy nem derült 
az éjszaka?  
– egyáltalán nem biztos: lehet, hogy azért nem látszanak a csillagok, mert fényes nappal van 
(és az ég is lehet derült) 
– tehát: abból, hogy nem látszanak a csillagok, még semmire nem következtethetünk az ég 
derültségét illetően 
– a logikai ekvivalencia (ha p, akkor q, és ha q, akkor p) erősebb implikációs viszony, mint a 

logikai implikáció (ha p, akkor q, és ha ¬q, akkor nem p) 
– ezért furcsa, hogy ha két kijelentés logikailag ekvivalens, akkor miért nem működik 
közöttük a logikai implikáció is?  
– ez abból adódik, hogy a két kijelentés nem azonos vonatkozási körben működik 
– figyeljük meg, a Derült az éjszaka kijelentés vonatkozási köre az időjárás, míg a Látszanak 
a csillagok kijelentésé ennél sokkal szélesebb 
– ez abból is látszik, hogy ha tagadjuk a Látszanak a csillagok kijelentést, akkor kiderül, hogy 
több, időjáráson kívüli oka is lehet az állítás hamisságának: 

– lehet, hogy nappal van, és akkor mindegy, hogy derült-e az ég, semmiképp nem 
látszhatnak a csillagok 
– lehet, hogy a közlő bent van egy épületben, ahonnan nem lát rá a csillagokra, és 
akkor még derült éjszakán sem láthatja őket 

– ha viszont megmaradunk az időjárás vonatkozási körében (vagyis az időjáráson kívül 
mindent kizárunk, ami akadályozhatná a csillagok látványát: a nappalt is és az épületet is), 
akkor érvényes lesz a két kijelentés között az implikáció, hiszen az időjárás körében kizárólag 
az lehet az oka annak, hogy nem látszanak a csillagok, hogy nem derült az éjszaka 

3.3.2. A hiponímia és hiperonímia 

– a hiponímia–hiperonímia alá-fölérendeltségi viszonyt fejez ki, figyeljük meg a (44)-es példapárt: 

 (44) (a) Ez egy hiúz. 
 (b) Ez egy állat. 

hiúz → állat  állat →/     hiúz 

– emlékezzünk a kognitív szemantika megállapítására: a hiúz és az állat szó között alá-, ill. 
fölérendeltségi viszony van 
– ez azt jelenti, hogy a hiúz szóval jelölt dolog (entitás) az állat szóval jelölt entitások közé tartozik 
– az állat a hiúz szó fölérendeltje (hiperonimája), a hiúz pedig az állat alárendeltje (hiponimája) 
– ez a viszony is meghatározható logikai implikációval, a következőképp: 

– ha valami hiúz, akkor az biztosan állat 
– de ha valami állat, akkor nem biztos, hogy éppen hiúz 

– tehát (44a)-ból következik (44b), de (44b)-ből már nem következik (44a) 
– vagyis az alárendelt kifejezés implikálja a fölérendeltet, de a fölérendelt nem implikálja az 
alárendeltet 
– a (44a) hiponimája (alárendeltje) a (44b)-nek, a (44b) pedig hiperonimája (fölérendeltje) a (44a)-
nak 
– általánosan megfogalmazva (45): 
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(45) X kifejezés hiponimája (alárendeltje) Y-nak (és Y hiperonimája (fölérendeltje)  
X-nek), ha az X-et tartalmazó kijelentésből következik az Y-t tartalmazó kifejezés, ám 
ez fordítva nem igaz: az Y-t tartalmazó kifejezésből nem következik az X-et 
tartalmazó kifejezés 

3.3.3. Az inkompatibilitás 

– az inkompatibilitás összeegyeztethetetlenséget jelent 
– két szó jelentése között akkor van inkompatibilitás, ha az őket tartalmazó kijelentések közül az 
egyikből következik a másik tagadása, pl. (46a–b): 

(46) (a) Ez Windows operációs rendszer (OS). 
 (b) Ez nem Mac operációs rendszer (OS). 

– abból, hogy ez Windows OS, következik, hogy akkor ez nem lehet Mac OS, tehát (46a)-ból 
következik (46b) 
– de fordítva nem igaz az implikáció, tehát (46b)-ből nem következik (46a): 
– ha (46b) igaz, vagyis Ez nem Mac OS, attól még nem biztos, hogy (46a) is igaz lesz, vagyis az, 
hogy Ez Windows OS (hiszen lehet DOS, Linux, Amiga, Xenix, Android stb.) 
– általánosan megfogalmazva (47): 

(47) Két szó, X és Y inkompatibilis, ha az X-et tartalmazó kijelentésből következik  
az Y-t tartalmazó ugyanolyan szerkezetű kijelentés tagadása a következőképp: 
a ‘valami X’ mondatszerkezetű kijelentésből következik a ‘valami nem Y’ szerkezetű 
kijelentés. 

– figyeljük meg, hogy egy kijelentéshez rengeteg inkompatibilis kijelentés szerkeszthető, pl. (46a)-
hoz: Ez nem Amiga OS, Ez nem Android OS, sőt az olyanok is, hogy Ez Xenix OS, Ez IBM OS. 

3.3.4. Az ellentmondás 

– két kifejezés akkor áll ellentmondásban egymással, ha jelentésük egy fogalmi mezőn belül teljesen 
kizárja egymást, pl. (48): 

(48) (a) János beteg. 
 (b) János egészséges. 

– ha János beteg, akkor nem egészséges, tehát (48a)-ból következik (48b) tagadása, és fordítva is 
igaz: 
– ha János egészséges, akkor nem beteg, tehát (48b)-ből következik (48a) tagadása 
– az ellentmondásban lévő elemek teljesen lefedik azt a fogalmi mezőt, amelyre vonatkoznak, l. (49): 

(49)  fogalmi mező: egészségi állapot 
  __________________________|__________________________ 
 
 
   egészséges       beteg  
   nem beteg    nem egészséges 
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– az egészséges és a beteg zóna között nincs semleges terület, tehát nem lehet olyan mondatot 
mondani, hogy (50): 

(50) ?Péter sem nem beteg, sem nem egészséges. 

– az ellentmondás a következő összefüggésben van az inkompatibilitással: ha két elem 
ellentmondásban áll egymással, akkor egyúttal inkompatibilisek is, de fordítva nem igaz: két 
inkompatibilis kifejezés nem biztos, hogy ellentmondásban is áll egymással, vö. (46) és (48): 

– ha valami Windows OS → nem Mac OS (inkompatibilisek, de nem állnak egymással 
ellentmondásban, hiszen nem töltik ki a fogalmi mezőt: valami lehet sem Window OS, sem Mac OS 
– ha valaki egészséges, akkor biztosan nem beteg, és ha beteg, akkor biztosan nem egészséges, hiszen 
kitöltik a fogalmi mezőt, és az első kijelentés implikálja a második tagadását) 

3.3.5. Az antonímia 

– az antonímia is ellentétet fejez ki, de az ellentét nem kizáró (mint az ellentmondás esetében) 
– pl. jó–rossz, hideg–meleg, nagy–kicsi párok antonim jelentésviszonyban állnak egymással 
– az ilyen kifejezéseket tartalmazó kijelentéspárok között is implikációs viszonyok állnak fenn 
– vegyük az (51–52)-es mondatpárokat: 

(51) (a) Hideg a kávém. 
 (b) Meleg a kávém. 
(52) (a) A film jó. 
 (b) A film rossz. 

– (51)-ben ha a kávém hideg, ebből az következik, hogy nem meleg, ha pedig a kávém meleg, akkor 
biztosan nem hideg 
– (52)-ben ha a film jó, akkor biztosan nem rossz, és ha rossz, akkor biztosan nem jó 
– vagyis (51) és (52) két tagja között olyan implikációs viszony áll fenn, hogy az (a) mondatból 
következik (b) mondat tagadása, és fordítva is igaz: a (b) mondatból következik az (a) mondat 
tagadása 
– de figyeljük meg a következőt: az (a) mondatokból a (b) mondatok tagadása következik, vagyis ha 
(51a)-t tagadjuk, akkor igaz lesz, hogy Nem meleg a kávém. 
– ebből a tagadott mondatból viszont nem lehet visszakövetkeztetni (51a)-ra, vagyis: abból, hogy 
Nem meleg a kávém, nem következik, hogy Hideg a kávém (lehet langyos is). 
– általánosan megfogalmazva az antonímiát (53): 

(53) X és Y antoním szópár (hideg–meleg), ha az X-et tartalmazó K kijelentés  
(A kávém hideg) és az ebből az X-nek (hideg) az Y-nal (meleg) való helyettesítése 
révén létrejött K' kijelentés (A kávém meleg) között a következő viszony áll fenn: K (A 
kávém hideg) implikálja K' tagadását (A kávém nem meleg), de K' tagadása (A kávém 
nem meleg) nem implikálja K-t (A kávém hideg), és fordítva is igaz: K' (A kávém 
meleg) implikálja K tagadását (A kávém nem hideg), de K tagadása (A kávém nem 
hideg) nem implikálja K'-t (A kávém meleg). 

– ez azért van, mert a két tulajdonság nem fedi le teljesen az érintett fogalmi mezőt: 
– létezik olyan semleges zóna, amely a ‘meleg’ és ‘hideg’ zónák közt helyezkedik el (és hasonlóképp 
a ‘jó’ és a ‘rossz’, a ‘kicsi’ és a ‘nagy’ között) 
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– ebben tér el az ellentmondástól 
– éppen ezért lehet olyan mondatokat mondani, hogy (54): 

(54) (a) A kávém sem nem meleg, sem nem hideg. 
  (b) A film sem nem jó, sem nem rossz. 

– az antonímiában lévő elemek nem fedik le teljesen azt a fogalmi mezőt, amelyre vonatkoznak, l. 
(55): 

(55)  fogalmi mező: hőmérséklet 
  _________________|_________________|__________________ 
 
 
   meleg         hideg  
 
 
 
       nem hideg       nem meleg 

3.3.6. Az erős és a gyenge implikáció 
– a strukturális szemantika a nyelvi kifejezések jelentése közötti viszonyt logikai implikációval 
határozza meg 

3.3.6.1. Az erős implikáció 

– ismételjük át: a logikai implikáció az a viszony, amelyben egy p kijelentés igazságából következik 
egy q kijelentés igazsága, illetőleg q kijelentés hamisságából következik p kijelentés hamissága is: ha 

p, akkor q, és ha ¬ q, akkor ¬ p 
– logikai implikációt másképp erős implikációnak is szokták nevezni 
– a két kijelentés (p és q) igazságértéke között négy reláció állítható fel: 

(1) ha p, akkor q 

(2) ha ¬ q, akkor ¬ p 

(3) ha ¬ p, akkor …  
(4) ha q, akkor … 

(1) ha p, akkor q  
– az (1) és a (2) esettel már találkoztunk, hiszen ezek voltak a logikai implikáció ismérvei 
– figyeljük meg az (1)-es esetet a már részben megismert példán:  

(56)   p: Esik az eső. 
  q: Vizes a járda. 
 (a) Ha esik az eső, akkor vizes a járda. 
  ha p, akkor q 

– ahhoz, hogy vizes legyen a járda, elég az, hogy essen az eső, de más okból is lehet vizes a 

járda → az eső elégséges, de nem szükséges ahhoz, hogy vizes legyen a járda, vagyis:  
  p igazsága elégséges, de nem szükséges feltétele q igazságának 
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 (2) ha ¬ q, akkor ¬ p 

(56) (b) Ha nem vizes a járda, akkor nem esik az eső. 

  ha ¬ q, akkor ¬ p (tagadásteszt) 

– a nem vizes járda elégséges ahhoz, hogy következtessünk arra, hogy nem esik az eső, de 
szükséges is, hiszen más oka nem lehet a nem vizes járdának, vagyis: 

q hamissága szükséges és elégséges feltétele p hamisságának 

– most azt fogjuk megvizsgálni, hogy (3) és (4) előtagjaiból (ha ¬ p, illetőleg ha q) nem 
következtethetünk semmire, vagyis p hamisságából nem lehet következtetni q-nak sem az igazságára, 
sem a hamisságára, illetőleg q-nak az igazságából sem lehet p-nek sem az igazságára, sem a 
hamisságára következtetni 
– vegyük részletesen mind a két esetet: 

(3) ha ¬ p, akkor … 

– nézzük meg most az, mi következik p hamisságából, vagyis abból, hogy ¬ p 

(56) (c) Ha nem esik az eső, akkor nem vizes a járda. 
(56) (d) Ha nem esik az eső, akkor vizes a járda.   

  � ¬ q 

ha ¬ p, akkor   
  � q      

– látjuk, hogy a ha ¬ p (= ha p kijelentés hamis), akkor a q kijelentés lehet igaz is, de lehet 

hamis is, hiszen ha nem járt arra locsolóautó, akkor száraz maradt a járda (¬ q), ha viszont 
arra járt, akkor vizes lett (q)  
– vagyis p hamisságából nem lehet következtetni sem q igazságára, sem q hamisságára 
– a feltételek szükségessége szerint megfogalmazva: 

– q hamisságának (vagyis annak, hogy ne legyen vizes a járda) szükséges, de nem 
elégséges feltétele p hamissága (vagyis az, hogy ne essen az eső) 
– q igazságának (vagyis annak, hogy vizes legyen a járda) pedig sem nem szükséges, 
sem nem elégséges feltétele p hamissága (vagyis az, hogy ne essen az eső) 

– még egyszer összefoglalva: abból, hogy ¬ p, nem következtethetünk a q kijelentésnek sem 
az igazságára, sem a hamisságára 

(4) ha q, akkor … 

(56) (e) Ha vizes a járda, akkor esik az eső. 
(f) Ha vizes a járda, akkor nem esik az eső.   

  � p 
ha q, akkor   

  � ¬ p 

– látjuk, hogy ha q (= ha q kijelentés igaz), akkor p kijelentés lehet igaz is de lehet hamis is 
– példával igazolva: ha vizes a járda, akkor lehet igaz, hogy esik az eső (p igaz), de az is lehet, 
hogy nem esik az eső (p hamis), hanem arra járt a locsolóautó 
– vagyis q igazságából nem lehet következtetni sem p igazságára, sem p hamisságára 
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– a feltételek szükségessége szerint megfogalmazva: 
– arra, hogy esik az eső (p), következtethetünk abból, hogy vizes a járda (q), de más 

miatt is lehet vizes a járda (¬ q), vagyis:  
p igazságának elégséges, de nem szükséges feltétele q igazsága 
– abból, hogy vizes a járda (q) nem lehet biztosan következtetni arra, hogy nem esik az 

eső (¬ p), de éppen az is lehetséges, hogy vizes járda ellenére sem esik az eső, csak 
éppen arra járt a locsolóautó, vagyis: 
p hamisságának sem nem szükséges, sem nem elégséges feltétele q igazsága 

– még egyszer összefoglalva: abból, hogy q, nem következtethetünk a p kijelentésnek sem az 
igazságára, sem a hamisságára 

3.3.6.2. A gyenge implikáció 

– mint korábban említettük, a 3.3.6.1. (1) és (2)-ben bemutatott logikai implikációt másképp erős 
implikációnak is nevezzük 
– az erős implikáció az a viszony, amelyben p kijelentés igazságából következik q kijelentés igazsága 
(1), illetőleg q kijelentés hamisságából következik p kijelentés hamissága is (2): ha p, akkor q, és  

ha ¬ q, akkor ¬ p 
– az erős implikációtól elkülöníthető a gyenge implikáció elnevezésű következtetési viszony, amely 
részben megegyezik, részben pedig eltér az erős implikációtól: 

– mind az erős, mind a gyenge implikációban p kijelentés igazságából következik  
q kijelentés igazsága (1): ha p, akkor q 
– csak az erős implikációra igaz, hogy q kijelentés hamisságából következik  

p kijelentés hamissága is (2): ha ¬ q, akkor ¬ p 

– a gyenge implikációban ¬ q-ból következhet p is, és ¬ p is, vagyis ¬ q-ból logikailag nem 
lehet következtetni semmire (3)  

– figyeljük meg a következő példát: 

(57) p: Annának sikerült bezárnia az oroszlánt.  
q: Anna bezárta az oroszlánt.   

ha p, akkor q 

  � ¬ p 

ha ¬ q, akkor 
  � p 

– az (57)-es példa p és q kijelentésére – akárcsak az erős implikációs viszonyban – érvényes, hogy ha 
p igaz, akkor q is igaz: ha igaz az, hogy Annának sikerült bezárnia az oroszlánt, akkor az is igaz, 
hogy Anna bezárta az oroszlánt. 

– ám az erős implikációban ugyancsak működő ha ¬ q, akkor ¬ p viszony (57)-ben már nem lesz 
érvényes: abból, hogy Anna nem zárta be az oroszlánt, még nem következik biztosan, hogy Annának 
nem sikerült bezárnia az oroszlánt, hiszen lehetséges, hogy nem is akarta bezárni 
– (57)-ben a következő összefüggések láthatók: 

– q kijelentés tagadásából (Anna nem zárta be az oroszlánt) nem következik p tagadása 

(Annának nem sikerült bezárnia az oroszlánt), hiszen ¬ q (Anna nem zárta be az oroszlánt) 
akkor is igaz, ha Anna nem is próbálkozott bezárni az oroszlánt 
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– ugyanakkor az Annának nem sikerült bezárnia az oroszlánt kijelentésnek az a feltétele, hogy 
Anna megpróbálta, csak nem sikerült neki 

3.3.7. Az előfeltevés 

– az előfeltevések olyan implicit (ki nem mondott) állítások, amelyek nincsenek kifejtve a 
mondatban, de a mondatban jelezve vannak, és hallgatólagosan igaznak tartjuk őket 

 (58) (a)  Örvendetes, hogy a hercegnő feleségül ment a koronaherceghez. 
  (b)  Nem örvendetes, hogy a hercegnő feleségül ment a koronaherceghez. 

– ahhoz, hogy (58a–b) értelmes mondat legyen, hallgatólagosan igaznak kell tartanunk azt, hogy 
(59), vagyis hogy A hercegnő feleségül ment a koronaherceghez: tehát az (59)-es mondat (58a)-nak 
és (58b)-nek egyaránt előfeltevése 

(59) A hercegnő feleségül ment a koronaherceghez. 

– figyeljük meg, hogy az előfeltevés akkor is igaz, ha a kijelentést állítjuk, és akkor is, ha a 
kijelentést tagadjuk 
– tekintsük át először az előfeltevések logikai, majd nyelvészeti megközelítését 
– az előfeltevések logikai megközelítése: 

– egy kijelentés vagy igaz, vagy hamis 
– nemcsak egy kijelentés lehet igaz vagy hamis is, hanem az előfeltevése is, pl. (60): 

(60) A: Örvendetes, hogy a hercegnő feleségül ment a koronaherceghez. 
 B: De hát nem is ment feleségül a koronaherceghez! 

