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Nem-tipikus, vagyis valamilyen módon sérült gyermekek, illetve felnőttek fonológiai fejlő-
dését mutatja be rendkívül alaposan és rendszerezetten. 

A „The Cambridge Handbook of Phonology” nagyon alaposan és gondosan megszer-
kesztett kézikönyv. Bár mind az öt fő rész a fonológia más-más területére fókuszál, és a 
különféle fejezetek a fonológiai problémakörök széles tárházát kínálják számunkra, az 
egyes tanulmányok között mégis találhatunk oda-vissza utalásokat és számos összefüggést 
is. Az összes fejezet jegyzetekkel, gazdag szakirodalmi ajánlással zárul, s a legtöbb végén 
konklúziót, összefoglalást is olvashatunk. A kötet legvégén pedig részletes tárgy- és névmu-
tató, valamint irodalomjegyzék áll a rendelkezésünkre, segítve a további kutatómunkát. 

Jól tematizált, nagyszabású mű – jó tipográfiával és könnyen átlátható szerkezettel –, 
amely valóban betölti azt az űrt a fonológiában, amelynek a betöltésére vállalkozott. Ami 
mégis hiányérzetet kelthet az olvasókban, az az, hogy egyetlen fejezete sem koncentrál spe-
cifikusan az egyes nyelvek vagy nyelvcsaládok fonológiájára, jobbára csak univerzális kér-
déseket érint. 

Rendkívül átfogó képet kapunk azonban a mai modern fonológiai elméletekről, irány-
zatokról, részletesen betekinthetünk az optimalitáselmélet világába, és akár ihletet is merít-
hetünk belőle a jövőbeni kutatásainkhoz. Széles olvasóközönségnek készült: az egyetemi 
hallgatóktól kezdve egészen a fonológiában már jártas kutatókig, mindenki nagy haszonnal 
forgathatja ezt a tudományos igényű kézikönyvet. 

DŐRYNÉ ZÁBRÁDI ORSOLYA 

Szemerkényi Ágnes, Szólások és közmondások 

Osiris Kiadó, Budapest, 2009. 1461 lap 

A mai világban egyszerre fontos és kockázatos feladat szólástárat készíteni. Mindig is 
fontos volt, mint a magyar múlt is mutatja, hiszen a lexikától felfelé menet a nyelvtanig a 
szólások képezik a legfontosabb pihenő szigetet a nyelv rögzült és nyitott elemei között. 
Más értelemben pedig a szólások a gyorsan változó, nyitott lexikai rendszer és a viszonylag 
konzervatív nyelvtan között is átmenetet alkotnak. Ma az teszi különösen aktuálissá vizsgá-
latukat, hogy az utóbbi két évtizedben társadalmi és technikai okokból is igencsak változik a 
nyelv. A kockázatot éppen a technika és technológia adja. Igen sok új, internetesen hozzá-
férhető elektronikus segédlet létezik, s a hagyományos papír alapú tárnak ennek közegében 
kell megtalálnia helyét. Ez a helytállás nem metafora, s a feladat valóban nem csekély. Ma, 
2009. november 21-én 46.000 (!) weboldal jelenik meg a közmondások, 9 millió (!) a 
proverbs kifejezésre. 

A könyv öröm az olvasóknak, s öröm a tudományok művelőinek is. O. NAGY GÁBOR 
egykori referenciamunkáit egy nemzedékkel követve az utóbbi évtizedben szerencsésen 
napvilágot látott számos hasonló gyűjtemény. Ezek részletes összevetése maga is filológus 
munka lesz. Az ismertetett könyv erénye, hogy átfogó, egyszerre szép, olvasható, s filológi-
ailag teljes munka a magyar szólásokról. SZEMERKÉNYI ÁGNES bátran szembenéz a kocká-
zatokkal. Az elektronikát fölényesen kezeli, látja annak lehetőségeit a rendszerezésre s szer-
kesztésre, s a gépeket virtuóz kézzel alkalmazva készíti a művet, az eredmény mégis egy 
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XXI. századi papír alapú szólástár lesz az olvasó számára. A vezérszavak mentén szemanti-
kai rendet kapunk, nem feledkezve meg a papírkönyvet használók örök segítőjéről, a futóin-
dexről sem. 

