
Magyar és angol szójátékok a hazai ifjúsági sajtóban 

A mai magyar ifjúsági sajtótermékeket olvasva az egyik legfeltűnőbb 
jelenség az idegen, főként angol szavak, szószerkezetek, állandósult szókap-
csolatok és sokszor teljes mondatok gyakori előfordulása a különböző műfajú 
cikkek szövegében. Ez ösztönzött arra, hogy a jelenséggel, annak okaival, 
nyelvformáló hatásaival behatóbban foglalkozzam. 

Az ifjúsági sajtóba tömegesen áramló angol elemek vizsgálata közben 
felbukkannak a nyelvszociológia, az ifjúságszociológia, a tömegkommuniká-
ció-elmélet, a nyelvfejlődés és nyelvművelés sajátos kérdései. Természetesen 
ezek a területek szervesen kapcsolódnak egymáshoz, hiszen lehet-e beszélni 
ifjúságszociológiai kérdésekről úgy, hogy ne érintenénk a tömegkommuniká-
ciós eszközök szerepét az ifjúság világnézetének, viselkedéskultúrájának, nyelv-
használati szokásainak alakításában ? A tömegkommunikációs eszközök nyelv-
használatának vizsgálata pedig elkerülhetetlenül szembesít nyelvfejlődési és 
nyelvhelyességi problémákkal. Ezért indokolt, hogy egy-egy jellemző nyelvi 
megnyilvánulási formát alaposabban vegyünk szemügyre, és bevonjuk a társ-
tudományok rokon jelenségeit is vizsgálatunk körébe. 

Az értekezésben feldolgozandó adatokat ifjúsági heti- és havilapokból 
(Magyar Ifjúság, Ifjúsági Magazin, Világ Ifjúsága, Staféta), időszaki és alkalmi 
ifjúsági sajtókiadványokból (Képírás, Diáknaptár 1986/87, Világ Divat, Világ 
Szív, A Magyar Ifjúság Évkönyve 1987) és napilapok, hetilapok, magazinok 
ifjúsági rovataiból merítettem. Az adatgyűjtés kiterjedt az angol eredetű egy-
szerű szavakra, mozaikszókra, rövidítésekre, szószerkezetekre, állandósult szó-
kapcsolatokra (szólásokra), mondatértékű szerkezetekre (szállóigékre), fordí-
tásokra, tükörfordításokra, magyarítási kísérletekre és az esetenkénti hibás 
fordításokra is. Nem maradhat ki a dolgozatból az angol elemeket tartalmazó 
szóképek és a hozzájuk csatlakozó stiláris eszközök elemzése sem. í g y l e t t 



a z é r t e k e z é s r é s z e a z a n g o l s z a v a k o n a l a p u l ó m a -
g y a r s z ó j á t é k o k b e m u t a t á s a i s . 

Az újságnyelvi adatok gyűjtése közben egy évig kísértem figyelemmel 
a rádió rendszeres ifjúsági műsorait (Ötödik sebesség, Táskarádió, Reggeli 
csúcs, Kamasz-panasz) és alkalmanként jelentkező, fiataloknak szóló soroza-
tait , riportműsorait. Ily módon alkalmam nyílt ellenőrizni, hogy milyen mér-
tékben válik újságnyelvi gyűjtésem adathalmaza a fiatalok beszédének ré-
szévé. Az újságok és rádióműsorok szerkesztőinek nagymértékben figyelembe 
kell venniök olvasó- és hallgatóközönségük érdeklődési köreit, ezek elsősor-
ban a zene, a szórakozás, a közgazdasági kérdések és a technikai fejlődés. 
Mivel ezeken a területeken az angol nyelvterület országainak (leginkább az 
Egyesült Államoknak) van döntően fontos szerepük, ezért ők diktálhatják a 
divatot például a könnyű zenében, de a technikai szavak keletkezésében is az 
angol nyelv erőteljes hatásai érvényesülnek. Nem meglepő tehát, ha a saj tó 
és a rádiózás fentebb említett területeire az angol nyelvi elemek eddig soha-
sem tapasztalt tömegben áramlanak be. 

Ú j nyelvi elemek születését, gyors terjedését, nemcsak az új fogalmak, 
tárgyak, technikai eszközök létrejötte magyarázza, hanem jelentős szerepet 
kap ebben a folyamatban a divat is. A nyelvi divatot egy társadalmilag hang-
adónak ítélt kisebb vagy nagyobb csoport (referential group, vonatkozási cso-
port) diktálja. Ez a csoport ú t já ra bocsát nyelvi divatjeleket, és azokat a tár-
sadalmi alcsoportok (sub-groups) tagjai spontán módon vagy félig-meddig tu-
datosan használni kezdik. Az ú j divatjel, jelen esetben az idegen szó bizonyos 
érdekességgel és sejtelmességgel rendelkezik, így használatakor az alcsoport 
tagjaiban kialakul a beavatottság érzése, tehát időlegesen csoportalkotó ereje 
is lehet. Gondoljunk csak a különböző zsargonok (szakmai, mozgalmi stb.) 
rítusjellegére. A nyelvi divat rendszerjellegét mutat ja , hogy csak azok a divat-
jelek terjednek el, amelyekben valamilyen módon tükröződik az alcsoportok 
ízlése, igénye és nyelvi szintje. Ez a magyarázata annak, hogy a tömegtájé-
koztatási eszközök, melyek a vonatkozási csoportok szócsövei, igyekeznek 
nyelvileg is igazodni azokhoz a rétegekhez, melyek számára a rádióműsort 
sugározzák, az újságot szerkesztik. 

Az utóbbi évtizedekben az ifjúság nyelvhasználatának fejlődése, szó-
kincsének alakulása ú j vonásokat mutat. Ezeket ismertetve Kovalovszky Mik-
lós a következő fejlődési irányzatokat összegezi: „1. a fiatalok eddig szűkebb 
csoportnyelvei egybeolvadtak és egységesültek egy általános érvényű ,,ifjú-
sági nyelvben", amely feltűnő módon és nagy elevenséggel jelentkezik; 2. az 
ifjúság korábbi rétegnyelvei eltűntek, egybemosódtak: diákság és munkás-
ifjúság, város és falu fiatalsága majdnem egyformán beszél, egy széles körű, 
szinte általános egységesülés tanúi, amelynek forrása, ösztönzője és irányítója 
elsősorban Budapest; a terjedés rohamos gyorsaságát pedig a kommunikációs 
eszközök megnövekedett szerepe és a fiatalság erős utánzó ösztöne magya-
rázza; 3. eltűnt az ifjúsági nyelv régebbi argójellege, vagyis titkossága, a kí-
vülállók számára való érthetetlenség-elkülönítő szándéka ; létrejöttének és lété-
nek alapja, ösztönzője elsősorban a korosztályi összetartozásnak és a beava-
tottságnak éreztetése." (Kovalovszky Miklós: Nyelvfejlődés Nyelvhelyes-
ség. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 118 — 9.) 