– ebben a párbeszédben a (B) beszélő (A) beszélő kijelentésének előfeltevését tagadja, vagyis 
azt állítja, hogy A hercegnő nem ment feleségül a koronaherceghez 
– tegyük fel, hogy (B) beszélőnek igaza van, és A hercegnő valóban nem ment feleségül a 
koronaherceghez 
– akkor az a kérdés, hogy mi az igazságértéke egy olyan mondatnak, amelyiknek az 
előfeltevése hamis, vagyis igaz vagy hamis az a mondat, hogy Örvendetes, hogy a hercegnő 
feleségül ment a koronaherceghez, ha a hercegnő nem is ment feleségül a koronaherceghez? 

– a logika megközelítése szerint: 
– egy kijelentés csak akkor lehet igaz, ha mind a kijelentésben foglalt állítás igaz, 
mind pedig az előfeltevése(i) igaz(ak), illetőleg 
– egy kijelentés akkor is hamis, ha a kijelentésben foglalt állítás hamis, és akkor is, ha 
a kijelentés előfeltevése(i) hamis(ak) 

– az előfeltevések nyelvészeti megközelítése: 
– a nyelvészet megközelítése szerint ha egy kijelentés előfeltevése hamis, akkor sem a 
kijelentés, sem a tagadása sem nem igaz, sem nem hamis 
– vagyis hamis az a logikai alapelv, hogy egy kijelentés vagy igaz, vagy hamis 
– tehát az előfeltevéseknek igazaknak kell lenniük, hogy a kijelentésnek egyáltalán lehessen 
valamilyen igazságértéke 
– ennek megfelelően (61): 
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(61) Egy S’ állítás akkor előfeltevése (preszuppozíciója) egy S kijelentésnek, 
 ha függetlenül attól, hogy az S mondat igaz-e vagy hamis, nem lehet, 
 hogy S’ ne legyen igaz. 
 
– vagyis az, hogy egy kijelentésnek az állítása vagy a tagadása igaz, nem befolyásolja előfel-
tevéseinek igazságértékét 

– azokat a szerkezeteket, amelyek egy mondatban előidézik az előfeltevéseket, preszuppozíciós szer-
kezeteknek nevezzük 

– a fontosabb preszuppozíciós szerkezetek: 

(1) a határozott főnévi szerkezetek: tulajdonnevek (Péter), funkciónevek (az MTA elnöke), 
határozott névelős főnevek (a könyv), birtokos személyjeles főnevek (a barátom), főnévi funkcióban 
használt kvantorok (mindegyik, valamennyi), vagy kvantort tartalmazó főnévi szerkezetek (némelyik 
fiú, az összes macska), pl. (62): 

(62) (a) Megjött Péter. 
előfeltevés:  ‘Péter létezik’  

(b) Az MTA elnöke beszédett mondott a konferencián. 
előfeltevés:  ‘az MTA-nak van elnöke’ 

(c) Kölcsönadtam a könyvet. 
előfeltevés:  ‘van könyv’ 
  (= a ‘könyv’ elnevezésű halmaz nem üres halmaz) 

(d) A barátom tanár. 
előfeltevés:  ‘van barátom’ 

(e) Mindegyikük levizsgázott. 
előfeltevés:  ‘mindegyikük létezik’ 

(f) Némelyik fiú megmászta a falat. 
előfeltevés:  ‘vannak fiúk’ 
  (= a ‘fiúk’ elnevezésű halmaz nem üres halmaz) 

– ezek a szerkezetek azt az előfeltevést vezetik be a kijelentésbe, hogy „valaki, valami 
létezik”, vagyis ezeknek a szerkezeteknek az előfeltevése egzisztenciális előfeltevés 

(2) bizonyos igék: 
– a faktív  igék: olyan igék, amelyek után a hogy kötőszós mellékmondat igazságát tesszük fel: tud, 
emlékszik, elfelejt, eltitkol, sajnál, meglep stb., pl. (63–65): 

(63) (a) Péter elfelejtette, hogy a vipera a zsebében van. 
 előfeltevés: ‘a vipera Péter zsebében van’ 

– figyeljük meg, hogy az előfeltevés akkor is igaz marad, ha a kijelentést 
tagadjuk: 

(b) Péter nem felejtette el, hogy a vipera a zsebében van. 
előfeltevés: ‘a vipera Péter zsebében van’ 

(64) (a) János tudta, hogy Mária megint megbukott logikából. 
előfeltevés: ‘Mária megint megbukott logikából’ 

(b) János nem tudta, hogy Mária megint megbukott logikából. 
előfeltevés: ‘Mária megint megbukott logikából’ 
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(65) (a) A királynő sajnálta, hogy a lovagot le kellett fejezni. 
előfeltevés: ‘a lovagot le kellett fejezni’ 

(b) A királynő nem sajnálta, hogy a lovagot le kellett fejezni. 
előfeltevés: ‘a lovagot le kellett fejezni’ 

– az inchoatív igék: ezek állapotváltozást kifejező igék, amelyek azt fejezik ki, hogy valaki/valami 
egyik állapotból egy másikba kerül, pl.: megszépül, megbetegszik, megvakul, felébred, bemegy, kijön, 
pl. (66–68): 

(66) Őszre Éva egészen megszépült. 
előfeltevés: ‘Éva korábban (ősz előtt) nem volt szép’ 

(67) A nagy hidegben a legfiatalabb szánhúzó kutya megbetegedett. 
előfeltevés: ‘korábban a legfiatalabb szánhúzó kutya nem volt beteg’ 

(68) A hercegnő kijött a trónteremből. 
előfeltevés: ‘a hercegnő korábban bent volt a trónteremben’ 

– figyeljük meg, hogy az előfeltevés ezekben az esetekben is érvényben marad a kijelentés 
tagadásakor, l. (69–71): 

(69) Éva nem szépült meg őszre. 
előfeltevés: ‘Éva korábban (ősz előtt) nem volt szép’ 

(70) A legfiatalabb szánhúzó kutya nem betegedett meg a nagy hidegben. 
előfeltevés: ‘korábban a legfiatalabb szánhúzó kutya nem volt beteg’ 

(71) A hercegnő nem jött ki a trónteremből. 
előfeltevés: ‘a hercegnő korábban is bent volt a trónteremben’ 

– a (66–71)-es kijelentéseknek az az előfeltevése, hogy valamely korábbi időpontban a 
kijelentés tagadása volt érvényben 

– a viszonzást kifejező igék: visszaköszön, visszahív – itt is figyeljük meg a tagadás hatástalanságát 
az előfeltevés igazságára, pl. (72–73): 

(72) (a) A varázsló visszaköszönt a törzsfőnöknek. 
 előfeltevés: ‘köszönt a törzsfőnök a varázslónak’ 
(b) A varázsló nem köszönt vissza a törzsfőnöknek. 

előfeltevés: ‘köszönt a törzsfőnök a varázslónak’ 
(73) (a) A vezérigazgató visszahívta a főkönyvelőt. 

előfeltevés: ‘a főkönyvelő felhívta a vezérigazgatót’ 
(b) A vezérigazgató nem hívta vissza a főkönyvelőt. 

előfeltevés: ‘a főkönyvelő felhívta a vezérigazgatót’ 

– ezeknek a kijelentéseknek az előfeltevése az, hogy a cselekvés korábban a partner részéről 
már egyszer megtörtént 
– ezek az előfeltevések korábban történtek, mint a kijelentésben foglaltak, tehát az 
előfeltevések előidejűek a kijelentéshez képest 

– a megismételt cselekvést jelölő igék: átír, újraolvas, pl. (74–75), itt is működik a tagadás 
hatástalansága az előfeltevés igazságára:  
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(74) (a) János újraolvasta a kritikus levelét. 
előfeltevés: ‘János (legalább) egyszer már elolvasta a kritikus levelét’ 

(b) János nem olvasta újra a kritikus levelét. 
előfeltevés: ‘János (legalább) egyszer már elolvasta a kritikus levelét’ 

(75) (a) János év végére teljesen átírta a verseit. 
előfeltevés: ‘János egyszer már megírta a verseit’ 

(b) János nem írta át a verseit év végére. 
előfeltevés: ‘János egyszer már megírta a verseit’ 

(3) az összehasonlító szerkezetek melléknevei: 
– a középfokú melléknevek összehasonlító szerkezetekben (76–77), illetőleg a felsőfokú 
melléknevek járhatnak előfeltevéssel, pl. (78–79): 

(76) (a) A tündér konokabb volt, mint a boszorkány. 
 előfeltevés: ‘a tündér is és a boszorkány is konok’ 
(b) A tündér nem volt konokabb, mint a boszorkány. 
 előfeltevés: ‘a tündér is és a boszorkány is konok’ 

(77) (a) A tündér csúnyább volt, mint a boszorkány. 
előfeltevés: ‘a tündér is és a boszorkány is csúnya’ 

(b) A tündér nem volt csúnyább, mint a boszorkány. 
előfeltevés: ‘a tündér is és a boszorkány is csúnya’ 

(78) (a) A tündér a legkonokabb (a konok lények közül) 
előfeltevés: ‘minden szóba jövő lény konok volt’ 

(b) A tündér nem a legkonokabb (a konok lények közül) 
előfeltevés: ‘minden szóba jövő lény konok volt’ 

(79) (a) A tündér a legcsúnyább (a csúnya lények közül) 
előfeltevés: ‘minden szóba jövő lény csúnya volt’ 
A tündér nem a legcsúnyább (a csúnya lények közül) 

(b) előfeltevés: ‘minden szóba jövő lény csúnya volt’ 

– figyeljük meg, ezekben a mondatokban vagy értékelő melléknevek negatív pólusa szerepelt 
(csúnya), vagy negatív tulajdonságot kifejező melléknév (konok) 
– ha az értékelő melléknévnek nem a negatív, hanem a pozitív pólusa szerepel, vagy mértéket 
kifejező melléknév áll a mondatban, akkor nem keletkezik ilyen előfeltevés, pl. (80–83): 

(80) A tündér szebb volt, mint a boszorkány. 
(81) A tündér magasabb volt, mint a boszorkány. 
(82) A tündér volt a legszebb (az összes lény közül, akik között vannak 
 szépek is és csúnyák is) 
(83) A tündér volt a legmagasabb (az összes lény közül, akik között vannak 
 alacsonyak is és magasak is) 

– (80–81) esetében sem a tündérnek, sem a boszorkánynak nem kellett sem szépnek, sem magasnak 
lennie 
– vagyis, ha az értékelő melléknevek pozitív pólusa szerepel, illetőleg mértéket kifejező melléknév 
áll a mondatban, akkor a melléknév nem vezet be előfeltevést a kijelentésbe 
– végül figyeljük meg az alapfokú összehasonlítást is (84–85): 
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(84) (a) A tündér éppolyan szép, mint a boszorkány. 
előfeltevés: ‘a tündér is szép, a boszorkány is szép’ 

(b) A tündér éppolyan csúnya, mint a boszorkány. 
előfeltevés: ‘a tündér is csúnya, a boszorkány is csúnya’ 

(85) (a) A tündér éppolyan magas, mint a boszorkány. 
nincs előfeltevés: egyiküknek sem kell magasnak lennie 

(b) A tündér éppolyan alacsony, mint a boszorkány. 
előfeltevés: ‘a tündér is alacsony, a boszorkány is alacsony’ 

– megfigyelhető, hogy az alapfokú összehasonlítást tartalmazó kijelentésekben csak egy olyan eset 
van, amikor a melléknév nem vezet be előfeltevést a mondatba: (85a)-ban, vagyis akkor, amikor a 
mértéket jelölő melléknév pozitív pólusú tagja szerepel mondatban 
– összefoglalva (86)-ban: 

 
(86) – alapfokú összehasonlításnál csak a mértéket jelölő melléknevek pozitív pólusú tagjai 

nem vezetnek be előfeltevést a kijelentésbe (mind a mértékjelölők negatív tagjai, mint 
a pozitív és negatív pólust, illetőleg tulajdonságot kifejező melléknevek viszont igen) 
– középfokú összehasonlításnál és felsőfokú mellékneveknél az értékelő melléknevek 
negatív pólusú tagjai és a negatív tulajdonságot jelölő melléknevek vezetnek be 
előfeltevéseket (a pozitív pólusú tagok és a pozitív tulajdonságot kifejező melléknevek 
viszont nem) 

 
(4) az is, csak, még, már szintén előfeltevéseket vezetnek be a mondatba, pl. (87–91): 

(87) Noémi is felszállt a repülőre. 
előfeltevés: ‘Noémin kívül még más valaki is felszállt a repülőre’ 

(88) Csak a márki érkezett meg. 
előfeltevés: ‘A márki megérkezett, de más is várható volt ’ 

(89) Ez a vizsga még nehezebb, mint a másik. 
előfeltevés: ‘mindkét vizsga nehéz’ 

(90) Péter még alszik. 
előfeltevés: ‘a kijelentés elhangzása előtt is aludt’ 

(91) Péter már alszik. 
előfeltevés: ‘a kijelentés elhangzása előtt nem aludt’ 

(5) az irreális feltételt kifejező feltételes mondatok ugyancsak előfeltevést vezetnek be a 
kijelentésbe, pl. (92): 

(92) Ha Péter gazdag lett volna, vett volna helikoptert.  
előfeltevés: ‘Péter nem volt gazdag’ 

– vagyis az ilyen mondatok előfeltevései a feltétel meglétét tagadják 
(6) a fókuszt tartalmazó mondatok is vezetnek be előfeltevést a mondatba 
– fókusznak nevezzük a mondatnak az ige előtti erős hangsúlyú pozícióját, pl. (93a–c): 
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(93) (a) Péter Máriát vitte el táncolni (, nem Évát). 
előfeltevés: ‘Péter elvitt valakit táncolni’ 

(b) Péter táncolni vitte el Máriát (, nem pezsgőzni). 
előfeltevés: ‘Péter elvitte valahova Máriát’ 

(c) Évát Péter vitte el táncolni (, nem Imre). 
előfeltevés: ‘Évát elvitte valaki táncolni’ 

– a fókuszos mondatok előfeltevése a következő szerkezetű mondat: a fókuszban lévő mondatrész 
helyére határozatlan névmás kerül, a mondat pedig megszűnik fókuszos (vagyis) kiemelt hangsúlyú 
lenni 

(7) funkciószavak, amelyeknek nehéz megadni a jelentését, de használatuk világosan a mondatok 
előfeltevését változtatja meg, pl. (94–97): 

 (94)  Szabó Győző túl hangos Ádámnak. 
   előfeltevés:  ‘Ádám nem nagyon hangos; Szabó Győző játssza Ádámot.’ 
 (95)  Szabó Győző túl hangos lenne Ádámnak. 
   előfeltevés:  ‘Ádám nem nagyon hangos;  
    Szabó Győző nem játssza Ádámot.’ 
 (96)  Még Szabó Győző is túl hangos Ádámnak. 
   előfeltevés:  ‘Ádám egyáltalán nem hangos; 
    Szabó Győző játssza Ádámot.’ 
 (97)  Szabó Győző túl hangos még Ádámnak is. 
   előfeltevés:  ‘Ádám nagyon hangos; Szabó Győző játssza Ádámot;   
    Szabó Győző nagyon hangos.’ 

– ha azt kérdezzük, mit jelent pl. a még...is, nem mondhatjuk, hogy azt jelenti, hogy ‘Szabó 
Győző nem nagyon hangos’, pedig valójában ennek az előfeltevésnek a megjelenését idézte 
elő 

 
– az előfeltevések osztályozása: 
(1) az egzisztenciális előfeltevés:  S’ egzisztenciális előfeltevése az S mondatnak, ha 

 a) S’ előfeltevése S-nek, és 
 b) S’ egzisztenciális kijelentés 

– pl. Anna fia orvos. „Annának van fia”; „Annának csak egy fia van”, „Van valaki, akit 
Annának hívnak” – mindegyikben van egzisztenciális kvantor 
– S’ vonatkozhat egyedekre egyes számú határozott főnévi szerkezetekkel (Anna, a kutya), 
halmazokra többes számú határozott főnévi szerkezetekkel (a kutyák, mindegyik könyv), 
tényállásokra faktív predikátumokkal (A kutya ugatott) 

(2) a lexikai előfeltevés:   S’ lexikai előfeltevése az S mondatnak, ha 
   a) S’ előfeltevése S-nek, és 
   b) S’-t az S-ben lévő valamely lexikai elem idézi elő 

– pl. inchoatív igék, faktív igék, viszonzást, ismétlést kifejező igék, melléknevek, is, csak, 
még, már 
– a lexikai elemeknek önmagukban nincs előfeltevésük, az előfeltevés a lexikai elem 
valamely szemantikai tulajdonságából adódik 
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(3) a szintaktikai előfeltevés:  S’ szintaktikai előfeltevése az S mondatnak, ha 
   a) S’ előfeltevése S-nek, és 

    b) S’-t az S-ben lévő valamely szintaktikai szerkezet idézi elő 
– pl. fókusz, irreális feltételt kifejező feltételes mondat 
– előidézője valamilyen a szintaktikai szerkezet 

3.3.8. A konvencionális implikatúra 

– az eddig bemutatott jelentésviszonyok mindegyike meghatározható volt logikai implikációs 
viszonyokkal 
– a konvencionális implikatúra jelentésviszonya ezzel szemben nem mindig fogalmazható meg 
logikai eszközökkel 
– vegyük a (98)-as példát: 

(98) (a) A lány szegény és becsületes. 
(b) A lány szegény, de becsületes. 

– figyeljük meg: (98a) és (98b) között az egyetlen eltérés a de kötőszó  
– ha megfigyeljük a két mondat igazságfeltételeit, látjuk, hogy a két mondatnak azonosak az 
igazságfeltételei: mindkét kijelentés azt állítja, hogy egyfelől a lány szegény, másfelől pedig hogy a 
lány becsületes 
– vagyis akár a de, akár az és kötőszót alkalmazzuk a mondatban, a kijelentés igazságfeltételei 
változatlanok maradnak 
– azonban a de kötőszó bevezet valami olyan információt a mondatba, amit az és nem vezet be 
– mi is ez az információ? 

