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 „A nyelvnek a maga részérıl nincs önálló léte  
a világgal szemben, amely megszólal benne.  

Nemcsak arról van szó, hogy a világ csak annyiban világ, 
 amennyiben megszólal,  

hanem a nyelv voltaképpeni létezése is csak abban áll,  
hogy megmutatkozik benne a világ” 

(Gadamer 1975/1984: 308) 
 

 

1. Bevezetés* 

 

Az**  írásjel definícióját a maga szerteágazó jelfunkciójából és alakulási folyamatából adódóan 

nehéz egyetlen terminusra korlátozva megadni. Ezért a dolgozat abból indul ki, hogy az írásjel 

az írott szöveg sajátja, megjelenése és alakulása azzal kapcsolható össze, hogy az írott szö-

vegnek a megértéséhez és az értelmezéséhez minden jelentésképzı elemet önmagában kell 

nyilvánvalóvá tennie. Az írásjelnek az írott és – jelen munka szempontjából továbbá lényeges 

tulajdonsággá váló – nyomtatott szöveg jelentésképzésében betöltött szerepét, az írott és egy-

szersmind nyomtatott szöveg alakulásával együtt változó funkcióját vizsgálom. Ez olyan ér-

telmezési lehetıség, amelyben egyfelıl az írásjel annak a közegnek az alakulásában válik 

vizsgálhatóvá, amely nyelvi közeg létre hozza, másfelıl abban a folyamatban, amelyben létre 

jön a dinamikus jelentése.1 Az írott/nyomtatott szöveg alakulásának, megértési folyamatának 

történeti változásából indulok ki, ismertetem a nyomtatás szerepét, felvetve, hogy mindezek 

befolyásolják a szöveg minden jelentésképzı elemének, így az írásjelnek is a funkcióját. Majd 

ebbıl az elméleti megközelítésbıl eredeti nyomtatványok vizsgálatával mutatom be a magyar 

nyelvő nyomtatott szövegek írásjelhasználatának alakulását a magyar írásbeliség egy eddig 

szinte alig kutatott idıszakában, a 17. század közepétıl a 19. század elejéig.  

 

1.1. A dolgozat elméleti háttere 

 

1.1.1. Az írott nyelv kialakulása a beszédhez képest viszonylag késıi fejlemény, és azzal ösz-

szefüggésben magyarázható, hogy megjelenik annak az igénye, hogy a nyelvi üzenetek rögzí-

tésének olyan módját dolgozzák ki, amely nem függ össze közvetlenül a beszédszervek mő-

ködésével. Az írásbeliség „a nyelviséghez képest másodlagos jelenségnek látszik. Mert hiszen 

                                                 
* Ezúton szeretnék köszönetet mondani témavezetımnek, Keszler Borbálának tanácsaiért, biztatásáért és türel-
méért. Köszönetet mondok továbbá tanáraimnak, kollégáimnak, családomnak és barátaimnak, akiktıl ötleteket 
és bátorítást kaptam. 
**  A doktori értekezés a Deák Ferenc Ösztöndíj támogatásával készült (nyilvántartási szám 0049/2008). 
1 A mentális tények nem tanulmányozhatók megfelelıen attól a fizikai környezettıl elkülönítve, amelyben tu-
domást szerzünk róla (l. James 1972: 17, vö. még Ong 1982/1998: 257). 
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az írás jelnyelve a beszéd igazi nyelvére vonatkozik vissza” (Gadamer 1975/1984: 275; vö. 

még például Crosby 1936: 88–110, Nelson 1976: 111–124, Heidegger 1979/1989: 305, Ong 

1982/1998: 247)2. Az írás a fejlıdése során ugyan elszakad a beszéd aktusának fogalmától, de 

képessé válik önmagában létrehozni olyan szöveget, amelynek az értelmezéséhez nincs szük-

ség beszélt nyelvi aktusok elıidézésére. Ekkor már az, hogy „a nyelv írható, egyáltalán nem 

másodlagos a nyelv lényege szempontjából” (Gadamer 1975/1984: 275). Az írott nyelvvel 

egyszersmind „egy új változat, és egy új nyelvi viszony, a beszélt és írott nyelv kettıssége 

jelenik meg. Ez a kettıség váltogatásra, választásra ad lehetıséget, majd kiválasztásra készte-

tı mintát” (Pusztai 2004; vö. még Kiss 2003: 385).  

A beszélt és az írott nyelv közötti különbség röviden összegezve abban jelentkezik, 

hogy lényegileg különbözı a fizikai megjelenésük. A beszélt nyelvi megnyilatkozások 

audiális/akusztikus jellegőek, befogadásuk a (külsı) hallás segítségével történik. A hangzó 

beszédhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a szupraszegmentális (prozódiai, metrikai) eszkö-

zök használata. A beszélı – természetesen nem mindig tudatosan – él az intonáció, a hang-

súly, a hanglejtés, a szünet, a ritmus és a beszédtempó adta lehetıségekkel, amelyek befolyá-

solják a hallgató jelentéstulajdonítási lehetıségeit. A szóbeli kommunikáció továbbá kiegé-

szülhet más paranyelvi eszközök alkalmazásával is, a hallott megnyilatkozás értelmezését 

befolyásolhatják a gesztusok és a mimika (vö. például Gadamer 1975/1984: 276, Crystal 

1997/2003: 226–227). 

Az írott nyelv vizuális jellegő, befogadását a látás – a vakoknál a tapintás – teszi lehe-

tıvé. Az íráskép, vagyis a betők és írásjelek formája, nagysága, színe és térbeli elrendezıdése 

viszont egyfelıl olyan jellemzınek, másfelıl olyan lehetıségnek tekinthetı, amely az írott 

forma sajátja, és amely az írott nyelv vizualitásából következik (vö. például Crystal 

1997/2003: 227–230). Ezért ezek az írott szöveg jelentésképzéséhez járulnak hozzá.  

A beszélt és az írott nyelv összehasonlításakor figyelembe szokás venni, hogy az elıb-

bi általában közvetlen, az utóbbi pedig általában közvetett interakciós kommunikációs helyze-

tekben fordul elı. A közvetlent a létrehozás, valamint a befogadás idejének és terének szerves 

egysége jellemzi. Mindez egyfelıl azt jelenti, hogy a beszédpartnerek nemcsak hallják, hanem 

látják is egymást, és a verbális és hallható nonverbális jelzések mellett képesek érzékelni a 

                                                 
2 A szóbeliség/írásbeliség kérdésnek elméleti megközelítését l. még például Balogh 1921, Barthes 1953/1996, 
Ong 1965, Ricoeur 1970/1999: 9–33, Olson 1977, Heidegger 1979/1989: 296–323, Brown–Yule 1983, Halliday 
1985, Flusser 1987/1997, Assmann 1992/1999, Luhmann 1992, Vater 1992, Ahlzweig 1994, Gallmann 1994, 
Gauger 1994, Ludwig 1994, Raible 1994,  Schlieben-Lange 1994, Stetter 1994, Barthes 1997, Crystal 
1997/2003: 227–245, Kulcsár Szabó 1998: 20–29, Nyíri 1998, Lengyel 1999: 6–8, Verschueren 1999, Kulcsár 
Szabó 2000: 117–133 és 2002, Kulcsár–Szabó 2005: 149–175, Benczik 2006, Érsok 2006: 165–170, Fehér M. 
2006 és 2008 stb. 
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diskurzus megértéséhez hozzájáruló gesztusokat és mimikát. Másfelıl azt is jelenti, hogy a 

beszélınek nincs annyi ideje beszédének megtervezésére, megformálására, mint az írás eseté-

ben (vö. például Crystal 1997/2003: 227). Mindeközben természetesen a hallgató sem teheti 

meg, hogy visszalapozzon, az a lehetısége viszont megvan, hogy bekapcsolódjék a társalgás-

ba, azaz átvegye a szót és ezzel együtt a beszélı szerepét.  

A közvetett interakcióban viszont nem érvényesül a beszélı és a befogadó szituációja 

közötti szoros egység. A szövegalkotás és -befogadás folyamata aszimmetrikussá válik (vö. 

Iser 1990/1996), amelynek következtében a szöveg eltávolodik a létrehozásának3 szituációjá-

tól (vö. Gadamer 1975/1984: 274–275, valamint Ong 1982/1998). A beszélınek ennélfogva a 

szemtıl szembeni kommunikációhoz kapcsolódó lehetıségek hiányával számolva kell érvé-

nyesíteni stratégiáját4.  

1.1.2. Az írott szöveg esetében is diskurzusról van szó5, ezért – hasonlóan a közvetlen inter-

akciókhoz – itt is mind a két félnek közös nyelvet kell kidolgoznia. Ebben a közös nyelvben is 

minden alkotóelem funkciója a megértés létrehozása. Mivel tehát maga az írásjel az írott (kéz-

zel vagy nyomtatott) szövegbe ágyazódva jelenik meg, sıt csak ott funkcionál jellétében – 

verbalizálva veszít ebbıl6 –, ezért a befogadási folyamatban az írott szöveg jelentésképzésé-

hez járul hozzá.7 Hozzájárulása ugyanakkor más természető a szöveg leírt szavaihoz képest.  

1.1.2.1. Az írott szövegbe ágyazódó írásjelnek a jel lényegében rejlik az, hogy csak az alkal-

mazási funkciójában van a léte. Funkciója abban rejlik, hogy utal valamire (vö. Gadamer 

1975/1984: 289). Az írásjel az utalása által elindított megértési folyamatával elıhívott jelenté-

sében kapcsolódik a szöveg jelentéséhez és megértéséhez.8 Jelként csak az írott szövegben 

funkcionál a szó szoros értelemben. Ott alakítja ki azt kontextuális dinamikus jelentését, 

amelyre önmagában – jellétében – csak utal(hat). A szöveg megértési folyamatában tehát 

                                                 
3 „Ami írásban rögzítve van, az függetlenedett eredetétıl és szerzıjétıl. […] A szövegek nem azt kívánják meg, 
hogy a szerzıi szubjektivitásnak az életkifejezéseként fogják fel ıket” (Gadamer 1975/1984: 277). 
4 Mivel az írás nem oszthatja meg a szavak keresését és meglelését a partnerrel úgy, mint az élıbeszéd, ezért 
tehát „magában az írásban kell nyitottá tenni a magyarázat- és megértés-horizontot, amit az olvasónak kell kitöl-
tenie” (Gadamer 1986/1991: 27–28). 
5 Az írott szöveg olyan beszélgetést (Gadamer 1975/1984: 270) hoz létre, amelyben a diskurzus egyik résztvevı-
je a szöveg, a másik pedig az interpretátor (vö. Gadamer 1975/1984: 269–283, 1986/1991: 23–24; vö. még Iser 
1990/1996). Az írott szöveg csak az interpretátor révén jut szóhoz, az írott jeleket a befogadó változtatja vissza 
értelemmé. Ugyanakkor „azáltal, hogy az interpretáló az írásjeleket (értsd: írott jeleket) megértéssé változtatja 
vissza, maga a dolog szólal meg, amelyrıl a szöveg beszél” (Gadamer 1975/1984: 272; vö. még Iser 1990/1996, 
Barthes 1953/1998: 14).  
6 Az írásjel olyan „maradéktalanul bonyolult vagy maradéktalanul egyszerő vizuális reprezentációkhoz vezet, 
amelyek bár vizuálisan hozzáférhetı, mégsem olvashatók fel hangosan” (Ong 1982/1998: 258). 
7 Mivel az írott szövegben keveredhet a beszélt és az írott nyelv (vö. például Halliday 1985), ezért az, hogy az 
írásjel az írott szöveg jelentésképzı eleme, természetesen nem jelenti azt, hogy beszélt nyelvi sajátosságokat 
nem jelölhet. 
8 Ezzel együtt kontextualizálja is az írott szöveget abban az értelemben, hogy az olvasó a belsı fülével hallja is a 
leírtakat, tehát visszavezeti az olvasót a beszéd közegébe. 
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„meg kell szüntetnie saját dologlétét, és fel kell oldódnia a jelentésben” (Gadamer 1975/1984: 

289). Az írásjel ezek alapján az írott szöveg megértetésének, tehát az értelem és/vagy érzelem 

referenciapontjának tekinthetı, amely megnyitja – ezzel támogatva a szöveg megértését – azt 

az értelmi/érzelmi tartományt, amire utal; elvezeti a szöveg befogadóját ahhoz a jelentéshez, 

amellyel a szövegértelem kialakításához hozzájárul. Ebbıl a szemléletmódból az írott szöveg 

által megteremtett implikált szerzı „beszédtevékenységének” azon – a megértést támogató – 

jelentésképzı elemeirıl van tehát szó, amelyet – a szöveg írott és ezen belül nyomtatott lété-

bıl adódóan – írásjel jelöl. Az írásjelet a beszéd nyelvi tevékenységétıl eltérı nyelvi tevé-

kenységre történı reflektálás igénye hozza létre.9 

Az írásjel az adott szöveghez történı hozzájárulása – a fentiek alapján – nem vizsgál-

ható attól a szövegtıl – keletkezési idejétıl, funkciójától, befogadójától stb. – függetlenül, 

amelyben jelen van (vö. Bárczi 1963: 6, Ricoeur 1985/1998: 35; vö. még James 1972: 17), 

mivel az írásjel az írott szöveg megértési folyamatának alakulásával együtt más jelentésre 

utalhat. Jellétét meghatározza az a szöveg és létrehozásának, értelemközvetítı folyamatának 

motivációja, amelybe ágyazódik,10 valamint annak a befogadónak a stratégiái11, akinek a vo-

natkozásában van csak jelentése.  

1.1.2.2. A magyar írásbeliségben az írásjel megjelenése fıként – szoros kapcsolatban azzal a 

ténnyel, hogy ezeket a szövegeket elsısorban12 hangosan olvasták, illetve felolvasták (vö. 

például Balogh 1921, Ong 1982/1998: 248, Korompay 2003: 292) – az intonációs szünet jelö-

léséhez kötıdik (l. Keszler 1993b: 60, 1995a: 74 és 2004: 132, Korompay 2003: 292, 593). 

Az alkalmazásának kérdése ekkor összefügg a beszéd értelmi tagolásával, a hangos olvasás, a 

felolvasás megértési és értelmezési folyamatával. Ebben a folyamatban az intonációnak, a 

szüneteknek van jelentésképzı funkciója. A kezdeti, intonációs szünetjelölésen alapuló írás-

jelhasználat elsısorban tehát a beszéd fogalmához köthetı. Az írásbeliség terjedésével, az 

írott (kézzel vagy nyomtatott) szövegek számának és elsısorban a nyomtatott munkák növe-

kedésével viszont maga az írott szöveg is kezdi kialakítani a saját megértetési stratégiáit azzal 

összefüggésben, hogy ezeket a szövegeket egyre inkább (némán) olvassák és nem felolvassák 

(vö. például Keszler 1993b: 60, Manguel 1998/2001: 51, A. Jászó 2006: 39, Benczik 2006: 

                                                 
9 Ebbıl a szempontból az írásjelek a metapragmatikai tudatosság (Verschueren 1999: 187–198, Tátrai 2006: 617) 
jelölıeszközeinek tekinthetık.  
10 „A szövegalkotás kontextuális körülményei nagyban meghatározzák, hogy a szövegbe milyen értelmezıi uta-
sítások kerülnek be” (Tátrai 2002: 30). 
11 „Az író […] olyan mértékben reagál, mint amilyenben leír: az olvasó hasonlóképpen teljes résztvevıje a jelen-
tés elıállításának, s halandóként kénytelen önmaga tenni – azaz cselekedni –, hogy létrehozza azt az értelmet, 
amely noha rút, mégis jobb a jelentéstelenségnél” (Said 1979/1996: 317). 
12 Ettıl eltérı befogadási folyamat: a néma olvasás is jellemezheti az akkori szövegeket (vö. például Haader 
1998: 490). 
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235). Az írásjel ezzel együtt egyre inkább az írott szöveget kezdi jellemezni abban az érte-

lemben, hogy a szövegnek saját magának kell azt az értelmet egyértelmővé tenni, amely – 

közvetítı felolvasás nélkül – a megértését és értelmezését eredményezik a befogadóban (vö. 