Az idézett tendenciákat látszik erősíteni az ifjúsági sajtótermékek szer-
kesztőinek nyelvpolitikai tevékenysége, amikor nagy számban engednek teret 
argó jellegű elemeknek (gáz van, krapek, cucc, szerelés), vagányos magatartást 



tükröző kifejezéseknek, szórövidítéseknek (pulcsi, diri, szerkó) ós ami a leg-
feltűnőbb: az angol szavaknak, kifejezéseknek. Egy év alat t száz újságból 
(52 Magyar Ifjúság, 12 Ifjúsági Magazin, 12 Világ Ifjúsága, 12 Staféta, 12 
időszaki kiadvány) és számos ifjúsági rádióműsorból körülbelül 25 000 adatot 
gyűjtöttem össze. Külön adatként kezelem azokat a szavakat, amelyek ön-
állóan (ragozott vagy képzett alakban), szóösszetételben vagy egyéb nyelvi 
ala-kzatban fordulnak elő, hiszen mindenütt más-más funkcióban szerepelnek. 
Ugyanígy külön céduláztam az adatot, ha szóképben vagy szójátékban akad-
tam rá. 

A publicisztika jellemző stílusjegyei (az idegen szavak tömeges, divat-
szerű használata, ú j szókapcsolatok, kifejező erejű neologizmusok, hatásnö-
velő címek, köznyelvi klisék, felkapott divatszavak stb.) között sajátos nyelvi 
alakzatként jelennek meg az intenzív hatás keltésére alkalmas szójátékok. Ez 
a kifejező stíluseszköz jól szolgálja az ifjúsági sajtótermékek törekvését a vi-
dám, könnyed kapcsolatteremtő hangnem kialakítására. Vannak azonban arra 
is példák, hogy ez a törekvés nyelvi vagy valamilyen egyéb okból nem valósul 
meg, és a szójáték üres élccé, olcsó szellemeskedéssé, modorossággá fajul. Az 
újságírótól gondos mérlegelést és jó arányérzéket kíván ennek a stíluseszköz-
nek a használata, hogy elérhesse vele a kívánt stílushatást. 

A szójáték logikai bravúr, nyelvi formai játék humorkeltés vagy gúnyos 
hangulatkeltés céljából. Erős érzelmi töltése, figyelemkeltő ereje alkalmassá 
teszi a közvetített gondolatok tartós rögzítésére. Ha szépirodalmi példákra 
gondolunk, még arra is akad adat, hogy egy-egy jól sikerült szójáték szálló-
igeként marad fenn a mindennapi szóhasználatban. Bő forrásként szolgál erre 
például Ady Endre, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes költői, írói és publicisztikai 
munkássága. Rejtő Jenő máig is méltán népszerű regényeinek pedig egyik 
legalapvetőbb stíluseszköze a különböző értelmű szavaknak meglepő, váratlan 
összekapcsolása, illetőleg szólások, közmondások egyes szavainak eltorzítása 
révén keletkező humoros szójáték. A szójáték a szavakon való elcsodálkozás, 
egy szó vagy szószerkezet kiváltotta képzettársításlánc, a szóelemek játékos 
újrarendezése. 

Összetettebb a kép akkor, ha a szójáték két nyelv elemeinek keveredé-
séből alakul ki, mert nemcsak az írásképben történik változás, hanem a két 
nyelv különböző nyelvi értékeinek és stílusrétegeinek mozgósítása is az asszo-
ciációk bonyolult rendszerét kelti életre. Ahhoz, hogy a képzettársítás kel-
tet te humoros hatás maradéktalanul érvényesülhessen, mind a közlőnek, mind 
a befogadónak értenie vagy legalábbis megfelelő mértékben ismernie kell azt 
az idegen nyelvet, amelynek elemei az anyanyelvvel keveredve szójátékká 
alakulnak. Nyelvismeret kell ahhoz is, hogy elemezni tudjuk, miért kelt hu-
moros hatást egy-két alaposan félresikerült fordítás. Lássunk néhány példát az 
eddig elmondottakra: „Stephanie az énekesi és fotómodell babérokra is pályázó 
monacói h e r c e g k i s a s s z o n y következő kislemezét egy p o p h e r c e g , 
P r i n c e közreműködésével készíti" (MI 86/39). A szójáték ebben a példá-
ban a konkrét és elvont jelentés összevonásán alapul (1. a következő oldalon). 

A szójátszás leggyakoribb módja a kiejtési homonimák keltette játszi han-
gulat kiaknázása: Show-hajtás (Sta. 1987. jan.). A fiataloknak szervezett sport-
program elég félresikerülten kapta ezt a nevet, mert a sóhajtás, amit a szó-
játék alaptagja, a show-hajtás előhív, egyáltalán nem sugallja a sporttevékeny-
ség, jelen esetben a korcsolyázás örömeit. A Diáknaptár 1986/87 címként elő-
forduló adata is a kiejtési homonimák adta lehetőségeket használja fel, de 



Stephanie 

'hercegkisasszony (valóságos)' 
'énekesnő (valóságos)' 
vö.: ang. princess 

Prince 

Prince (tulajdonnév) elvont1 

vö.: magy. 'herceg' 

popénekesnő' nő ós 
hercegkisasszony asszony 

(közös jelentésmozzanat: 
'nőnemű' 
az ú j szerkezetben a két szó 
egyesíthető egy jelentésben) 

POPÉNEKES HERCEGKISASSZONY 
(valóságos) 

A kialakult 
szójáték 

Közös vonás: 
mindketten 
popénekesek 

Közössé vált vonás: 
mindketten hercegek, 
az egyik valóságos, 
a másik átvit t értelemben 

-'az egyik legnépszerűbb popénekes' 
(valóságos) 