– lehet az, hogy meglepő, hogy valaki szegény és egyúttal becsületes 
– vagy lehet az, hogy a lány szegény ugyan (ami hátrányt jelent), de becsületes (ami viszont 
előnyös tulajdonság) 
– lehet az, hogy a beszélő találja meglepőnek a két tulajdonság együttes előfordulását 
– de lehet az is, hogy a hallgatótól várja, hogy lepődjön meg ezen 

– egészen pontosan, logikai definícióval nem lehet megmondani, milyen többletinformációt vezet is 
be a (98)-as mondatba az és helyén alkalmazott de kötőszó, de az biztos, hogy valamilyen kontrasztot 
implikál (igaz, hogy ennek a kontrasztnak a tartalma nem mindig világos) 
– nézzünk egy másik példát is, a (99)-t: 

(99) (a) Béla szereti a kaviárt. 
(b) Még Béla is szereti a kaviárt. 

– mind (99a), mind (99b) kijelentés azt állítja, hogy Béla szereti a kaviárt, a két kijelentés 
igazságfeltételei között nincs különbség 
– ám (99b)-be a még …is partikulák bevezetnek egy többletinformációt 
– ez a többletinformáció lehet az, hogy mindenkinek szeretni kellene a kaviárt, vagy az, hogy Béla 
kényes ízlésű ember, de még ő is szereti a kaviárt, tehát másnak is szeretnie kellene 
– ebben az esetben sem tudjuk pontosan megmondani a még …is által bevezetett többletinformáció 
tartalmát, de az biztos, hogy valami elvárást fejez ki 
– ezeket a pontosan meg nem határozható többletinformációkat nevezzük konvencionális 
implikatúráknak 
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– a következő tulajdonságait láthattuk a példamondatban: 
– a konvencionális implikatúra olyan következményreláció, amely nem befolyásolja a 
kijelentés igazságfeltételeit 
– a konvencionális implikatúrát a mondatban szereplő elemek, tehát nyelvi elemek idézik elő, 
de tartalmuk nem fogalmazható meg egyértelműen 
– ezért nincs is értelme a konvencionális implikatúra igazságértékéről vagy 
igazságfeltételeiről beszélni 

4. A formális, a kognitív és a strukturális szemantika összehasonlítása 

– a modern szemantika három fő irányzatának jelentésfogalmát, jelentésviszony-leírását tekintettük 
át 
– hasonlítsuk most össze e három irányzat szemléletmódját azzal, hogy megnézzük, melyik hogyan 
írja le egy szó jelentését 
– legyen a szó, amelyet vizsgálunk, az agglegény szó 

(a) az agglegény szó jelentése a formális szemantikában 
– a formális szemantikában az agglegény szó jelentését igazságfeltételek, méghozzá szükséges és 
elégséges feltételek segítségével adjuk meg, l. (100) 

(100) az agglegény szó jelentése a formális szemantikában: 

  AGGLEGÉNY(x) ≡ FÉRFI(x) & NŐTLEN (x) & FELNŐTT(x) 
– jelmagyarázat: & a konjunkció, a logikai és jele 

   ≡ az azonosság jele 

– vagyis x-ről akkor és csakis akkor állíthatjuk, hogy agglegény, ha egyidejűleg férfi, nőtlen és felnőtt 

(101) Péter agglegény. 

– vagyis annak a kijelentésnek, hogy Péter agglegény, az a szükséges és elégséges feltétele, hogy 
Péter egyidejűleg férfi, nőtlen és felnőtt legyen 
– csak ebben az esetben igaz a (101)-es kijelentés 
– ezek a feltételek a (101)-es kijelentés igazságfeltételei  
– ha ezek közül a feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor x nem lehet agglegény 
– ezért a (102)-es példa mondatai szemantikailag elfogadhatatlanok 

(102) (a) # A szomszédasszonyom agglegény. 
(b) # A szomszédasszonyom férje agglegény. 
(c) # A szomszédasszonyom kisfia agglegény. 
– jelmagyarázat: # a szemantikai anomália, a logikai ellentmondás  jele 

– (102a) azért nem elfogadható kijelentés, mert a szomszédasszonyom nem férfi, (102b) azért, mert a 
szomszédasszonyom férje nem nőtlen, (102c) pedig azért, mert a szomszédasszonyom kisfia nem 
felnőtt   

(b) az agglegény szó jelentése a strukturális szemantikában 
– a strukturális szemantika lényegében ugyanígy elemzi az agglegényt 
– annyi a különbség, hogy nem szükséges és elégséges feltételeknek nevezi az agglegénység 
fennállásához szükséges tulajdonságokat, hanem szükséges és elégséges jelentésösszetevőknek 
– figyeljük meg a (103)-ban: 
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(103) (a) AGGLEGÉNY(x) → FÉRFI(x) 

(b) AGGLEGÉNY(x) → NŐTLEN(x) 

(c) AGGLEGÉNY(x) → FELNŐTT(x) 

(d)  [FÉRFI(x) & NŐTLEN(x) & FELNŐTT(x)] → AGGLEGÉNY(x) 

– a (103a,b,c) egy-egy implikációt fogalmaz meg: 
– (a) ha x agglegény, akkor x férfi 
– (b) ha x agglegény, akkor x nőtlen 
– (c) ha x agglegény, akkor x felnőtt 

– ezek az implikációk az agglegény szó jelentésének szükséges összetevőit fogalmazzák meg: 
mindegyik összetevő szükséges az agglegény jelentéséhez, de külön-külön egyikük sem elegendő 
– a (103d)-ben foglalt implikáció azt mondja ki, hogy a (103a,b,c)-ben foglalt összetevők együttesen 
az agglegény összes szükséges összetevőjét, vagyis elégséges feltételét adják meg, vagyis, hogy ha 
valaki férfi, nőtlen és felnőtt, akkor agglegény 

(c) az agglegény szó jelentése a kognitív szemantikában 
– a kognitív szemantika álláspontja kicsit eltérő a strukturális szemantika álláspontjától 
– a kognitív szemantika is szükséges feltételeknek tekinti a (103a,b,c)-ben megfogalmazott 
feltételeket, de a (103d)-ben megadott elégséges feltételt megkérdőjelezi 
– a problémák a következők: 
– nem minden felnőtt, nőtlen férfiról lehet azt mondani, hogy agglegény, pl. egy szerzetest nem lehet 
agglegénynek tekinteni 
– ráadásul az sem egyértelmű, hogy pontosan mire vonatkoznak a jelentésösszetevők: 
– mikor mondhatjuk valakire, hogy felnőtt? ha betölti a 18. életévét? 

– ebben az esetben jogilag felnőtt, de aligha mondanánk egy 18 éves fiúról, hogy agglegény 
– vagyis hány éves kortól mondható egy férfiról az, hogy agglegény? 
– a válasz nem egyértelmű, és nyilván attól függ, hogy az adott nyelvi közösségben mi a 
megszokott vagy elvárt nősülési életkor 

– probléma van a nőtlen összetevővel is: 
– vajon a pápa agglegény-e? 
– és az elvált férfi? 
– és a jogilag házasságként elfogadott életközösségben élő homoszexuális férfiak agglegények-e? 

– a magyar nyelvben mindehhez még azt is figyelembe kell venni, hogy az agglegény szó tartalmazza 
az agg elemet, és ezért azt sugallja, hogy az agglegény szó jelentése ‘idősebb nőtlen férfi’ 
– ebből a szempontból a magyar eltér mind az angoltól (bachelor), mind a franciától (célibataire), 
ahol a legfontosabb elem a ‘nőtlenség’, mind a némettől (Junggeselle), ahol a szó a ‘fiatal’ elemet 
tartalmazza 
– a kognitív szemantika szerint a (103)-ban megfogalmazott implikációk a szükséges és elégséges 
összetevőkről csak egy olyan idealizált világban érvényesek, ahol minden felnőtt férfi megnősül, 
méghozzá egyetlenegyszer 
– a tulajdonképpen szó a (104b) kijelentésben ezt az idealizált világot hívja elő: 

(104) (a) ? A pápa agglegény. 
(b) A pápa tulajdonképpen agglegény. 

– (104b)-ben az agglegény jelentés megfelel a (103a,b,c,d) feltételeknek, de a (104a)-ban nem 
feltétlenül, hiszen a mondatot szemantikailag furcsának tekintjük 
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– mindebből az látszik, hogy a kognitív szemantika nagyobb mértékben veszi figyelembe 
mindennapi ismereteinket, mint a másik két szemantikai irányzat, és ezzel sokszor megkérdőjelezi, 
hogy azok a szükséges és elégséges feltételek, amelyeket elvárnak a pontos jelentésdefinícióhoz, 
valóban működnek-e 

5. Összefoglalás 

– a jelentés viszonyfogalom, viszonyítási alap nélkül nem határozható meg 
– a viszonyítási alaptól függően háromféle jelentésfogalomról beszélhetünk: 
(a) a logikai jelentésfogalom esetében: 

– a viszonyítási alap a világ, amelyről a logika modelleket alkot 
– a nyelvi jelentés pedig a nyelvi kifejezések és a világról alkotott modell közti viszony 
– a jelentéseket igazságfeltételekkel törekszik leírni 

(b) a kognitív jelentésfogalom szerint: 
– a jelentés lényege a nyelvi kifejezések és a megismerés közti viszonyban van 
– a jelentés összefügg azzal, hogy a világ dolgait hogyan érzékeljük és dolgozzuk fel 

(c) a strukturális jelentésfogalom: 
– a jelentést a nyelven belüli viszonyokkal definiálja: a nyelvi kifejezés jelentése azoknak a 
nyelvi viszonyoknak az összessége, amelyekben a nyelvi kifejezés részt vesz 

– a háromféle megközelítés általában nem ugyanazokat a nyelvi jelenségeket vizsgálja: 
– a kognitív szemantika elsősorban szójelentéssel foglalkozik 
– a formális szemantikai mondatjelentéssel 
– a strukturális pedig mindkettővel, de nagyobb figyelmet szentel a szószemantikának 

– a három kutatási irány nem zárja ki egymást 
 
II. A JELENTÉS ÖSSZETEVŐI 

1. A szavak jelentésrétegei 

– a nyelvi elemek jelentésviszonyai többrétegűek 
– ez azt jelenti, hogy amikor megpróbáljuk definiálni egy szó jelentését, hamar felfedezzük, hogy a 
szavak jelentése nem merül ki fogalmi jelentésükben 
– gondoljunk például a kutya szóra 

1.1. A denotatív jelentés 

– a kutya szónak biztosan van egy olyan jelentése, amelyik minden magyar anyanyelvi beszélő 
számára azonos, ez pedig a következő: 

‘A ragadozó emlősök közé tartozó, ház- és nyájőrzésre, vadászatra stb. használt vagy 
kedvtelésből tartott háziállat.’ 

– ez a kutya szó fogalmi vagy denotatív jelentése 
– a denotatív jelentés az egyik rétege a szó jelentésének, de mindjárt látni fogjuk, hogy még több más 
rétege is van 
– a denotatív jelentés azokat a jellemző tulajdonságokat (jelentésjegyeket vagy jelentésösszetevőket) 
tartalmazza, amelyek a szó által jelölt dolgot minden más dologtól megkülönböztetik 
– a denotatív jelentésjegyek azonosítják, hogy egy dolog azok közé a dolgok közé tartozik-e, amelyek 
jelöltjei egy szónak vagy nem   
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– vagyis a denotatív jelentésjegyek a szó jelentésének definitív jegyeit tartalmazzák 
– így például a kutya definitív, azonosító jelentésösszetevői a következők lehetnek: 

(105) kutya 
élőlény 
gerinces 
emlős 
ragadozó 
háziállat 
be nem húzható karmú   * 
kifinomult szaglású    * 
tartható kedvtelésből 
tartható ház- és nyájőrzésre, vadászatra * 

– nézzük, hogyan különítik el ezek a jelentésjegyek a kutya fogalmát olyan más fogalmaktól, 
amelyeknek a jelentésjegyei részben megegyeznek a kutyáéval (már egyetlen eltérő jegy is elegendő 
ahhoz, hogy a két nyelvi jel más-más fogalmat idézzen fel) 
– vegyük a macskát 

(106) macska 
élőlény 
gerinces 
emlős 
ragadozó 
háziállat 
behúzható karmú    * 
éles látású     * 
tartható kedvtelésből 
tartható egérfogásra    * 

 – a *-gal megjelölt jelentésjegyek eltérnek a két szó esetében, ezek különítik el, hogy melyik szó 
milyen dolgokra vonatkozik, vagyis ezek különböztetik meg a kutya fogalmi jelentését a macska 
fogalmi jelentését 
– minden olyan dolognak, amelyet a magyar nyelvben a kutya szó jelöl, az összes közös 
tulajdonságait (és csak azokat) a kutya szó denotatív jelentése fejezi ki 
– ez természetesen általában is igaz: bármely szó denotatív jelentése a szó jelentésében az a 
jelentésréteg, amely a szó által jelölt dolgokat elkülöníti egy másik szó által jelölt dolgoktól  
– ez a jelentésréteg, vagyis egy szó denotatív jelentése minden anyanyelvi beszélő számára azonos 

1.2. A konnotatív jelentés 

– a konnotatív jelentésréteg a szónak nem a definitív (tehát azonosító, minden mástól elkülönítő) 
jegyeit tartalmazza, hanem olyan jegyeket, amelyek hozzájárulnak a denotatív jelentéshez, azokat 
kiegészítik anélkül, hogy megváltoztatnák azt 
– például a kutya lehet harapós vagy barátságos, csendes vagy ugatós, a kutya szó ébreszthet fel az 
emberekben kellemes vagy éppen rossz emlékeket 
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– ezek a tulajdonságok a kutyának nem definitív, elkülönítő jegyei, amelyek minden kutyára 
egyformán érvényesek lennének 
– vagyis egy szó konnotatív jelentésjegyei a dolognak olyan tulajdonságait jelölik meg, amelyek nem 
feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a dolgot meg lehessen jelölni a szóval 
– ez a jelentésréteg, vagyis egy szó konnotatív jelentése nem azonos minden anyanyelvi beszélőnél 
– a konnotatív jelentésréteg egyének, korok, társadalmi csoportok szerint eltérő lehet 
– például egy gyermek számára az a szó, hogy vonat, a nyári szünidei utazás eszköze, míg egy idős 
mozdonyvezető számára a mindennapi munkaeszköz 
– vegyük a nő szót 
– denotatív jelentésjegyei: [ember, felnőtt, nőnemű] 
– a nő szó konnotatív jelentésjegyeihez pl. a 15. században hozzátartozott az, hogy [hosszú hajú, 
nadrágot nem viselő], a 20. században viszont nem 

1.3. Az affektív és stílusbeli jelentés 

– ez a jelentésréteg azt fejezi ki, hogy a beszélő hogyan viszonyul (érzelmileg) a kommunikációs 
helyzethez vagy annak valamely eleméhez 
– egy nyelv számos szava olyan, amelyet nem lehet mindenféle kommunikációs helyzetben 
használni: pl. hivatalos beszédben furcsa a fesztelen szó (107a), vagy udvarias szövegben a trágár 
kifejezés (107b), szerelmi vallomásban az anatómiai szakkifejezés (107c): 

(107) (a) Tisztelt Képviselőtársak, javaslom, vegyük sorra, mitől áll  ilyen csehül  
  az államháztartás! 

(b) Kérem, uram, vigyázzon, nehogy véletlenül a hölgy pofájába köhögjön! 
(c) Imádom a mandibulád finom ívét!  

– tehát számos szó csak egy bizonyos stílusú nyelvváltozatban használható: a csehül áll csak 
közvetlen, fesztelen beszédben használható, egy ember pofájáról csak durva szövegben eshet említés, 
az anatómiai kifejezésnek pedig leginkább biológiai, orvosi stb. szakszövegben van helye 
– egy szó stílusbeli jelentésrétege a szó stílusjegyeit tartalmazza, vagyis azt, hogy milyen stílusú 
nyelvváltozatban használható egy szó  
– egy szó affektív jelentésrétege pedig a szónak az érzelmi viszonyulást kifejező jegyeit tartalmazza, 
pl. hogy egy szó udvarias (108a–b) vagy éppen elutasító (108c–d): 

(108) (a) Ha meg nem bántalak… 
(b) Bocsáss meg, de …  
(c) Nem átallotta ellopni a jegyzeteimet. 
(d) Milyen  undorító! 