Keszler 1993b: 60–67).  

A befogadás folyamata felıl a felolvasás és az olvasás közti különbség – jóllehet 

mindkettı értelmezés, de egyik sem teremt a szöveghez képest új értelmet – ugyanis röviden 

abban összegezhetı, hogy felolvasáskor a felolvasó és a szöveg közötti dialógus áll a hallga-

tóság rendelkezésére, a hallgató csak a felolvasó által találkozik az írott szöveggel, megértési 

folyamata sokkal inkább a felolvasáshoz, a beszédhez, semmint az írott szöveghez kapcsoló-

dik.13 Olvasáskor az írott szöveg és befogadója között teremtıdik dialógus, az írott szöveg 

teremti meg az (ideális) olvasóját (vö. Gadamer 1986/1991; vö. még Iser 1990/1996, Ricoeur 

1985/1998).  Az írott szöveg olvasás általi megértése nagy mértékben függ attól, mennyire 

vagyunk képesek a leírtakat a szemünkkel látni (hasonló vélekedés olvasható Verseghynél 

1793: 1014) és élı beszédként a belsı füllel (l. Gadamer 1986/1991: 39; l. még Nyíri 1991: 

123, A. Jászó 2006: 37) hallani. Az írás által megteremtett olvasó már „nem rekonstruálni 

igyekszik a szövegben talán csak felfüggesztve megırzött eredeti hangot, egyáltalán nem a 

beszélıre gondol, hanem az írottakra” (Kulcsár-Szabó 2005: 166). Ugyanakkor ı maga válik 

– a felolvasás folyamatától eltérıen – közvetlenül a megszólítottá. Az olvasás megértési fo-

lyamata által fejlıdı írott szövegek, az ún. eminens szövegek (l. Gadamer 1986/1991: 35–39, 

1994: 188–201)15 elterjedésével – mint az majd a jelen dolgozatból is láthatóvá válik – az 

írásjel szövegbeli jelenlétének dominanciája, funkciója és jelölésének határozottsága, az utalá-

si folyamatának egyértelmősége is változik, sıt az egyes szövegtípusokra is jellemzıvé vál-

hat. Az írott és egyszersmind olvasott szövegben az írásjel hiánya vagy többértelmősége már 

az értelemközvetítés akadálya lehet (vö. Gadamer 1986/1991: 165; vö. még Manguel 

1998/2001: 49–61). Az írásjelek alkalmazásának változása tehát kapcsolatba hozható azzal a 

történeti váltással, amely a hangos olvasástól a néma olvasásig vezetett. 

                                                 
13 A felolvasás ebbıl a szempontból a fordítás folyamatához hasonlítható, ahol a fordítónak az értelmet ugyan 
meg kell ıriznie, de mivel egy másik nyelvi világban kell megértetni, ebben a szövegnek is más módon kell 
érvényesülnie (vö. Gadamer 1975/1984: 269). A felolvasás tehát a „szöveg életre keltése és új közvetlenségbe 
történı helyezése” (Gadamer 1975/1984: 279), tulajdonképpen már önmagában értelmezés. 
14„A’ tsendes olvasónak nem a’ hallásnak ſzerſzámainn hatnak (…) be az illyen képek, hanem a’ látás’ 
ſzerſzámain” ([Verseghy] 1793: 10). 
15 Az eminens szöveg/irodalmi szöveg „nem utal vissza egy tıle független, megelızı nyelvi akcióra, lényegében 
törli azt, és maga lép elı olyan nyelvi aktusként, amely azonosságát önnön materialitásában hordozza, egysze-
rőbben szólva olyan közleményként, amelyet nem lehet más szavakkal visszaadni” (Gadamer fogalmát 
(1986/1991: 35–39) összegzi Kulcsár-Szabó 2005: 155). 



 8

A magyar írásbeliség történetében ez azzal az alakulásfolyamattal szemléltethetı, 

amelyben írásjel által jelöletlen szövegfunkciók, illetve csupán egy írásjelet – amely kombiná-

lódhat kis- és nagybetővel – alkalmazó szövegektıl (l. Keszler 1995a: 36–44), a több, eltérı 

szövegbeli funkciót hasonló vagy azonos funkciójú írásjellel jelölı szövegeken keresztül (l. 

Keszler 1995a: 44–46) kialakulnak azok az írásjelek (vö. Keszler 1995a: 46–47, 57–66) és 

ezzel együtt azok az utalófunkcióik, amelyek bizonyos szövegbeli funkciókat úgy képesek 

jelölni, hogy azzal azt a határozott és egyértelmő jelentést képesek elıhívni, amellyel már az 

írott szöveg megértéséhez – az adott kontextusban – tudnak hozzájárulni. Az írott szöveg a 

megértés folyamatának változása miatt teremti meg és teszi egyértelmővé tehát az értelmezés 

referenciapontjait, az írásjeleket.  

Az írásjel alakulástörténete felıl tekintve konvencionalizáltságának (vö. Gadamer 

1975/1984: 284) mértékét mutatja, hogy mennyire tekinthetı automatizáltnak az a folyamat, 

amelyben képes elıhívni az írott szöveghez hozzájáruló jelentést.16 Az írásjel ezért az írott és 

olvasott szöveg további fejlıdésében törekszik arra is, hogy minél egyértelmőbben legyen 

képes referenciapontként mőködni, minél könnyebben feloldódjon jelléte a megértési folya-

matban.  

Az írott szövegnek egy adott perspektíva kifejezéséhez csak akkor van szüksége írás-

jelre, amikor az valamilyen jelentéssel hozzájárul a megértéséhez.17 Ezért annak a szöveg-

megértési folyamatnak alakulását is vizsgálni érdemes, amelynek részévé válik az írásjel. Az 

írásjelek történetileg változó utalófunkciói ebbıl a megközelítésbıl azt a – szintén alakuló – 

perspektívát szemléltethetik, hogy a szöveg – a megértése szempontjából – mit helyez elıtér-

be, az írott szöveg milyen, a megértéséhez hozzájáruló világtapasztalatnak keres kifejezı 

nyelvi formát (vö. Gadamer 1975/1984: 307; vö. még Tomasello 1999/2002).  

Ezért a 17. század közepétıl is érdemes azokra a változásokra koncentrálni, amikor a 

magyar írásbeliségben bizonyos írásjelek – mivel az írott szövegnek addig nincs szüksége 

jelre, amíg jelentéssel nem járul hozzá a megértéshez – megjelennek, illetve a meglevı írásje-

lek funkciói alakulnak18. Ez ugyanis mind azt a változást szemléltetheti, amelyben az írott 

szöveg – a maga által megteremtett és a már csupán rá jellemzı szövegvilágban (l. Tolcsvai 

                                                 
16 Minél egyértelmőbben jelöl ugyanis az írásjel, annál inkább merül ki jelléte a jelentés hozzárendelésében, 
annál inkább tiszta jel (vö. Gadamer 1975/1984: 289). 
17 „Nem úgy áll a dolog, hogy a tapasztalat elıször független a szótól (jeltıl), s aztán a megnevezés a reflexió 
tárgyává teszi. Ellenkezıleg: magához a tapasztalathoz tartozik, hogy keresi és megtalálja a szavakat (jeleket), 
melyek kifejezik” (Gadamer 1975/1984: 291).  
18 Szem elıtt tartva, hogy az írásjeleknek az európai írásbeliségben történı megjelenése és alakulása hatással van 
a magyar írásbeliségre. 
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2001: 121–125) – az olvasó mint befogadó számára egyértelmővé és felismerhetıvé kíván 

tenni olyan funkciókat, amelyek a jelentéséhez hozzájárulnak.19  

1.1.3. A dolgozat témájából adódóan mindezekhez elengedhetetlen hozzákapcsolni a nyomta-

tás hatását az írásbeliségre (vö. Ong 1982/1998, Korompay 2003: 584, Dömötör 2006: 97–

175). Az elméleti megközelítésébıl ugyanis relevánssá válik, hogy az eddigi szóbeli/írásbeli 

megkülönböztetést tovább árnyaljam, és az írásbeliségben megkülönböztessem a kézzel írott, 

illetve a nyomtatott mőveket. A nyomtatott szövegek ugyanis más természetőek, mint a kéz-

zel írottak. 

„Az írás eredetét tekintve orális, a kimondott szót vizuális térbe ültette át. A nyomtatás 

a szót még erıteljesebben ágyazza bele a térbe” (Ong 1982/1998: 251). A nyomtatott szöveg-

be a szövegalkotói oldalról tekintve már nem lehet úgy belenyúlni, mint a kézzel írott szöveg-

be; javítást eszközölni csak a szöveg újbóli létrehozásával lehetséges. „A nyomtatással meg-

született az új lezárás-értelmezés: ami egy szövegben található, az befejezett” (Ong 

1982/1998: 261). A nyomtatványoknál továbbá több szövegalkotóval lehet számolni. Elıállí-

tásuknál ugyanis a nyomtatási folyamatban résztvevık szövegalkotó, illetve -változtató szere-

pe is fontos. Mindezek hatására a befogadó sokkal inkább eltávolodik a szöveg írójától abban 

az értelemben, hogy a kézírásban még megırizhetı személyesség is eltőnik a nyomtatással.  

A nyomtatott szövegek megjelenésével, de leginkább a nyomtatás elterjedésével meg-

jelenik a magányosan és némán olvasó20, hiszen a nagyobb példányszámban elıállított szöve-

geket már nem feltétlenül kell közösségben felolvasni. Megfordítva is értelmezhetı ez: az 

olvasó számára készülnek egyre nagyobb számban a szövegek, tehát ı hozza létre a nagyobb 

példányszámban történı elıállíthatóság, a nyomtatás terjedésének az igényét (vö. Keszler 

1993b: 60, Benczik 2001: 97, Dömötör 2006: 99).   

A nyomtatás egyúttal módosítja az írás gondolkodásra és kifejezésre gyakorolt hatását 

is. A fentebb röviden összegzett folyamat alapján létrejött olvasónak ugyanis nemcsak az ol-

vasási igényeit kell kielégíteni, amely új mőfajokat eredményezhet21, hanem a szövegalkotói 

és -befogadási folyamatnak a nyomtatás által keltett nagyobb távolsága is a szövegekben vál-

tozást eredményezhet. A szövegalkotónak ezért dominánsabban kell alkalmaznia a megértetés 

eszközeit, hiszen az olvasó már csak a szövegre utalt. Ebbıl következıen dominánsabbá válik 

annak az igénye, hogy az írott és most már egyszersmind nyomtatott szövegben mindent nyil-

                                                 
19 Mivel az írott szöveg nem egy adott nyelvi aktust ismétel meg, hanem „maga szab meg minden ismétlést és 
nyelvi cselekvést” (Gadamer 1986/1991: 33). 
20 „A nyomtatásnak jelentıs szerepe volt a modern társadalmat jellemzı személyes elvonultság fogalmának 
kialakulásában is” (Ong 1982/1998: 259).  
21 A 16. század végéig is megfigyelhetı ez (l. Dömötör 2006: 127).  
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vánvalóvá és láthatóvá kell tenni, ami a szöveg megértéséhez hozzájárul. Amennyiben az írás-

jelek a megértés és az értelmezés referenciapontjainak tekinthetık, a nyomtatás folyamata 

miatt kell alkalmazásuknak is dominánsabbá válnia.22  

 

1.2. A magyar írásjelhasználat történetével foglalkozó eddigi kutatások bemutatása 

 

A magyar írásjelhasználat alakulásának vizsgálata hosszú ideig nem képezte témáját nyelvtör-

téneti kutatásnak. Amint arra Benkı is utal: „Sajnálatos tény, hogy történeti nyelvtudomá-

nyunk a szövegtagolás jeleivel éppen funkcionális szempontból nem foglalkozott eddig fon-

tosságának megfelelı súllyal, pedig a központozásnak, valamint a nagybetőnek a használata a 

szövegnek nem valamiféle formális, külsı tartozéka, hanem a szövegalkotók nyelvi szintjé-

nek, mondanivalójuk tartalmi és forma összefüggéseit érzékelı képességének elsırendő fok-

mérıje” (1975: 729, ugyanezt a gondolatot l. Benkı 1980: 363; hasonló problémát vet fel 

továbbá Molnár 1981: 147–148).  

A fent idézett gondolat óta több munka is foglalkozik a magyar írásjelek alkalmazásá-

nak történetével.  Ezeket a munkákat két nagyobb kategóriába lehet sorolni. Az egyikre az 

jellemzı, hogy az írásjelek használatát a középpontba állítja, és vagy egy meghatározott idı-

keretben, vagy egy bizonyos szövegben átfogóan vizsgálja. A másik kategóriába azok a mun-

kák sorolhatók, melyek témájukból adódóan érintik az írásjelhasználat kérdését is, de ez csu-

pán a vizsgálat egy részét képezi. 

Az itt következı szakirodalmi áttekintés alapján az is látható, hogy az írásjelhasználat 

kérdését a magyar írásbeliség kezdeteitıl kezdik feldolgozni a kutatók. Jelen munka idısza-

kának írásjelhasználatával részletesen még nem foglalkoztak. Ezenkívül a már meglevı kuta-

tások – a vizsgált szöveg(ek) keletkezési idejébıl adódóan – elsısorban a kéziratos munkák 

írásjel-alkalmazási kérdéseire összpontosítanak. A dolgozatban az alábbi munkák közül elsı-

sorban azokat használom fel és ismertetem részletesebben, amelyek a nyomtatványok írásjel-

használatával foglalkoznak.  

1.2.1. A magyar írásjelhasználat történetét Keszler Borbála több munkájában átfogóan vizs-

gálja (l. Keszler 1988, 1991, 1993a, 1993b, 1995a, 1995b, 1998b, 1999, 2004). Az ókori írás-

jelhasználat és magyar vonatkozásai (1988), Az európai írásjelhasználat hatása a magyar 

gyakorlat kialakulására (1991) és A Karoling-írásjelhasználat nyomai a magyarországi 

nyelvemlékekben (1999) címő cikkekben, valamint a Fejezetek az európai írásjelhasználat 

                                                 
22 Ehhez még az is hozzájárulhat, hogy a szövegalkotó az olvasóközönséget sem ismeri, ezért a szövegben való-
ban mindet úgy kell egyértelmővé tennie, hogy az a heterogénabb befogadócsoport számára érthetı legyen.  
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történetébıl (1993b) munkában a magyar írásjelhasználat alapjait az írásjel egyetemes törté-

netébıl levezetve, illetve ahhoz kapcsolódóan mutatja be. Ezek a munkák tehát a magyar írás-

jelkutatás kiindulópontját képezik, hiszen magának az írásjelnek a megjelenését, eredetét írják 

le. Két átfogó vizsgálatú munkájában: A magyar írásjelhasználat története a XVII. század 

közepéig (1995a23) és az Írásjeltan. Az írásjelhasználat szabályai, problémái és története 

(2004) elsısorban már a magyar írásjelhasználat történetére koncentrál. 1995-es vizsgálatában 

a magyar írásbeliség kezdeteitıl a 17. század közepéig mutatja be a magyar írásjelhasználat 

sajátosságait. A munka egyaránt vizsgálja a kéziratok és a nyomtatványok írásjelhasználatát. 