(ez a tény állandósult szókapcso-
latokban ölt testet: 

pl. Elvis Presley, a rock and roll 
királya (rock-király) 

Benny Goodmann, a swing királya 
(swingkirály) (elvont) 

király, herceg 

közös jelentésmozzanat: 'a hozzá 
hasonlók között a legkiválóbb 
(király)', 'az egyik legkiválóbb 
(herceg)' 

analógiás változás: 
POPHERCEG 
(Ez az alakulat már önmagában is 
szójáték !) 

ezen túlhaladva alaposan megdolgoztatja az olvasó képzelőerejét: If you köl-
tők. Az if you erős ejtésű alakja [ifjú:] egybeesik a magyar i f j ú melléknévvel, 
így a kiejtési homonima létrehozza a szójátékot. Alaposabb vizsgálat után 
világossá válik, hogy ebben az esetben nemcsak egy egyszerű kiejtési homo-
nimáról van szó. Továbblépve mélyebb nyelvi rétegek is feltárulnak. 

Lefordítva az if you-t már mondat-
tani szinten járva kerülünk közelebb 
a szójáték hatáselemeihez. 

A magyar közlés az if you ejtési homo-
nima hatására így módosul: 

Ha ti költők . . Ha ti i f jú költők . . 

Az angol nyelvi szintre visszaható 
módosulás: 

If you poets 

1 A foglalkozást és r ango t jelentő tu la jdonneveke t ebben az esetben egyszerű köz-
névnek kell t ek in tenünk. 



I t t elakad az elemzés, mert csak találgathatjuk, mit jelent a cím: 

eredeti, közlés Ha ti költők . . . 

1. változat 
(beleértés) igazán 

igazi vagy tok , . . . 

2. változat 
(beleértés) Ha ti, i f jú költők valamit Ha ti, i f jú költők 

csináltok, 

A vers, amit a szokatlan írásképű, homályos tartalmú de ugyanakkor erőtel-
jes hatású szójáték késztetésére is végigolvasunk, választ ad erre a kérdésre 
is igazolva feltételezésünk helyességét. 

Bár nem szándékos szójátéknak minősülnek, mégis ehelyütt kell tár-
gyalnunk azokat az eseteket, ahol az angol nyelvű közlésrészlet vagy teljes 
közlés szó szerinti fordítása szolgál a meglepő hatás forrásául. Ezt a jelenséget 
nem indokolt t r a v e s z t i á nak nevezni,2 mert amikor az író vagy fordító 
ezzel a humoros hangulatot keltő stíluseszközzel él, szándékosan törekszik a 
humoros hatás kialakítására. A helytelen, gondatlan fordítás csak a nyelvileg 
kompetens olvasóban ébreszt humoros hangulatot a fordító, az újságíró 
szándékával ellentétben. Előfordulnak olyan adatok is, ahol a csak magyarul 
tudó olvasó is érzi, hogy a közlés olyan elemet tartalmaz, ami nem fogadható 
el a magyar nyelvhelyesség normái szerint. 

,,. . . ha már nem élvezzük magunkat, akkor befejezzük" — nyilatkozik 
egy zenész az IM-ben (86/11, 34). 
A durva nyelvhelyességi hiba forrása ebben az adatban az, hogy a fordítási 
ekvivalencia feltételei közül kevesebb valósul meg, mint amennyi a forrás-
nyelvi és célnyelvi szövegrészlet kölcsönös felcserélhetőségéhez szükséges. J . C. 
Catford így ír erről az Ekvivalencia, formális megfelelés és jelentés cínű ta-
nulmányában: ,,A forrásnyelvi és célnyelvi egységeknek ritkán »ugyanaz a 
jelentéslik« lingvisztikai értelemben, de szerepelhetnek ugyanabban a szitu-
ációban. A totális fordításban a forrásnyelvi és célnyelvi szövegek vagy szöveg-
részek akkor ekvivalensek, ha e g y a d o t t s z i t u á c i ó b a n e g y -
m á s s a l k ö l c s ö n ö s e n f e l c s e r é l h e t ő k. Fordítási ekvivalencia 
ezért majdnem mindig csak a mondat szintjén hozható létre a mondat az a 
grammatikai egység, amely a legszorosabb összefüggésben van a beszédfunk-
cióval egy szituáción b e l ü l . . . A célnyelvi szövegnek legalább részben viszo-
nyíthatónak kell lennie azokhoz a szituációs jegyekhez, amelyekhez a forrás-
nyelvi szöveg viszonyítható. Feltehetőleg minél nagyobb azoknak a szituá-
ciós jegyeknek a száma, amelyek közösek a forrásnyelvi és a célnyelvi szöve-
gek kontextuális jelentéseiben, annál »jobb« a fordítás."3 

- Vö. Rónai Béla —Kerekes Kászló: Nyelvművelés és beszédtechnika. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1977. 219. 

3 In : A fordítás tudománya. Szerk. Ba r t Is tván és Klaudy Kinga. Tankönyvkiadó 
Budapest, 1986. 178. 



Az angol forrásnyelvi enjoy oneself ós a magyar célnyelvi — nem kifo-
gástalan — élvezi magát igei szerkezet között nem jön létre annyi kölcsönös 
megfelelés, amennyi egy szemantikailag elfogadható, ,,jó" fordításhoz szük-
séges. Az élvezi magát alakzatot csak transzformációs céllal hozhatjuk létre a 
-kodik, -ködik deverbális verbumképző jelentésmozzanatainak megállapítá-
sakor. 

e n j o y o n e s e l f a) 'jól mulat ' 
b) 'jól érzi magát' 
c) 'jól telik az ideje' 
d) 'kellemesen tölti az idejét' 
e) 'szórakozik' 

Az egymással felcserélhatő szövegelemek, szituációs jegyek: 
1. Az egyén önmagára irányuló cselekvése előidézte kellemes közérzet (közös 

jelentéstartomány) 
2. Az enjoy oneself (jól érzi magát) és a (kellemesen) tölti az idejét grammatikai 

szinten is megfelelnek egymásnak, mivel mindkettő tárgyas igei kifejezés. 
A megfelelést erősíti a magyar célnyelvi mulat ige kettős jellege (tárgyas és 
tárgyatlan is lehet). 