– Osgood–Suci–Tannenbaum (1957) az affektív jelentést, a szavak által kiváltott érzelmi reakciókat 
vizsgálta 
– a szavakat egy „szemantikai differenciálás” nevű mérésnek vetették alá 
– a mérés célja az volt, hogy a fogalmakat elhelyezzék a szemantikai térben 
– vizsgálati személyeiket arra kérték, hogy különböző szavakról ítéljék meg, hogy jó vagy rossz, 
kicsi vagy nagy, hideg vagy meleg. gyors vagy lassú stb. 
– a kérdéseket hétpontos skálaként adták meg, amelyeknek a két végén az ellentétes melléknevek 
szerepeltek, mint pl. (109): 
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(109) jó — — — — — — — rossz 

–a vizsgálati személyeknek abból a szempontból kellett minősíteniük a szavakat, hogy hol 
helyezkednek el ezen a skálán 
– ha úgy érezték, hogy az autó „jó”, akkor a skála jó felére tettek jelet; ha rossznak érezték, akkor a 
másik felére 
– tíz ilyen skálát mutat be a (110)-es ábra, megadva két csoport 20 vizsgálati személyének átlagolt 
válaszait az udvarias szóra: 

(110)   udvarias 
 

szögletes  —   —   —   — • —   —   —  kerek 
 
gyenge  —   —   —   —   —• •—  —  erős 
 
érdes  —   —   —   —   —   —••—  sima 
 
aktív  —   — • —   —   —   —   —  passzív 
 
kicsi  —   —   —••—   —   —   —  nagy 
 
hideg  —   —   —••—   —   —   —  meleg 
 
jó  — • — •—   —   —   —   —  rossz 
 
feszes  —   —   —   —   —••—   —  ernyedt 
 
nedves  —   —   — • —   —   —   —  száraz 
 
friss  —   —••—   —   —   —   —  állott 

– a módszert eltérő kultúrák összehasonlítására is alkalmazták 
– például a zaj szó heves érzelmi reakciókat váltott ki a japánokból, akik általában a skála két szélső 
értékét választották; ugyanez nem mondható el pl. az amerikaiakról 
– a szemantikai differenciálás módszerének persze vannak korlátai: 
– csak a szó által kiváltott érzelmekről nyújt információt, a szó alapjelentéséről nem 
– meg lehet tudni általa például, hogy az anya szó „nagyon jó”, „kicsit erős”, de nem tudjuk meg, 
hogy a szó jelentése „felnőtt nőnemű szülő” 
– az alapjelentés megjelenítéséhez másképp kell kezelni a szemantikai teret 
– ezt olyan eljárással lehet bemutatni, amelybena beszélők azt ítélik meg, hogy szavak jelentése 
mennyire hasonlít egymásra (a vizsgálatot Rips és mtsai végezték 1973-ban) 
– a (111)-es ábrán emlősök neve van elhelyezve egy térben, ahol a vízszintes dimenzió a teret, a 
függőleges pedig a vadságot ábrázolja 
– a nagyobb állatok a bal oldalon vannak, a vadabbak pedig az ábra alsó részén 
– minél hasonlóbb két állat, annál közelebb vannak egymáshoz a szemantikai térben 
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(111)       v 
       a 
  kecske •    • disznó  d 
         • juh    s 
   •    á 
   tehén    g 
      ló •            • kutya  
 
       • nyúl  
         • szarvas    
       •  medve       egér • 
   •         macska  • 
         oroszlán                

 
 

      nagyság 

– ezt az elemzést azonban sokkal nehezebb volna olyan szavakra elvégezni, ahol a jelentés 
jellegzetes dimenziói nem ennyire egyértelműek (pl. a bútoroknál)  

1.4. A reflektáló jelentés 

– a reflektáló jelentésréteg az affektív jelentésréteg egyik alfaja 
– a reflektáló jelentés a nyelvközösségnek a szóhoz fűződő kollektív viszonyulását tartalmazza 
– pl. a Megváltó több, mint ami az igenévből jelentéstanilag levezethető (az, aki megvált), hiszen 
történetileg és kulturálisan kiegészült olyan képzetekkel és hitbeli meggyőződéssel, amelyek azt 
határozzák meg, hogy egy közösség hogyan viszonyul a szóban foglalt fogalommal kapcsolatban 
– olyan is van, hogy egy kultúrában valamit nem lehet megnevezni: ezek a tabu szavak 
– ilyenkor metaforikus kifejezéssel helyettesítik a ki nem mondható szót 
– ezek a metaforikus kifejezések akár ki is űzhetik a nyelvből az eredeti, tabu szavakat a nyelvből 
éppen amiatt, hogy a közösség által hozzájuk kapcsolt reflektáló jelentés megtiltja használatukat 
– a magyarban az ősi hiedelemvilág nyelvi következménye, hogy az olyan fogalmakra, mint a 
’farkas’ és a ’medve’, az eredeti finnugor megnevezések kihaltak 

1.5. A kollokatív jelentés 

– a kollokatív jelentés-összetevő arra szolgál, hogy megengedje vagy megtiltsa, hogy egy nyelvi jel 
egy másik nyelvi jellel együtt előforduljon 
– pl. a csinos melléknevet lehet együtt használni a lány vagy a házikó szóval (112a–b), de tilos a 
virág, a lakoma, az érzelem szóval (112c–e): 

(112) (a)  csinos lány 
(b) csinos házikó 
(c) *csinos virág 
(d) *csinos lakoma 
(e) *csinos érzelem 
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– az állandósult szókapcsolatokban ugyanez a kényszer határozza meg, hogy a szókapcsolatok elemei 
kötöttek, nem cserélhetők ki mással, l. (113): 

(113) (a) reszket a félelemtől ↔ *rázza a félelem 

(b) rázza a zokogás ↔ *reszket a zokogástól 

1.6. Az asszociatív jelentés 

– asszociatív típusú jelentésnek hívják az affektív jelentések mérésében bemutatott Osgood-féle 
jelentéskomponenseket 
– ezek a jelentéskomponensek, mint láttuk, nem éles határral elkülönítve, hanem skalárisan 
meghatározható (skálán mozgó) összetevők, vagyis fokozati skálán elhelyezkedő jellemzők 
– ezek sem befolyásolják a szó denotatív jelentését 

1.7. A tematikus jelentés 

– a tematikus jelentésréteg a szó távolabbi szövegkörnyezeti viszonyait érintő összetevő 
– azt tapasztaljuk, hogy a nyelvi szerkezetekben kiemeléssel sajátos jelentéstöbblet jön létre, eltérő 
jelentésváltozatok alakulnak ki, pl.: 

(114) (a) A folyosó végén megálltak.  
(b) A folyosó végén álltak meg. 

– (114a): ‘folyamatosan haladtak, majd egy adott helyen megálltak’ 
– (114b): ‘az a pont, ahol megálltak, a folyosó végén volt’ 
– tehát két szerkezetnek lehet azonos a denotatív jelentése, ám a kommunikatív értéke eltérhet attól 
függően, hogy bennük az információ hogyan szerveződik 
– (114a)-nak és (114b)-nek az igazságértéke azonos, mégis van köztük jelentéskülönbség 
– a különbség abból adódik, hogy a két mondat két eltérő kontextust idéz fel, és a szövegkörnyezetet 
más és más kijelentésekkel lehet jellemezni 

2. A szójelentés elemzési módszere: a komponenses elemzés 

– a szójelentés leírásának számos különféle módszere van (komponenses elemzés, prototípuselmélet, 
kétszintű szemantika, kognitív elemzés) 
– ezek közül a komponenses elemzés a legalapvetőbb és legkorábbban kialakult, de ma is jól 
használható elemzési módszer, ezt fogjuk részletesebben megnézni 
– a módszer kiinduló hipotézise: minden egyes szó jelentése szemantikai összetevőkből 
(komponensekből vagy jegyekből) áll 
– két szónak a jelentése annál közelebb van egymáshoz, minél több közös komponensük van, 
illetőleg 
– két szónak minél kevesebb közös szemantikai komponense van, jelentéseik annál távolabb állnak 
egymástól 
– a jegyek vagy komponensek kétértékűek, azaz binárisak: vagy plusz (+), vagy mínusz értékűek (–) 
– egy szemantikai jegy egy szó elemzésében akkor kap plusz értéket (pozitív előjelet), ha a szó 
jelentése tartalmazza azt a jegyet, és akkor kap mínusz értéket (negatív előjelet), ha nem  tartalmazza 
– például az ÉLŐLÉNY szemantikai jegy plusz (+) értékű a kutya szó jelentésében, és mínusz (–) 
értékű az asztal szó jelentésében, vagyis a kutya [+ÉLŐLÉNY], az asztal pedig [–ÉLŐLÉNY] 
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– vegyünk egy összetettebb példát (115): 

(115)   férfi nő lány fiú 
EMBER + + + + 
HÍMNEMŰ + – – + 
FELNŐTT + + – – 

– látjuk, hogy a férfi, nő, lány, fiú szavak jelentésének leírásához három jegyre van szükség: az 
EMBER, a HÍMNEMŰ és a FELNŐTT jegyekre 
– bármelyik vizsgált szó esetén minden jegy vagy + vagy – értéket kap 
– figyeljük meg, a (115)-es elemzésben a férfi-t és fiú-t a HÍMNEMŰ jegy + értékével jellemeztük, a 
nő-t és lány-t pedig ugyanennek a jegynek a – értékével 
– de úgy is elemezhetnénk, hogy a nő és a lány +NŐNEMŰ, a férfi és a fiú pedig –NŐNEMŰ 
– az, hogy melyik jegyet választom egy jellemző tulajdonság leírására, többnyire önkényes 
– nézzük meg most néhány rokonságnév komponenses elemzését a (116)-ban 

(116)   apa  anya  nagybácsi  nagynéni  fivér  nővér  fia  lánya 
HÍMNEMŰ  + – +      –        +       –     + –  
FELMENŐ  + + +      +        –       –     – – 
LEMENŐ  – – –      –        –       –     + + 
KÖZVETLEN + + –      –        +       +     + + 

– figyeljük meg, miért kell a (116)-ös elemzéseiben mind a FELMENŐ, mind a LEMENŐ jegyet 
szerepeltetni 
– igaz, hogy az apa szó jellemezhető lenne bármelyikkel egyedül is: +FELMENŐ vagy – LEMENŐ 
– vagy a fia szó: –FELMENŐ vagy +LEMENŐ 
– ám a fivér vagy a nővér rokonsági viszony azonos szintű viszony, vagyis sem nem felmenő, sem 
nem lemenő ági rokona valakinek a fivére vagy a nővére, tehát egyszerre  –FELMENŐ és –
LEMENŐ  
– olyan természetesen nincs, hogy egy rokonsági viszony egyszerre legyen felmenő is és lemenő is, 
vagyis hogy mindkét jegy + értéket kapjon 
– az elemzés korlátai azonnal előbukkannak: a (116)-ben felvett jegyekkel már nehezen tudnánk 
leírni a többszörösen felmenő vagy lemenő rokonságot leírni, mint pl. a dédnagyapa és dédunoka 
szavak esetében 
– a komponenses elemzés korlátai különösen abban mutatkoznak meg, ahogyan a tárgyak nevének 
jelentését leírják 
– vegyük pl. szék, a zsámoly, a heverő, a pad és a pamlag szavakat a (117)-ben 

(117)   szék  zsámoly  heverő  pamlag  pad 
TÁMLA  + – – + +/– 
HOSSZÚ  – – + +   + 
KÁRPITOZOTT      +/– – + +   – 

– mindegyik jegy, amelyet felvettünk, más-más dolgot jelöl: 
– a TÁMLA a háttámla meglétére vagy meg nem létére utal  
– a HOSSZÚ jegy a jellemző kiterjedésre utal 
– KÁRPITOZOTT jegy pedig a szövettel való bevonásra vagy be nem vonásra 

– nézzük meg, milyen problémákat vet fel ezeknek a jegyeknek az alkalmazása 
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– KÁRPITOZOTT: a zsámolyok általában nem kárpitozottak, de vannak olyan zsámolyok, 
amelyek igen → ennek a jegynek a + értéke csak a zsámoly speciális példányaira igaz 
– TÁMLA: a heverőknek általában nincs támlájuk, de némely heverőknek mégis van 

– ráadásul nem szerepel a jellemzésben, hogy a pamlag lehet ülőbútor is meg fekvőbútor is, a heverő 
viszont csak fekvőbútor lehet 
– ha a sorba még az ágyat is felvennénk, az újabb bonyodalmakhoz vezetne, akkor ugyanis már lenne 

elegendő jegyünk, hogy az ágyat megkülönböztessük a heverőtől → újabb jegyeket kellene 
felvennünk 
– hasonlóan járnánk, ha a szék speciális típusait is felsorolnánk: gyerekszék, etetőszék, fogorvosi szék 
– újabb és újabb jegyeket kellene bevonnunk a leírásba, a leírás pedig áttekinthetetlenül bonyolulttá 
válna 
– úgy látszik, ezek a jegyek csak egy adott jelentéskörbe (= szemantikai mezőhöz) tartozó szavak 
jelentésének elkülönítésére alkalmasak, de arra nem, hogy az egyes szavak jelentését teljes 
egészében, kimerítően leírják 
– nemcsak a tárgyakat nehéz leírni a komponenses elemzéssel, hanem a növényeket és az állatokat is 
– pl. a tigris szó jelentése az Éksz-ben: ‘nagy testű, fekete csíkos bundájú macskaféle ragadozó’ és a 
meghatározás mellett ott van a tigris képe is 
– próbáljuk meg leírni a tigris szó jelentését a definícióból vett alapvető szemantikai jegyekkel: 

[+EMLŐS, +RAGADOZÓ, +MACSKA] 
– ennyi biztosan nem elegendő 
– de a csíkos bunda sem igazán megkülönböztető jegy, hiszen a tigrisnek több változata ismeretes 
– alapszíne pedig lehet sötétebb vagy világosabb, sőt fehér és fekete is lehet, az oldalsávok pedig 
elmosódhatnak 
– amikor a tigrist felismerjük, nem ezek alapján a jegyek alapján ismerjük fel, hanem a képe alapján: 
tudjuk, hogy tipikus esetben egy tigris hogyan néz ki 

→ 
– mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy sem a tárgyak, sem az élőlények nevének a 
jelentése nem írható le megfelelően szemantikai komponensek, jegyek segítségével 
– de ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem is lenne érdemes leírásukhoz szemantikai jegyeket 
felhasználni 
– például a tárgyak jellemző kiterjedését (hosszúság, szélesség, magasság) mindenképp meg kell 
adnunk szemantikai jegyek segítségével, hiszen csak így magyarázható meg a mértéknevekkel 
kapcsolatos viselkedésük (pl. az, hogy miért nem lehet azt mondani egy cigarettára, hogy *10 cm 
magas, csak azt, hogy 10 cm hosszú, illetőleg, hogy miért nem lehet azt mondani egy távolságra, 
hogy *öt háznyi rövid) 
– először nézzük meg a kiterjedést kifejező mellékneveket 
– ezek általában párosan jelennek meg: hosszú – rövid, magas – alacsony, széles – keskeny 
– a párok tagjai közül az egyik jelöletlen, a másik jelölt 
– mindig az a jelöletlen, amelyikből lehet mértékegységnevet képezni, pl. (118): 

(118) (a) alacsony →  *alacsonyság 

magas   →  magasság 

(b) rövid   →  *rövidség 

hosszú   →  hosszúság 
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(c) keskeny  →  *keskenység 

széles   →  szélesség 

– mindig az a jelöletlen, amelyik megjelenhet mértékhatározó mellett, pl. (119): 

(119) (a) *tíz emeletnyi alacsony (c) *egy utcahossznyi keskeny 
tíz emeletnyi magas   egy utcahossznyi széles 

(b) *öt háznyi rövid 
öt háznyi hosszú 

– összehasonlító mondatban csak a jelöletlen szó nem idéz elő előfeltevést (a jelölt szó mindig 
előfeltevéssel jár), pl. (120) 

(120) (a) Ez a ház éppolyan magas, mint amaz. 
előfeltevés: ‘a két ház bármilyen magasságú lehet, alacsony is, magas is’ 

(b) Ez a ház éppolyan alacsony, mint amaz. 
előfeltevés: ‘mindkét ház alacsony’ 

– a párokba állítható hosszú – rövid, magas – alacsony, széles – keskeny mellékneveket poláris 
mellékneveknek nevezzük 
– ennek megfelelően a pozitív, jelöletlen tagot (= a hosszút, a magasat és a széleset) +POL-lal, a 
negatív, jelölt tagot (= a rövidet, az alacsonyat és a keskenyet) –POL-lal jelölhetjük 
– ezt minden jeggyel megtehetjük: a jelöletlen kap + értéket, a jelölt – értéket (így a választás már 
nem annyira önkényes) 
– de jelöletlenség nemcsak akkor áll fenn, ha a poláris melléknévből mértékegységnév képezhető, 
vagy együtt állhat mértékhatározóval 
– vannak olyan esetek, amelyekben a jelöletlenség azt fejezi ki, hogy a poláris melléknévpár egyik 
tagja könnyebben észlelhető az ember számára, mint a másik, pl.: 

– a tárgyak függőleges kiterjedése (vertikális dimenziója, magassága) könnyebben észlelhető, 
mint a vízszintes kiterjedése (a horizontális dimenziója) 
– a horizontális dimenzión belül tárgyaknak a hosszúsága könnyebben észlelhető, mint a 
szélessége  

– ilyenkor a könnyebben észlelhető tagot tekintjük jelöletlennek 
– a könnyebben észlelhető tagot elsődlegesnek, a nehezebben észlelhetőt másodlagosnak is szoktuk 
nevezni 
– ahhoz, hogy egy mértéket jelölő melléknevet szemantikai jegyekkel jellemezzünk, legalább három 
jegyre van szükségünk: POL, VERT, MÁSOD (121): 

(121)   hosszú  széles  magas 
POL  +  +  + 
VERT  –  –  + 
MÁSOD –  +  – 

– a hosszú:  +POL, mert jelöletlen (mértéknév képezhető belőle) 
  –VERT, mert nem fejez ki függőleges dimenziót (magasságot) 
  –MÁSOD, mert a hosszúság elsődlegesen észlelhető a szélességhez képest 
– a széles:  +POL, mert jelöletlen (mértéknév képezhető belőle) 
  –VERT, mert nem fejez ki függőleges dimenziót (magasságot) 
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  +MÁSOD, mert a szélesség nehezebben észlelhető, mint a hosszúság 
– a magas: +POL, mert jelöletlen (mértéknév képezhető belőle) 
  +VERT, mert függőleges dimenziót (magasságot) fejez ki 
  –MÁSOD, mert nem tartalmazi( a függőlegeshez képest nehezebben észlelhető) 
  vízszintes dimenziót 
– ezeknek a szavaknak az ellentétpárjuk a rövid, a keskeny és az alacsony 

– a rövid, a keskeny és az alacsony jelöltek → eltérően a hosszú, széles és magas-tól, –POL-ok 
– egyébként semmi másban nem térnek el a hosszú, széles és magas-tól 
– ezekkel a POL, VERT, MÁSOD jegyekkel nemcsak a kiterjedést kifejező mellékneveket lehet 
leírni, hanem sok más szó jelentésleírásában is van szerepük, pl. a felállít és lefektet igéknél (122) 

(122) (a) Állítsd fel a szobrot! 
(b) Fektesd le a szobrot!   

– attól függően, hogy a szobor áll-e vagy fekszik, vagy a vízszintes, vagy a függőleges dimenzió 
jellemző rá 
– felállít igében a függőleges dimenzió játszik szerepet, a lefektet igében a vízszintes: 

– felállít ‘helyezd a tárgyat függőleges helyzetbe’ 
– lefektet ‘ helyezd a tárgyat vízszintes helyzetbe’ 

– az, hogy milyen tárgyakra alkalmazhatjuk a mértéket jelentő mellékneveket, az attól függ, hogy a 
tárgyaknak milyen tulajdonságai vannak, pl. (123): 

(123) (a) A cigaretta hosszú. 
 *A cigaretta magas. 
(b) *A torony hosszú. 
 A torony magas. 
(c) A rúd hosszú. 
 A rúd magas. 
(d) A kocsi hosszú. 
 A kocsi magas. 
(e) Az alma nagy. 
 *Az alma széles/hosszú/magas. 

– a tárgyaknak a VERT és MÁSOD jegyeken kívül lehetnek más jegyeik is, pl. lehet: 
(a) maximális tengelyük, amit a MAX jeggyel jelölhetünk: 
– ha a maximális tengely függőleges, akkor a tárgy magas (pl. tv-torony) 
– ha a maximális tengely vízszintes, akkor a tárgy hosszú (pl. százlábú) 

→ 
– a cigaretta maximális tengelye vízszintes, ezért a cigaretta nem lehet magas (123a) 
– a torony maximális tengelye függőleges, ezért a torony nem lehet hosszú (123b) 
– a fekvő rúd maximális tengelye vízszintes, ezért a rúd lehet hosszú (123c) 
– az álló rúd maximális tengelye függőleges, ezért a rúd lehet magas (123c) 
(b) fő és nem fő dimenziójuk, amit a FŐ jeggyel jelölhetünk: 
– egy tárgynak lehet több fő dimenziója, de ezek közül csak egy lehet maximális, pl.: 

– a kocsi lehet hosszú is meg magas is, ez mindkettő a kocsi fő dimenziója, de csak a 
hosszú a maximális dimenziója, mert a kocsi legnagyobb kiterjedése vízszintes irányú 
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– az almának szintén több fő dimenziója van (hosszú, széles, magas), de ezek közül 
egyik sem maximális, mert az alma egyik irányban sem terjedelmesebb, mint a többi 
irányban, így pl. a nagy alma mindhárom dimenzióra egyaránt vonatkozik, de egyikre 
sem kiemelkedőbben, mint a többire 
– a cigaretta fő dimenziója a hosszú, és ez egyúttal a maximális dimenziója is 
– az ablaknak két fő dimenziója van, egy vertikális (magas) és egy horizontális 
(széles): 

– a nagy ablak kifejezés mindkét dimenziót magában foglalja 
– a magas ablak kifejezés csak a vertikális dimenziót 
– a széles ablak kifejezés csak a horizontálisat 
– és mi a helyzet a vastag ablakkal? 