A szócikkek a felkészült filológus gondosságát dicsérik. Szerkezetük áttekinthető, ha 
egy másfél ezer oldalas kötetről mondani lehetne ilyesmit, egyenesen szellős. Jó lapozgatni 
a könyvet, a szöveg simogattatja magát. A szólást a jelentés s a műfaj megadása követi, 
majd a szócikk súlyától megkívánt filológia. Előfordulása szólástárakban, a klasszikus szép-
irodalomban. Ez lehet egy sor (pl. fölfelé húz), de lehet akár egy hasáb is (madarat tolláról, 
embert barátjáról). Végül stilisztikai és történeti értelmezést kap az olvasó. 

Ebben az utóbbi szócikkrészben SZEMERKÉNYI ÁGNES egyszerre bizonyul finom érzé-
kű folkloristának s alapos filológusnak. Számos esetben – például a Deákné vászna szócikk-
ben – a bevett értelmezést szelíden, de határozottan helyre teszi. Itt például megtudjuk, hogy 
a szólás eredete egy XVI. századi humoros vers, a lusta asszony (egy deák felesége) becsa-
pásáról, hogy szövésre kényszerítsék. 

Ha lehet a recenzens telhetetlen, a gazdag filológiából egyetlen dolgot hiányolok. Az 
esetenkénti latin megfelelők megadását, melyek azért igen fontosak voltak a magyar közbe-
szédben. 

A szólások és közmondások nemcsak a nyelvésznek fontosak. Két szempontból alap-
vetők a kultúrával foglalkozó többi kutató számára is. A mai nyelvészet és nyelvpszichológia 
egyik alapkérdése a szó szerinti és a képes beszéd viszonya. Egyik végen ott állnak a telje-
sen szikár szó szerinti tábor képviselői, mint CHOMSKY. A másik véglet GEORGE LAKOFF 
(G. LAKOFF – M. JOHNSON, Metaphors we live by. University of Chicago Press, Chicago, 
2003. 2. kiadás), illetőleg nálunk KÖVECSES ZOLTÁN (A metafora. Typotex Kiadó, Bp., 
2006), akik valójában minden nyelvi teljesítményt metaforikusnak értelmeznek, számukra a 
kiindulás is a metafora. Szó szerinti nyelv nincs is, hiszen éppen az egyetemes metafora biz-
tosítja, hogy minden helyzetre illeszteni tudjuk mondatainkat. A kompromisszumos tábor 
képviselői, RAY JACKENDOFF (Language, cosciousness, culture. Cambridge, MIT Press, 
2007) és STEVEN PINKER (Hogyan működik az elme? Osiris, Bp., 2002) szerint viszont 
a nem áttetsző jelentések sajátos határesetek. A nyelv egészében a csúnya, szigorú dekom-
pozíció, a szólásokban viszont a tárolás és feldolgozás a jellemző. 

A szólástár két tekintetben is hasznos az e viták világában élő pszichológusok számá-
ra. Forrás ahhoz, hogy gazdag anyagot állítsanak össze kísérleteikhez. Ugyanakkor állandó 
figyelmeztetés is a nyelv komplexitására, célzás, mely a nyelvben érvényesülő utalásrend-
szerek szervezési kerete. A szólások világa emlékeztet arra, hogy a nyelv sosem tekinthető 
egy elemeket mozgató szabályrendszernek, hanem az egész emberi életszemléletet érintő ki-
fejezései is vannak. 

A pszichológus számára fontos a szólások „életbölcsesség” oldala is. A mai pszicholó-
gia nem lenézi, hanem értelmezi azt a naiv (éppenséggel népinek is nevezhető), köznapi 
pszichológiát, mellyel élve próbálunk eligazodni mindennapjaink emberi kavalkádjában. 
Bár nem vagyunk naivak, tudjuk, hogy nem mind arany, ami fénylik, mégis maga ez az élet-
bölcsesség adja azt a keretet, melyben mai elemzőbb „tudományos” emberismeretünket el 
tudjuk helyezni. 