Az enjoy something, doing something forrásnyelvi ige szintén tárgyas, és cél-
nyelvi ekvivalenseiben is a tárgyas jelleg dominál (1. 'élvez valamit ' , 2. 'kedvel, 
szeret valamit ' , 3. 'szívesen tesz valamit', 4. 'kedvét, örömét leli valamiben'). 
A tárgyatlan megfelelések száma jelentősen kevesebb ('tetszik valakinek 
valami'). 

A célnyelvi nyelvhelyességi hiba fordításból adódik, mert a nyelvi alak-
zatot használó személy nyelvhasználatában, részleges nyelvi inkompetenciájá-
ból eredően, intralingvális (nyelven belüli) és interlingvális (nyelvek közötti) 
interferenciák zajlottak le. 

felerősödik a tárgyas jelleg a 
forrásnyelvben enjoy oneself • enjoy sthg. 

2. jól érzi magát- i élvez vmit 

3. élvez > élvezi magát 

ennek hatására keveredik a 
magát visszaható névmás a 
valamit határozatlan névmás-
sal és az élvez ige az érzivél 

A szójátékok erős hangulatkeltő hatását a lehető leggyakrabban igye-
keznek kiaknázni az ifjúsági lapok újságírói. Arányosan alkalmazva ezt a 
stíluseszközt el is lehet érni a kívánt hangulati hatást, de tapasztalható — nem 
csupán az ifjúsági sajtó esetében —, hogy a szójáték is, néhány más nyelvi 
elemhez hasonlóan, a nyelvi divat áramlatok sodrába kerülve ellaposodik, ki-
ürül, hatását vesztve közhellyé válik. Sietteti ezt a folyamatot az, hogy nap-
jainkban a szójáték mint publicisztikai eszköz felkapott szokássá, nyelvi di-
vat tá vált. A hírközlőeszközök szinte kötelezőnek érzik, hogy éljenek ezzel a 
hangulatkeltő nyelvi eszközzel (pl. Magyar Ifjúság, Ifjúsági Magazin, Világ 



Ifjúsága, Esti Hírlap, Magyarország, Képes 7, a rádió és a televízió ifjúsági 
műsorai stb.). 

Az adatok cédulázása és osztályozása során mutatkozott meg, hogy a 
szakirodalom hagyományos kategóriái a szójátékokat illetó'en milyen nagy 
mértékben bővíthetők újabbakkal, hiszen a nyelvi meglepetést, újdonságél-
ményt, játszi hangulatot sokféle eszközzel lehet elérni. Ez az egyik kézen-
fekvő magyarázata annak, hogy miért tud a szójáték stíluseszközként újra 
meg újra megújulni. Másfelől viszont a szójáték meghatározott mechanizmu-
sai tiszavirág életűvé teszik az első látásra, hallásra meglepő nyelvi leleményt. 
A -popsztár szóból már első magyarországi megjelenésekor magától értetődően 
adódott a popószlár szójáték lehetősége aktmodellre vagy jó alakú nőre al-
kalmazva. Ez a kiszámíthatóság csonkította meg ennek a szójátéknak új-
donságvarázsát és gyorsította meg közhellyé válását. 

Az alábbi táblázat az ifjúsági sajtóban felbukkanó szójátékok kialaku-
lásának módjait csoportosítja. 

a) szótári 
pl. Linda „smoking" nélkül 

1. Homonimák 
b) nyelvtani 

pl. lakások (k) 

c) kiejtési 
cc) teljes azonosság 

pl. chipeget, chipetnyi 
ccc) nem teljes azonosság (paronimia) 

pl. (r) ookoskodásom 

2. A jelentés különböző rétegeinek Összevonása, sűrítése: 
pl. soultestvér 

3. összetett szavak elemeinek felcserélése: 
pl. Beklámrock és rockreklám 

4. Frazeológiai egységek alkalmi átalakítása, módosítása (hangzás, íráskép) alapján: 
pl. lassan a szexszel, trend a lelke mindennek, kinek a pop, kinek a popné 

5. Szóösszevonás: 
pl. szexpó, (v) idióták 

a) szó szerinti fordítás (travesztia) 
pl. Előszobázó az „előszobában''' 

6. Fordítás 
b) helytelen, gondatlan fordítás 

pl. I 've been loving you too long 
(Mennyire hosszan szeretlek) 

c) a fordítás játékos hangulatú, mert magyarul mást jelent 
pl. kemény legény (hard rock-zenész) 

7. A szójáték zenei elemeken alapul: pl. chip-csoda 

8. A szavak többértelműsége a szójáték alapja: pl. rock and roller 

Kizárólag angol elemű szójáték (fordítással vagy értelmezéssel: pl. His ítoyal 
Shyness — ö Királyi Felsége 



Nagy J. Béla az Alakegyezés című cikkében (Melich Emlékkönyv, 276) 
a homonim és homofon szavak magyar megfelelőit összegyűjtve szemlélteti, 
mennyire sokféle lehet az alakegyezés meghatározása és felosztása. Amikor 
egyalakú szavakról, azonos vagy egyenlő (egyező, egyforma) alakú (hang-
alakú) szavakról vagy egyforma (egyenlő, egyező) hangzású (kiejtésű) sza-
vakról beszélünk, mindig érezzük, hogy valamilyen szempontot figyelmen kí-
vül hagytunk az osztályozás során. Tovább bonyolódik a helyzet, ha két nyelv 
egyes elemeinek azonos alakúságáról vagy azonos hangzásáról van szó. Ezért 
a fentebbi osztályozás a szójáték kialakításának módjait illetően tovább bő-
víthető, ha újabb forrásokat vonunk be a kutatásba. 

Az angol—magyar szójáték angol alkotóelemének helyes vagy hely-
telen kiejtése létrehozza, esetleg éppen megszünteti az azonos hangzáson ala-
puló szójátékot. A homonima egyik legalapvetőbb követelményének, a homo-
fóniának is létre kell jönnie a szójáték megalkotásakor. A show-hajtás a show 
félangolos ejtése [sho:] következtében létrejön a homofónia, de helyes angol 
ejtés esetében [sou] nem. Ugyancsak a félangolos (magyaros) kiejtés hozza 
létre az alábbi szójátékot: 

Volt Disney (cím) . . . „Mert a jeles író most már nem Walt Disney, hanem 
Volt Disney. Sajnos csak volt." (MI. 87/6. 13.) 

