(ib) Ugyanahhoz a sz6t6hoz homonim toldah:\k kapesol6dik (a toldalekok kozti
homonim kapesolatokkal nem foglalkoztunk kOlon, mert ez inkabb alaktani kerdes.
Itt azonban legalabb annyit meg kell emliteni, hogy - a homonimia meghatarozasa
nak ertelmeben - az azonos alaku, de mas-mas szintaktikai funkei6ju toJdalekokat
tekintjUk homonimaknak. I1yen peldaul az igei szemelyrag es a birtokos szemelyjel
tobbes szam els6 szemelyu alakja (/asd az [ie] peldat), a mult id6 jele es a mult ideju
melleknevi igenev kepzoje: dsszetdrt egy poharat - az dsszetdrt pohar elv<igta a ke
zem; a mult nem mult el nyomtalanul stb.
(ie) Ket homonim sz6tari t6hoz homonim toldalekok kapesol6dnak: dobl ('ha
jit'): dobunk meg egy g6lt - dob2 ('Utohangszer' ): a dobunk szetrepedt.
Mas pelda: sirt egy kiesit - a temet6ben gondozzuk a sirt (itt a toldalekok kozUl
a mult ido jele es a tirgyrag all homonim viszonyban).
5. 3. 2. 2. Szintagmak kdzdtti homonimia

Ezt a tipust birtokos jelzos szerkezettel szoktak peld<izni:
A pardue simogatasa.h6tborzongato. A szintagma egyik jelentese: 'ha a pardue
megsimogat'; a masik: 'ha a pardueot megsimogatom/megsimogatod' stb.
Ugyanezt a kett6s ininyultsagot, egymast61 fUggetlen jelenteseket fejez ki a ko
vetkez6 kijelentes is: A sziilOk szeretete kdtelesseg. Az egyik esetben a szUI6k erzel
merol, a masikban a szUI6kre iranyul6 szeretetrol van sz6.

5.3.3. Vegyes homonimia
Azokat a sz6parokat soroljuk ide, amelyek egyesitik a szOmri es a grammatikai
homonimia p6lusait. Azok a sz6parok tartoznak ide, amelyeknek az egyik tagja sz6
tari sz6, a masik pedig toldalekolt sz6alak: legyl (rovarfele) - legy2 (a lesz ige fel
sz6lit6 m6du alakja);Jontl (penznem, sulymertek) - Jont2 (aJon ige mult ideju alak
ja); hasadl ('reped') - hasad2 (a has fOnev birtokos szemelyjeles alakja); szemetl
Cpiszok') - szemet2 (a szem fonev birtokos szemelyjeJes es tirgyragos aJakja) stb.

5. 4. Homonimia a beszedben

es az irasban

Eddigi kerdeskezeJesUnk soran ugy kozelitettUk meg a homonimiat, hogy nem
voJtunk tekintettel a nyelvhasznalat hangzasbeli es irasos aspektusara. Pedig ha a
rn ukod6 nyelvre is figyelUnk, akkor terrneszetesnek vehetjUk, hogy az azonosalaku
sag bemutatasahoz e ket kommunikaei6s kozeg, az auditiv es a vizualis esatorna sa
j atossagait is figyelembe keJl vennUnk. Ha ezt megtesszOk, vilagossa valik, hogy a
beszelt nyelvben es a helyesirasban az azonosalakusag eltero m6don jelentkezik.
Amint fentebb mar emlftettOk, a hangzas szerinti homonimiat homoJoniimak, az iras
szerintit homografianak nevezzOk. Vizsgalatunk eredmenyet beepithettOk volna a
homonimia fenti tipoJ6ghijaba is, de akkor talan osszemos6dtak volna azok az elte
~esek, amelyek a lexikoI6giai-lexikografiai, illetve a nyelvhasznalati-pragmatikai
~zempont kUlonbsegebol erednek. Kolon targyalasuk mel lett e m6dszertani megfon
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tohison kivUl didaktikai ervek alapjan is dontottiink, fgy ugyanis vilagosabban erze
kelhetok homonimianak a kommunikaci6s csatomak kiilonbsegebol szarmaz6 alosz
talyai.