SZEMERKÉNYI ÁGNES modern gyűjteménye elengedhetetlen forrás mindkét területen. 
Az élő nyelv megismerésének s a népi kultúra emberszemléletének is gazdag s jól feldolgo-
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zott tárházát adja, mely a nyelv művészei mellett a nyelv mesterei számára is sok meglepe-
tést s szinte érzéki örömet tartogat. 

Csak remélhetjük, hogy abban a versenyben, amit az elektronikus közegek teremtenek 
a papír alapú filosszal, időben kapcsol a kiadó, s elektronikus változatot is készít. 
SZEMERKÉNYI munkáján egy életmű cédulázásainak hihetetlen gondosságát, adatellenőrzé-
sét s az egyben összeálló rendszert látjuk. Jó lenne, ha ez kereshetővé válna, s akkor a nyel-
vészeten és folklorisztikán túl lévő kutatók például azt is megnézhetik, hogy milyen sokszor 
emlegetjük szólásainkban az ördögöt, de akár azt is, hogy milyen gyakori az emlegetett népi 
pszichológiában az egymást kompenzáló események vagy a személyi vonzalmakban az el-
lentétek hangsúlya. 

PLÉH CSABA 

Szabó József,  
A népi szemléletmód tükröződése nyelvjárásaink szókészletében 

SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2007. 184 lap 

Megjelenése óta több szempontból foglalkoztat engem is SZABÓ JÓZSEF könyve. Ér-
deklődésemet nemcsak a címben megjelölt, önmagában is többrétegű téma tartotta és tartja 
elevenen, hanem az a kérdéskör is, amely a feldolgozás egészét kitágítja: a köznyelv és 
a nyelvjárások változó viszonyának jelenlegi és várható állapota. Feszesebben megfogal-
mazva: a változó köznyelv és a változó nyelvjárások változó viszonyának leírása, értelmezése. 
A szerző már évtizedekkel korábban, a nyelvjárási monográfiákra vonatkozó javaslatában is 
kulcsszónak tekintette a változás kategóriáját (KISS JENŐ és saját feldolgozásaira utalva): „A 
[nyelvjárási] monográfia szókészleti vizsgálódásainak középpontjában – elképzelésem sze-
rint – a szóban forgó nyelvjárás szókincsének bizonyos szempontú elemzése állhatna, még-
pedig oly módon, hogy a köznyelvtől eltérő sajátos vonások megrajzolása volna a cél. Ezt el 
lehetne érni például a belső keletkezésű szavak feltárásával, továbbá egyes esetekben a 
nyelvjárás szókészletét ért idegen nyelvi hatások (jövevényszavak, idegen szavak) vizsgála-
tával [...]. Ezenkívül a szókincsterén is eredménnyel kecsegtet a változásvizsgálat [!]” (A 
nyelvjárási monográfiák néhány elvi-módszertani kérdéséről. In: KISS JENŐ – SZŰTS LÁSZ-

LÓ szerk., A magyar nyelv rétegződése. Akadémiai Kiadó, Bp., 1988. 907). 
SZABÓ JÓZSEF mostani munkájában a nyelvjárások képi szemléletmódját választotta 

elemzése tárgyául, tizennégy tájszótár példatára alapján. A fentebb idézett sorokból is kitet-
szik, hogy a szerző alapvető kívánalomnak tekinti a nyelvjárási szókincs „bizonyos szem-
pontú” (azaz bármilyen szempontú) vizsgálatában a „köznyelvtől eltérő sajátos vonások” 
megrajzolását. Nem filológiai, bibliográfiai szempontból vethető fel ezért a tájszótárak mel-
lett egy-egy köznyelvi szótárral való következetes, mintegy szempontként érvényesülő 
szembesítés hiánya. E tekintetben ugyanis csak töredékes kép rajzolódik ki a kötetben. Egy-
részt a feldolgozott szótárak olykor a köznyelvre is utalnak, másrészt egy-egy példacsoport-
nál a szerző is utal ilyen összefüggésekre. Például: A ló- előtag „az utótagban megnevezett 
fogalomnak a szokásosnál nagyobb voltát fejezi ki. Egy részük a köz- és a szaknyelvben is 
előfordul (például lóbab, lóbogár, lódarázs, lóperje stb.)” (71). Ellenpéldák csoportjának 