Ha a Walt személynevet angolosan ej t jük [wo:lt], a szójáték jócskán veszít 
hatásából. Ugyanis a magyar tévesen azonosítja az angol labioveláris félhang-
zót (w) a magyar labiodentális zöngés vagy részlegesen zöngés réshanggal (v). 
Ez a példa azt is megmutatja viszont, hogy egy-egy adat nem mindig illik 
pontosan abba a kategóriába, amelybe eredetileg besoroltuk. A Volt Disney 
szójáték éppúgy nyelvtani homonima is lehet, mint paronima. A szótári ho-
monimák esetében legtöbbször a szavak ragozatlan alakja egyezik meg. Az 
angol smoking szóból a nyelvfejlődés során eltérő jelentésp. szavak alakultak 
ki, és ma már szótári homonimáknak tekintendők. Ezt a tényt erősíti, hogy 
már a magyarban is régen meghonosodott a szmoking 'kabátból, nadrágból és 
mellényből álló estélyi férfiöltöny' jelentésben. A magyar anyanyelvűek, de 
talán az angolok sem gondolnak arra a szó hallatán, hogy eredetileg ez a 
viselet csak arra szolgált, hogy a vendégek az ebéd vagy vacsora után ebbe 
az öltönyszerű ruhába öltöztek át , és így vonultak egy külön terembe, hogy 
beszélgessenek és pipázzanak. A Linda „smoking" nélkül adat felidézi a szó 
'estélyi férfiöltöny' jelentését is, de a cikkből kiderül, hogy a színésznő a 
dohányzásról szokott le. 

A nyelvtani homonimák és az ebből adódó szójátékok azt használják ki, 
hogy az angol rock szó előhívja a magyar főnevek többesjelét is (vö. Magya-
rock, Sztárock 33-on). A magyarock (Vakáció '86) a szóösszevonásra is jó példa 
csakúgy, mint a lakások(k) (MI 86. VII . 25.). 

A teljes azonosságú kiejtési homonimák esetében a kiejtett angol szó meg-
egyezik egy bizonyos magyar szó kiejtésével, és szójáték jöhet létre két olyan 
nyelvi elemből, amely két teljesen különböző jelrendszerben létezik: ,,If you 
költők (Diáknaptár 1986/87)"; , ,CHIPegetjük a morzsákat . . .»Chipetnyn ko-
molyság kellett ahhoz, hogy valaki mosolygás nélkül figyelje az okkult szá-
mítógép produkcióját, az álomfejtést, a tenyérjóslást, a kártyavetést" (IM 
86/7); ,,Nem csip-csup ügy az az újabb chipháború, amely Washington és 
Tokió között robbant ki . . ." (EH 1987. márc. 23.). 



A nyelvi leleményeknek, a hangulatfestésnek, a gondolatok érzelmi ár-
nyalásának, a nyelvi játékoknak kimeríthetetlen forrása a j e l e n t é s . A 
legtöbb szó alap jelentését (értelmi, tartalmi magvát) a mellékjelentések soka-
sága veszi körül létrehozva a szó j e l e n t é s k ö r é t (jelentéstartományát). 
A mellék jelentéseken kívül a szó nyelvtani funkciói által is gyarapodik, hi-
szen a közlésben betöltött szerepét meghatározzák azok a sajátságok is, ame-
lyek arra a nyelvtani kategóriára jellemzőek. A jelentéskör bővülése függ még 
a más szavakkal való kapcsolási lehetőségektől, a szövegkörnyezettől, a sti-
lisztikai színezettől is. Nemritkán bővül a jelentés azáltal, hogy a szó a l k a l -
m i j e l e n t é s t kap. A több jelentésű szó tehát alap- és mellék jelentések 
hálózata. Szókincsünk zöme több jelentésű szó, ami annak köszönhető, hogy 
az egyén és társadalom fejlődéséből eredően új tudat tar talmak alakulnak ki. 
Ha több jelentésű szavakból összetétel keletkezik, akkor az alkotóelemek je-
lentéstartományai olyan mértékben interferálnak, hogy mélyebb elemzés szük-
séges az ú j szövegösszetétel alap jelentésének meghatározásához. Kontrasz-
tív nyelvközi elemzést kell végeznünk abban az esetben, ha a szóösszetétel 
egyik tagja idegen eredetű kölcsönszó. 

Az „Első számú soultestvér" funkyzenéjét igyekszik átültetni mediter-
rán környezetbe (MI 87/4- 33.) 

a. sóul* m. léleké 

közös jelentések 

The animating and vitai principle in mari credited 
with the faculties of thought, aetion and emotion 
and coceived as forming an immaterial entity^ 
distinguished from but temporally coexistent with \ 
his body.' \ 

(Theology) 'The spiritual nature of man considered 
in relation to God, regarded as immortal, separable-
from the body at death, and susceptible to happiness 
or misery in a futiiro state'. 

'The disembodied spirit of a dead humán being; 
a ghost; shade'. 

(Capital S), (Christian seience) 'God' 

'A Iramán being.' 

'A central or integrál part of something'. 

'Az emlékezés, képzelet, értelem 
stb. folyamatainak összefüggő egé-

-sze, az ember belső valósága'. 

(Vall is) 'Az emberben az életnek 
. és a személyiségnek a testtől füg-
getlen (anyagtalan) létezőként 
képzelt hordozója'. 

'Képzeletbeli, testnélküli lény'. 

'A Szentlélek, Isten'. 

'Lény, emberi lény'. 

'Valaminek éltető eleme, legfon-
tosabb tagja' . 

'The emotional nature in man as distinguished from 
bis mind or intellect'. 

'Valamilyen tulajdonságokkal ren-
delkező ember'. 

kikövetkeztethető közös jelentés: 

'Bensőséges (művészi) átélés' 

4 The American Her i tage Dict ionary of t he English Language, ed. William Morris, 
Houghton Mifflin Company, Boston etc. 1976. 
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Az angol szlengben úgy bővül a soul jelentése, hogy létrejön egy olyan loka-
lizmus, amit magyarra nehezen lehet lefordítani. A lokalizmusok Országh 
László értelmezése szerint olyan szavak, ,,melyek az angol nyelvterületre jel-
lemző, de nálunk nem létező vagy nem létezett fogalmakat jelölnek, mint aere, 
bushel, gallon . . . Ku-Klux-Klan, Quaker . . . whig, peer . . .". A jellegzetesen 
néger soulzene magyarországi térhódításakor, a 60-as évek végén a „négerek 
lélekből áradó zenéje" értelemben használták ezt a szakkifejezést. Az angol 
soul főnév speciális jelentése nem tudott párhuzamot létrehozni a magyarban: 

adj. Slang: Of, pertaining to, char-
acteristic of, or derived from the m. nincs megfelelője 
Negro or his culture: soul food, soul 
music. 