– a vastag melléknév nem fejez ki fő dimenziót (csak a hosszú, széles, magas) 
– a vastag ablak esetében a két fő dimenzió (széles, magas) mellett a ‘nem fő’ 
dimenziót jelöli 
– a cigaretta esetében: 

– a fő dimenzió vízszintes, és egyben ez a dimenzió a cigaretta a maximális 

kiterjedése is → ezért beszélhetünk hosszú cigarettáról, de nem beszélhetünk 
magas cigarettáról 
– a cigarettának nincs másodlagos fő dimenziója, tehát szélessége, ezért nem 
beszélhetünk széles cigarettáról, viszont van egy vízszintes irányú nem fő 
dimenziója, ezért beszélhetünk vastag cigarettáról 

– ábrázoljuk a négy tárgy dimenzióit (124–127) 

(124) magas, hosszú és széles kocsi   (125) vastag cigaretta 
 
 
 3DIM       3DIM 
 
 
 +FŐ      +FŐ  –FŐ 
         (vastag) 
 
–VERT +VERT    –VERT  
  (magas)     
 
 

+MAX  –MAX      +MAX 
 
 
–MÁSOD +MÁSOD     –MÁSOD   
(hosszú) (széles)     (hosszú)   
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(126)  magas, széles és vastag ablak (127) nagy alma 
 
 
   3DIM     3DIM 
 
 
  +FŐ  –FŐ    +FŐ (mindhárom dimenzióban) 
    (vastag) 
 

+VERT –VERT     
      
 

+MAX  –MAX     –MAX (egyik irányban sincs max.) 
(magas)          

 
   +MÁSOD    –MÁSOD (nincs vastagsága)  
   (széles)      (nagy) 

3. A jelentésfelbontás (a szemantikai dekompozíció) 

– láttuk pl. a rokonságneveknél, a tárgyak és az élőlények nevének leírásánál, hogy a komponenses 
elemzésnek megvannak a maga korlátai 
– a komponenses elemzésnek van egy továbbfejlesztett változata: a jelentésfelbontás 
– a jelentésfelbontás nem bontja komponensekre a szó teljes jelentését, legfeljebb egy részét 
– a jelentésnek azt a részéről, amelyet nem bont komponensekre, pedig egyszerű állításokat fogalmaz 
meg, ún. elemi predikátumokat 
– aztán pedig megállapítja, hogy hogyan függnek össze ezek az elemi predikátumok, vagyis milyen 
kapcsolat, összefüggés van közöttük 
– ezeket a kapcsolatokat, összefüggéseket logikai operátorokkal fejezi ki 
– vagyis abban a jelentésleírásban, amelyet a jelentésfelbontás alkalmaz, az elemi predikátumokat 
logikai operátorok kapcsolják egymáshoz: így az elemzés szemantikai ábrázolásokat (szemantikai 
reprezentációkat) hoz létre, amelyekből leolvashatók a szó jelentésének legfontosabb tulajdonságai 
– nézzünk egy példát: emlékezzünk a (116)-os példára, amelyben rokonságnevek leírását néztük meg 
komponenses elemzéssel a HÍMNEMŰ, FELMENŐ, LEMENŐ, KÖZVETLEN szemantikai jegyek 
segítségével, és megállapítottuk, hogy ezekkel a jegyekkel nem tudjuk leírni a többszörösen lemenő 
vagy felmenő rokonságot 
– nézzünk meg most néhány rokonsági viszonyt a jelentésfelbontás módszerével 
– nézzük meg, milyen elemi predikátumokat lehet megfogalmazni arra a rokonsági viszonyra 
vonatkozóak, hogy apa, nagybácsi, nővér, ill. fia vkinek 
– ehhez elöljáróban tudnunk kell a következőket: 

(a) az elemi predikátumok kétfélék lehetnek: 
(i) egyargumentumúak: valamely dolog egy tulajdonságát írják le  

(Péter hímnemű.) 
(ii) többargumentumúak: két vagy több dolog közti viszonyt írnak le (Péter  

Petikének a szülője.) 
(b) az elemi predikátumokat összekapcsoló logikai operátorok ugyanolyan  
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viszonyokat fejeznek ki, mint a mellérendelő mondatok kötőszói (és, vagy stb.), 
pl. ha azt mondom, hogy Péter Petikének az apja, akkor egyszerre, egyidejűleg állítom 
azt is, hogy Péter hímnemű, és azt is, hogy Péter Petikének a szülője: vagyis a két 

elemi predikátumot egyszerre állítom → egy és logikai operátorral kapcsolhatom 
össze 

– nézzük most a (128)-as példasort: 

(128) jelmagyarázat: ≡ az azonosság jele 
    & a konjunkció, a logikai és jele 

∨ a diszjunkció, a logikai vagy jele 

(a) APA(x,y) ≡ SZÜLŐ(x,y) & HÍMNEMŰ(x) 

(b) NAGYBÁCSI(x,y) ≡ SZÜLŐ(z,y) & TESTVÉR(x,z) & HÍMNEMŰ(x) 

(c) NŐVÉR(x,y) ≡ TESTVÉR(x,y) & NŐ(x) 

(d) FIA(x,y) ≡ SZÜLŐ(y,x) & HÍMNEMŰ(x) 

– ezeket a formalizált leírásokat a következőképp lehet kiolvasni, nézzük a (128a)-t: 
– HÍMNEMŰ(x) x hímnemű (mintha azt mondanám, Péter hímnemű.) 
– SZÜLŐ(x,y)  x szülője y-nak (Péter a szülője Petikének.) 
– APA(x,y)  x apja y-nak (Péter az apja Petikének.) 

– ezeket az egyszerű állításokat nevezzük elemi predikátumoknak: a HÍMNEMŰ(x) egy 
egyargumentumú predikátum, hiszen tulajdonságot fejez ki, a SZÜLŐ(x,y) pedig kétargumentumú, 
hiszen  
– ezek között az egyszerű állítások között kapcsolatok vannak, vagyis az elemi predikátumokat 
valamelyik logikai operátorral össze lehet kapcsolni 
– (128a) esetében az apa szó jelentését látjuk elemi predikátumokkal leírva: 

– először olvassuk ki: ha x apja y-nak, akkor x szülője y-nak és x hímnemű (és fordítva is 
igaz) 
– az apa szó jelentése viszony, két ember közti rokonsági viszony 
– ezt egy kétargumentumú elemi predikátummal lehet leírni: vki (x) egy másik vkinek (y) az 
apja: APA(x,y) 
– az apa jelentését fel lehet bontani két másik elemi predikátumra: az apa az vkinek a szülője 
(kétargumentumú predikátum, SZÜLŐ(x,y)), továbbá hímnemű (egyargumentumú 
predikátum, HÍMNEMŰ(x,y)) 
– a SZÜLŐ és a HÍMNEMŰ predikátum egyszerre érvényesek, vagyis köztük a viszonyt egy 
és logikai operátor fejezi ki 

– a ≡ jel azonosságot fejez ki, vagyis azt, hogy ami az egyik oldalán szerepel, az megegyezik 
a másik oldalán lévővel 
– úgy is lehet mondani, hogy ez egy oda-vissza implikáció, hiszen azt fejezi ki, hogy ha az 
egyik oldalán lévő állítás igaz, akkor a másik oldalán lévő is, és fordítva: ha a másik oldalán 
lévő állítás igaz, akkor az egyik oldalán lévő is, tehát: ha valaki apja egy másik vkinek, akkor 
az a vki a szülője annak a másik vkinek, továbbá még hímnemű is, illetőleg megfordítva: ha 
vki hímnemű és szülője egy másik vkinek, akkor az a vki az apja egy másik vkinek 

– (128b) a nagybácsi jelentését elemzi elemi predikátumokkal: 
– olvassuk ki: ha x nagybácsija y-nak, akkor z szülője y-nak és egyúttal x testvére z-nek és 
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egyúttal x hímnemű (és mindez fordítva is igaz) 
– itt három matematikai változót találunk: x, y és z  
– a könnyebb áttekinthetőség kedvéért helyettesítsük be őket tulajdonnevekkel: 

x = Zoltán, y = Petike, z = Péter 
– az azonosságjel két oldalán a következő elemi predikátumokat találjuk: 

– az egyik oldalon egyetlen elemi predikátum van: 
x a nagybácsija y-nak: Zoltán a nagybácsija Petikének. 
(kétargumentumú predikátum, viszonyt fejez ki x és y között) 

– a másik oldalon három elemi predikátum van: 
(i) z szülője y-nak: Péter a szülője Petikének. 

(kétargumentumú predikátum, viszonyt fejez ki z és y között) 
 és (&) 

(ii) x testvére z-nek: Zoltán a testvére Péternek. 
(kétargumentumú predikátum, viszonyt fejez ki x és z között) 

és (&) 
(iii) x hímnemű: Zoltán hímnemű. 

(egyargumentumú predikátum: x-nek egy tulajdonságát nevezi meg) 
– a három elemi predikátumot egy és (&) logikai operátor kapcsolja össze 

– az azonosságjel két oldala megfordítható: ha x nagybácsija y-nak, akkor z a szülője y-nak és 
x testvére y-nak és x hímnemű, és visszafelé is igaz: ha z a szülője y-nak és x testvére y-nak és 
x hímnemű, akkor x nagybácsija y-nak 

– a (128c) a nővér jelentését elemzi elemi predikátumokkal (x = Éva, y = Péter): 
– ha x nővére y-nak, akkor x testvére y-nak és x nő (és visszafelé is igaz): ha Éva a nővére 
Péternek, akkor Éva a testvére Pétenek és Éva nő (és vissza).  
– az azonosságjel bal oldalán egy kétargumentumú predikátum van, jobb oldalán pedig egy 
kétargumentumú és egy egyargumentumú predikátumot kapcsol össze egy és (&) logikai 
operátor 

– a (128d) a fia vkinek elemzése olvasható (x = Petike, y = Péter): 
– ha x fia y-nak, akkor y szülője x-nek és egyben x hímnemű (és fordítva): ha Petike fia 
Péternek, akkor Péter szülője x-nek és egyben Petike hímnemű (és fordítva) 
– az azonosságjel bal oldalán egy kétargumentumú elemi predikátum van, jobb oldalán pedig 
egy kétargumentumú és egy egyargumentumú elemi predikátumot egy és (&) logikai operátor 
kapcsol össze 

– nézzünk most olyan rokonsági viszonyokat, amelyeket a komponenses elemzéssel nehéz lett volna 
ábrázolni, pl. a nagyapa és a dédunoka elemzését (129a–b): 

(129) (a) NAGYAPA(x,y) ≡ SZÜLŐ(x,z) & SZÜLŐ(z,y) & HÍMNEMŰ(x)  

(b) DÉDUNOKA (x,y) ≡ SZÜLŐ(y,u) & SZÜLŐ(u,v) & SZÜLŐ(v,x) 

– vegyük először a nagyapa jelentésleírását (129a): 
x = Öregpéter  y = Petike z = Péter 
– ha x nagyapja y-nak (Öregpéter a nagyapja Petikének), akkor: 

(i)  x szülője z-nek: Öregpéter az apja Péternek. (kétargumentumú pred.) 
és (&)  
(ii) z szülője y-nak: Péter a szülője Petikének. (kétargumentumú pred.) 
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és (&) 
(ii) x férfi: Öregpéter hímnemű. (egyargumentumú pred.) 

és mindez visszafelé is igaz  
– nézzük a dédunoka jelentésleírását (129b): 

x = Petike     u = Öregpéter     y = Nagyonöregpéter     v = Péter  
– ha x dédunokája y-nak (Petike a dédunokája Nagyonöregpéternek), akkor: 

(i) y szülője u-nak: Nagyonöregpéter a szülője Öregpéternek.  
(kétargumentumú predikátum) 

és (&)  
(ii) u szülője v-nek: Öregpéter a szülője Péternek. 

(kétargumentumú predikátum) 
és (&) 
(iii) v szülője x-nek: Péter a szülője Petikének. 

(kétargumentumú predikátum) 
és viszont 

– figyeljük meg (129b)-ben, hogy a korábbiaktól eltérően nincs elemi predikátum x nemére 
vonatkozóan: ez azért van, mert a dédunoka lehet hímnemű és nőnemű is 
– az igék jelentését is lehet jelentésfelbontással ábrázolni: 

– a tárgyatlan igék egyargumentumú predikátumok (csak cselekvőjük van) 
– a tárgyas igék kétargumentumúak (az egyik argumentum a cselekvő, a másik a cselekvést 
elszenvedő) 

– az, hogy egy predikátum elemi predikátumnak tekinthető-e, az attól függ, hogy vissza lehet-e 
vezetni egy másik predikátumra vagy nem: 

– ha visszavezethető, akkor nem elemi predikátum 
– ha nem vezethető vissza, akkor elemi predikátum 

– a FUT(x), a NÉZ(x,y) vagy MOZDUL(x) elemi predikátum 
– a MOZDÍT viszont nem elemi, mert visszavezethető másik predikátumra (130): 

(130) MOZDÍT(x,y) ≡ OKOZ(x, MOZOG(y)) 
 x mozdítja y-t: ‘x okozza, hogy y mozog’  

– nézzük a szépül és a megszépül igéket (131a–b): 

(131) (a) SZÉPÜL(x) ≡ VÁLIK(x, SZEBB(x)) 

(b) MEGSZÉPÜL(x) ≡ VÁLIK(x, SZÉP(x)) 

– mindkét ige jelentésében megvan az ‘állapotváltozás’ jelentésösszetevő, amelyet a VÁLIK(x,p)-vel 
ábrázolhatunk (p = amivé, amilyenné válik): 

– szépül ‘szebbé válik’ 
– megszépül ‘széppé válik’ 

– nézzük a felébreszt ige szemantikai ábrázolását (132): 

(132) FELÉBRESZT(x,y) ≡ TESZ(x,p) & (OKOZ (p, VÁLIK(y, ÉBER(y)))) 

– a felébreszt jelentése így írható körül: x akkor ébreszti fel y-t, ha tesz valamit 
– ez a valami van jelölve p-vel 
– p lehet például az, hogy ‘x becsapta az ajtót’, ‘x megrázta y-t’ 
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– p következtében y az alvás állapotából az ébrenlét állapotába kerül 
– a TESZ(x,p) a legáltalánosabb cselekvést kifejező predikátum: egy cselekvő vmilyen cselekvést, és 
ennek következtében vmilyen tényállást hoz létre 
– a cselekvések, viszonyok, tulajdonságok jelentéseit nemcsak egyedekre fogalmazhatjuk meg, 
hanem egyedek osztályaira is 
– a (132)-ben a felébresztés eseményét két egyedre, x-re és y-ra írtuk le 
– de a felébreszt jelentése minden olyan egyedre vonatkozik, akire (132)-es képlet jobb oldala 
érvényes 
– ezt a ‘minden olyan egyedre vonatkozik’ megjelölést univerzális kvantorral lehet jelölni  

(∀ = ’valamely halmaz minden elemére igaz’) 
– nézzük a (133)-ban az apa leírását nem egyedekre vonatkozóan, hanem általánosan (ilyenkor az 
egyedre vonatkozó állítást szögletes zárójelek közé tesszük, és eléje írjuk azokat az univerzális 
kvantorokat, amelyekre vonatkozóan igaz az állítás): 

(133) ∀x∀y[APA(x,y)≡(HÍMNEMŰ(x) & SZÜLŐ(x,y))] 

– a képlet kiolvasása: minden x-re és y-ra igaz a következő: ha x apja y-nak, akkor x hímnemű és x 
szülője y-nak (illetőleg fordítva) 

– előfordul olyan jelölés is, amelyben a ≡ jel helyett ↔ jel áll 
– van olyan is, hogy egy állítás sem nem egy meghatározott egyedre, sem nem minden(ki)re 
vonatkozik, hanem van(nak) olyan(ok), aki(k)re/ami(k)re vonatkozik: ez az egzisztenciális kvantor  

(∃ = ’egy halmaz legalább egy elemére igaz’), pl. a (134a–b) mondatokban: 

(134) (a) Anna süt valamit. 
‘van olyan dolog, amire igaz, hogy Anna süti’ 
a = Anna y = a dolog, amit Anna süt 

∃y[SÜT(a,y) & DOLOG(y)] 
‘van olyan y, amelyre igaz, hogy Anna süti y-t és y egy dolog (valami)’ 

(b) Éva találkozik valakivel. 
‘van olyan személy, akire igaz, hogy Éva találkozik vele’ 
é = Éva y = a személy, akivel Éva találkozik 

∃y[TALÁLKOZIK(é,y) & SZEMÉLY(y)] 
‘van olyan y, amelyre igaz, hogy Éva találkozik vele és y egy személy (valaki)’ 

– nézzük az univerzális és az egzisztenciális kvantor együttes megjelenését a felébreszt ige 
jelentésleírásában (135): 

(135) ∀x∀y[FELÉBRESZT(x,y)] ≡ ∃p[TESZ(x,p) & OKOZ(p, VÁLIK(y, ÉBER(y)))] 
‘minden x-re és y-ra igaz, hogy ha x felébreszti y-t, akkor van legalább egy olyan 
tényállás, amikor x megteszi p-t, és p azt okozza, hogy y éberré válik’ 