5. 4. 1. Homof6nia
A bomof6nia olyan sz6parok viszonyaban figyelheto meg, ameIyek hangzasa
azonos, iraskepe viszont kUlonbozo. Altipusainak a behatarolasakor ugyanazokat a
szempontokat vehetjiik figyelembe, mint a homonimia altalanos bemutatasa soran.
Eszerint megkiilonboztethetjilk a sz6tari, a grammatikai es a vegyes homof6niat.

5. 4. 1. 1. A szotari homofonia
A sz6tari homof6nia k6znevek es a bel6lUk letrejott tulajdonnevek k6z6tt
all fenn. Legszembetun6bbek ezen a szines palettan a foglalkozasnevekb61,
nepnevekb61, me1l6knevekb61 kialakult csaladnevek 6s keresztnevek.
Foglalkozasnevekbol kialakult csaladnevek: acs-Acs; csizmadia- Csizmadia;

fazekas-Fazekas; gombos-Gombos; hatasz-Halasz; kadar-Kadar; kerekes-Kerekes;
keresztes-Keresztes; kertesz-Kertesz; kovacs-Kovacs; madaras-Madaras; suta
Suto; szabo-Szabo; szijgyart6-Szijgyarto; szUcs-SzUcs, SziIts; timar-Timar; tollas
Tollas; varga-Varga, Vargha stb. Itt emlitjilk meg az eszkoznevekbol kialakult csa
ladneveket is: buzogany-Buzogany; csep-Csep; gereben-Gereben; kasza-Kasza;
puska-Puska stb.
Nepnevekbol letrejott csaladnevek: cseh-Cseh; gorog-Gorog; horvat-Horvat,
Horvath; lengyel-Lengyel; magyar-Magyar; nemet-Nemet; olah-Olah; orosz
Orosz; rac-Racz; szasz-Szasz; szekely-Szekely; szerb--Szerb; tatar-Tatar; tOrok
Torok; tot-Tot, Toth stb.
MeJleknevekbol kialakitott csaladnevek: almos-Almos; eros-Eros, Eross; fe
her-Feher; fekete-Fekete; forr6-Forro; gyenge-Gyenge; jambor-Jambor; kis, kicsi
- Kis, Kiss, Kicsi; kover-Kover; nagy-Nagy; ravasz-Ravasz; santa-Santa, Santha;
szerrSzep; szoke-Szoke; tompa-Tompa; vastag-Vastag, Vastagh; veres-Veres, Ve
ress, Weores stb. Keresztnev: szende-Szende.
Mas tipusu koznevekbol letrejott keresztnevek: aranka-Aranka; arvacska
Arvacska; barna-Barna; boglarka-Boglarka; boroka-Boroka; farkas-Farkas; geor
gina-Georgina; gyongyvirag-Gyongyvirag; hajnal-Hajnal; hanga-Hanga; ibolya
Ibolya; iring6-Iringo; jacint-Jacint; rozsa-Rozsa; viola- Viola; virag-Virag stb.
Sz6tari homonimiat eredmenyez aj hang hagyomanyos es aktualis irasm6dja is:
hej (indulatsz6) - hely (fOnev).
5. 4. 1. 2. A grammatikai homof6nia - a definici6nak megfeleloen - toldalekolt
sz6alakok kozott figyelheto meg. Eserukben azert kell megismetelni, hogy e sz6ala
kok hangzasa egyezik, iraskepe viszont killonbozik, mert ennek a jelensegnek a [or
rasa a reszleges hasonulas, az osszeolvadas (az alaktanhoz tartoz6 massalhangz6t6r
venyek). Ezeken kiviil meg kell emliteni a magyar helyesiras egyik alapelvet: a ha
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gyom{myos irasm6d elvet is, es ezen bellil az lyes aj azonos ejteset, mint a homof6
nia masik fornisat.
Peldak: araszd-arazd; esempesztek--csempeztek; eSlelyen-eslejen;fogja-foglya;
meszben-mezben; pontja-pontya; reszben-rezben stb.

5. 4. 1. 3. A vegyes homof6nia egy sz6tari to es egy toldalekolt sz6alak k6z6tti
viszony:fojt--folyt; esuklya-csukja; ranes-rants; szablya-szabja stb.