A soul brother (a fellow negro of the male sex) és a soul sister (a fellow 
negro of the female sex) főnevek jelentése: 'néger testvér (hasonszőrű, a fa j 
tánkból való, közülünk való)'. Az angol szleng alkotta lokalizmusnak magyar 
megfelelője nincs, de helyettesítéssel (tükörfordítással) létrejön egy „pszeudo-
párhuzam": soul brother = lelki testvér (rokon lélek). Ez az álpárhuzam vi-
szont a célnyelvből (a magyarból) visszahatva olyan jelentéssel bővíti a for-
rásnyelvi (angol) elemet, amivel az eredetileg nem rendelkezett (soul brother 
'lelki testvér, a nagy példakép'). 

A jelentés- és stílusrétegek keveredése következtében keletkezik tréfás 
hangulatú szójáték a punkmozgalom élcsapata (MI 86/40) szószerkezetben. Az 
élcsapat főnév, amely főleg a sajtó nyelvében használatos, és 'valamely kö-
zösség élenjáró részét, legjobbjainak együttesét' jelenti; a kommunista párt 
szószerkezettel olyan gyakran fordul elő, hogy már-már állandósult szókap-
csolatnak érezzük ('a kommunista párt a munkásosztály élcsapata'). Állan-
dósul a szerkezet keltette emelkedettebb stílushatás is, amit az ünnepi meg-
emlékezések, munkásmozgalmi és politikai tanulmányok, cikkek stb. alakí-
tottak ki. Ezért érezheti szokatlannak, játékosnak az olvasó az élcsapat ,,pro-
fanizálását" a punkmozgalomra vonatkoztatva. Az alábbi két példában jelen-
tésösszevonás a szójáték alapja: ,,Big Mac Is Back !" — harsogták New York-
szerte a feliratok. (VH 1986. IX. 7.) 

I. Big Mac 'A MacDonald's gyorsbüfé-hálózat jellegzetes óriás hamburgere'. 
II. 'John McEnroe, a teniszcsillag'. 

,,. . . egy-egy elvétett labda után repül a drága butterfláj [sic]" (K7 1986. 
VIII. 9.) 

I. „butterf láj" (helyesen: butterfly, ejtése: ['bAtoflai]) 'pillangó' 
II. butterfly 'pingpongütő' jelentésszűkülés butterfly 

'pingpongütő' 
I. 'repül a pillangó' I I . 'repül a pingpongütő' 

Az összetett szavak elemeinek megcserélése gyakori figyelemfelkeltő asz-
köz a sajtó nyelvében. Üjabban a reklámszövegek írói is szívesen élnek vele. 
Az alaptag és determináns helycseréje olyan jelentésmódosulást hoz létre, 
amely felerősíti az eredeti (elsődleges) jelentést. A Reklámrock és rockreklám 
(VD 1986, egy cikk címe) adatban az elsődleges jelentéshez ('a rockzene és az 
üzleti tevékenység összekapcsolódása' még számos mellékjelentés is társul 



('reklámozott rock, a rock reklámja, rockzenével reklámozott árucikkek' stb.), 
melyek az elsődleges jelentéstartalmat erősítve hatnak. 

A közlés rendszerében fontos szerepet töltenek be az állandó nyelvi 
szerkezetek (szólások, közmondások, szállóigék), melyek stílusértékét a ben-
nük — sokszor csak elmosódva — rejlő konkrét szemléletű kép adja. Az ál-
landó nyelvi szerkezet alkotó tagjainak jelentése és az általuk megjelenített 
kép között sokszor ellentmondás, nehezen kideríthető kapcsolat áll fenn, és ez 
bizonyos feszültséget okoz a közlésben (pl. eltörölt a mécses = 'sír'). A szólások, 
közmondások, szállóigék használata elárulja azt is, hogyan viszonyul a közlő 
a közlés tárgyához. Ezek a nyelvi szerkezetek kifejező erejük folytán is igen 
alkalmasak stílusfestésre, a közlés bizalmas, ünnepélyes, hivatalos stb. hang-
nemének megalapozására. Nem csoda, hogy a publicisztika olyan szívesen él 
ezzel a hangulatteremtő eszközzel. 

Fokozódik a hatás, ha az állandósult szókapcsolat valamelyik tagjá t 
humoros vagy tréfás-könnyed hangulat kialakítása céljából megváltoztatjuk, 
vagy kicsit módosítjuk. A frazeológiai kapcsolat bizonyos kötöttségei fella-
zulnak, a hatásmechanizmus ennek következtében összetettebbé válik, a je-
lentésstruktúra kitágul. A változtatásnak olyan mértékűnek kell lennie, hogy 
az állandó nyelvi szerkezet eredeti jelentése is nyilvánvaló maradjon a módo-
sult jelentésstruktúrában. Az alábbi példákban jól kivehető a nyelvi szerke-
zetek eredeti, valamint kibővült jelentése is: Chip, chip hurrái (KS 1987. 
márc. 17. címlap); Megáll az AIDS! (MI 87/13 7.); Lassan a szexszel? (K7 
86/8 16. cím); Trend a lelke mindennek (Képírás; a divatrovat címe); Kinek a 
pop, kinek a popné (Popkor 13. o. Egy csinos popénekesnőt ábrázoló kép alá-
írása): Klip, klip, hurrá? (Ötlet, 1987. febr. 17. 13 o., cím). 

Bár nem tartozik szorosan a szójátékok körébe, hangulati hatását te-
kintve mégis ehelyütt kell bemutatnunk azokat az adatokat, amelyekben az 
angolból szó szerint s mégis pontatlanul fordított szókapcsolatok keltik a hu-
moros, komikut hatást. 