– a ∃p olvasata: ‘van (legalább egy) olyan tényállás (amely az állapotváltozást előidézi)’ 
– előfordul, hogy egy predikátumnak több mint két argumentuma van, ilyen például az ad ige 
– az ilyen esetben a többargumentumú predikátumot kétargumentumú predikátumokra vezetjük 
vissza, azoknak a segítségével ábrázoljuk, pl. (136–137)-ben az ad és a kap ige: 
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(136) ∀x∀y∀z[AD(x,y,z) ≡ OKOZ(x, VÁLIK(POSS(x,y), POSS(z,y)))] 
birtokviszony = POSS(x,y) ‘vkinek van vmije, x-nek van y-ja’ 
az ad ige három kötelező vonzatot kíván: ad vki (x) vmit (y) vkinek (z) 
egyedi személyekre és tárgyra megfogalmazva az ad ige jelentését: 
x = János y = virág z = Éva  
János virágot ad Évának. 
‘János azt okozza, hogy a János által birtokolt virág váljon Éva által birtokolt virággá’ 
formalizáltabb megfogalmazásban: 
‘x azt okozza, hogy az y által birtokolt y váljon z által birtokolt y-ná’ 
általánosan megfogalmazva: 
‘minden x-re, y-ra és z-re igaz, hogy x azt okozza, hogy az x által birtokolt y váljon z 
által birtokolt y-ná’ 

(137) ∀x∀y∀z[KAP(y,x,z) ≡ POSS(x,z,t1) & ¬ POSS(y,z,t1) & TESZ(x,u,t2) &  
OKOZ(u, POSS(y,z,t3)))] 
‘minden x-re, y-ra és z-re igaz, hogy ha y kap x-től z-t, akkor a következő történik: t1 
időpontban x birtokolja z-t, és y nem birtokolja z-t, és t2 időpontban x megteszi u-t, és 
ez az u azt okozza, hogy t3 időpontban y birtokolja z-t’ 

4. A lexikai egységek jelentésének összefüggései a nyelvi rendszerben: szinonímia, poliszémia, 
homonímia 

– idézzünk fel néhány korábbi megállapítást: 
(i) korábban megvizsgáltuk, hogy a szavak jelentése jelentésrétegekből áll, mint pl. a 
denotatív jelentésréteg, a konnotatív jelentésréteg, a stílusbeli jelentésréteg stb. 
(ii) korábban arról is esett szó, hogy a strukturális szemantika a jelentésviszonyokat vizsgálja, 
vagyis azt, hogy egy nyelvben az egyes szavak, mondatok jelentése milyen viszonyban állhat 
egymással, és olyan jelentésviszonyokat tár fel, mint az ellentmondás, az antonímia, a 
hiponímia és hiperonímia, stb. – ezeket a jelentésviszonyokat a formális szemantika 
eszköztárával írja le, általában implikációs viszonyok formájában 
(iii) de nem minden jelentésviszony adható meg implikációs viszonnyal, illetőleg van olyan 
jelentésviszony, amelyet nem kizárólag implikációs viszonnyal lehet kifejezni: ilyen 
jelentésviszonyok jelenhetnek meg többek között a szinonímiában, a poliszémiában és a 
homonímiában 

– ezeknek a megvizsgálásához először is emlékezzünk vissza arra, hogyan is épül fel egy nyelvi jel 
(138): 

(138)  jel    nyelvi jel (morféma: szótő, toldalék) 
         szék 
 
 
 jelölő  jelölt  hangalak valami (fogalom) 
     /se:k/  ‘egyszemélyes ülőbútor’   

– a nyelvi jel mindig egy hangalak és egy fogalom kapcsolatából áll 
– a hangalak felidézi azt az önmagán kívüli dolgot (fogalmat), amire a jel utal 
– a hangalak és a fogalom között lévő felidéző kapcsolat a jelentés (kicsit leegyszerűsítve: „a jelnek 
jelentése van”) 
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– a nyelvekben az a leggyakoribb, hogy egy jelnek csupán egyetlen jelentése van, tehát egy bizonyos 
hangalak csupán egyetlen jelölttel kapcsolódik össze 
– vagyis a szavaknak egyetlen jelentésük van, illetőleg egy bizonyos fogalmat egyetlen hangalak idéz 
fel, pl. a (138)-as példában a /se:k/ hangalak az ‘egyszemélyes ülőbútor’ fogalmat idézi fel, és 
viszont: az ‘egyszemélyes ülőbútor’ fogalmat a /se:k/ hangalak idézi fel (a szék jelnek egyetlen 
jelentése van) 
– de nem minden morféma (szótő, toldalék) esetében ilyen egyszerű a viszony 
– gondoljunk arra, hogy ugyanazt a fogalmat felidézheti több hangalak is, pl. (139a) 
– de az is előfordulhat bármely nyelvben, hogy ugyanaz a hangalak több fogalmat is felidéz, pl. (139b–c) 

(139) (a) eb–kutya, kamasz–serdülő, veszedelmes–kockázatos, okos–értelmes  
(b) ár, nyúl, fog, vár, lép 
(c) körte, daru, toll 

4.1. A szinonímia 

– figyeljük meg, mi a jelentésviszony a hangalakok és a fogalmak között ezekben az esetekben (140): 
(140) [139a]: hangalak1 = /kucA/  

  fogalom1 = ‘kifinomult szaglású, ragadozó háziállat’ 
  hangalak2 = /Eb/  

  fogalom 2 = ‘kifinomult szaglású, ragadozó háziállat’ 

 hangalak1 ≠ hangalak2 
 fogalom1 = fogalom 2  

 kutya 
(jel1) 

 
   

 /kucA/  ‘kifinomult szaglású, ragadozó háziállat’ 

(hangalak1) (fogalom1) 

 eb 
(jel2) 

 
   

 /Eb/  ‘kifinomult szaglású, ragadozó háziállat’ 

(hangalak2) (fogalom2) 

összefoglalva: 

 hangalak1: /kucA/ 

 
 
 
   
 

 hangalak2: /Eb/ fogalom1–2: ‘kifinomult szaglású, ragadozó háziállat’ 
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– ezt a jelentésviszonyt szinonímiának nevezzük, a két eltérő jelet pedig, amelyek eltérő 
hangalakjukkal azonos jelentést idéznek fel, szinonim (több jelentésű) szavaknak vagy 
szinonimáknak 
– a szinonimák jelentése nem teljesen esik egybe: jelentésrétegeik közül csak a denotatív 
jelentésrétegük egyezik meg mindig 
– vegyük pl. a nő, asszony, némber, hölgy szavakat: ezeknek denotatív jegyeik azonosak [+humán, + 
felnőtt, – hímnemű], de sem konnonatív, sem stilisztikai jelentésrétegeik nem egyeznek meg 
– vagyis teljes szinonímia nincsen: két szó akkor állhatna teljes szinonímiában, ha minden nyelvi 
környezetben kicserélhetők lennének egymásra, de ilyen nemigen szokott előfordulni, pl.: (141) 

(141)    veszélyes–kockázatos 
Ez egy veszélyes vállalkozás.  Ez egy kockázatos vállalkozás. 
Ez egy veszélyes vadállat.  *Ez egy kockázatos vadállat. 

4.2. A homonímia 

– (139b–c)-ben olyan lexikai egységeket, szavakat soroltunk fel, amelyek esetében épp a szinonímia 
fordítottját tapasztalhatjuk: azonos hangalakok eltérő fogalmakat idéznek fel 
– figyeljük meg először a (139b)-t a (142)-es példában ábrázolva: 

(142) [139b]: hangalak1 = /va:r/  
  fogalom1 = ‘egy helyben marad’ 
  hangalak2 = /va:r/  
  fogalom2 = ‘falakkal, bástyákkal megerősített hely’ 

 hangalak1 = hangalak2 

 fogalom1 ≠ jelentés2    

 vár 
(jel1) 

 
   

 /va:r/  ‘egy helyben marad’ 
(hangalak1) (fogalom1) 

 vár 
(jel2) 

 
   

 /va:r/  ‘falakkal, bástyákkal megerősített hely’ 
(hangalak2) (fogalom2) 

összefoglalva: 
   fogalom1: ‘egy helyben marad’ 

     
 
 
   
hangalak1–2: /va:r/   fogalom2: ‘falakkal, bástyákkal megerősített hely’ 
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– a (142)-ben ábrázolt jelentésviszony homonímiának nevezzük, a két jelet pedig, amelyek azonos 
hangalakkal egymástól független, eltérő fogalmakat idéznek fel, amelyek semmiféle 
jelentésviszonyban nem állnak egymással, homonim (azonos hangalakú) szavaknak vagy 
homonimáknak nevezzük  
– a homonimák még szófaj tekintetében is eltérhetnek, pl.: vár, nyúl, fog, lép 
– de természetesen vannak azonos szófajú homonimák is, mint pl. az ár  

4.3. A poliszémia 

– a (139c)-ben szintén olyan szavak szerepelnek, amelyekben azonos hangalak eltérő jelentéseket 
idéz fel: körte, daru, toll 
– mégsem sorolhatjuk őket a homonimák közé 
– miért? 
– azért, mert ezeknek a szavaknak az esetében az azonos hangalak mellett a fogalmak sem 
függetlenek egymástól 
– figyeljük meg (143)-ban a körte, daru, toll szavak jelentését (a hangalak által felidézett fogalmat): 

(143) (a) körte1: ‘az almával rokon, a szára felé megnyúlt termésű gyümölcs’ 
körte2: ‘villanyárammal világító izzólámpa’ 
daru1: ‘szürke tollazatú, vonuló, nagy gázlómadár’ 
daru2: ‘nagy teher felemelésére alkalmas emelőszerkezet’ 
toll1: ‘a madár testén lévő, sűrű, vékony gerincből és finom lemezes szálakból 
álló szaruképződmény’ 
toll2: ‘tintával való írásra használt íróeszköz’ 

– ezeknek a szópároknak a tagjai közül az egyik (a (143)-as példában az 1-es alsó indexszel jelölt tag 
a nyelv története során korábban jött létre, mint a másik 
– a második jelentés később jött létre úgy, hogy a már meglévő jel hangalakját alkalmazták egy új 
jelben is, amellyel egy újonnan megnevezendő dolgot kívántak megnevezni 
– azon az alapon kezdték az egyik dolog jelét egy másik dolog jeleként is alkalmazni, mert a két 
dolog között valamilyen kapcsolat, hasonlóság volt: hasonló forma, azonos anyag stb. 
– a madár neve azért válhatott az emelőszerkezet nevévé is, mert hasonló a formájuk 
– a gyümölcs neve azért válhatott a világítóizzó névévé is, mert hasonló a formájuk 
– a madárt borító szaruképződmény azért válhatott az íróeszköz nevévé is, mert abból készítették 
– figyeljük meg az ábrázolást a (144)-ben: 

(144) [139c]: hangalak1 = /tol:/  
  fogalom1 = ‘szaruképződmény a madár testén’ 
  hangalak2 = /tol:/  
  fogalom2 = ‘íróeszköz’ 

 fogalom1 ∩ fogalom2  (a két fogalom jelentésjegyeinek van közös része,  

azaz metszete: ∩) 

hangalak1 (⇒) = hangalak2 
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      toll     
      (jel1) 

 
   

       /tol:/  ‘szaruképződmény 
         a madár testén’ 

      (hangalak1) (fogalom1) 
 

  toll 
(jel2) 

 
   

     /tol:/  ‘íróeszköz’ 
    (hangalak2) (fogalom2)  

– ez a jelentésviszony a poliszémia, a két jelet pedig, amelyek azonos hangalakúak és egymással 
kapcsolatban álló jelentésűek, poliszém (többjelentésű) szavaknak vagy poliszémáknak nevezzük 
– nincs eldöntve az az elméleti kérdés, hogy a poliszém szavak esetében több jelről van-e szó (145a), 
amelyeknek kapcsolat van a jelentésük között, vagy pedig egyetlen jelről van szó (145b), amelyben 
egy hangalakhoz több (közös jelentésjegyeket tartalmazó) fogalom is kapcsolódik 

(145) (a)     (b) 

toll      toll 
(jel1) 
 
   

 /tol:/  ‘szaruképződmény  /tol:/    ‘szaruképződmény’     ‘íróeszköz’ 
   a madár testén’      (hangalak1)       (fogalom1)      (fogalom2) 

(hangalak1) (fogalom1) 
 
 
 
 

toll 
(jel2) 

 
   

 /tol:/  ‘íróeszköz’ 
(hangalak2) (fogalom2)    

– figyeljük meg, az imént bemutatott elnevezések mind a névátvitelnek a tipikus példái (ezeket a 
példákat hagyományosan metonímiának nevezik, a kognitív alapú stilisztika viszont metaforának 
nevezi azon az alapon, hogy a leképezésben a forrástartomány bizonyos elemei megfelelnek a 
céltartomány bizonyos elemeinek)  
– a poliszém szavak mind a következő művelettel keletkeznek: egy bizonyos hangalak, amely egy 
bizonyos jelöltre utal, egy másik jelöltre is elkezd utalni azon az alapon, hogy a két jelölt között 
valamilyen kapcsolat van: hasonló a formájuk, azonos anyagból vannak stb. 
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4.4. Szinonímia, homonímia és poliszémia nem csak a lexikai egységek szintjén 

– szinonímia, homonímia és poliszémia nemcsak a lexikai egységes (szavak) között lehetséges, 
hanem annál összetettebb szerkezetekben és toldalékmorfémákban is 
– pl.: a (146)-os példában a két szerkezet jelentései egymással szinonim viszonyban állnak: a 
szinonimitás forrása az ad és a kap belső összefüggése: az ad feltételezi a kap jelentését és fordítva 
→ a két szerkezet felcserélhető egymással 

(146) Jól megadták nekem. 
Jól megkaptam a magamét. 

– a (147)-es példában szinonim toldalékmorfémákat láthatunk, mindegyikük gyakorítást fejez ki: 

(147) csapkod, csapdos, tördös, tördel, nyeldes, nyeldekel    

– a magyar főnévragozás és igeragozás paradigmáiban számos olyan toldalék van, amely forrása 
lehet homonímiának, pl. (148) 

(148) embert – kért 

–  -t tárgyrag és a -t múltidő jel grammatikai homonimák: azonos hangalak eltérő grammatikai 
jelentéssel és funkcióval 
– a (149)-es példában grammatikai poliszémiával találkozunk: 

(149) karom –  akarom 
karod –  akarod 
karja –  akarja 

– a főnév birtokos személyjele és az igei személyragok a (149)-es példában poliszémák 
– ugyanis a ezeknek a toldalékpároknak a hangalakja azonos, a jelentésük pedig összefügg egymással 
(mindegyik toldalékpár azonos számot és személyt fejez ki), de eltérő funkcióban használatosak (a 
pár egyik tagja a birtokos számát és személyét fejezi ki, másik tagja pedig az ige alanyának számát és 
személyét) 

5. A mondat időszerkezete 

– az emberi nyelv egyik olyan tulajdonsága, amely elkülöníti az állati kommunikációtól, az, hogy az 
ember nemcsak a jelenben zajló eseményekről tud beszélni, hanem a múltban történtekről is és a 
jövőben bekövetkezendőkről is 
– azt az időt, amelyben egy közlemény elhangzik, beszédidőnek nevezzük: ez mindig az az aktuális 
jelen idő, amikor a beszélő a közleményt elmondja/leírja 
– ehhez a beszédidőhöz képest az esemény, amelyről a közlemény szól, történhet előbb, később vagy 
a beszédidővel azonos időben 
– a közleményben megfogalmazott esemény idejét eseményidőnek nevezzük 
– az eseményidő lehet múlt idő, jövő idő vagy jelen idő: 

(a) a múlt idejű eseményidő a beszédidőt megelőzi, tehát a mondatban megfogalmazott 
esemény a beszédidőnél korábban történt, pl. (150a) 
(b) a jelen idejű eseményidő a beszédidővel egyidejű, tehát a mondatban megfogalmazott 
esemény pontosan a beszédidővel azonos időben történik, pl. (150b) 
(c) a jövő idejű eseményidő a beszédidőt követi, tehát a mondatban megfogalmazott esemény 
a beszédidőnél későbben történik, pl. (150c) 
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(150) (a) Ödön tegnap fogott egy békát.  – múlt idejű eseményidő 
(b) Kati a táncteremben van.   – jelen idejű eseményidő 
(c) A gróf holnap párbajozni fog a márkival. – jövő idejű eseményidő  

   beszédidő 
 

MÚLT    JELEN    JÖVŐ   
              

eseményidők 
Ödön tegnap fogott egy békát. Kati a táncteremben van. A gróf holnap párbajozni fog a márkival. 

– a mondatokban használt múlt idő, jelen idő és jövő idő tehát eseményidők, amelyeket a 
beszédidőhöz viszonyítunk, tehát amelyek azt fejezik ki, hogy a mondatban foglalt esemény a 
beszédidőhöz képest mikor történik: a beszédidőnél korábban, későbben vagy vele egyszerre 
– a magyar mondatokban az időviszonyokat igeidők és időhatározók fejezik ki: 

(a) a múlt időt az igealakon megjelenő múltidő-jel: -t, -tt – ezen kívül megjelenhet a 
mondatban korábbra utaló időhatározó: tegnap, már régóta stb.  
(b) a jelen időt az igealakon meg nem jelenő időjel, vagyis zéró morféma – ezen kívül 
megjelenhet a mondatban az egyidejűségre utaló időhatározó: most, ebben a pillanatban. 
(c) a jövő időt pedig körülírás:  
– a fog segédige jelen idejű alakja + az ige főnévi igenévi alakja (151a) vagy  
– a majd + az ige főnévi igenévi alakja (151b), illetőleg  
– a jelen idejű igealak a jövőre utaló időhatározóval, pl.: (151c)  
– a jövő idő körülírása is kiegészülhet a későbbre utaló időhatározóval: holnap, jövőre stb.,  
– de a magyarban míg a múlt és a jelen időt a megfelelő igeidő önmagában is ki tudja fejezni 
időhatározó nélkül, addig a nem körülírt jövő időt kizárólag időhatározóval tudja kifejezni, 
hiszen a jelen idejű igealak önmagában nem utal a jövőre 
(151) (a) Meg fogom tenni. 

(b) Majd megteszem. 
(c) Holnap megteszem. 

– ezek az igeidők nincsenek olyan sokan, hogy bonyolultabb időviszonyokat ki tudjanak fejezni, pl. 
azt, hogy két múltbeli esemény egymáshoz képest időben hogyan helyezkedik el, vagy hogy két 
jövőbeli esemény sorrendje mi lesz 
– az egymáshoz képest is eltérő időben történő múltbeli és a jövőbeli eseményeket a időhatározókkal 
(152a) és időhatározói mellékmondatokkal lehet a mondatban kifejezni (152b): 

(152) (a) A manók tegnap, a tündérek pedig tegnapelőtt érkeztek a tanácskozásra. 
(b) A manók csak azután érkeztek, hogy a tündérek elfoglalták 

helyüket a tanácskozáson. 
         beszédidő 
 
   MÚLT     JELEN  JÖVŐ  
           eseményidők 
 a tündérek érkezése a manók érkezése 
(a) tegnapelőtt  tegnap 
(b) a tündérek  a manók azután érkeztek  
 elfoglalták helyüket  
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–  eltérően a magyartól az indoeurópai nyelvek jelentős hányadában ezeket az eltérő múlt vagy jövő 
időket eltérő morfológiai kategóriák is kifejezhetik, pl. az angolban a régmúlt és a múlt (153): 

(153) John had left the office before Mary came. 
 ‘János már elhagyta az irodát, amikor Mária megjött.’ 

        beszédidő 
 
   MÚLT     JELEN  JÖVŐ  
           eseményidők 
 John had left the office Mary came 

– az események tehát időben történnek, méghozzá két szempontból: 
(a) egyfelől az események valamihez képest történnek időben: 

– a beszédidőhöz képest, valamint (múlt, jelen, jövő) 
– egymáshoz képest (korábbi múlt, későbbi múlt) 

(b) másfelől pedig az események lezajlásának van saját időbeli lefolyásuk, időtartamuk: egy 
esemény lehet 

– pontszerű (154a) 
– tartós, végponttal (154b) 
– tartós, végpont nélkül (154c) 

(154) (a) A vonat megáll. 
(b) Este hatig olvasok. 
(c) Napok óta esik az eső. 