A mondat fogalmából kiindulva elıször mondathatárok jelölését (1995a: 59–60, l. még 

Keszler 1997b), majd a mondaton belüli tagolás eszközeit (1995a: 60–66) elemzi. Utóbbin 

belül a tagmondathatárok és a mondatrészek közötti jelöléssel foglalkozik. Itt tárgyalja a tarta-

lomváró szók (1995a: 62), az egyenes idézés (1995a: 63–64), a megszólítás (1995a: 64), az 

ún. tagolatlan mondatok (1995a: 64–65), az igeneves szerkezetek (1995a: 65), a bevezetı ki-

fejezések (1995a: 65) és a hátravetések (1995a: 66) jelölését.  Majd külön fejezetben vizsgálja 

a nyomtatványok intonációs jeleit: a felkiáltójel (1995a: 68–69, l. még Keszler 1998a), a kér-

dıjel (1995a: 66–68) és – a közbevetés jelölését is ide sorolva – a közbevetés jelének (1995a: 

69–70) alkalmazási kérdéseit (l. még Keszler 1995b). 2004-es munkájában az elıbbivel azo-

nos kiindulópontból a téma idıbeli határát napjainkig bıvíti24. Ebben is egyaránt foglalkozik 

a kéziratok és a nyomtatványok írásjelhasználatával. Mivel Keszler két munkája a 17. század 

közepéig keletkezett nyomtatványok írásjelhasználatát is vizsgálja (1995a: 56–70, 2004: 124–

132), ezért a dolgozatban elsısorban e két munka eredményeit használom fel és ezeket külön 

fejezetben ismertetem (l. 3.).  

 Haader Lea vizsgálata (1991) az ómagyar kori szövegek tagolásával, illetve annak 

kutatásával kapcsolatos kérdéseket győjti össze bı példaanyaggal szemléltetve. 

Szakdolgozatomban – Keszler (1995a) vizsgálatát folytatva – szintén egy korszak át-

fogó vizsgálatát végzem. Jelen kutatástól eltérı nézıpontú megközelítésbıl a fentebb ismerte-

tett szerkezet alapján a 17. század közepétıl a felvilágosodás koráig keletkezett magyar nyel-

vő kéziratok és nyomtatványok elsısorban a mondathoz köthetı írásjelhasználatának fıbb 

tendenciáit mutatom be.  

 A magyar írásjelhasználat kérdése ugyanakkor nemcsak átfogó vizsgálat tárgyát ké-

pezheti. Több olyan kutatás is született, amely egy adott szöveg vagy szövegcsoport írásjel-

                                                 
23 Ezen belül a 15–16. század írásjelhasználatát egy tanulmányában is ismerteti (l. Keszler 1998b). 
24 Jelen dolgozat idıszakaszában – egy korábbi kutatásomra hivatkozva (Csontos 2001) – a fıbb tendenciák 
bemutatására koncentrál. 
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használati kérdését vizsgálja, hozzájárulva a téma árnyaltabbá tételéhez. A vizsgálatok – az 

elemzett szövegek keletkezési idıpontja miatt – kéziratos munkák elemzésével fogalakoznak. 

Egy adott kéziratos szöveg írásjeleinek részletes vizsgálatát teszi meg például Pásztó András 

(1966). Munkájában a Halotti Beszéd interpunkcióját, a benne található írásjel, a pont és a 

nagybető funkcióit és alkalmazását vizsgálja. Benkı Loránd (1975) a Halotti Beszéd mellett25 

további három magyar nyelvő szövegemlék: a Königsbergi Töredék és Szalagjai, az Ómagyar 

Mária-siralom és a Gyulafehérvári Sorok tagolását vizsgálja  (l. még Benkı 1980: 362–366). 

Haader Lea (1979) bölcsészdoktori disszertációjában a Müncheni Kódex szövegtagolását 

elemzi. Keszler Borbála egy 16. századi orvosi könyv (2000a), a 16. századi domonkos kóde-

xek (2000c), majd az elsı két, magyar nyelvő szöveget is tartalamzó nyomtatvány (2001) írás-

jelhasználatát vizsgálja. Több szakdolgozat is egy-egy szöveg vizsgálatát teszi meg. Liszka 

Gábor (1985) a Jókai-kódex, Gherdán Tamás (1994) két 16. századi misszilis, Pusztai Ágnes 

(1998) a Tihanyi kódex, Németh Brigitta (2001) a Guary kódex és Bakon Erika (1986) a 

Könyvecse elsısorban grammatikai alapvetéső szövegtagolási vizsgálatát végzi el.  

 Az átfogó, illetve az egy-egy szöveg részletes vizsgálatát végzı kutatások mellett 

Keszler a magyar kéziratos emlékek bekezdéseinek jelölését (l. 1996) és a kiegészítı írásjeleit 

vizsgálja (1997b). Néhány szövegbeli funkciónak írásjellel történı jelölésébıl kiindulva, a 17. 

század közepétıl megjelenı írásjelekre koncentrálva végeztem magam is kutatásokat. Így az 

egyenes idézés jelölésével, ehhez kapcsolódóan elsısorban az idézıjel megjelenésével, továb-

bá a párbeszéd jelölésének alakulásával foglalkozom több cikkemben (Csontos 2004, 2006a, 

2006b, 2008a, Csontos–Tátrai 2008: 94–105). A kihagyás és a megszakítás írásjellel történı 

jelölésének elemzésekor (Csontos 2007) a kihagyásjel, a gondolatjel és a három vagy több 

pont megjelenésére a magyar írásbeliségben is kitérek. Hasonló megközelítéső vizsgálatot 

végez Tóthfalussy Zsófia is (2005 és 2008). Kutatásaiban a kéziratokban található paragrafus-

jel funkcióiról ír.  

1.2.2. Nem az írásjelhasználat a szorosabban vett témája Fábián Pálnak Az akadémiai helyes-

írás elızményei (1967) címő munkájában. Ebben az akadémiai helyesírási szabályzat felépíté-

sét követve a felvilágosodás korának nyelvészeti munkáit elemzi az elsı akadémiai helyesírás 

megjelenéséig. A kutatás a témájának és vizsgálati módszerének köszönhetıen kitér az írásje-

lek korabeli megnevezésére, illetve a nyelvészeti munkákban található definíciók rövid ösz-

szegzésére is (l. 1967: 226–245). Szemere Gyula: Az akadémiai helyesírás története (1832–

1954) (1974) címő mőnek a kutatási idıszakasza az elsı akadémiai helyesírási szabályzattól a 

                                                 
25 Benkı a Halotti Beszédnél Pásztóra is hivatkozik, illetve Pásztó kutatását ki is egészíti (l. 1980: 363–364). 
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10. kiadásig terjed. A munka – Fábiánhoz hasonlóan – külön fejezetben mutatja be az írásje-

lek megjelenését a szabályzatokban (l. 1974: 245–272, 235–244 és 273–279). Korompay Klá-

ra (2003) a magyar helyesírás történetének áttekintésekor az ómagyar kortól az újabb magyar 

korig keletkezett szövegek írásjelhasználatára is kitér (l. 2003: 291–292, 298–299, 582–583, 

593–594, 700–701, 781–783). Gallassy Magdolna pedig az ómagyar kori Szövegtörténetben 

az íráskép és ehhez kötve az írásjelek szerepét is megemlíti (l. 2003: 561).  

 Az írásjelhasználat alakulásának kérdését érintik továbbá azok a munkák, amelyek egy 

adott szöveg elemzése során térnek ki az írásjelek alkalmazásának kérdésére.  

Itt említhetık meg például a kódexkiadások elıszavai. Ezekben ugyanis több esetben 

éppúgy megtalálhatók az adott kódex nagyobb egységeinek elkülönítésére alkalmazott tagoló 

eszközök leírásai, mint az írásjelek felsorolása (néha funkcióra vonatkozó megjegyzéssel). 

Továbbá információkat közölnek a kéziratos munkák szövegtagolása szempontjából releváns 

(l. például Haader 1991b: 247) tinta színérıl és a színek alkalmazásáról. Ilyen megjegyzések 

találhatók például a Weszprémi-kódex kiadásának Pusztai István által írt bevezetıjében (1988: 

10, 12, 14); a Domonkos-kódex Komlóssy Gyöngyi által írt bevezetıjében (1990: 8, 15–16); 

Kovács Zsuzsa bevezetıjében a Virgina-kódex kiadásában (1990: 9–10, 23); a Vitkovics-

kódex és a Miskolci Töredék kiadásához Pusztai István által írt bevezetıben (Vitkovics-kódex 

1991: 16–17; Miskolci Töredék 1991: 14); a Lázár Zelma-kódex és a Székelyudvarhelyi Kódex 

kiadásához N. Abaffy Csilla által írt bevezetıkben  (1992: 9, 17, 19, 20, 21, 23 és 1993: 20–

21, 22, 23); a Nádor-kódex kiadásához Pusztai István által írt bevezetıben (1994: 8, 19); a 

Horváth-kódex kiadásához Haader Lea és Papp Zsuszanna által írt elıszóban (1994: 12, 24); a 

Thewrewk-kódex kiadásában Balázs Judit és Uhl Gabriella által írt bevezetésben (1995: 10, 

32); a Festetics-kódex kiadásához N. Abaffy Csilla által írt bevezetıben (1996: 8–10, 23); a 

Lobkowicz-kódex kiadásában Reményi Andrea elıszavában (1999: 14–15, 24, 26–27) és a 

Nagyszombati Kódex kiadásához T. Szabó Csilla által írt bevezetésben (2000: 16–17) stb. 

Egyéb kéziratos munkák elemzésekor is több vizsgálatban elıtérbe kerül az írásjel-

használat kérdése. Simonyi Kálmán például már 1908-ban a Lobkowitz-kódex hang- és alak-

tani sajátosságainak elemzésekor külön fejezetben vizsgálja a kódex írásjeleit (1908: 22–23). 

Kniezsa István a Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig címő mővében a kódexek 

helyesírásának tárgyalásakor néhány lábjegyzetben utal a kódexekben található hiányjelek 

szerepére (l. 1952: 120–122, 128, 130, 134–135, 138–140, 142, 159). B. Lırinczy Éva A 

Königsbergi Töredék és Szalagjai címő munkájában egy bekezdés foglalkozik a központozás-

sal (1953: 76). Imre Samu vizsgálatában kitér a Szabács viadalában megfigyelhetı írásjelhi-

ányra (1958: 80–82). A. Molnár Ferenc 2005-ös munkájában a négy legkorábbi magyar szö-
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vegemlékkel kapcsolatos több, részletes szövegvizsgálatát összegzi és egészíti ki újabb kuta-

tásaival. Ebben a szövegek írásjelhasználatának kérdéseit és problémáit is elemzi (l. 2005: 98, 

123–124, 145). Haader Lea a Müncheni emlék vizsgálatakor a szöveg tagolásának kérdését is 

vizsgálja (2005: 167, 176). Ide sorolható továbbá Demján Adalbert, aki bölcsészdoktori disz-

szertációjában (2008) A tékozló fiú szövegtagolási kérdéseit is érinti. Koltai Kornélia pedig 

szintén bölcsészdoktori disszertációjában (2004) Péchi Simon töredékes Bibliafordítása kap-

csán elemzi a szövegben található írásjeleket.  

 

1.3. A dolgozat idıbeli határainak kijelölése 

 

A dolgozat idıbeli határait a következı okokkal lehet magyarázni. Egyfelıl Keszler Borbála 

(1995a) a 17. század közepéig részletesen vizsgálja mind a kéziratok, mind a nyomtatott mő-

vek írásjelhasználatát. Késıbbi áttekintı munkájában (Keszler 2004) napjainkig teszi ezt meg, 

de jelen dolgozat témájául választott idıszakasznak – egy korábbi kutatásomra hivatkozva 

(Csontos 2001) – elsısorban a fıbb tendenciáit mutatja be. A dolgozat végpontja azzal ma-

gyarázható, hogy a 17. század közepétıl áttekintve és elemezve a mőveket fel lehet figyelni 

arra, hogy a 18. század vége, a 19. század eleje felé bizonyos szövegtípusokban olyan fordulat 

következik be, amely kihatással van a bennük található funkciókra, és ezzel együtt azoknak 

jelölésére. Mivel az egyik célom, hogy bemutassam azt a fejlıdésvonalat, amely az írott és 

egyszersmind nyomtatott szövegekben és velük párhuzamosan az írásjelek alkalmazásában is 

végbemegy, nem tekinthetek el olyan változások vizsgálatától, amelyek leginkább a szövegtí-

pusok alakulásához, de ezen keresztül az írásjelek alkalmazásához is köthetı. Ezért a dolgozat 

végpontja a 19. század eleje lett. Amennyiben a vizsgálat végpontját egy idıponthoz kellene 

kapcsolni, az elsı akadémiai helyesírás megjelenéséhez lehetne kötni, hiszen – bár ebben csak 

csekély mértékben található az írásjelek használatára vonatkozó szabály – ezzel az ún. aka-

démiai helyesírás korszaka kezdıdik el. A dolgozat végsı határát mégis inkább az elbeszélı 

mővek változásához és elsısorban a regény (ki)alakulásához (vö. Wéber 1959, Bíró 1995: 

191–193) kötöm. Ez ugyanis az írásjelek területén is változást eredményez. 

 

1.4. A korpusz kialakítása 

 

A korpusz kialakítását elıször a megjelölt idıhatár befolyásolta. Az így kiválogatott vizsgálati 

anyag ekkor még kéziratokat, valamint idegen és magyar nyelvő nyomtatványokat is tartal-

mazott. A vizsgált korszak és a vizsgált anyag összetettsége, valamint a nagy terjedelmő idı-
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határ miatt a kutatást tematikailag szőkíteni kellett. Mivel a nyomtatványok külön kategóriát 

kezdtek el kialakítani, ezért a kutatást leszőkítettem a magyar nyelvő nyomtatványok vizsgá-

latára és a megjelölt idıbeli határok mellett a továbbiakban a nyomdák alakították a vizsgált 

anyagot. Ahhoz, hogy a vizsgálandó nyomtatványok kellıképpen reprezentálják a korszakot, 

a továbbiakban részkutatásokat végeztem. Ezek alapján a 17. századtól a 19. század elejéig 

terjedı idıszakban a nyomdák tekintetében három kisebb idıszakaszt különböztettem meg. A 

megállapított nyomdatörténeti korszakokon belül vizsgáltam a nyomtatványok eloszlását, a 

produktív és nem produktív nyomdákat. E részvizsgálatok eredményei alapján történt a to-

vábbiakban a szövegek kiválasztása. Mivel a dolgozatban a nyomda beavatkozó szerepének 

szemléltetése miatt hangsúlyt fektetek az elsı kiadás és az újrakiadások kérdésére is, ezért ez 

a szempont is befolyásolta a korpusz kialakítását. Az elsı kiadás csak akkor nem került a kor-

puszba, ha annak felkutatása valamilyen problémába ütközött (pl. a példány elveszett, a mik-

rofilm megsérült vagy elveszett), vagy ha az elsı kiadás nem a vizsgált korszakban keletke-

zett.  

A nyomtatványokon több esetben a szerzı, a nyomda vagy a nyomtatási idı nincs fel-

tüntetve (vagy a fedılapjuk elveszett). Ezekben az esetekben megpróbáltam kinyomozni, 

hogy a nyomtatvány illeszkedik-e a korpuszba. Ezeket a kutatásokat lábjegyzetekben közlöm. 

Mivel eltérı szövegtípusok, illetve a szövegtípusok változása azt eredményezheti, 

hogy a megértés érdekében különbözı módokon válnak felismerhetıvé a szöveg részei, ezért 

a korpuszt az is befolyásolta, hogy minél szélesebb körben képes legyen reprezentálni a meg-

jelölt korszakban a szövegtípusokat, valamint azok változásait. 