,,Például felteszek egy arcpakolást, veszek egy masszázst, szaunázom." 
(VI 87/1 18.) Az angol take igével alkotott állandó szerkezetek, igei kifejezések 
(to take a shower, to take a taxi stb.) szó szerinti fordításában (,,veszek egy 
zuhanyt", ,,veszek egy taxi t") érződik az idegen gondolkodásmód és sajná-
latos módon egyre jobban terjed ez a nyelvhelyességi szempontból helytelen 
igei körülírástípus. Hasonlóképpen terjed írásban és szóban az angol liké 
'kedvel, szeret, tetszik' ige hatására a tetszik és a szerel igék keveredése: ,,A 
közönség nagyon szerette az együttest" (Poptarisznya, 1986. dec. 7. 18. 40). 
Helyesen: A közönségnek nagyon tetszett az együttes. — ,,A nézők bizonyára 
jobban fogják szeretni, mint az előzőeket (ti. filmeket) . . ." (MI 86/43) He-
lyesen: A nézőknek bizonyára jobban fog tetszeni . . . 

Nyelvi divatként hódít az esélyt ad valakinek, vminek angolos szószer-
kezet is, szinte teljesen kiszorítva magyar megfelelőjét, az alkalmat, lehetőséget 
ad/nyújt igei kifejezést: ,,. . . adjunk neki esélyt . . ." (MI 86/50); .,Meg kell 
nekik adni az esélyt . . ." (Sta. 86. jún.); ,,Adjátok meg magatoknak ezt az 
esélyt!" (IM 86. máj.). 

A szószerkezet elterjedésében valószínűleg szerepet játszott John Lennon 
ma már klasszikusnak számító békedalának (Give Peace A Chance) címe és 
annak nem jól sikerült fordítása (Adj esélyt a békének). Jól érezhető az angol 
minta az alábbi példákban is: ,,100 százalékkal galoppozott felfelé az infláció" 
(Ml 86/42, cö: ang. galopping inflation); ,,Az évek óta szorosan őrzött schwe-



chati r e p ü l ő t é r e n . . . " (Sta 1986. aug. vö.: ang. closely protected); . . a 
chicagói felső iskolában . . ." (MI 1986. aug. 22.) A ,,felső iskola" valójában 
középiskola (am. ang. high school), mert a főiskola angol megfelelője a „junior 
college"; „A kidolgozott terv szerint a sérülteket az Országos Baleseti Intézet, 
a Honvéd Kórház, a MÁV Kórház és a Kerepestarcsai Kórház látja majd el. 
Az utóbbi egyébként az egyszerűbb belgyógyászati és sebészeti esetekre hiva-
talos" (IM 1986. május, vö.: ang. authorized 'meghatalmazott, jogosult, ille-
tékes'); ,,. . . hogyan akaszthatnak a nők — vagy a férfiak — horogra egy 
milliomost . . ." (MI 86/42). A magyar szólás (horogra akad, a horgára akad, 
horogra kerül) az angol modell hatására módosul, ugyanis az angolban mind 
az aktív, mind a visszaható forma egyaránt használatos (to hook somebody, 
to be hooked). Helyesen: „Hogyan foghat egy milliomost". 

Sajnálatos módon még hosszan lehetne sorolni az efféle nyelvhelyességi 
hibákat, komikus hatást keltő nyelvi alakulatokat. 

Visszatérve a szójátékok változatos megjelenési formáihoz arra is talá-
lunk adatot az ifjúsági sajtótermékekben, hogy angol szállóigék elemeit mó-
dosítva törekednek az olvasó figyelmének megragadására. Mivel a szállóigék 
nagyrészt irodalmi művekből származnak, vagy ismert történelmi személyi-
ségekkel vannak kapcsolatban, megértésükhöz irodalmi és történelmi több-
letismeretek szükségesek. Ha a befogadó közeg (olvasó, rádióhallgató, tévé-
néző) ezekkel az ismeretekkel rendelkezik, úgy a szállóige színesíti, hatásosabbá 
teszi a közlést. A torzított szállóige módosított eleme többletismeretet kíván, 
így a szójáték-szállóige alaposan megdolgoztatja a képzelőerőt, próbára teszi 
az asszociációs készséget. 

„Lesz hangulat, ováció, rockdáridó, hetvenezer ember már igazi evribadi. 
Woodstock, vagy amit akartok." (MI 1986. aug. 15.) 

1. Vízkereszt 
2. Woodstock asszociálható területek: irodalom — popzene — vallás 

k ö z ö s j e l e n t é s 
ünnep — 1. vallási ünnep 

2. zenei fesztivál (ünnap, ünnepi alkalom) 
3. A shakespeare-i vígjátékban is ünnepi han-

gulat uralkodik: a szerelmesek gyönyör-
ködnek a lét végtelen változatosságában. 

rítusok — 1. és 2. 
a vallási ünnepek, zenei fesztiválok közös, 
rítus jellegű szokásai 

jelkép — 1. vallási 
2. zenei mozgalom jelképe, ebben a zenében 

kifejezésre jutó életérzés, világszemlélet 
jelképe 

Woodstock: itt rendezték a hatvanas évek végén és a hetvenes évek 
elején a legendás popfesztiválokat. Az idő távlatából nézve ez a helységnév 
ma már jelkép. Egy korszak, egy zenei mozgalom, egy generáció jelképe. A 
„Birodalom visszavág" című nagy sikerű amerikai film címe is szójáték-szálló-
igeként bukkan fel. A jelentésstruktúra nem olyan bonyolult, mint az előbbi 
példában. A visszavág ige jelentése között: 'vágást, ütést viszonoz; gyorsan 
találóan megfelel valakinek; (sport is) vereségét győzelemmel helyrehozza'. 



. . . újjáéledt és „visszavágott" a diszkóbirodalom. (Sta 1986. aug.) Egy nép-
szerű Andersen-mese címe, ami már szállóigévé lett és egy népszerű angol 
rockegyüttes (The Queen) nevének keveréséből alakul szójáték az alábbi adat-
ban: „Esetleg el szeretné játszani a szókimondó kisfiút a Király (nő) ú j ruhája 
cimű meséből." (MI 1986. aug. 15.) 

A szóösszevonás, amely gyakori eszköze a nyelvi humornak, a szójáték-
nak, rokon vonásokat mutat a mozaikszókkal és az összetett szavakkal. Kü-
lönbözik tőlük abban, hogy a játékos szóösszevonások alkalmi szerkezetek, 
melyekben világosan érzékelhetők az összevont alkotóelemek. 