– (a)-t a mondat külső időszerkezetének nevezzük: a külső időszerkezetet a magyar mondatban az 
igeidők (és egyes időhatározók) fejezik ki 
– (b)-t a mondat belső időszerkezetének nevezzük: a belső időszerkezetet a magyarban igekötők és 
időhatározók fejezik ki  
– (154a–c)-nek azonos a külső időszerkezetete (jelen idő), de a belső időszerkezetük eltér 
– az időtlen igazságokat kifejező mondatoknak nincs sem belső, sem pedig külső időszerkezetük: a 
jelenidő nem a beszédidőt vagy az eseményidőt fejezi ki és nincs időbeli lefolyásuk sem (155a–c): 

(155) (a) A Föld a Nap körül forog. 
(b) Az ember halandó. 
(c) Kétszer kettő négy. 

6. Az aspektus 

– láttuk tehát, hogy a mondat külső időszerkezete azt fejezi ki, hogy a mondatban kifejezett esemény 
ideje hol helyezkedik el az időtengelyen a beszédidőhöz képest 
– a mondat belső időszerkezete, a saját időbeli lezajlása viszont független a beszédidőtől 
– az, hogy egy esemény tartós-e vagy pillanatnyi, nem függ attól, hogy már lezajlott vagy még csak 
ezután fog lezajlani (156a–d): 

(156) (a) A vonat megállt.    pillanatnyi (múlt idejű) 
(b) A vonat hamarosan megáll.    pillanatnyi (jövő idejű) 
(c) A vonat egész éjszaka robogott.  tartós (múlt idejű) 
(d) A vonat egész éjszaka robogni fog.  tartós (jövő idejű) 
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– nézzünk további példákat: a (157a–c) mondatok tartós eseményeket fejeznek ki, a (158a–c) 
mondatok pedig pillanatnyi eseményeket eltérő külső időben 

(157) (a) A békák a parton brekegtek.   tartós, múlt idejű 
(b) A békák a parton brekegnek.   tartós, jelen idejű 
(c) A békák a parton fognak brekegni.  tartós, jövő idejű 

(158) (a) A békák a tóba ugrottak.   pillanatnyi, múlt idejű 
(b) A békák éppen most ugranak a tóba.  pillanatnyi, jelen idejű 
(c) A békák mindjárt a tóba fognak ugrani. pillanatnyi, jövő idejű  

– a cselekvés belső időszerkezete nemcsak tartós vagy pillanatnyi lehet, hanem a tartóson belül is 
lehet kétféle aszerint, hogy van-e végpontja vagy nincs 
– a végpont az esemény befejezettségét jelzi 
– a végpont hiánya viszont az esemény folyamatosságát jelzi 
– a folyamatosság/befejezettség szintén független a külső időszerkezettől, vagyis attól, hogy az 
esemény a múltban, a jelenben vagy a jövőben történik-e 
– a (159–160)-as példasorok mondatai tartós eseményekről szólnak: 

– de míg a (159)-es példasorban végpont nélküli, folyamatos eseményeket figyelhetünk meg 
különféle külső időben, 
– addig a (160)-as példasorban végponttal rendelkező, befejezett eseményeket különféle külső 
időben 

(159) (a) A gólya várta a békát.   folyamatos, múlt idejű 
(b) A gólya várja a békát.   folyamatos, jelen idejű 
(c) A gólya várni fogja a békát.   folyamatos, jövő idejű 

(160) (a) A gólya kivárta a békát.   befejezett, múlt idejű 
(b) A gólya kivárja a békát.   befejezett, jelen idejű 
(c) A gólya ki fogja várni a békát.  befejezett, jövő idejű 

– a mondatban kifejezett esemény belső időszerkezetét aspektusnak is nevezik  
– a tartós–pillanatnyi, folyamatos–befejezett szembenállásokat aspektuális kategóriáknak nevezzük 
– figyeljük meg, hogyan viszonyul egymáshoz e két szembenállás (161): 

– a folyamatos események mindig tartósak 
– a befejezettek lehetnek tartósak vagy pillanatnyiak 

(161)    aspektuális kategóriák 
 
 
  folyamatos    befejezett 
 
 
  tartós    tartós  pillanatnyi 
 A gólya várja a békát. A gólya kivárja A béka a 
     a békát.  tóba ugrott. 
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– folyamatos események időben oszthatók, ami azt jelenti, hogy az időtartam minden egyes 
pillanatára vagy részletére külön is igaz, hogy az esemény éppen történik  
– ezzel szemben a befejezett események időben nem oszthatók, az esemény az egész időtartamra 
vonatkozik, és nincs olyan időpillanat, amelyre külön is igaz lenne, pl. (162) 

(162) (a) Péter délután háromtól ötig úszott. 
(b) Péter délután háromtól ötig megírta a novellát. 

    
  (a)  
      úszott       úszott úszott   úszott  
 
  (b)  
     megírta  

– figyeljük meg: a (162a) mondatban leírt esemény a három és öt közötti időtartomány minden 
szakaszára érvényes, vagyis negyed négy és háromnegyed között éppúgy, mint fél öt és öt között 
– ezzel szemben a (162b) mondat eseménye ilyen értelmezést nem enged meg: a novella megírása 
csak az egész időtartományról állítható, vagyis nem lehet azt mondani, hogy a fél négy és négy 
közötti időtartamra is igaz, hogy megírta a novellát 
– a folyamatos aspektusú eseményeket még két kategóriára lehet osztani aszerint, hogy a folyamatos 
eseményt megszakítja-e egy másik, pillanatnyi esemény vagy nem: 

– a megszakított folyamatos eseményt progresszív aspektusúnak nevezzük (163a) 
– a meg nem szakított folyamatos eseményt pedig nem progresszív aspektusúnak  (163b): 

(163) (a) Péter éppen zenét hallgatott, amikor megszólalt a csengő. 
  progresszív aspektus  
 (b) Péter zenét hallgatott, Mária pedig vacsorát készített. 

   nem progresszív aspektus 

– a nem progresszív eseményeket pedig aszerint lehet két kategóriáira osztani, hogy az esemény 
ismétlődik-e szokás szerint vagy nem: 

– a habituális olvasat szokás szerint ismétlődő eseményekről szól 
– a nem habituális olvasat pedig nem szokás szerint ismétlődő eseményekről szól 

– pl. a (164)-es példa párbeszédének első mondatában a dohányzik ige nem habituális olvasata, a 
második mondatában pedig habituális olvasata érvényes: 

(164) – Hol találom Pétert? Kinn dohányzik a folyosón?  – nem habituális 
– Nem, Péter már hónapok óta nem dohányzik.  – habituális 

– így korábbi ábránkat (161-ben) a következőképp egészíthetjük ki (165): 
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(165)    aspektuális kategóriák 
 
 
  folyamatos    befejezett 
 
 
  tartós    tartós  pillanatnyi 
 A gólya várja a békát. A gólya kivárja A béka a 
     a békát.  tóba ugrott. 
 
 
 

 progresszív  nem progresszív 
A gólya éppen várta a békát,  A gólya egyre csak várta a békát, 
amikor villám csapott a tóba.  de a béka türelmesen úszkált a víz alatt.  
    
 
 
 
    nem habituális  habituális 
   Péter kinn dohányzik  Nem, Péter már hónapok óta nem 
   a folyosón?   dohányzik. 
  
 
SZAKIRODALOM 

Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Corvina, Budapest 2007. 

Szende Tamás: A jelentés alapvonalai: a jelentés a nyelvi kommunikációban. Apor Vilmos Katolikus 
Főiskola, Zsámbék 1996. 

 
 
FELADATOK 
 
 

FELADATOK (1) 
 
1. A következő három szabály közül melyiket nevezzük Frege-féle elvnek?  

(a) A mondat jelentése – a mondat szintaktikai szerkezetének ismeretében – levezethető a  
 mondat alkotóelemeinek jelentéséből. 
(b) Ha egy p kijelentés igazságából következik egy q kijelentés igazsága, és egyidejűleg q  
 kijelentés igazságából is következik p kijelentés igazsága, akkor p és q kijelentés  
  egymást implikálja. 
(c) a közvetlenül nem tapasztalható világokat lehetséges világoknak nevezzük 
 

2. Melyik állítás igaz?  
(a) A naturalista álláspont szerint ahangzás és a jelentés között lényegi, természetes kapcsolat 
áll fenn. 
(b) A konvencionalista álláspont szerint a hangzás és a jelentés közti kapcsolat csak önkényes 
lehet 
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(c) Mindkét állítás igaz. 
(d) Egyik állítás sem igaz. 

 
3. Melyik állítás igaz?  

(a)  Az észlelés a helyviszonyok azonosításakor az alakot viszonyítja a háttérhez. 
(b)  Az észlelés a kisebb, könnyebben mozdítható tárgy helyét viszonyítja a nagyobb, mozdulatlan 

 tárgyhoz.  
(c)  Az alá-fölérendeltségben elhelyezkedő szavaknak a középső szinten elhelyezkedő tagjai 

 kitüntetett szerepet játszanak a megnevezésben és a nyelvelsajátításban. 
(d)  Mindhárom állítás igaz. 
(e)  Egyik állítás sem igaz. 
 

4. Ha egy nyelvben három színnév van, akkor a harmadik melyik színtartományt fedi le?   
(a) A sárgát vagy a szürkét. 
(b) A pirosat. 
(c) A kéket. 

 
5. Mely összetevőket tartalmazza az alábbi mondat mozgáseseménye?  

A repülőgép felszállt a kifutópályáról. 
(a) alak, háttér, mozgás, útvonal 
(b) alak, háttér, mozgás, útvonal, mód 
(c) alak, háttér, mozgás, útvonal, mód, ok 
 

6. Melyik logikai implikációs viszony vonatkozik a szinonímiára?  
(a) Ha p kijelentés igazságából következik q kijelentés igazsága, és egyidejűleg 

q kijelentés igazságából is következik p kijelentés igazsága. 
(b) Ha p kijelentés igazságából következik q kijelentés igazsága, és ha  

q kijelentés hamisságából következik p kijelentés hamissága. 
(c) Ha p kijelentés igazságából következik q kijelentés igazsága, és ha  

q kijelentés hamisságából nem következik p kijelentés hamissága. 
  

7. Melyik jelentésviszonyra példa az alábbi mondatpár?  
Hideg a fürdővizem. – Meleg a fürdővizem. 

(a) Az inkompatibilitásra. 
(b) Az ellentmondásra. 
(c) Az antonímiára. 
 

8. Az alábbi definíciók közül melyik határozza meg a preszuppozíciót?  
(a) Egy S’ állítás akkor előfeltevése egy S kijelentésnek, 

ha függetlenül attól, hogy az S mondat igaz-e vagy hamis, nem lehet, 
hogy S’ ne legyen igaz. 

(b) Egy S’ állítás akkor előfeltevése egy S kijelentésnek, 
ha függetlenül attól, hogy az S mondat igaz-e vagy hamis, lehetséges, 
hogy S’ ne legyen igaz. 

(c) Egy S’ állítás akkor előfeltevése egy S kijelentésnek, 
ha attól függően, hogy az S mondat igaz-e vagy hamis, lehetséges, 
hogy S’ ne legyen igaz. 
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9. Az alábbi mondatoknak melyik állítás a preszuppozíciója?  
9.1. A tündér konokabb volt, mint a boszorkány. 

(a) Sem a tündér, sem a boszorkány nem konok. 
(b)   A tündér és a boszorkány is konok. 
(c) Egyiküknek sem kell konoknak lennie: a mondatnak nincs erre vonatkozó  
   előfeltevése. 

9.2. Kati épp olyan alacsony, mint Éva.  
(a) Sem Kati, sem Éva nem magas. 
(b) Kati is alacsony, Éva is alacsony. 
(c) Egyiküknek sem kell alacsonynak lennie: a mondatnak nincs erre vonatkozó  
  előfeltevése. 

9.3. A királylány kedvesebb volt, mint a hercegnő. 
(a) A királylány is kedves volt, a hercegnő is kedves volt. 
(b) A hercegnő nem volt kedves. 
(c) Egyiküknek sem kell kedvesnek lennie: a mondatnak nincs erre vonatkozó  
   előfeltevése. 

9.4. A sámán volt a törzsben a legokosabb. 
(a) Mindenki okos volt a törzsben. 
(b) Senki nem volt buta a törzsben. 
(c) A törzsben lehettek okosak és buták is: a mondatnak nincs erre vonatkozó 
előfeltevése. 

9.5. Ha Ödön gonosz lett volna, megnyúzta volna a békát. 
(a) Ödön nem volt gonosz. 
(b) Ödön nem nyúzta meg a békát. 
(c) Nem Ödön nyúzta meg a békát. 
 

10. Az alábbi, mértéket jelölő melléknévsorozatok közül melyikre igaz, hogy mindegyik tagja 
  jellemezhető a [+POL] jeggyel?  

(a) rövid, keskeny, alacsony, vastag 
(b) hosszú, széles, magas 
(c) alacsony, magas, hosszú, rövid 
 

11. Mi a természetes nyelvi olvasata az alábbi dekompozíciós elemzésnek?  
∀x∃y[SZEMÉLY(x) & SZERET(y,x) & SZEMÉLY(y)] 

   Mindenkit szeret valaki. 
 

12. írja fel a dekompozíciós elemzését az alábbi természetes nyelvi kifejezéseknek!  
(a) a feldühít igének: 

     ∀x∀y[FELDÜHíT(x,y)] ≡ ∃p[TESZ(x,p) & OKOZ(p, VÁLIK(y, 
DÜHÖS(y)))] 

(b) A nagynéni a szülő nővére mondatnak: 
∀x∀y∀z[NAGYNÉNI(x,y) ≡ SZÜLŐ(z,y) & TESTVÉR(x,z) & NŐNEMŰ(x)] 

(Mindkét megoldás jó univerzális kvantorok nélkül is!) 
13.  Soroljon fel szófaj tekintetében eltérő homonimákat!  

1.              
   
2.              
       
3. 

nyúl, fog, lép, vár, sír 
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14. Miért áll fenn grammatikai poliszémia a következő szópár tagjai között?  

karom – akarom 
A toldalékpároknak a hangalakja azonos, a jelentésük pedig összefügg egymással  

(mindegyik toldalékpár azonos számot és személyt fejez ki),  
de eltérő funkcióban használatosak  

(a pár egyik tagja a birtokos számát és személyét fejezi ki,  
másik tagja pedig az ige alanyának számát és személyét). 

 
15. Milyen aspektusviszonyok jellemzők a következő mondatokra? Húzza alá a megfelelő  
 jellemző(ke)t!  
15.1. A hóhér már várta a halálra ítélt boszorkányt. 

folyamatos – befejezett – progresszív – habituális 
15.2. A király nem írta alá a kegyelmi kérvényt. 

folyamatos – befejezett – tartós – pillanatnyi 
15.3. A hóhér éppen a máglya felé vezette a nőt, amikor … 

folyamatos – befejezett – progresszív – pillanatnyi 
 

 
FELADATOK (2) 

 
1. Az alábbi mondatok közül melyikben szerepel faktív ige?      

(a) Huba azt mondta, hogy a gólyák már elköltöztek. 
(b) Huba letagadta, hogy a gólyák már elköltöztek. 
(c) Huba attól tart, hogy a gólyák már elköltöztek. 
 

2.  Milyen igazságérték rendelhető hozzá nyelvészeti szempontból az alábbi mondathoz?  
Mindenki örül annak, hogy Közép-Európát egész télen sarki fény világítja be. 

(a) A mondat igaz. 
(b) A mondat hamis. 
(c) A mondathoz nem rendelhető igazságérték. 

 
3. Az alábbi mondatok közül melyikre érvényes a Frege-féle elv?      

(a) Kutyából nem lesz szalonna.    
(b) Elemér már megint felkapta a vizet.      
(c) Utcán nem ismerkedem.  

 
4. Melyik mondatban fejez ki az ige  

4.1. folyamatos, nem progresszív eseményt? 
(a)  Péter egész délután áskálódott az anyósa ellen. 
(b) Ödön az ámulattól leült. 
(c) A csoport megírta vizsgadolgozatát. 

4.2. befejezett, tartós eseményt? 
 (a) A rókának hosszas lesben állás után végre sikerült lecsapnia a nyúlra.  

(b) Ferike már nem rágja a körmét. 
(c) Lukrécia végre kiszótárazta a Balzac-regényt. 

4.3. nem progresszív, nem habituális eseményt? 
(a) A nagymamád pipázik ott a gesztenyefa alatt?  
(b) A nagymamám a tüdőgyulladása óta nem gyújt rá. 
(c) Dohányzol még, vagy inkább rágózni szoktál? 
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5. Az alábbiak közül melyik referenciális kifejezés?  

(a) a legfiatalabb magyar miniszterelnök 
(b) a hétfejű sárkány 
(c) a szerzetes felesége 
 

6. Milyen igazságérték rendelhető hozzá nyelvészeti szempontból az alábbi mondathoz?  
Az egyenlítőnél pontosan délben tömzsik az árnyékok. 
(a) A mondathoz nem rendelhető igazságérték. 
(b) A mondat hamis. 
(c) A mondat igaz. 

   
7. Melyik logikai összefüggés érvényes a gyenge implikációra?  

(a) ha p, akkor q & ha ¬q, akkor ¬p 
(b) ha p, akkor q & ha ¬p, akkor ¬q 
(c) ha p, akkor q & ha ¬q, akkor p ∨ ¬p 
 

8. Melyik mondatpár példa az alábbi definícióra? 
Az X-et tartalmazó kijelentésből következik az Y-t tartalmazó kifejezés, ám ez fordítva nem 
igaz: az Y-t tartalmazó kifejezésből nem következik az X-et tartalmazó kifejezés. 