Így közel 600 magyar nyelvő eredeti nyomtatványt vizsgáltam részletesen. Emellett 

200 nyomtatványt áttekintettem. A korszak színikritikáinak elemzéséhez használtam csak fel 

szövegközlést (Kerényi 2000). Ez a munka viszont – ellentétben sok szövegkiadással – az 

eredeti írásjelhasználaton nem változtatott. A vizsgált nyomtatványok az alábbi nyomdahe-

lyekrıl kerültek ki: Amsterdam, Arad, Bártfa, Bécs, Brassó, Bréma, Buda, Csiksomlyó, Deb-

recen, Eger, Eperjes, Eszék, Esztergom, Franekéra, Frankfurt, Gyulafehérvár, Gyır, Halle, 

Kalocsa, Kassa, Késmárk, Kolozsvár, Komárom, Kıszeg, Leyden, Lipcse, Lıcse, Marosvá-

sárhely, Medgyes, Miskolc, Nagyenyed, Nagykároly, Nagyszeben, Nagyszombat, Nagyvárad, 

Nürnberg, Pápa, Pécs, Pest (és Buda), Pozsony, Sárospatak, Sopron, Szeben, Szeged, 

Széphalom, Szigeth (Váccal együtt megjelölve), Szombathely, Tübingen, Utrecht, Vác, 

Veszprém, Zsolna. A dolgozat eredményeihez a teljes korpusz vizsgálatával jutottam.  
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1.5. A dolgozat módszerei és felépítése  

 

A dolgozat elméleti megközelítése alapján a magyar írásbeliség egy meghatározott korszaká-

ban az írásjelek alkalmazását a nyomtatott szöveg (Tolcsvai 2001) alakulásával együtt vizsgá-

lom. 

A Bevezetés után (1.) a nyomtatás szerepét, a szövegre gyakorolt hatását mutatom be a 

2. fejezetben. Mivel feltételezem, hogy a szöveg minıségének és a befogadási folyamatnak a 

változása a nyomtatványszám növekedésével, a nyomtatás elterjedésével összekapcsolható, 

ezért elıször az elızetes vizsgálatok alapján megállapítható három korszakban mőködı 

nyomdákat és az általuk elıállított nyomtatványok számadatait elemzem (2.1.). Ezek után a 

nyomtatási folyamat bemutatása következik (2.2.). Itt utalok azokra a munkafázisokra, ame-

lyek során változhat a nyomtatásra szánt szöveg, illetve arra, hogy az írásjelek alkalmazásá-

nak szempontjából ez mit jelent. Majd összehasonlító szövegelemzésekkel a nyomda beavat-

kozó szerepét szemléltetem (2.3.).  

A 3. fejezetben a magyar nyelvő nyomtatványok írásjelhasználatának a 17. századra 

kialakult állapotát mutatom be. Elemzem, hogy mely szövegbeli funkciók írásjellel történı 

jelölése tekinthetı ekkor már a magyar nyelvő nyomtatványokban konvencionalizálódottnak, 

milyen folyamatok indultak már el, illetve mely funkciók írásjellel történı jelölése hiányzott 

még.  

A 4. fejezetben a 17. század közepétıl az elsı akadémiai helyesírásig keletkezett 

nyelvtanokat és nyelvtanféléket vizsgálom. Az ekkor keletkezett munkák alapján két korsza-

kot lehet megkülönböztetni. Az elsı alfejezetben (4.1.) azokat a munkákat tekintem át, ame-

lyekben még nem található az írásjelek alkalmazására irányuló szabály. Ez a 17. század köze-

pétıl a felvilágosodás koráig jellemzi a nyelvészeti munkákat. Itt elsısorban a magyar nyelvő 

példamondatok írásjelhasználatát vizsgálom. A felvilágosodás korában keletkezett nyelvészeti 

munkákban viszont már – egy-két szerzıtıl eltekintve – hosszabb vagy rövidebb rész foglal-

kozik az írásjelek használatának a kérdésével. A második alfejezetben (4.2.) ezért az elsı aka-

démiai helyesírási szabályzatig (1832) keletkezett mőveket elemzem. Fábián (1967) és 

Keszler (2004) munkáiban ismertetett szövegek írásjelre vonatkozó szabályait – a téma részle-

tes kutatása érdekében – minden esetben idézem, majd ezzel együtt részletesen elemzem, to-

vábbá más szövegek vizsgálatát is elvégzem. Ezzel a vizsgálattal az a célom, hogy a korszak 

nyelvészeti munkáinak írásjelhasználatra vonatkozó szabályait és – a kutatás elméleti felveté-

séhez hozzájárulva – a bennük érvényesülı nézıpontot bemutassam. A munkák részletes 

vizsgálata emellett arra is lehetıséget ad, hogy körvonalazzam a korabeli írásjel-használati 
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felfogásokat, továbbá azt, hogyan válik egyre meghatározóbb kérdéssé az írásjelek alkalmazá-

sa.  

Az 5. fejezetben a 17. század közepétıl a 19. század elejéig keletkezett magyar nyelvő 

nyomtatványok írásjelhasználatának alakulását mutatom be (5.). Az eredeti nyomtatványok-

ban mindazokat a szövegrészeket vizsgálom, amelyeket – amellett, hogy a jelöletlenség eseté-

vel is foglalkozom – a korszakban keletkezett nyelvészeti munkák az írásjel fogalmánál tár-

gyalnak. Ez azt jelenti, hogy röviden kitérek olyan, nem prototipikus írásjelek26 szövegbeli 

funkciójának bemutatására is, mint a megjegyzések jelölésére alkalmazott jelek, a bekezdések 

és a fejezetek jelölésének kérdése stb. A dolgozatban szem elıtt tartom, hogy a szöveg részei 

több esetben nem válnak olyan erısen szét, mint az a fejezetben látható. Ezért néhány jelen-

ség ismertetését több alfejezetben is megteszem.  

Az alfejezetek bevezetéseiben az alakulástörténeti szemléletmód miatt röviden összeg-

zem az adott szövegbeli funkciónak a 17. század közepére kialakult jelölési módját. Emellett 

utalok arra, hogy a vizsgált korszak nyelvészeti munkái milyen írásjelet ajánlanak a jelölésére. 

A vizsgálatot a korpuszból hozott példákkal szemléltetem. A korszak összetettsége, az 

eltérı szövegtípusok és az alakulásuk miatt ugyan nem lehet százalékos arányt számolni egy-

egy jelenségre, de a  fejezetekben törekszem arra, hogy reprezentáljam, mennyire elterjedt 

vagy kivételes jelenségrıl van szó. A megadott terjedelmi keretek miatt nem idézhetek mind-

egyik nyomtatványból. Mivel több mőben azonos jelenséget lehet megfigyelni, ezért a megál-

lapítások szemléltetésére a korpuszból – a teljes korpusz kialakításánál használt tényezıket 

figyelembe véve – kialakítottam egy munkaanyagot. Ebbe egyfelıl azok a nyomtatványok 

kerültek, amelyekkel a fıbb tendenciák mutathatók be, másfelıl azok, amelyek a kivételeket 

képezik.  

Az írásjelek alkalmazását szövegtípushoz is kötöm azokban az esetekben, ahol az 

egyes szövegtípusok eltérı jelölési módozatot alkalmaznak. A szövegtípusok vizsgálatához a 

közlésmód és a megértési módozatok mentén kialakuló prototipikus szövegtípusfajtákat hasz-

nálom (vö. Barthes 1953/1998, Genette 1979/1988, Kocsány 1989, Beaugrande–Dressler 

1981/2000: 237–238): elbeszélı (diegetikus narratív), drámai (mimetikus narratív), érvelı 

(argumentatív), leíró (deskriptív27); valamint ezek mellé felveszem a lírai beszédmódot alkal-

                                                 
26 Ez a nyelvi jelölıeszköz sem tekinthetı homogén csoportnak. Az írásjelek is az ún. családi hasonlóság alapján 
kategorizálhatók (a fogalom ismertetésére l. Tolcsvai Nagy 2005), tágabb értelmezésüket is ez teszi lehetıvé. 
27 A leírás mint narráció (Bal 1991/1998: 135–172) értelmezése miatt a leíró szövegtípus a dolgozatban erısen 
háttérbe szorul. 
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mazó szöveg28 (vö. Kulcsár Szabó 1998: 30–45, Tátrai 2005b: 125–126) fogalmát. Itt érde-

mes azt a problémát érinteni, hogy a példák nem egyformán reprezentálják az eltérı szövegtí-

pusokat. Egyfelıl azért, mert a vizsgált korszakban nem ugyanolyan mértékben vannak jelen 

ezek a szövegtípusok. Másfelıl azért, mivel az egyes szövegtípusokban nem ugyanolyan mér-

tékben vesznek részt a vizsgált jelenségek.  

Az írásjelek alkalmazásánál a vizsgált korszakban az idegen nyelv (elsısorban a latin) 

hatásával is számolni kell. Mivel a korszak külföldi írásjelhasználatának a magyar nyelvre 

gyakorolt hatásával tüzetes vizsgálat még nem foglalkozott, ezért a dolgozatban – a megadott 

terjedelmi keretek, a téma, a magyar nyelvő nyomtatványokból álló korpusz miatt – ennek 

részletes elemzésére nem vállalkozhatok. A megfigyelt jelenségek elemzésekor viszont több-

ször utalok az idegen nyelv szerepére is. 

A fenti szerkezeti felépítést érvényesítve az 5. fejezetben a kutatást a következı alfeje-

zetekben ismertetem. Elıször a szöveg tagolásának eredményeként létrejövı szövegrészek 

írásjellel történı jelölését mutatom be (5.1.). Itt a nagyobb egységektıl a kisebb egységekig 

haladok. Elıször tehát fejezet, a bekezdés és az azon belüli részek írásjellel történı jelölését 

vizsgálom (5.1.1.). Ezek után a mondat és a mondathatáron belüli kisebb részek jelölése kö-

vetkezik (5.1.2.). Itt a mondathatár (5.1.2.1.), majd a mondathatáron belül (5.1.2.2.) a tömbha-

tár (5.1.2.2.1), a tagmondathatár és a tagmondatok közötti (5.1.2.2.2.), illetve a mondatrészek 

közötti viszonyok (5.1.2.2.3.) jelölésének kérdésével foglalkozom. Ezután a felkiáltás (5.2.), a 

megszólítás (5.3.) és a kérdés (5.4.) jelölésének elemzése következik. A következı alfejezet-

ben az idézés jelölésével foglalkozom (5.5.). Az idézésnél a három idézési módot: az egyenest 

(5.5.1.), a függıt (5.5.2.) és a szabad függıt (5.5.3.) külön vizsgálom, illetve ezeken belül 

megkülönböztetem az egy és a több beszélıhöz köthetı idézést. Ezután a közbevetés jelölését 

mutatom be (5.6.). Ehhez kapcsolható az az eset, mikor a közbevetett szövegrészre csak egy 

jel utal. Mivel a dolgozatban az eltérı jelölési módokra koncentrálok, ezért a megjegyzések 

jelölését – szem elıtt tartva, hogy a szétválasztás csak a dolgozat módszerének köszönthetı – 

külön tárgyalom (5.7.). A következı alfejezetben a szövegbıl kihagyott részek írásjellel törté-

nı jelölését mutatom be (5.8.). Itt külön tárgyalom a nem releváns (5.8.1.) és a releváns 

(5.8.2.), továbbá ezeken belül a szónál kisebb, illetve a szó vagy annál nagyobb terjedelmő 

részek kihagyásának a jelölését. Majd a szöveg megszakításának jelölése (5.9.) következik. 

Végül a nyelvészeti munkákban is külön tárgyalt két jelenséget, az összetételek részeinek írás-

jellel történı jelölését (5.10.) és az elválasztás jelölését (5.11.) elemzem.  

                                                 
28 A prototipikus lírai beszédmódot alkalmazó szöveg úgy határozható meg, hogy benne nem vagy nemcsak a 
felsorolt szövegtípusokra jellemzı sajátosságok érvényesülnek (l. Tátrai 2005b: 125–126). 
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A zárófejezetben (6.) összegzem a magyar nyelvő nyomtatott szöveg részeinek írásjel-

lel való jelölését és azt az alakulásfolyamatot, amely a nyomtatott szöveg változása miatt tör-

tént a 17. század közepétıl a 19. század elejéig az írásjelek alkalmazásának területén.  
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„A nyomtatás  
könyörtelenebbül jelöli ki  

a szavak térbeli helyét,  
mint az írás” 

(Ong 1982/1998: 249) 
 
 
 

2. A nyomtatás szerepe a 17. század közepétıl a 19. század elejéig 

 

 

Ebben a fejezetben a dolgozat elméleti megközelítése miatt (l. 1.1.) a nyomtatás szerepét vizs-

gálom. Annak alátámasztására, hogy a nyomtatás elterjedésével változik a nyomtatott szöveg 

– szoros kapcsolatban azzal, hogy változik a befogadói folyamat, a hangos olvasásból a néma 

és magányos olvasói szerepbe történı átmenet a szövegek megjelenítését, minıségét, tagolá-

sát is megváltoztatja –, elıször a korszakban mőködı nyomdák és az általuk elıállított 

magyar nyelvő nyomtatványok számadatait elemzem. Majd a nyomtatási folyamat áttekinté-

sével azokra a részfázisokra mutatok rá, amelyek során a nyomda beavatkozhat a szövegek 

megjelenítésébe. Az összehasonlító szövegelemzésekkel pedig mindkét felvetésre példát kí-

vánok hozni. 

 

2.1. Nyomdatörténeti vizsgálat a 17. század közepétıl a 19. század elejéig 

 

Feltételezve, hogy a nyomtatás elterjedése összekapcsolható a befogadói folyamat változásá-

val, továbbá hatással van a nyomtatott szöveg minıségére, nyomdatörténeti vizsgálatot végez-

tem. E kutatás alapján látható, hogy a magyarországi nyomdák és a magyar nyelvő nyomtat-

ványok száma miként változott a megjelölt idıszakban. Mivel a dolgozatban szemléltetni kí-

vánom azt is, hogy a nyomda produktivitása mennyiben járul hozzá az írásjelek alkalmazásá-

nak kérdéséhez, a vizsgálat a nyomdák produktivitásának megállapítására is kiterjedt. 

Mivel a vizsgálat teljes terjedelmő közlése szétfeszítené a dolgozat kereteit, ezért ebbe 

a fejezetbe csupán a belıle levonható megfigyelések kerülnek. A kutatás részleteit az 1. mel-

léklet és az 1a–h táblázat közli. A vizsgálat eredményeit a korpusz kialakításához is felhasz-

náltam.  

Nyomdatörténeti szempontból a dolgozat kijelölt idıintervallumán belül a magyar 

nyelvő nyomtatványok nyomda szerinti vizsgálata alapján három idıszakaszt lehet elkülöní-

teni: 

1. a 17. század közepétıl Rákóczi-szabadságharc végéig; 
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2. a Rákóczi-szabadságharc végétıl a 18. század végéig; 

3. a 19. század eleje (1832-ig). 

Az elsı korszak idıbeli határát egyrészt a régi magyar nyomtatványok terminus mögött húzó-

dó jelentés határozta meg, ezért az RMK tematikáját követve a Rákóczi-szabadságharc lett a 

korszak végpontja. A Rákóczi-szabadságharc azért is releváns a kutatás szempontjából, mivel 

a szabadságharc alatt és után igen sok nyomdahely megsemmisült, a nyomdaipart sok helyen 

újra kellett teremteni (l. 1. melléklet 1. pontja és 1h táblázat). A még megszámlálható nyom-

tatványszám miatt részletes vizsgálatot lehetett végezni. Az 1650–1711 terjedı idıszakban az 

RMK I., RMNy. III. és Sztripszky adatait felhasználva a nyomtatványokat elıször évenként 

nyomdahelyekhez kötöttem, majd ezek alapján évtizedenként összegeztem. Így mind évre, 

mind évtizedre bontva láthatóvá vált a legproduktívabb és a legkevésbé produktív nyomda-

hely. A vizsgálat ezenkívül – az új alapítású és a kihaló nyomdák meghatározásával – a 

nyomtatás elterjedését is szemlélteti.  E részkutatás eredményeit az 1. táblázat 1. pontja és az 

1a–h táblázat összegzi. 