„Mindössze a város prostituáltjai elégedetlenek azzal, hogy az Expót 
nem sikerült ,,8zexpóvá" változtatni" (MI 1986. júl. 11.); (V)idióták (VI 86/11 
26. o. címként); Bluseum (MI 87/2 30. o. címként) am. a blues zenei irányza-
tainak múzeuma, hangszalagtára; Poptika (MI 87/6) (pop-optika) egy 1982-
ben indult rövid életű pop-film-fotó újság; „Még a handballerina Sterbinszky-
nek sem sikerült kijárnia profivá válásának engedélyezését." (MI 86/42, 43. o.) 

Az alábbi példák szóösszevonásaiban mindkét elem angol eredetű: „Steve 
Van Zandt, az Aparth-Aid akció szervezője nagyszabású apartheid-ellenes 
koncertet szervez" (IM 86/5); „Aki nem hollyWOODY (K7 87/7, címlap) 
Hollywood és Woody Allén nevének összevonásáról van szó. 

A szóösszevonással ellentétes szójáték-alkotó eszköz a szóbontás. Ilyen-
kor az esetek többségében az alkotóelemek egyike szemantikai szempontból 
értelmetlen egység, a másik melynek kedvéért a bontás történt — értelmes 
tartalmi gondolati tar talmat megjelenítő szó (példáinkban angol szó): Punk — 
tum? (Popkor, 13. o. képaláírás); Pop — ó (hátsó gondolat) (Popkor, 13. o.) 
A képen egy meztelen fenekű lány látható. 

Angol személynév két magyar szóra bontva (némileg módosítva): Hamm 
lelt (MI 87/5, 47. o. címként). 

Poliszémia teszi alkalmassá szójáték kialakítására az alábbi adatokat, 
melyekből az egyik fordítás. 

,,. . . én igazán jó médiuma vagyok a videós médiának (sic)." (Képírás 
4.) Helyesen: médiumnak. 

médium 1. (Léit) 'Szuggerálható, hipnotizálható személy'. 
A spiritiszták szerint: '(az,) aki a túlvilági szelle-
mekkel tud érintkezni'. 
2. (Biz) '(Befolyásolhatósága miatt) kellemetlen-

ségbe, ül. ilyesmibe belevihető ember'. 
3. (Egyre inkább terjed ilyen értelmű használata): 

'közeg, közvetítő eszköz, hírközlő eszköz'. 
Előszobázok az „előszobában" (MI 86/37, képaláírás) 

lobby 1. 'előcsarnok, (nagyméretű) előszoba, előtér, hall, 
folyosó' 

2. 'parlamenti folyosó' 
3. '(US) befolyást gyakorló érdekcsoport (parla-

mentben)' 
(igeként) 1. 'kijár valakinél valamit' 

2. 'a parlamenti folyosókat látogatja hírek szerzése 
céljából' 

3. '(US) befolyásolni igyekszik a törvényhozókat' 
lobbyist 1. '(hivatali) kijáró' 

2. 'törvényhozókat befolyásolni akaró (személy)' 



A fenti példa mutat ja , hogy a magyar fordítás alkotta szójátékban leg-
alább nyolc jelentésréteg munkál. Megjegyzendő, hogy az angol eredeti is 
alkalmas ennek a szójátéknak a kialakítására. 

A magyar ifjúsági sajtóban angol nyelvű szójátékok is megjelennek, s 
ahol szükséges, ott magyarázatot is fűz hozzá az újságíró: ,,A szigetország 
közben gonosz titulust akasztott az antikatona herceg nyakába: His Royal 
Shyness — vagyis: Ő Királyi Felsége. . ." (Popkor, 15. o.); „New Yorkban 
bemutatták a )>Nunsense« című musicalt" (MI 87/7). A cikkben magyarázatot 
kapunk: A szójátékot a nun 'apáca' és a nonsense 'képtelenség' szavak össze-
vonása hozza létre. 

Több szintes szójáték alakul ki az alábbi dézett párbeszédben: 

— My generation. Ez volt a címe. Nem mond semmit? 
— Nem. Ki csinálta? 
— Who. 
— Ezt kérdezem én is. I. 
— A Who játszotta. 
— Who is who — mondja a gyerek. I I . 

(Popkor, 19. o.) 

A szójáték első szintjén az angol kérdőszó (who) keveredik a 60-as 70-es 
évek egyik legnépszerűbb együttesének nevével. Ha az együttes teljes nevét 
használja az újságíró, akkor nem jön létre az alaki egyezés (The Who — Who ?). 
A második szinten ugyancsak az együttes neve keveredik egy híres kiadvány 
címével (Who is Who 'Ki kicsoda?'). Nyelvhelyességi szempontból a gyerek 
kérdése úgy lenne helyesen: What is who ? vagy What do you mean? (Mi az a 
who? Hogy érted ezt?). Arra is akad példa, hogy angol nyelvhelyességi hibát 
követ el a beszélő, amikor angol szójátékot produkál. Egy neves menedzser 
és koncertező nyilatkozatából való az alábbi szójáték: „A Frankié Goes to 
Hollywood együttes nevet változtat. Az ú j név Frankié Goes to (sic) Holiday" 
(Poptarisznya, 1987. márc. 8. 18.40). Az együttes neve azt jelenti magyarul: 
'Feri Hollywoodba megy'. Feloszlásukat a nyilatkozó egy szellemes szójáték-
kal írja le: Feri szabadságra megy, ez pedig helyesen így hangzik: Frankié 
Goes on Holiday. 

Az adatok bősége és változatossága mutatja, hogy a szójátékok any-
nyiféle nyelvi forrásból táplálkoznak, hogy felmérésük, rendszerezésük, ma-
radéktalan feldolgozásuk szinte lehetetlen. A dolgozat csak arra vállalkoz-
hatott, hogy az ifjúsági sajtótermékekből kigyűjtött szójátékokat osztályozza, 
elemezze. Az angol szavakon alapuló szójátékok mellett gyakran bukkannak 
fel magyar szójátékok is, de a szűk keretek miatt ezekre nem térhettünk ki. 
Viszont bizonyítottnak látszik, hogy a szójáték mint stíluseszköz, mint han-
gulatalakító elem igen elterjedt a saj tó nyelvében. Fogalmazhatunk úgy is: 
divat, nyelvi divat. Mint más egyéb eszközre, dologra, a szójátékra is érvé-
nyes: a mértékletes használat erősíti stilisztikai szerepét, érvényre ju t ta t j a hu-
morát, meglepő hatást keltő erejét. 

Győri György 