(a) Éva gyermeket vár. Éva nem vár gyermeket.  
(b) Ez egy hangya. Ez egy rovar. 
(c) Ez bálna. Ez nem cápa.   
   

9. Az alábbi mondatoknak melyik állítás a preszuppozíciója?     
9.1. A Duna szélesebb, mint a Tisza. 

(a) A Duna is széles, a Tisza is széles. 
(b)   A Tisza keskenyebb, mint a Duna. 
(c) Egyiknek sem kell szélesnek lennie: a mondatnak nincs erre vonatkozó   
  előfeltevése. 

9.2. A Nílus keskenyebb, mint az Amazonas. 
(a) Az Amazonas szélesebb, mint a Nílus. 
(b) A Nílus is keskeny, az Amazonas is keskeny. 
(c) Egyiknek sem kell keskenynek lennie: a mondatnak nincs erre vonatkozó  
   előfeltevése. 

9.3. Azon a nyáron a termeszhangyák szorgosabbak voltak, mint a méhek. 
(a) A termeszhangyák és a méhek is szorgosak voltak. 
(b) A méhek nem voltak szorgosak. 
(c) Egyiküknek sem kellett szorgosnak lennie: a mondatnak nincs erre vonatkozó  
  előfeltevése. 

9.4. Nem Péter csórta el a krétát. 
(a) Péter csinált valamit a krétával. 
(b) Péter elcsórt valamit. 
(c) Valaki elcsórta a krétát. 

9.5. Épp olyan sikeres voltál, mint én. 
(a) Te is sikeres voltál, én is sikeres voltam. 
(b) Egyikünknek sem kellett sikeresnek lennie: a mondatnak nincs erre vonatkozó  
  előfeltevése. 
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10. Az alábbi, mértéket jelölő melléknevek közül melyik jellemezhető a [+MÁSOD]  
  jeggyel ?    

(a) hosszú 
(b) széles 
(c) magas 
 

11. Mi a természetes nyelvi olvasata az alábbi dekompozíciós elemzésnek?  
∃x∀y[BOSZORKÁNY(x) & MEGBABONÁZ(x,y) & EMBER(y) & FELNŐTT(y) & 
HíMNEMŰ(y)] 

   Egy boszorkány minden férfit megbabonáz. 
Van olyan boszorkány, aki minden férfi megbabonáz. 

Vannak boszorkányok, akik minden férfit megbabonáznak. 
Mindhárom megoldás jó. 

 
12. Írja fel a dekompozíciós elemzését az alábbi természetes nyelvi kifejezéseknek!    

(a) a megnyugtat igének: 
     ∀x∀y[MEGNYUGTAT(x,y)] ≡ ∃p[TESZ(x,p) & OKOZ(p, 

VÁLIK(y, NYUGODT(y)))] 
(b) A nagyapa a szülő apja mondatnak: 

∀x∀y∀z[NAGYAPAI(x,y) ≡ SZÜLŐ(x,z) & SZÜLŐ(z,y) & HíMNEMŰ(x)] 
(Mindkét megoldás jó univerzális kvantorok nélkül is!) 

 
13.  A jelöltek viszonya alapján melyik a kakukktojás?        

(a)  lép       
(b) vár      
(c) les 
(d) nyúl 

 
14. Miért áll fenn grammatikai homonímia a következő szópár tagjai között?  

bért – kért 
(azonos hangalak eltérő grammatikai jelentéssel és funkcióval) 

 
15. Az alábbi színnévsorozatok közül melyikre igaz, hogy egyetlen tagja sem alapszínnév a  
 magyarban?  

(a) A narancssárga, a szürke és az okkersárga. 
(b) A rózsaszín, a türkiz és a bíborvörös. 
(c) A kék, a barna és a lila . 

 
FELADATOK (3) 

 
1. A következő három szabály közül melyiket nevezzük Frege-féle elvnek?  

(a) A mondat jelentése – a mondat szintaktikai szerkezetének ismeretében – levezethető a  
 mondat alkotóelemeinek jelentéséből. 
(b) Ha egy p kijelentés igazságából következik egy q kijelentés igazsága, és egyidejűleg q  
 kijelentés igazságából is következik p kijelentés igazsága, akkor p és q kijelentés  
  egymást implikálja. 
(c) A mondattal kifejezett kijelentés jelentése megegyezik a kijelentés igazság-  
 feltételeivel. 
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2. Az alábbi mondatok közül melyiknek van disztributív  vonatkozása?  
(a) Az én óriáskígyóim korábban születtek, mint a tieid. 
(b) Az én óriáskígyóim közül kevesebben ébredtek fel a napsütésre, mint a tieid közül. 
(c) Egyik mondatnak sincs disztributív vonatkozása. 
(d) Mindkét mondatnak van disztributív vonatkozása. 

 
3. Az alábbiak közül melyik szemantikai összefüggésre példák az alábbi kifejezések?  

der Morgenstern – the morning star 
der Abendstern – the evening star 

(a) Arra, hogy a nyelvi jelek között vannak nem referenciális kifejezések. 
(b) Arra, hogy a nyelvi jelek jelentése nem azonos a vonatkozásukkal. 
(c) A jelentés kompozicionalitására. 
 

4. Ha egy nyelvben három színnév van, akkor a harmadik melyik színtartományt fedi le?  
(a) A sárgát vagy a szürkét. 
(b) A pirosat. 
(c) A kéket. 

 
5. Mely összetevőket tartalmazza az alábbi mondat mozgáseseménye?  

Michael Schumacher az utolsó körben kicsúsztatta Ferrariját a versenypályáról. 
(a) alak, háttér, mozgás, útvonal 
(b) alak, háttér, mozgás, útvonal, mód 
(c) alak, háttér, mozgás, útvonal, mód, ok 
 

6. Melyik logikai implikációs viszony fejezi ki kimerítően a szinonímiát?  
(a) Ha p kijelentés igazságából következik q kijelentés igazsága, és egyidejűleg q   
 kijelentés igazságából is következik p kijelentés igazsága. 
(b) Ha p kijelentés igazságából következik q kijelentés igazsága, és ha q kijelentés   
 hamisságából következik p kijelentés hamissága. 
(c) Ha p kijelentés igazságából következik q kijelentés igazsága, és ha q kijelentés   
 hamisságából nem következik p kijelentés hamissága. 
  

7. Melyik jelentésviszonyra példa az alábbi mondatpár?  
A királylány sírva lépett be a trónterembe. – A királylány nevetve lépett be a trónterembe. 

(a) Az inkompatibilitásra. 
(b) Az ellentmondásra. 
(c) Az antonímiára. 

8. Az alábbi definíciók közül melyik határozza meg a preszuppozíciót?  
(a) Egy S’ állítás akkor előfeltevése egy S kijelentésnek, 

ha függetlenül attól, hogy az S mondat igaz-e vagy hamis, nem lehet, 
hogy S’ ne legyen igaz. 

(b) Egy S’ állítás akkor előfeltevése egy S kijelentésnek, 
ha függetlenül attól, hogy az S mondat igaz-e vagy hamis, lehetséges, 
hogy S’ ne legyen igaz. 

(c) Egy S’ állítás akkor előfeltevése egy S kijelentésnek, 
ha attól függően, hogy az S mondat igaz-e vagy hamis, lehetséges, 
hogy S’ ne legyen igaz. 
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9. Az alábbi mondatoknak melyik állítás a preszuppozíciója?  
9.1. A z.h.-k szófajtanból mindig is rémesebbek voltak, mint hangtanból. 

(a) A z.h.-k sem szófajtanból, sem hangtanból nem voltak rémesek. 
(b)   A z.h.-k mind szófajtanból, mind alaktanból rémesek voltak. 
(c) Egyik z.h.-nak sem kell rémesnek lennie: a mondatnak nincs erre vonatkozó  
  előfeltevése. 

9.2. Kati haja ma reggelre épp olyan rövid lett, mint Éváé.  
(a) Sem Kati haja, sem Éva haja nem rövid. 
(b) Kati haja is rövid, Éva haja is rövid. 
(c) Egyikük hajának sem kell rövidnek lennie: a mondatnak nincs erre vonatkozó  
  előfeltevése. 

9.3. A királylány okosabban viselkedett, mint a hercegnő. 
(a) A királylány is okosan viselkedett, a hercegnő is okosan viselkedett. 
(b) A hercegnő nem viselkedett okosan. 
(c) Egyiküknek sem kellett okosan viselkednie: a mondatnak nincs erre vonatkozó  
  előfeltevése. 

9.4. A faluban a varázsló értett a legjobban a gyógyításhoz. 
(a) A faluban mindenki értett a gyógyításhoz. 
(b) Nem volt senki a faluban, aki ne értett volna a gyógyításhoz. 
(c) A faluban lehettek olyanok is, akik értettek a gyógyításhoz, és olyanok is, akik 
  nem: a mondatnak nincs erre vonatkozó előfeltevése. 

9.5. Ha Ubul dúsgazdag lett volna, vett volna még egy Porschét. 
(a) Ubul nem volt dúsgazdag. 
(b) Ubul nem vett még egy Porschét. 
(c) Nem Ubul vett még egy Porschét. 
 

10. Az alábbi, mértéket jelölő mellénévsorozatok közül melyikre igaz, hogy mindegyik tagja 
  jellemezhető a [+POL] jeggyel?  

(a) rövid, keskeny, alacsony, vastag 
(b) hosszú, széles, magas 
(c) alacsony, magas, hosszú, rövid 
 

11. Mi a természetes nyelvi olvasata az alábbi dekompozíciós elemzésnek?  
∀x∃y[LOVAG(x) & ELEJTETT(x,y) & SZARVAS(y)] 

   Minden lovag elejtett néhány szarvast. 
 

12. írja fel a dekompozíciós elemzését az alábbi természetes nyelvi kifejezéseknek!  
(a) Mindenki mindent elpletykál. 

     ∀x∀y[SZEMÉLY(x) & DOLOG(y) & ELPLETYKÁL(x,y)] 
(b) A nagynéni a szülő nővére. 

∀x∀y∀z[NAGYNÉNI(x,y) ≡ SZÜLŐ(z,y) & TESTVÉR(x,z) & NŐNEMŰ(x)] 
(A (b) megoldása jó univerzális kvantorok nélkül is!) 

(Mindkét megoldás esetében a szögletes zárójelek között 
lévő elemi predikátumok sorrendje tetszőleges!) 
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13.  Soroljon fel szófaj tekintetében eltérő homonimákat!  
1.              
             
2.               
 
3. 

nyúl, fog, lép, vár, sír 
 
14.1. Milyen jelentésviszony áll fenn a következő szópár tagjai között?  

 a karom – akarom 
 (a) grammatikai szinonímia 
 (b) grammatikai homonímia 
 (c) grammatikai poliszémia 

14.2. Válaszát indokolja!  
A toldalékpároknak a hangalakja azonos, a jelentésük pedig összefügg egymással  

(mindegyik toldalékpár azonos számot és személyt fejez ki),  
de eltérő funkcióban használatosak  

(a pár egyik tagja a birtokos számát és személyét fejezi ki, 
másik tagja pedig az ige alanyának számát és személyét) 

 
15. Milyen aspektusviszonyok jellemzők a következő mondatokra? Húzza alá a megfelelő  
 jellemző(ke)t!  

15.1. A király türelmetlenül várta a lázadó herceget. 
folyamatos – befejezett – progresszív – habituális 

15.2. A herceg nem kért kegyelmet. 
folyamatos – befejezett – tartós – pillanatnyi 

15.3. A hóhér már éppen készítette elő az akasztófát, amikor … 
folyamatos – befejezett – progresszív – pillanatnyi 
 

 
FELADATOK (4) 

 
1. Az alábbi mondatok kozül melyikben nem szerepel faktív ige?   

(a) Emese amellett érvelt, hogy a hangya halálában nem Huba volt a vétkes. 
(b) Emese bosszankodott azon, hogy a hangya halálában nem Huba volt a vétkes. 
(c) Emese sosem felejtette el, hogy a hangya halálában nem Huba volt a vétkes. 
(d) Emesét meglepte, hogy a hangya halálában nem Huba volt a vétkes. 
(e) Mind a négy mondatban szerepel faktív ige. 
(f) Egyik mondatban sem szerepel faktív ige. 
 

2. Melyik jelentésviszonyra példa az alábbi mondatpár?  
A haramiavezért a fejével együtt kell átadnunk a kancellárnak. 
A haramiavezért a feje nélkül kell átadnunk a kancellárnak. 
(a) Az inkompatibilitásra. 
(b) Az ellentmondásra.    
(c) Az antonímiára. 

 
3. Az alábbi mondatok közül melyikre érvényes a Frege-féle elv?  

(a) Az új asszonynak égett a keze alatt a munka.   
(b) Ne fesd az ördögöt a falra!     
(c) Idegenekkel ne menj sehova, kislányom!  
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(d) Lukrécia már megint bal lábbal kelt fel. 
(e) Mind a négy mondatra érvényes a Frege-féle elv. 
(f) Egyik mondatra sem érvényes a Frege-féle elv. 

 
4. Melyik mondatban fejez ki az ige  

4.1. folyamatos, nem progresszív eseményt? 
(a)  Vazul egész nap udvarolt a cirkuszigazgató fiatal feleségének. 
(b) A janicsár hirtelen megtorpant. 
(c) A boszorkány két nappal korábban megálmodta a varázsló halálát. 

4.2. befejezett, tartós eseményt? 
 (a) A márkinak hosszas jegyesség után végre sikerült feleségül vennie a grófnőt.  

(b) Ödönke már nem pisil be éjszakánként. 
(c) A szemeszter végére Töhötöm lefordította a Háború és békéből az összes francia  
  párbeszédet. 

4.3. nem progresszív, nem habituális eseményt? 
(a) A főigazgató iszogat lapos üvegből ott a kút mögötti padon?  
(b) A főrendőr a balesete óta csak alkoholmentes sört iszik. 
(c) Délutánonként teázni vagy kávézni szoktatok a szalonban? 

 
5. Az alábbiak közül melyik nem lehet referenciális kifejezés?  

(a) Spanyolország jelenlegi királya 
(b) a nálam egy évvel fiatalabb ikertestvérem 
(c) a pópa házassági anyakönyvi kivonata 
(d)  Egyik kifejezés sem lehet referenciális. 
(e) Mindegyik kifejezés lehet referenciális. 
 

6. Milyen igazságérték rendelhető hozzá nyelvészeti szempontból az alábbi mondathoz?  
Az Északi-sarkon jégzajláskor repülnek a legmagasabbra a pingvinek. 

(a) A mondat igaz. 
(b) A mondat hamis. 
(c) A mondathoz nem rendelhető igazságérték. 
   

7. Melyik logikai összefüggés érvényes a gyenge implikációra 
(a) ha p, akkor q & ha ¬q, akkor ¬p 
(b) ha p, akkor q & ha ¬p, akkor ¬q 
(c) ha p, akkor q & ha ¬q, akkor p ∨ ¬p 
 

8. Melyik kijelentés előfeltevése az alábbi mondatnak?  
A király is megérkezett. 

(a) A királyon kívül még más valaki is megérkezett.  
(b) A király megérkezett, de más is várható volt. 
(c) Mindkét kijelentés előfeltevése a mondatnak. 
(d) Egyik kijelentés sem előfeltevése a mondatnak.   
   

9. Az alábbi mondatoknak melyik állítás a preszuppozíciója?  
9.1. A Rába mélyebb, mint a Sió.   

(a) A Rába is mély, a Sió is mély. 
(b)   A Sió sekélyebb, mint a Rába. 
(c) Egyiknek sem kell mélynek lennie: a mondatnak nincs erre vonatkozó   
  előfeltevése. 
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9.2. A hóhér alacsonyabb volt, mint az inkvizítor. 
(a) Az inkvizítor magasabb volt, mint a hóhér. 
(b) A hóhér is alacsony volt, az inkvizítor is alacsony volt. 
(c) Egyiknek sem kell alacsonynak lennie: a mondatnak nincs erre vonatkozó  
   előfeltevése. 

9.3. Nyaranta a taplólelkű hangyák szorgosabbak voltak, mint a művésztücskök. 
(a) A taplólelkű hangyák és a művésztücskök is szorgosak voltak. 
(b) A művésztücskök nem voltak szorgosak. 
(c) Egyiküknek sem kellett szorgosnak lennie: a mondatnak nincs erre vonatkozó  
   előfeltevése. 

9.4. Nem James Bond vette magához a gyémántokat. 
(a) James Bond csinált valamit a gyémántokkal. 
(b) James Bond magához vett valamit. 
(c) Valaki magához vette a gyémántokat. 

9.5. Épp olyan szeszélyes voltál, mint én. 
(a) Te is szeszélyes voltál, én is szeszélyes voltam. 
(b) Egyikünknek sem kellett sikeresnek lennie: a mondatnak nincs erre vonatkozó  
  előfeltevése. 
 

10. Az alábbi, mértéket jelölő melléknevek közül melyik jellemezhető a [+MÁSOD]  
  jeggyel?      

(a) hosszú 
(b) széles 
(c) magas 
 

11. Mi a természetes nyelvi olvasata az alábbi dekompozíciós elemzésnek?    
 ∃x∀y[TANÁR(x) & MEGBUKTAT(x,y) & SZEMÉLY(y)] 

   Néhány tanár mindenkit megbuktat. 
 

12. Írja fel a dekompozíciós elemzését az alábbi természetes nyelvi kifejezéseknek!    
(a) Mindenki rúgott már be valamitől. 

∀x∃y[SZEMÉLY(x) & BERÚGOTT(x,y) & DOLOG(y)] 
      

(b) A nagyapa a szülő apja mondatnak: 
∀x∀y∀z[NAGYAPAI(x,y) ≡ SZÜLŐ(x,z) & SZÜLŐ(z,y) & HíMNEMŰ(x)] 

(Az utóbbi megoldás jó univerzális kvantorok nélkül is!) 
 
13.  A jelöltek viszonya alapján melyik a kakukktojás 

(a)  lép     
(b) vár      
(c) les 
(d) nyúl 

 
14.1. Milyen jelentésviszony áll fenn a következő szópár tagjai között?   

 bért – kért 
(a) grammatikai szinonímia 
(b)  grammatikai homonímia 
(c) grammatikai poliszémia 

14.2. Indokolja a 14.1. kérdésre adott válaszát! 
Azonos hangalak eltérő grammatikai jelentéssel és funkcióval. 



77 
 

 
15. Az alábbi színnévsorozatok közül melyikre igaz, hogy egyetlen tagja sem alapszínnév a  
 magyarban?    

(a) A narancssárga, a szürke és az okkersárga. 
(b) A rózsaszín, a türkiz és a bíborvörös. 
(c) A kék, a barna és a lila . 