A második korszak a 18. századot öleli fel, mivel – V. Ecsedyre hivatkozva (1999: 9) 

– a kézi és gépi korszak választóvonala, az Európára érvényes nemzetközi gyakorlatnak meg-

felelıen, az 1800-as év. Az ekkor keletkezett nyomtatványok számának ugrásszerő növekedé-

se miatt a nyomtatványszámra pontos számszerő adat már nem adható meg. A nyomdahelyek 

produktivitása, illetve a születı és megszőnı nyomdák azonban ekkor is megállapíthatók. 

Ehhez a részvizsgálathoz a Petrik-bibliográfiát, az OSZK katalógusát, V. Ecsedy Judit, A 

könyvnyomtatás helyzete Magyarországon a kézisajtó korában (1999) adatait, továbbá a felvi-

lágosodás korában mőködı nyomdák munkájához, illetve a nyomtatványok minıségének a 

megállapításához Benkı (1960: 158–228) kutatását használtam fel.  A vizsgálat eredményeit 

az 1. táblázat 2. pontja ismerteti. 

A harmadik korszak a 19. századi nyomdákat tartalmazza a kutatás végpontjának meg-

tett évig, 1832-ig. Az ebben a korszakban jelen levı nyomdákat a 1. melléklet 3. része mutatja 

be. Ehhez elsısorban a Petrik-bibliográfia adatait, illetve az OSZK katalógusát használtam 

fel. Ezt kiegészítettem Novák (1928a, 1928b) munkájával, illetve több, nyomdatörténeti cik-

kel. 

A három megállapított korszakban magyar nyelvő nyomtatványt elıállító nyomdahe-

lyek részletes elemzésével jött létre a nyomdászat elterjedését is szemléltetı 1. melléklet és az 

1a–h táblázatok. Ezek alapján a következı összegzı megállapítások tehetık.  

Az 1650-tıl a 19. század elejéig (1832-ig) a három korszak nyomdatörténeti adatai az 

alábbi táblázatban összegezhetık: 
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1650–

1711 
1712–1800 1801–1832 

Nyomdahelyek száma 18+3 31+13 35+5 

Nyomdák száma 

 

25 

 

69 49 

Az elızı korszakból tovább mő-

ködı nyomdák száma 
4 8 31 

A következı korszakban is mő-

ködı nyomdák száma 

 

8 

 

 

31 

 

 

46 

 

Új nyomdák száma  

21 

 

51 

 

12+4 

Nyomdahelyek száma, ahol egy-

szerre több nyomda mőködött 

 

3 

 

12 

 

8 

Nyomtatványok száma (vö. 

RMK I., Petrik) 

 

 

 

 

 

1068 

 

 

20 000 

 

több mint 

20 000 

 

Magyar nyelvő nyomtatványt elıállató nyomdahelyek és a magyar nyelvő nyomtatványok számadatai  

a 17. század közepétıl a 19. század elejéig  

 

A fenti adatok alapján látható, hogy a 17. és a 18. században a nyomdahelyek növekedésével 

párhuzamosan a nyomdászok és a kiadók száma is emelkedik, valamint a nyomdák és a 

nyomtatványok városonkénti átlaga is nı. Az idı haladtával tehát Magyarországon a korai, 

sok be nem vált kísérletezés után egyre inkább megszilárdul a nyomdászat, és az egyre hosz-

szabb élető mőhelyekben, egyre több magyar nyelvő nyomtatvány lát napvilágot.  

Az 1801–1832 terjedı idıszakra adható számok csupán viszonyszámok, hiszen 1832 

után jelentıs magyarországi nyomdák jönnek még létre. De ha az 1650–1711 tartó, idıben 
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nagyobb idıszakasznak tekinthetı korszakkal ezt összehasonlítjuk, akkor láthatóvá válik, 

hogy ebben a korszakban mind a nyomdahelyek, mind a nyomdák és az általuk nyomtatott 

mővek száma is dinamikusabban növekedik.  

A fenti táblázatot és a vizsgálatot kiegészítve, azt is érdemes megjegyezni, hogy a 17. 

században a nem magyar nyelvő nyomtatványok száma magasabb, mint a magyar nyelvőeké 

(vö. RMK II.). A magyar írásjelhasználat sok ideig párhuzamos alkalmazási formákat mutat 

mind a latin, mind a német írásjel-használati szokásokkal. Ez a két-, vagy háromnyelvő szö-

vegek egymás melletti megjelenésekor látható (l. például Comenius mővei). „Az európai írás-

jelhasználat közös fejlıdésen ment keresztül, s ma is viszonylag egységes rendszert alkot” 

(Keszler 1995a: 4). Ugyanakkor figyelembe kell venni Magyarország területi elhelyezkedését 

is, hiszen „a kelet- és közép-európai írásfejlıdés külön egységet alkot, a nyugat-európai vi-

szonylatokhoz képest ezen a területen jelentıs idıbeli eltolódás figyelhetı meg” (Jakó–

Manolescu 1987: 216). A vizsgált idıszak nyomdáinak betőkészlete több esetben a nyugat-

európai minták után jön létre, fıként a 17. században és a 18. század elején sok helyen kül-

földrıl vásárolt betőkkel dolgoznak, valamint olykor a nyomtatványok létrehozását külföldi, 

illetve külföldön tanult nyomdászok végzik (vö. 1. melléklet). Ez a tényezı, valamint az euró-

pai, viszonylag egységes írásjelhasználat és a szomszédos országokkal fennálló összekötteté-

sek magyarázatul szolgálhatnak arra, hogy a magyar nyelvben már akkor is bizonyos egység 

figyelhetı meg a központozás terén, mikor még tudatos használatának kérdése, szabályozása 

nem válik központi problémává.29  

A nyomdatörténeti kutatás alapján tehát megállapítható, hogy azok a nyelvi alakulás-

folyamatok, amelyek a nyomtatás elterjedésével és a nyomdák által elıállított nyomtatvány-

számok növekedésével hozhatók összefüggésbe, a Magyarországon is megfigyelhetı nyomdai 

fejlıdéssel a magyar nyelvő nyomtatott szövegekben is elindulhatnak. A nyomtatványok 

számának növekedése és a nyomtatás fejlıdése – szoros kapcsolatban azzal, hogy mindezek a 

befogadói folyamatra is hatással vannak – az írásképben és ezzel együtt az írásjelek alkalma-

zásában is változást és egységesülést idézhet elı (vö. Benkı 1960: 161). A nyomtatott mővek 

növekvı számával ezért párhuzamosan fejlıdhet az írásjelek funkciója és használatuknak tu-

datossága, de ezzel együtt párhuzamosan fejlıdhet az írott és nyomtatott szöveg, illetve a ma-

gyar irodalmi nyelv30 is (vö. Benkı 1960: 158–161; Molnár 1963: 5–7, 329–338; Szathmári 

2005a: 221–230).  

                                                 
29 Ahogy erre Fıldi János megjegyzése is utal: „[Az írásjelekrıl], mivel más nyelvekkel is közök, minél rövi-
debben szóljunk mi is felölök” (1790/1912: 61). 
30 A fogalomra l. Szathmári 1968: 11–22, 2005b: 134, 2005d: 117.  
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2.2. A kézirattól a nyomtatott szövegig 

 
A nyomtatványoknál a szöveg minısége, megjelenítése, ezen belül a tagolása a szövegalkotón 

kívül több személy együttes munkája. A nyomtatott mőveknél a nyomdászok (szedık és kor-

rektorok) nyelvi szerepe elıtérbe kerülhet, ez felvetheti a nyomdásznak a kézirathoz való vi-

szonyának kérdését. Ennek szemléltetéséhez érdemes áttekinteni a nyomtatás részfázisait.  

Azok a munkafolyamatok válnak így szemléltethetıvé, amelyek során a nyomda beleavatkoz-

hat a szövegbe, tehát amelyek alapján a nyomtatott szöveg képét nem feltétlenül a valódi szö-

vegalkotó nyelvhasználatának lehet tekinteni.  

„Ha azt a kérdést akarjuk megvizsgálni, hogy mi történt a kézirattal a nyomdába adás 

után, akkor legfontosabb számunkra a szedık tevékenységének fölmérése, értékelése. A szer-

zıtıl vagy a kiadótól nyomdára elıkészített […] kézirattal ugyanis a szedı került elıször úgy 

szembe, hogy annak nyelvével és helyesírásával „érdemben” foglalkozott, sıt a nyomtatvány-

nyá alakulás folyamatában neki volt a kiemelkedıen legdöntıbb szerepe” (Benkı 1960: 176). 

A kiszedésre váró könyvet vagy kéziratot a szedılegény vagy magán a szedıszekrényen he-

lyezi el, vagy az ún. terjesztıfához tőzi. Az egyes betőket és írásjeleket a szedıvasba sorakoz-

tatja, mégpedig fordított irányban. Ha egy-egy sorral elkészül, hézagpótlókkal kiegyenlíti. 

Ezek a sorok képezik a hasábok részeit. A szedı ugyan a kéziratot tiszteletben tartja, de ez 

nem jelenti azt, hogy „néhány legalább annyira tipográfiai, mint ortográfiai jellegő változta-

tást nem tesz, például a betők használatában vagy a központozásban” (Benkı 1960: 185). A 

vizsgált korban éppen ezért fontosnak tartják, hogy a szerzı „a kéziratot javítsa át, különösen 

a számok, másnyelvő idézetek és írásjelek tekintetében. Nem szabad a vesszık, pontok alkal-

mazását a szedı tetszésére bízni” ([Tótfalusi Kis Miklós] idézi Kertész 1941: 167). 

Amikor a szedı munkájával elkészül, a szöveghasábokról lenyomatot készít, amelyet a 

korrektor kijavít (vö. Gulyás 1961: 277)31. A vizsgált korszak legnagyobb részében a korrek-

ció nem tartozik a nyomdászati feladatok közé. Egészen a felvilágosodás koráig az ún. nyom-

dai korrektúra még nem divatos, a korrigálás elvégzése a szerzı vagy a kiadó feladata. A régi 

nyomtatványok utánnyomásánál, illetve a nyomdától messze lakó írók mőveinek kiszedésénél 

maguk a könyvnyomtatók gondoskodnak a korrektúráról. A megbízott korrektorok ugyanak-

kor többnyire csak a kézirattól eltérı sajtóhibák kijavítására törekednek (l. Benkı 1960: 203, 

207–209).   

                                                 
31 Korrektorról viszont a kutatási idıben nem olyan minıségben beszélhetünk, mint ma. A nyomda, melyrıl 
határozottan tudni lehet, hogy az elsı hivatásos korrektorai voltak, a nagyszombati, mely 1773-ban például há-
rom korrektort is foglalkoztatott (vö. Gulyás 1961).  
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A korrektor munkája után a korrigált levonat visszakerül a szedıhöz, aki elvégezi a ja-

vításokat a szedésen. A szedés beemelésekor nem egyszer elıfordul, hogy egy-két bető vagy 

írásjel kihullik, ez aztán sajtóhibát eredményezhet. Az is elıfordulhat, hogy a szerzı maga 

változtat valamit nyomás közben a szövegen (vö. Gulyás 1961: 277). E sajtókorrektúrák miatt 

ugyanannak a kiadásnak különbözı példányai nem azonosak.  

A következı mővelet a szedés lefestése. Amikor a kellı számú példány kinyomtatásá-

val elkészülnek, a felesleges szedést szétosztják a szedıszekrénybe azért, hogy a felszabaduló 

betőkkel, valamint írásjelekkel folytathassák a munkát (vö. Gulyás 1961: 277–78). A szedı-

szekrény néhány ujjnyi magas láda, amely rekeszekre van beosztva, és a betők, a hézagpótlók, 

az írásjelek és a számjegyek e rekeszekben vannak csoportosítva (vö. Gulyás 1961: 266)32. 

„Legtöbbször azonban nem ábécérendben csoportosították a betőket a szedıszekrényben, ha-

nem a gyakoribb betők és írásjelek kerültek a szedı kezéhez közelebb levı rekeszekbe. Volt, 

hogy a számjegyek és az írásjelek egy közös részbe kerültek” (Gulyás 1961: 266). A felesle-

gessé vált szedés szétosztásánál a betők és az írásjelek ezért a szedıszekrény helytelen reke-

szébe kerülhetnek, a késıbb nyomtatásra szánt szövegek szedésénél ez hibákat eredményez-

het. 

Mint az a fenti rövid áttekintésbıl látható, a nyomda beavatkozó szerepe elsısorban 

két nyomdai munkafázishoz: a szedéshez és a korrektúrázáshoz, illetve a nyomda betőkészle-

téhez köthetı.  

A hazai nyomdák – fıként kezdetben, illetve a kisebb produktivitású nyomdákban (l. 

1. melléklet) – sokszor nem rendelkeznek kellı számú írásjellel. Bizonyos írásjelekbıl egy 

adott szövegrész nyomtatásához ezért nem áll megfelelı számú a rendelkezésre, így kénytele-

nek a szedéskor vagy az éppen nyomtatásra szánt szövegrészt csökkenteni, vagy a meglévı 

írásjeleket úgy alkalmazni, hogy az elkészült szövegrész a megértéshez tökéletesen tagolttá 

váljon. Tótfalusi Kis Miklós is arra panaszkodik, hogy ha egy-két napig távol volt a nyomdá-

tól, s így nem végezhette el a szedéssel párhuzamosan a korrektúrát, a munka megakadt (vö. 

Tótfalusi 1698/1952: 29. 1), mivel az összes bető és írásjel lefoglalódott az adott szövegrész-

re. A munka viszont addig nem folytatódhat, míg a korrektúrázás után a szedık nem javítják 

ki a szövegrészt a szedésben. Ilyen esetekben a nyomdász vagy a funkciójában legközelebb 

álló jellel helyettesítheti a hiányzó írásjelet, vagy az adott írásjelet nem teszi ki a szövegben. 

                                                 
32 A szedıszekrényt örökíti meg Comenius Orbis Pictusának 1685-ben Lıcsén megjelent négynyelvő kiadásá-
ban látható fametszet is.  
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  A 17–18. századi nyomdák életére jellemzı volt az állandó költözködés (vö. Gulyás 

1961: 263, 1. melléklet). Egyes írásjelek ekkor elveszhetnek, vagy a szedıszekrény más fiók-

jába kerülhetnek. „A bártfai nyomda vezetıjének feljegyzései szerint, mikor arról volt szó, 

hogy a nyomda átszállítassék Kassára, legalább egyhavi haladékot kért a betők gondos elcso-

magolásáért, mivel ha összeegyvelednek a betők: esztendeig ad imprimendum nem veheti 

ıket” (Gulyás 1961: 262). Ekkor csak p á r  olyan nyomdász volt, aki elsajátította a betőmet-

szés mesterségét. Ha a nyomdász nem ért a betőmetszéshez, kénytelen külföldrıl rendelni 

vagy a fellépı hiányt más írásjellel helyettesíteni (vö. Gulyás 1961: 268). Külföldrıl rende-

léskor szerencsésnek mondható az a tény, hogy akkoriban az idegen nyelvekkel közösek az 

írásjelek (vö. például Földi 1790/1912: 61, Gáti 1815–1817/1821: 91–92), így a szállított írás-

jeleket bátran, minden átalakítás nélkül használhatják a nyomdászok a magyar nyelvő szöve-

gekben. Ugyancsak nem okoz problémát az írásjelhasználat tekintetében az sem, ha egy 

nyomda használt írásjeleket vásárol. A legjobb megoldás a bető- és írásjelkészlet szempontjá-

ból mégis az, mikor a nyomdász maga készíti el a számára szükséges készlet elemeit. Elıállí-

táson nem csupán a betők kiöntését, hanem a matricák vésését is értjük. Pl. Tótfalusi Kis Mik-

lós az 1690-es évek elején Kolozsvárott létesített nyomdáját saját metszéső és öntéső betőkkel 

szereli fel (Gulyás 1961: 281). Saját öntéskor a nyomdász fel tudja mérni pontosan a szöveg-

tagoláshoz elengedhetetlen írásjelek mennyiségét is.   