5. 4.2. Homografia
A homografia az iraskep es a hangzas viszonyat illetoen a homof6nia forditott
ja. Az ide tartoz6 szavak, sz6alakok iraskepe - amint ezt a megnevezeslikre hasznalt
terminus is jelzi - azonos, kiejtesUk viszont kUl6nb6zik.
NyelvUnkben a homografia a homof6niahoz kepest esak szuk tertileten figyel
heto meg. A magyar nyelv konyve szerint ez a j elenseg " a magyarban a zart e hang
ejtesekor aJlhat elo" (A. Jasz6 szerk. 1997: 440). Ide tartozik tehat minden olyan
nyelvi szerkezet, amely a zart e hangot tartalmazza, mivel ezt a helyesirasunk nem
jel61i. Pelda: (ti) mentek - (ok) mentek; szerelem (fn) - (en) szerelem (ige).
Megjegyzendo, hogy ez a nyelvi jelenseg esak azok szamara jelent homografi
at, akik regional is anyanyeJvUknel fogva termeszetes m6don hasznaljak a zart e han
got, es akik ismerik ennek a hangnak az ejtese es helyesirasunk vonatkoz6 eloirasa
k6z6tti viszonyt.
Az emJitett e hanggal kapesolatos eseteken kivU I nyelvUnkben van meg Jeg
alabb ket pelda a homografiara:
1. mesz (ige) - mesz (fn) .
A megy ige egyes szam masodik szemelyu, jelen ideju, kijelento m6du alakjat
hosszan ejtjUk, de r6viden irjuk. fgy a mesz ige emJitett alakja irasban megegyezik a
mesz anyagnevvel (Hova mesz? Itt a mesz).
2. egyen (ige) - egyen (hataroz6ragos szamnev).
Az eszik egyes szam masodik szemelyu, felsz6lit6 m6dl!, jelen ideju alakja
irasban megegyezik az egy toszamnev ragos alakjaval.

2a) Egyen meg afarkas!? Azt akarod, hogy megegyen afarkas!?
2b) Ketlon all a vasar, nem egyen.
Ha ezeken a nyelvi peldakon kivUl vannak meg olyan sz6parok a magyar
nyelvben, amelyek tagjai homonim viszonyban allnak egymassal (alakjuk azonos, de
jelentesUk k6z6tt nines motivalt kapesolat), es ejtesUk kU16nb6zik, de iraskepUk azo
nos, akkor ezek is a homografia kateg6riajaba soroland6k.

6sszegzes
A homonimia szavak, szerkezetek k6zti kapesolat, a poliszemia viszont e
gyetlen sz6 vagy szerkezet ket vagy t6bb jelentese k6z6tti viszony. Miutan ezt a ket
kateg6riat igy elhataroltuk, a homonimiat ugy is meghatarozhatjuk, hogy ugyan
ahhoz a hangsorhozJhangalakhoz legalabb ket klil6nb6zo, egymassal 6ssze nem fUg
go jelentes kapesol6dik. Ehhez azt is hom kell tenni, hogy a ket vagy t6bb azonos

97

alak egybeesese veletlen, vagyis nines koztOk etimol6giai kapesolat, azonossaguk a
konvergens alakfejlodes kovetkezmenye. A poliszemia egyetlen sz6 alapje
lentesenek divergens fejlodeseboI jon letre. A ket kateg6ria kozott az alhomonimia
teremt kapesolatot. Az alhomonim szavak a nyelvtortenet konibbi szakaszaban va
lamely poliszem sz6b61 alakultak ki jelenteseltavolodas eredmenyekent. Emiatt rna
mar nem erzekelheto az egykor etimol6giailag osszeruggo jelentesek kozti kapeso
lat. Vagyis, az alhomonim szavakat a mai nyelverzek homonim szavaknak tekinti,
annak elIenere, hogy e szavak valamely poliszem sz6b61 alakultak ki: peldaul a
barat1 Ckozela1l6 szemely', 'tars', 'pajtas') es a barat2 ('szerzetes') a 'testver' je
lentesu braty szlav kolcsonsz6b61 alakult ki. Etimol6giai gyokerOk tehat koz6s, rna
viszont ajelenteseik kozott nem erzekeljOk az egykori szemantikai motivaltsagot.
A sz6beli es az irasos kommunikaei6 eltereseire, kettossegere val6 tekintettel az
azonosalakusagnak ket aspektusaval, m6dozataval kell szcimolnunk. A hangzas sze
rinti homonimiat homof6nianak, az ircis szerintit homografianak nevezzOk.
Kulcsszavak es alapviszonyok
auditiv es vizualis csatoma,
azonosalakusag,
alhomonimia, alhomonim szavak,
homof6nia, homografia,
homonima, homonim viszony,
homonimia es po1iszemia,
jelolo, nev,
sz6tari sz6tovek es toldalekolt sz6alakok (inflexi6s alakok) .
Kerdesek, teendifk
I. Ertelmezze a taj, az ocean es afold sz6 viszonylataban az alabbi koltoi kijelentest:
"a szivem Kolumbusz arbockosarb61 I kialt6 matr6za, mikor I idaig erkezem II minden
mas taj csak 6cean I ez itt a fold I a fOld nekem" (Kanyadi Sandor: Mikor sziilo!oldje hatiIrat
megpillantja).
2. Fejtse ki a Kolozsvar nem val' kijelentes lehetseges ertelmezeseit!
3. Ertelmezze az alabbi kijelenteseket:
a) Az elso eloadasban Jakab Arpad nagy muveltsegu szemelykent mutatta be a pedag6
gust.
b) Az elso eloadasban Jakab Arpad nagy muveltsegu szemelykent mutatta be a tudasa
alapjan doktori efmet erdemlo, s ugyanakkor kituno gyakorlati erzekkel rendelkezo pedag6gust.
4. Osszegezze a homonimia es a poliszemia elhatarolasanak szempontjait! Tisztazza,
hogy egyaltalan miert vetodik fel e ket szemantikai viszony kozotti osszefiigges lehetosege!
5. Hatarolja el egymast61 a homografiat es a homof6niat!
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II. 6. A paronimia