 

2.3. Szövegelemzések  

 

A nyomtatott szövegek vizsgálatánál – a fentiek alapján – figyelembe kell venni, hogy a 

nyomdászok beleavatkozhatnak a nyomtatandó munkába. A korabeli nyomdászok munkáját, 

illetıleg a korabeli szedıknek a nyomtatott mő írásbeliségével kapcsolatos nyelvi-helyesírási 

vonatkozású eljárásmódját a mővek két vagy több kiadásának egymáshoz való hasonlításával 

– mely történhet ugyanabban vagy más nyomdában – lehet megvizsgálni. A szerzık többsége 

az új kiadáshoz nem kéziratot ad le a nyomdába, hanem a régi nyomtatványból szedet ki újra 

egy példányt. A szedıi eljárás vizsgálatának kérdéséhez mégis kéziratértékőnek tekinthetı ez: 

a két nyomtatványban fellelhetı esetleges különbségek a szedı (kevés esetben a korrektor) 

önálló, saját nyelvi-helyesírási elgondolásaira és eljárásmódjára, illetve a fentebb bemutatott, 

a nyomdai folyamatokhoz köthetı változtatásokra utalhatnak (vö. Benkı 1960: 198). Az itt 

következı két szöveg és újrakiadásainak közlését az indokolja, hogy több kiadást is megértek 

a jelen kutatás alapjául vett idıszakaszban. A nyomda beavatkozó szerepe – az írásjelek al-

kalmazásának tekintetében is – válhat így megfigyelhetıvé. Az elemzésekkel ugyanakkor 
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csupán szemléltetni kívánom a fejezet gondolatmenetét. Az írásjelek alakulását tárgyaló feje-

zetekben további példák találhatók.  

2.3.1. Az (1a) példa Némethi munkájának második (Kolozsvár 1676, Veresegyházi Szentyel 

Mihály33), az (1b) a harmadik (Lıcse 1679, Brewer Sámuel), az (1c) az ötödik (Debrecen 

1685, Töltési István) kiadásából valók. 

(1a) Töredelmes lélekbxl kxnyxrgxk Felségednek, mint édes Atyámnak s’ Iſtenemnek: hogy e’ mai napon-is 

és életemnek minden idejében, ırizz-meg engemet mind lelki és teſti veſzedelmekt×l, tévelygx 

eretnegségt×l, b×nben való eséſt×l, a’ b×nnek még csak alkalmatoſságátul-is, gonoſz embereknek kár 

tévx ſzándékátúl. Vezérely és igazgaſs Lelked által, parancsolatidnak útaiban, hogy valamit ez mái na-

pon gondolok, ſzólok és cselekſzem, minden te ſzent Felségednek, neve dicsiretire, fele barátomnak 

haſznára, s’ magamnak idveſégre légyen. E’ végre ſzentely-meg Uram engemet, lelkemben teſtemben, 

k×lsx s’ belsx indulatimban: xrizd ſzivemet fajtalan kivánságtúl, irigységt×l, gy×lxlségt×l, réſzegségt×l, 

tobzódáſtúl: ſzájamat, ſzitoktúl, átoktúl: kezeimet vér-ontástúl: lábaimat a’ gonoſzok útán való járáſtúl. 

   Mivel penig Felséged ſegétsége s’ áldáſa nélk×l, haſzontalan, minden én cselekedetem: annakokáért 

áld-meg édes Atyám, e’ mái napon-is, minden gondolkodáſimat (Némethi 1676: A2) 

(1b) Töredelmes lélekbxl kxnyxrgxk Felségednek, mint édes Atyámnak s’ Iſtenemnek, hogy e’ mái napon-is 

és életemnek minden idejében, ırizz-meg engemet mind lelki és teſti veſzedelmekt×l, tévelygx 

eretnekségt×l, b×nben való eséſtxl, a’ b×nnek még tsak alkalmatoſságátúl-is, gonoſz embereknek kár 

tévx ſzándékátúl. Vezérelly és igazgaſs Lelked által, parantsolatidnak útaiban, hogy valamit ez mái na-

pon gondolok, ſzóllok és tselekſzem, minden te Szent Felségednek Neve ditsiretire, felebarátomnak 

haſznára s’ magamnak idveſégére légyen. E’ végre ſzentely-meg Uram engemet, lelkemben, teſtemben, 

k×lsx és belsx indulatimban: xrizd ſzivemet fajtalan kivánságtol, irigységtxl, gy×lxlsélgtxl, réſzegségtxl, 

tobzódáſtxl: ſzájamat ſzitoktól, átoktól: kezeimet vér-ontástól: lábaimat a’ gonoſzok útán való járáſtól. 

Mivel pedig Felséged ſegitsége és áldáſa nélk×l haſzontalan minden én tselekedetem: annakokáért áld-

meg édes Atyám, e’ mái napon-is minden gondolkodáſimat (Némethi 1679: A2) 

(1c) Töredelmes lélekbxl kxnyxrgxk Felségednek, mint édes Atyámnak s’ Iſtenemnek: hogy e’ mai napon is 

és életemnek minden idejében, ırizz-meg, engemet mind lelki és teſti veſzedelmektül, tévelygö 

eretnegségtül, bünben való eséſtül, a’ bünnek még csak alkalmatoſságátúl-is, gonoſz embereknek kár 

tévö ſzándékátúl.  

Vezérely és igazgas Lelked által, parancsolatidnak utaiban, hogy valamit ez mái napon, gondolok, 

ſzólok és cselekſzē, minden te ſzent Felségednek, neve dicsiretire, fele barátomnac haſznára s’ magam-

nak idveſégre légyen. E’ végre ſzentely meg Uram engemet; lelkemben teſtemben, külsö s’ belsö 

indulatimban: örizd ſzivemet fajtalan kivánságtúl, irigységtül, gyülölségtül, réſzegségtül, tobzódáſtúl: 

ſzájamat, ſzitoktúl: átoktúl, kezeimet vér-ontástúl s’ lopástúl: lábaimat a’ gonoſzok útán való járáſtúl. 

Mivel penig Felséged ſegétsége s’ áldáſa nélk×l haſzontalan, minden én cselekedetem: annakokáért áld-

meg édes Atyám, e’ mái napon-is, minden gondolkodáſimat (Némethi 1685: A2) 

                                                 
33 Az elsı kiadást is ı nyomtatta. A példány mikrofilmje az OSZK állományát képezné, de nem található. 
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Az (1a–c) szövegrészletek írásjel-alkalmazásának eltéréseibıl a fejezet gondolatmenetét kö-

vetve a nyomda beavatkozó szerepére lehet következtetni. Az (1a) és (1c) szövegrészlet na-

gyobb hasonlóságot mutat, de még közöttük is van különbség. Például az (1c)-ben a hogy 

valamit ez mái napon, gondolok vesszıhasználata. Ez esetleg az utána következı szövegrész 

kiemelését segítheti elı, így tehát az írásjel inkább – a beszédre jellemzı – szünetet jelöli. 

Ilyenfajta meggondolásból alkalmazhat az (1a) és az (1c) vesszıt a ſzájamat, ſzitoktúl között. 

A korszakra jellemzı, hogy az értelmileg egybe tartozó mondatrészek összefüggését kettıs-

ponttal tagolják akkor, ha ezek felsorolást alkotnak (l. 5.1.2.2.2.6.). Az (1c) szövegrészben ezt 

a szöveg megértését elısegítı írásjelhasználatot a nyomtatás során így alkalmazzák: E’ végre 

∫zentely meg Uram engemet; lelkemben te∫temben, külsö s’ belsö indulatimban: örizd ∫zivemet 

fajtalan kivánságtúl, irigységtül, gyülölségtül, ré∫zegségtül, tobzódá∫túl: ∫zájamat, ∫zitoktúl: 

átoktúl, kezeimet vér-ontástúl s’ lopástúl: lábaimat a’ gono∫zok útán való járá∫túl. Így a szö-

veg értelme is változik az (1a–b)-hez képest: a ſzájamat ſzitoktúl és átoktúl helyett a kettıs-

pont alkalmazása miatt ſzájamat ſzitoktúlra csökken a szorosabban egybe tartozó rész.   

2.3.2. A (2a–i) példák Pápai Páriz Imre, Keskeny út címő munkájának a következı kiadásaiból 

valók: (2a) Gyulafehérvár 1657, Major Márton34; (2b) Sárospatak 1662, Rosnyai János35; (2c) 

Kolozsvár 1671, Veresegyházi Mihály36; (2d) Lıcse 1689, Brewer Sámuel37; (2e) Debrecen 

1719, Miskolczi Ferenc38; (2f) Debrecen 1724, Viski Pál; (2g) Debrecen 1751, Margitai Já-

nos; (2h) Debrecen 1772, Margitai István; (2i) Vác [1792u], Máramarossi Gotlieb Antal. 

Azáltal, hogy a munkát nemcsak a 17. században adták ki többször, hanem a 18. század 

folyamán is, a példák alapján a nyomda beavatkozó szerepe mellett az írásjelek alkalmazásá-

nak alakulása szinte a teljes kutatási idıszakban szemléltethetı.  

(2a)      I. Az Istenrxl 

Kérdés Vagyoné mod benne, hogy kételkedx elmémet feleletiddel ſegitheſd 

Felelet Az Iſten ad erxt mind a’ feleletre, s, mind háboru elmédnek le tsēdeſetéiére, csak hogy józa-

non, ſzeléden, nem meg áralkodott vakmerxſéggel, hanem tanuláſra való engedelmeſſéggel vegyed 

feleletimet. 

K. Elsx kételkedéſem, mint nehezeb kx fekſzik ſzivemen! Talán nincsen Iſten? 

F. Nem kitsin kx fogta habzo elmédet, azért, mond meg nékem nyilván, mitsoda okok miatt jutcz ily 

gondolatra. 

                                                 
34 A nyomtatványon nincs feltüntetve, hogy hányadik kiadás. Az RMK szerint ez a második kiadás (RMK I. 
920). 
35 Harmadik kiadás (RMK I. 997). 
36 Negyedik kiadás (RMK I. 1116). 
37 Ötödik kiadás (RMK I. 1377).  
38 A 18. századi kiadásokon szintén nincs feltüntetve, hogy hányadik kiadás. A Petrik-bibliográfia sem közli ezt.  
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K. Elſxben ezért, mert látom hogy nagyobb réſze ez világnak ſzintén ugy él, mint ha ſem pokol ſem 

menyországh nem volna? 

F. Hogy egy réſze ez világnak ugy él, s, más réſze k×lxmben él, inkáb tapaſztalhato jele az, hogy va-

gyon Iſten és Iſteni gondviſelés, mert holott ez egéſz világon minden emberekben azon emberi 

terméſzet, és terméſzet ſzerént valo hajlandóság vagyon, honnat s, kirxl vagyon tehát az életben valo 

k×lxmbſég, ha az Iſtentxl nem? (Pápai Páriz 1657: 12) 

Azt mondgya Dávid maga felxl a’ Soltár kxnyvben: Mikor ez dolgon txrném elmémet, bolond valék 

ugy mond hogy nem tudtam, mint az barom ollyan valék hogy nem értettem. Láttam ugy mond hogy az 

Iſtentelen mint a’ zxldellx fa fel nevelkedett magoſan, azonban keresém xtet, az hellyét ſzemlélem, az 

holott laktának, ×reſen lxtem. (Pápai Páriz 1657: 21) 

(2b)  I. Az Istenrxl 

Kérdés. Vagyon-é mod benne, hogy kételkedx elmémet feleletiddel ſegitheſd. 

Felelet. Az Iſten ád erxt mind a’ feleletre, s mind háboru elmédnek le-tsēdeſetéiére, csak hogy józa-

non, ſzeléden, nem meg-áralkodott vakmerxſéggel, hanem tanuláſra való engedelmeſſéggel vegyed 

feleletimet. 

K. Elsx kételkedéſem, mint nehezeb kx fekſzik ſzivemen: Talán nincsen Iſten? 

F. Nem kitsin kx fogta habzo elmédet, azért, mond-meg nékem nyilván, mitsoda okok miatt jutcz illy 

gondolatra. 

K. Elſxben ezért, mert látom hogy nagyobb réſze ez világnak ſzintén ugy él, mint ha ſem pokol, ſem 

menyország  nem volna? 

F. Hogy egy réſze ez világnak ugy él, s más réſze k×lxmben él, inkáb tapaſztalhato jele az, hogy va-

gyon Iſten és Iſteni gõdviſelés, mert holott ez egéſz világon minden emberekben azon emberi terméſzet, 

és terméſzet ſzerént valo hajlandóság vagyon, honnat s kirxl vagyon tehát az életben valo k×lxmbſég, ha 

az Iſtentxl nem? (Pápai Páriz 1662: 12) 

Azt monddya Dávid maga felxl a’ Soltár kxnyvben: Mikor ez dolgon txrném elmémet, bolond valék 

ugy-mond hogy nem tudtam, mint az barom ollyan valék hogy nem értettem. Láttam ugy-mond hogy 

az iſtentelen mint a’ zxldellx fa fel nevelkedett magaſſan, azonban keresém xtet, a’ helyét ſzemlélem, az 

holott laktának, ×reſen lxtem. (Pápai Páriz 1662: 21) 

(2c)        I. Az Istenrxl 

Kérdés. Vagyon-é mód benne, hogy kételkedx elmémet feleletiddel ſegithesd? 

Felelet. Az Iſten ád erxt mind a’ feleletre, s mind háboru elmédnek le-tsendeſetéire, csak hogy józa-

non, ſzeléden, nem meg-áralkodott vakmerxſéggel, hanem tanuláſra valo engedelmeſſéggel vegyed 

feleletimet. 

K. Elsx kételkedéſem, mint nehezebb kx fekszik ſzivemen: Talán nincsen Iſten? 

F. Nem kitsin kx fogta habzo elmédet, azért, mond-meg nékem nyilván, mitsoda okok miatt juttz ily 

gondolatra. 

K. Elſxben ezért, mert látom hogy nagyobb réſze e’ világnak ſzintén ugy él, mint-ha ſem pokol, ſem 

menyország nem volna? 

F. Hogy egy réſze ez világnak ugy él, s más réſze k×lxmben él, inkáb tapaſztalhato jele az, hogy va-

gyon Iſten és Iſteni gondviſelés, mert holott ez egéſz világon minden emberekben azon emberi 
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terméſzet, és terméſzet ſzerént valo hajlandóság vagyon, honnat s kirxl vagyon tehát az életbē valo 

k×lxmbſég, ha az Iſtentxl nem? (Pápai Páriz 1671: 12) 

Azt mondgya Dávid maga felxl, a’ Soltár kxnyvben:,, Mikor ez dolgon txrném elmémet, bolond 

valék ugy-mond, hogy nem tudtam, mint az barom ollyan valék, hogy nem értettem. Láttam ugy-mond, 

hogy az iſtentelen mint a’ zxldellx fa fel-nevelkedett magaſan, azonban keresém xtet, a’ hellyét 

ſzemlélem, az holott laktanak, ×reſſen lelém. Pſal. 37. 35. (Pápai Páriz 1671: 21) 

(2d)          I. Az Istenrxl 

Kérdés. Vagyoné mod benne, hogy kételkedx elmémet feleletiddel ſegitheſd? 

Felelet. Az Iſten ád erxt a’ feleletre, s mind háboru elmédnek le-csendeſetęire, csak hogy józanon, 

ſzeléden, nem meg-áralkodott vakmerxſéggel, hanem tanuláſra való engedelmeſſéggel vegyed 

feleletimet. 

K. Elsx kételkedéſem, mind nehezebb kx fekszik ſzivemen: Talán nincsen Iſten? 

F. Nem kicsin kx fogta habzo elmédet, azért, mond-meg nékem nyilván, micsoda okok miatt juttz 

illy gondolatra. 

K. Elſxben azért, mert látom hogy nagyobb réſze e’ világnak ſzintén ugy él, mint ha ſem pokol, ſem 

menyország nem vólna? 

F. Hogy egy réſze ez világnak ugy él, s más réſze k×lxmben él, inkáb tapaſztalhato jele az, hogy va-

gyon ISTEN és Iſteni gondviſelés, mert holott ez egéſz világon minden emberekben azon emberi 

terméſzet, és terméſzet ſzerént való hajlandóság vagyon, honnan s kirxl vagyon tehát az életben való 

k×lxmbſęg, ha az Iſtentxl nem? (Pápai Páriz 1689: 12) 

Azt mondgya Dávid maga felxl, a’ Soltár kxnyvben,: Mikor ez dolgon txrném elmémet, bolond valék 

ugy mond, hogy nem tudtam mint az barom ollyan valék, hogy nem értettem, láttam ugy-mond, hogy 

az iſtentelen mint a’ zxldellx fa fel-nevelkedett magoſan, azonban keresém xtet, a’ hellyét ſzemlélem, 

az holott laktanak ×reſſen lelém. (Pápai Páriz 1689: 21) 

(2e)      I. AZ ISTENRÖL. 

KÉRDÉS. 

Vagyon-é mód benne, hogy kételkedö elmémet feleleteiddel ſegíthesd? 

FELELET. 

Az Iſten ád eröt mind énnékem a’ feleletre, ’s mind háború elmédnek le-tsendesítésére, tsak hogy jó-

zanon, ſzelíden, nem meg-átalkodott vakmeröséggel, hanem tanúlásra való engedelmességgel végyed 

feleletemet. 

K. Elsö kételkedéſem, mind nehezebb kö fekſzik ſzivemen: Talám nintsen Iſten? 

F. Nem kitsíny kö fogta habzó elmédet, azért, mondd-meg nékem nyilván, mitsoda okok miatt jutſz 

illy gondolatra? 

K. Elſöben azért, mert látom, hogy nagyobb réſze e’ világnak ſzintén úgy él, mintha ſem pokol, ſem 

mennyorſzág nem vólna? 

F. Hogy egy réſze e’ világnak úgy él, ’s más réſze külömben él, inkább tapaſztalható jele az, hogy 

vagyon Iſten és iſteni gondviſelés, mert holott ez egéſz világon minden emberekben azon emberi 

terméſzet, és terméſzet ſzerént való hajlandóság vagyon, honnan ’s kitöl vagyon tehát az életben való 

kölömbség, ha az Iſtentöl nem? (Pápai Páriz 1719: 1–2) 
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Azt mondja Dávid maga felöl, a’ Sóltár könyvben. Sólt. 73: 22. Mikor e’ dolgon törném elmémet, bo-

lond valék, úgy-mond: hogy nem tudtam, mint a’ barom ollyan valék, hogy nem értettem. Láttam, úgy-

mond: hogy az iſtentelen mint a’ zöldellö fa fel-nevelkedett magasan, azonban keresém ötet, az helyét 

ſzemlélém, az holott laktanak, üreſſen lelém.  Sólt. 37: 35. (Pápai Páriz 1719: 4) 

(2f)      I. AZ ISTENRyL. 

KÉRDÉS. 

Vagyon-é mód benne, hogy kételkedx elmémet Feleleteiddel ſegíthesd? 

FELELET. 

AZ ISTEN ád erxt mind énnékem a’ feleletre, ’s mind háború elmédnek le-tsendesítésére; tsak-hogy 

józanon, ſzeléden, nem meg-átalkodott vakmerxséggel; hanem tanúlásra-való engedelmességgel végyed 

Feleleteimet. 

K. Elsx kételkedésem, mind nehezebb kx fekſzik ſzivemen: Talám nintsen Iſten? 

F. Nem kitsíny kx fogta habzó elmédet; azért, mondd-meg nékem nyilván: mitsoda okok miatt jutſz 

illy gondolatra? 

K. Elſxben azért, mert látom, hogy nagyobb réſze e’ Világnak ſzintén úgy él, mintha ſem Pokol, ſem 

Mennyorſzág nem vólna? 

F. Hogy egy réſze e’ Világnak úgy él, ’s más réſze k×lxmbben él, inkább tapaſztalható jele az, hogy 

vagyon Iſten, és Iſteni gondviſelés: mert holott ez egéſz Világon minden emberekben azon emberi 

terméſzet, és terméſzet ſzerént-való hajlandóság vagyon; honnan ’s kitxl vagyon tehát az életben-való 

k×lxmbség, ha az Iſtentxl nem? (Pápai Páriz 1724: 1–2) 

Azt mondja Dávid maga felxl, a’ ’Sóltár kxnyvben: ’Sólt. 73: 22. Mikor e’ dolgon txrném elmémet, 

bolond valék, úgymond, hogy nem tudtam; mint a’ barom, ollyan valék, hogy nem értettem. Láttam, 

úgymond, hogy az iſtentelen, mint a’ zxldellx fa, fel-nevelkedett magasan, azonban keresém xtet, a’ he-

lyét ſzemlélém, a’ holott laktanak, ×resen lelém.  ’Sólt. 37: 35. (Pápai Páriz 1724: 4) 

(2g)     I. AZ ISTENRyL. 

KÉRDÉS. 

Vagyon-é mód benne, hogy kételkedö elmémet Feleleteiddel ſegíthesd? 

FELELET. 

AZ ISTEN ád eröt mind énnékem a’ feleletre, ’s mind háború elmédnek le-tsendesítésére; tsak-hogy 

józanon, ſzelíden, nem meg-átalkodott vakmeröséggel; hanem tanúlásra való engedelmességgel végyed 

Feleleteimet. 

K. Elsx kételkedésem, mint nehezebb kx fekſzik ſzívemen: Talám nintsen Iſten? 

F. Nem kitsíny kö fogta habzó elmédet; azért, mondd-meg nékem nyilván: mitsoda okok miatt jutſz 

illy gondolatra? 

K. Elſxben azért, mert látom, hogy nagyobb réſze e’ Világnak ſzintén úgy él, mintha ſem Pokol, ſem 

Mennyorſzág nem vólna? 

F. Hogy egy réſze e’ Világnak úgy él, ’s más réſze külömbben él, inkább tapaſztalható jele az; hogy 

vagyon Iſten, és Iſteni gondviſelés: mert holott ez egéſz Világon minden emberekben azon emberi 

terméſzet, és terméſzet ſzerént-való hajlandóság vagyon: honnan ’s kitöl vagyon tehát az életben-való 

külömbség, ha az Iſtentöl nem? (Pápai Páriz 1751: 1–2) 
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Azt mondja Dávid maga felöl, a’ ’Sóltár könyvben: ’Sólt. 73: 22. Mikor e’ dolgon txrném elmémet, 

bolond valék, úgymond, hogy nem tudtam; mint a’ barom, ollyan valék, hogy nem értettem. Láttam, 

úgymond, hogy az iſtentelen, mint a’ zxldellx fa, fel-nevelkedett magasan, azonban keresém xtet, a’ he-

lyét ſzemlélém, a’ holott laktanak, ×resen lelém. ’Sólt. 37: 35. (Pápai Páriz 1751: 4) 

(2h)     I. AZ ISTENRyL. 

KÉRDÉS. 

Vagyon-é mód benne, hogy kételkedö elmémet Feleleteiddel ſegíthesd? 

FELELET. 

AZ ISTEN ád eröt mind énnékem a’ feleletre; ’s mind háború elmédnek le-tsendesítésére; tsak-hogy 

józanon, ſzelíden, nem meg-átalkodott vakmeröséggel; hanem tanúlásra való engedelmességgel végyed 

Feleleteimet. 

K. Elsx kételkedésem, mint nehezebb kx fekſzik ſzívemen: Talám nintsen Iſten? 

F. Nem kitsíny kö fogta habzó elmédet; azért, mondd-meg nékem nyilván: mitsoda okok miatt jutſz 

illy gondolatra? 

K. Elſxben azért, mert látom, hogy nagyobb réſze e’ Világnak ſzintén úgy él, mintha ſem Pokol, ſem 

Mennyorſzág nem vólna? 

F. Hogy egy réſze e’ Világnak úgy él, ’s más réſze külömbben él, inkább tapaſztalható jele az; hogy 

vagyon Iſten, és Iſteni gondviſelés: mert holott ez egéſz Világon minden emberekben azon emberi 

terméſzet, és terméſzet ſzerént-való hajlandóság vagyon; honnan ’s kitöl vagyon tehát az életben-való 

külömbség, ha az Iſtentöl nem? (Pápai Páriz 1772: 1–2) 

Azt mondja Dávid maga felöl, a’ ’Sóltár könyvben: ’Sólt. 73: 22. Mikor e’ dolgon txrném elmémet, 

bolond valék, úgymond, hogy nem tudtam; mint a’ barom, ollyan valék, hogy nem értettem. Láttam, 

úgymond, hogy az iſtentelen, mint a’ zxldellx fa, fel-nevelkedett magasan, azonban keresém xtet, a’ he-

lyét ſzemlélem, a’ holott laktanak, ×resen lelém. ’Sólt. 37: 35. (Pápai Páriz 1772: 4) 

 

(2i)                 AZ ISTENR{L. 

KÉRDÉS. 

Vagyon é mód benne, hogy kételkedc elmémet feleletiddel ſegitheſd? 

FELELET 

Az Iſten ád erct mind énnékem a’ feleletre; ’s mind háború elmédnek le tsendesítésére; tsak hogy Józa-

non, ſzelíden, nem meg-átalkodott vakmercséggel; hanem tanulásra való engedelmeſséggel végyed 

Feleletimet. 

K. Elsc  kételkedésem, mint nehezebb kc fekſzik ſzívemen: Talán nintsen Iſten? 

F. Nem kitsin kc fogta habzó elmédet: azért mond-meg nékem nyilván: mitsoda okok miatt jutſz illy 

gondolatra? 

K. Elſcben azért, mert látom; hogy nagyobb réſze e’ Világnak ſzintén úgy él, mint ha ſem pokol ſem 

Menyorſzág nem vólna? 

F. Hogy egy réſze e’ Világnak úgy él, ’s más réſze külömben él, inkább tapaſztalható jele az; hogy 

vagyon Iſten, és Iſteni gondviſelés: mert holott ez egéſz Világon minden emberekben azon emberi 
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terméſzet, és terméſzet ſzerént való hajlandóság vagyon, honnan ’s kitcl vagyon: tehát az életben-való 

külömbség, ha az Iſtentcl nem? (Pápai Páriz [1792u]: 1–2) 

Azt mondgya Dávid maga felcl, a’ ’Soltár könyvében ’Sólt. 74: 22. Mikor e’ dolgon törném elmémet, 

bolond valék, úgymond hogy nem tudtam; mint a’ barom ollyan valék, hogy nem értettem. Láttam úgy-

mond, hogy az Iſtentelen, mint a’ zldellö-fa fel-nevelkedett magoſan, azomban keresém ötet, a’ helyét 

ſzemlélém, a’ holott laktanak, üreſsen lelém. ’Sólt. 87: 35. (Pápai Páriz [1792u]: 4) 

A (2a–i) példák alapján ismét megfigyelhetı, hogy a szöveg írásjelhasználatán a nyomtatás is 

változtathat. A (2a–d) példák alapján a 17. századra jellemzı, a (2e–i) példák alapján a 18. 

századra jellemzı írásjelhasználat figyelhetı meg. A 17. századi és a 18. századi példák kö-

zötti különbségek alapján pedig következtetni lehet azokra a változásokra, amelyek annyira 

elterjedtté válnak, hogy a nyomda érvényesíti az újrakiadásban.  

A nyomda beavatkozó szerepe röviden az alábbiakban összegezhetı. 

A vizsgált korszakban a katekizmus mőfaji sajátosságának tekinthetı, hogy a kérdés 

rész után kérdıjel áll. Ez a (2c) kolozsvári szövegben figyelhetı meg elıször.  A (2a–d) 17. 

századi példákban az a katekizmus formájára jellemzı sajátosság látható, hogy a felelet részt 

abban az esetben is pont zárja, ha a szöveg esetleg más írásjelet kívánna meg. A 18. századra 

ez kezd átalakulni. Ez figyelhetı meg a (2e) példától. A második felelet egy kérdést tartalmaz, 

ennek megfelelıen a (2e)-tıl kérdıjel áll már a végén.  

A (2b) példától a felsorolás tagjait vesszıvel kezdik el jelölni, például ha ſem pokol, 

ſem menyország nem volna. Ezt a további kiadásokban is érvényesítik. Ezzel az írásjellel az 

összetartozó részek határát lehet felismerhetıvé tenni. 

A (2b)-tıl a tartalomváró szó után már kettıspont áll: elsx kételkedéſem, mint nehezeb 

kx fekſzik ſzivemen: Talán nincsen Iſten? Ezt a jelölési módot a további kiadások érvényesítik. 

A (2a)-ban még a beszélt nyelv hatása vethetı fel abban, hogy a példa végén felkiáltójel talál-

ható. Ez a szövegrész ugyanakkor a beszélı saját szavainak egyenes idézéseként is felfogható. 

Ebben az esetben a (2b)-tıl a nyomdák azt a 17. században megerısödı tendenciát érvényesí-

tik, amely szerint az idézı mondat és az idézet határát kettıspont jelöli, az idézet pedig nagy-

betővel kezdıdik (l. 5.5.1.1.).  

A (2c) példában a (2a–b)-hez képest újabb – a kor nyomtatványainak írásjel-

alkalmazási tendenciáit tekintve elıremutató – változtatások figyelhetık meg. Ezek közül 

érdemes kiemelni a hogy és a mint kötıszók elıtti vesszı következetes használatát azokban az 

esetekben is, ahol azt a (2a–b) még nem alkalmazza.  

A beágyazódó egyenes idézetet – valószínőleg a befogadás segítése miatt – a 18. szá-

zadi (2e–i) példákban több mondatra bontják. A (2e) példától az egyenes idézés tényét expli-

citté tevı úgymond elıtti vesszıhasználat a közbevetést kezdi el jelölni, ugyanakkor az utána 
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következı kettıspont a perspektívaváltás jelölését szemlélteti. A (2f–h)-ban a közbevetıdı 

úgymondot – a korszakra jellemzıen – már vesszıpár jelöli. A (2h)-ban az úgymond utáni 

hogy elıtt hiányzó vesszı az ekkor egyébiránt a fénykorát élı debreceni nyomda (vö. Ecsedy 

1999: 165) választásának tekinthetı, mivel ekkor már konvencionalizáltnak tekinthetı e kötı-

szó elıtt a vesszıhasználat (l. 5.1.2.2.2.). 

A (2f) példa – az addigi kiadásokban következetesen alkalmazott vesszı helyett – a 

tagmondathatárokon a tagmondatok közötti viszonyra is utaló írásjeleket kezd el alkalmazni. 