6. 1. Bevezeto megjegyzesek
A paronimia legaltalanosabban a szavak alaki/hangzasbeli hasonlosagaval all
osszeftiggesben, de a ket kategoria nem fedi egymast. Nemcsak a paronfmia, hanem
afigura etimologica, az un. nepetimologiaval letrehozott szavak kapcsolata a forras
kifejezesekkel, a szojatek (paronomazia), sot a rim is a szavak, szoalakok, szoelo
fordulasok hasonlosagan alapszik. Vessiink egy pillantast - a rim kivetelevel, hiszen
ez a poetika kutatasi teriiletehez tartozik - el6szor ezekre a nyelvi-nyelvhasznalati
jelensegekre!

. 6. 2. Az alaki basonlosag tipusai
6. 2. 1. A figura etim%gica azonos tOvU szoalakokb61 allo szokapcsolat (eti
mologiai, toismetleses alakzat). Peldak: varva var/am ezt az alkalmat; reges-regen
tOrtent; szajrol szajra adtak a hirt; unos-untalan ismetelget valamit; szep eletet el;
szebbnel szebb viragok; tekintelye notton-no; hogy latwin lassatok; akinek fule van a
hallasra, hallja; halalnak haldlaval halsz stb.
6. 2. 2. A nepetimolOgia laikus, azaz nem szakmabeli szoszarmaztatast jelent.
A "szavak hasonlosagan alapul: a nyelverzek szamara elemezhetetlen (pI. idegen,
csaladtalan vagy elszigetelodott, tovabba avulofelben levo) szot egy hozza hasonlo
hangalaku (es legtobbszor: jelentesu) szoval hozunk kapcsolatba, s igy tessziik er
telmesse. PI.: tubarozsa (lat. tuberosa),Jenerosszpora (gor. peronoszpora), hagymas
betegseg (hagymaz [= a tifusz regies elnevezese; irodalmi szohasznalatban onkivti
lettel jar6 lazas allapotot jelol vo. EKsz.)) stb." (Szathmari 1961: 488). Erdekes pel
da a tOrok kara katna Cfekete madar' ) "magyaritasaval" letrehozott karoka/ona sza
'unk is (Racz szerk. 1968: 168).
6. 2. 3. A paronomtizia a klasszikus retorika egyik ala,kzata. Meghatarozasahoz
- a sziikseges helyesirasi valtoztatasokkal es betoldasokkal - Revai Miklost idezziik,
ak.i az XIX. szazad elso eveiben irta meg A magyar szep toll cimG munkajat:
"Ez a figura, az egyszarmazatu nevezes, Latanul annominatio, egy lepessel mar
;ovabb megyen [az alliteracional], s tobb egyszarmazatu szot kot egybe, hogy az
t'gYenlo hangozattal a figyelmesseget a gyokernek fO kepzeletere igazitsa. A csen
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