Például az oksági viszonyban levı tagmondatok között kettıspont található, a tartalmilag ösz-

szetartozó tagmondatokat pontosvesszı különíti el a többi tagmondattól. Ez azért is jelentıs, 

mivel a (2f) ugyanabban a nyomdában, csak más nyomdásznál készült, mint a (2e). A változ-

tatások a szedı tudatosságát szemléltethetik. A (2g)-ben ezen a téren újabb jelölési módok 

figyelhetık meg. Ebben a példában a szorosabban összetartozó tagmondatok elkülönítése pél-

dául kettısponttal is történhet.   

A példák alapján az aposztróf használatának változása is megfigyelhetı. A (2a)-ban az 

s kötıszónál az aposztrófhasználat szokatlan esetével találkozhatunk (s,). Ez a megoldás a 

szöveg befogadását megnehezíti, hiszen az aposztróf ebben a formában egy vesszıre hasonlít. 

A késıbbi nyomtatványokban – mint az már a (2b–i)-ben megfigyelhetı – ezért ezt a formát 

már nem alkalmazzák. Az aposztróf alkalmazásának elterjedése az összes példát áttekintve 

látható. Míg ugyanis a 17. századi (2a–d)-ben nem következetes a használata, addig a 18. szá-

zadi (2e–i)-ben már következetesen alkalmazzák ezt az írásjelet.  

Az egybe tartozó részek kötıjellel történı jelölésérıl szintén ez mondható el. Amíg a 

(2a)-t leszámítva a (2b–c)-ben még a kötıjel alkalmazása nem következetes, a 18. századi 

(2e–i) példákban már következetesnek mondható. Mindez összefüggésbe hozható azzal, hogy 

az aposztróf és a kötıjel használata a 18. században terjed el (l. 5.8.1.1. és 5.10.).  

Az egyenes idézés jelölésében is megfigyelhetı a nyomdának a nyomtatott szöveg 

megértetése céljából tett beavatkozása. Az Azt mondgya Dávid… kezdető egyenes idézésben a 

(2a–b)-ben csak az idézı mondat és az idézet határát jelölik kettısponttal kombinálódó nagy-

betővel. A (2c)-ben viszont a hivatkozást jelölı jel alkalmazása („)39 és az idézet végén álló 

hivatkozás rövidítése (Pſal. 37. 35.) az egyenes idézés tényének körülményeit explicitebbé 

teszik. A (2d) ehhez képest visszalépést jelent, ott ugyanis az idézı mondat és az idézet hatá-

rán álló írásjelek (vesszı és kettıspont) együttes alkalmazása valószínőleg a nyomda téveszté-

se. A (2e), 18. századi példától kezdve viszont az egyenes idézetet már dılt betővel is jelölik. 

                                                 
39 Ez a jel kapcsolatba hozható az egyenes idézetet jelölı idézıjellel is (ennek kifejtését l. 5.5.1.3.).  
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A magyar nyelvő nyomtatványokban ekkorra tehetı e jelölési mód megszilárdulása (l. 

5.5.1.2.).  

Az (1a–c) és a (2a–i) példák alapján is látható, hogy a nyomtatványok esetében a szö-

vegalkotói tevékenység több ember együttes munkájának tekinthetı. A nyomtatási folyamat-

ban résztvevık érvényesíthetik azokat az írásjelhasználat területén bekövetkezı változásokat, 

amelyek a szöveg elsı kiadása óta kialakulnak. Ebbıl a szempontból a nyomda egységesítı és 

a jelenségeket elterjesztı szerepérıl lehet beszélni. Kisebb produktivitású vagy több idegen 

nyelvő nyomtatványt elıállító, esetleg nem magyar anyanyelvő nyomdásszal rendelkezı 

nyomdában a magyar írásjelhasználatban megfigyelhetı tendenciáktól eltérı írásjelhasznála-

tot is érvényesíthetnek a magyar nyelvő nyomtatványokban (példákat l. 5.). Természetesen a 

nyomda nem feltétlenül változtat a szövegeken. A vizsgált anyagban is több esetben találkoz-

ni azzal, hogy a kiadások teljesen megegyeznek.   

 
 

 
 
 
 
 

„A megértés állandóan az egésztıl a rész felé halad,  
és vissza az egész felé halad.” 

(Gadamer 1975/1984:207) 
 
 
 

3. A 17. század közepéig keletkezett magyar nyelvő nyomtatványok írásjel-

használati tendenciái 

 

 

A nyomtatványok írásjelhasználata kezdetben a kéziratok írásjelezését követi, „ugyanis a 

nyomdászok arra törekedtek, hogy munkáik minden szempontból a kódexekhez legyenek ha-

sonlóak” (Keszler 1995a: 73).  

A 16. században még elıfordul, hogy több funkció jelölésére ugyanazt a jelet alkal-

mazzák, illetve egy adott funkciót több írásjellel jelölnek. Bár a 17. század közepére a nyom-

tatványok írásjelhasználata részben már grammatikai jellegő, számos nyomát találjuk bennük 

a szünet- és intonációjelölı írásjelhasználatnak is (vö. Keszler 1995a: 57, 70, 74). 

„A nyomtatványok szövegei szabályos fejezetekre oszlanak – írja Keszler Borbála –, a 

fejezeteket címek vezetik be” (2004: 125). A bekezdések jelölésére a 17. század közepe elıtt 
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több jelölési mód él egymás mellett. Egyrészt – a kódexekhez hasonlóan – gyakran iniciáléval 

jelölik, valamint a szintén a kódexekben használatos paragrafusjellel. Másrészt egyre inkább 

elterjedtebbé válik a beljebb való kezdés. A bekezdések végén több esetben bekezdést záró 

jelek láthatók (Keszler 1995a: 57, 2004: 124–125).  

A mondathatárok jelöletlenségére már alig található példa. A mondathatárokat több-

nyire már ponttal és nagybetős mondatkezdettel jelölik. Ez a jelölési mód azonban még kö-

vetkezetlen. Egyes nyomtatványokban a tagmondat is kezdıdhet nagybetővel és a mondat 

kisbetővel, illetve a tagmondathatáron is állhat pont, mondatzárásra pedig kettıspont és vesz-

szı is szolgálhat (Keszler 1995a: 59–60, 2004: 127–128). „A mondathatárok jelölése sokszor 

egy mővön belül is ingadozott” (Keszler 2004: 127), de „a 16. század vége felé kezdett […] a 

tagoló jeleknek a speciális szerepe kialakulni” (Keszler 1995a: 73). 

A mondaton belüli szövegtagolásra vesszıt, kettıspontot, majd a 16. század végétıl 

pontosvesszıt is használnak. A mai pontosvesszı a 16. században jelenik meg a magyar írás-

beliségben. A mai szót azért kell hangsúlyozni, mivel a „Karoling-kortól kezdve volt már 

pontosvesszı (vagy inkább pont virgulával), de mondatzáró funkcióval” (Keszler 2004: 129). 

Néhány nyomtatványban még virgulát és pontot, illetve vesszıvel kombinálódó nagybetőt is 

lehet találni a mondaton belül (Keszler 1995a: 60).  

A tagmondathatárok jelölése sokszor még egy nyomtatványon belül sem következetes. 

A tagmondathatáron az írásjelek közül a legáltalánosabb a vesszı, minden lehetséges helyzet-

ben. A kettıspont „elsısorban az oksági viszony jelölésére szolgált, de elıfordult okhatározói 

alárendelésekben, következtetı és magyarázó mellérendelésben, ellentétes mondatok között 

[…], elıidejőséget vagy érintkezı elıidejőséget kifejezı idıhatározói alárendelı összetéte-

lekben, megengedı alárendelt mondatok után és elöl álló feltételes mondatok után” (Keszler 

2004: 128). De alkalmazzák párhuzamos szerkezetekben és olyan fımondat után is, melyek-

ben tartalomváró szó található (Keszler 1995a: 73, 2004: 128).  

Gyakori az igeneves szerkezetek, a mellérendelı szerkezetek írásjellel való jelölése, 

valamint az értelmezı és az értelmezett közötti írásjelhasználat. A bevezetı kifejezéseket is 

írásjel jelöli, legtöbbször vesszı vagy kettıspont, de a jelöletlenségre is található példa 

(Keszler 1995a: 65–66, 2004: 129). A hátravetéseket is írásjellel választják el. Legtöbbször 

vesszı található ebben a funkcióban (Keszler 1995a: 66, 2004: 130). A mondaton belüli gram-

matikai funkciók ugyanazon írásjellel történı jelölése még nem mutat egységességet. „Az 

írásjel bármilyen típusú összetételbıl hiányozhat. Legkevésbé marad el a mert, de és és, 

leggyakrabban a hogy és a vonatkozó névmási kötıszó elıtt” (Keszler 2004: 129).  
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A korabeli nyomtatványokban alkalmazzák a kérdıjelet és a 16. század elejétıl a fel-

kiáltójelet is.  

„A kérdıjel formája a nyomtatványokban is igen változatos volt, s elıfordulhatott egy 

munkán belül többféle típus is. A kérdıjel használata egyéb szempontból sem volt következe-

tes. Elıfordult, hogy nem tették ki, […] használták függı kérdés végén, és fokhatározó értékő 

kérdı névmással kezdıdı felkiáltó mondatok végén is, sıt olykor egyéb felkiáltó és felszólító 

mondatokban is” (Keszler 1995a: 74; vö. még Keszler 2004: 131).  

A felkiáltójel a 16. század elején jelenik meg a magyar írásbeliségben. Ekkor legin-

kább felkiáltó mondatokban, különösen az ó és óh indulatszóval kezdıdı felkiáltáskor hasz-

nálják (Keszler 1995a: 74, 2004: 131), amelybıl az a következtetés is levonható, hogy „maga 

az ó is lehetett felkiáltójel szerepő” (Keszler 1995a: 74). A 17. század közepén gyakran elı-

fordul, hogy nem jelölik felkiáltójellel az óhajtó, a felkiáltó és a felszólító mondatokat 

(Keszler 2004: 132). A felkiáltójel nagyon ritkán kérdést is jelölhet (Keszler 2004: 131). 

Mind a felkiáltójelre, mind a kérdıjelre jellemzı, hogy nemcsak mondat végén, hanem 

mondat közben is alkalmazzák (vö. Keszler 1995a: 66–69). 

A megszólítás jelölésére kettıspontot alkalmaznak, de az is gyakori, hogy nem jelölik 

írásjellel. A szövegbe ágyazódó megszólításokat gyakran vesszıvel választják el a szöveg 

többi részétıl (Keszler 1995a: 64, 2004: 129).  

A 17. század közepéig az idézési módokat legtöbbször az idézı mondat megléte jel-

lemzi (l. például Károly 1995: 824–834, Dömötör 1988a: 290–292, 1988b: 419, 2002: 58–59, 

Gallasy 2003: 569–570, 692). Az idézés szerkesztettségi módját tekintve továbbá elmondható, 

hogy az idézı mondat legtöbbször megelızi az idézetet (az egyenes idézésre l. Dömötör 

1988a: 295, Károly 1995: 824, a függı idézésre l. Dömötör 1988b: 420, Haader 1995: 514, 

538, 55440). Ezért az idézı mondatban található lexikális elemekkel még azelıtt jelöltté válhat 

az idézés, mielıtt maga az idézet elkezdıdne (vö. Csontos–Tátrai 2008: 95–96, 98–99, 110, 

111).  

Az egyenes idézést nem minden esetben jelöli írásjel. Ha az idézı mondat és az egye-

nes idézet határát írásjellel is jelöltté teszik, akkor erre pontot, virgulát, vesszıt és kettıspon-

tot, majd a 16. század végétıl pontosvesszıt is használnak. Az írásjelek kombinálódhatnak az 

egyenes idézet kis-, illetve nagybetővel történı kezdésével. Egyedül a pont után nem kezdı-

dik az idézet kisbetővel. Ezek a jelölési módok egészülhetnek ki az egyenes idézetnek dılt 

betővel történı megjelenítésével (Keszler 1995a: 49–50, 64, Keszler 2004: 129; vö. még 

                                                 
40 A szakirodalom több esetben kéziratos munkához kapcsolódik, de itt az idézésrıl általánosságban van szó.  
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Csontos–Tátrai 2008: 96–97). Az egyenes idézet jelölésére alkalmazott idézıjel használata 

még nem figyelhetı meg a 17. század közepéig keletkezett magyar nyelvő nyomtatványok-

ban. Az idézıjel ugyanis csak a 17. század után jelenik meg a magyar írásbeliségben (l. 

5.5.1.3.). 

A függı idézési mód jelölésének kérdése az idézési mód kialakulása miatt (l. például 

Haader 1991a: 729–730, 1995: 511, 533–537, 552, 2003: 509–510, 512) elsısorban az alá-

rendelı mondatok (vö. Dömötör 1983, 1988b: 419–420) tagmondathatárán alkalmazott írásje-

lek kérdésével függ össze. A 17. század közepéig keletkezett szövegekben írásjel által nem 

feltétlenül jelölt az idézı fımondat41 és az idézet határa (Keszler 1995a: 30–56, 63; vö. még 

Csontos–Tátrai 2008: 103), majd a késıbbiekben is elsısorban grammatikai alapú írásjel-

használatról lehet beszélni. A függı idézetet igen elszórtan dılt betővel is megjeleníthetik (vö. 

Csontos–Tátrai 2008: 103–104).   

A 17. század közepéig a szabad függı idézési mód jelölésének mértékét erısen befo-

lyásolja, hogy az idézet elıtt legtöbbször idézı fımondat áll. Ez nyelvileg explicitté teszi az 

idézés tényét. Ugyanakkor erre az idézési módra az jellemzı, hogy a további idézett részekhez 

már nem kapcsolódik idézı mondat. Ebben az idézési módban írásjeleket aszerint alkalmaz-

nak, hogy egyenes vagy függı idézetre jellemzıen kezdıdik-e maga az idézett rész (vö. Cson-

tos–Tátrai 2008: 104–106, 112–114).  

A közbevetés jelölésére a 17. század közepéig zárójelet alkalmaznak. A nyomtatvá-

nyokban ez mindig kerek alakú (Keszler 1995a: 69–70).  

A 17. század közepén már megfigyelhetı a kötıjel alkalmazása az s kötıszó után álló 

névmások, módosítószók és partikulák összekapcsolásakor (Keszler 1995a: 70). Elválasztóje-

let szintén alkalmaznak már és az aposztróf használatára is lehet példát találni. A kihagyás és 

a megszakítás egyéb eseteit viszont még nem jelöli írásjel. A 17. század közepéig keletkezett 

nyomtatványok írásjelhasználatából hiányzik a kihagyásjel, a gondolatjel, illetve a három 

vagy több pont (Keszler 1991: 356, 1995a: 73, 2004: 132).  

Összegzésként elmondható, hogy a 17. század közepéig keletkezett magyar nyelvő 

nyomtatványokban „annak ellenére, hogy Európában már a 15. századtól kezdve a grammati-

kakutatások fellendülése következtében egyre többen szorgalmazták a logikai-grammatikai 

központozásra való áttérést, ez nem ment egyszerre, s még sokáig élt együtt a logikai-

grammatikai tagolással az intonációs szünetjelölı írásjelezés is” (Keszler 1995a: 74). 

                                                 
41 Mivel a függı idézést is létrehozó grammatikalizációs folyamat miatt az idézı rész és az idézet között gram-
matikai kapcsolat van, ezért nevezem a függı idézés idézı részét fımondatnak (l. még Csontos–Tátrai 2008: 73–
74). 
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„A’ Beszédben, és Irásban, ugyan azon egy a’ fı tzél,  
tudniillik, hogy a’ halgató, vagy olvasó,  

minden szavunkat jól, és igazán megértse,  
az az, éppen azokat a’ gondolatokat kösse öszve  

kimondott, vagy leírott szavainkkal,  
a’ mellyeket azokkal mi magunk öszvekötöttünk,  

és öszveköttetni kivánunk.  
A’ Homályosság (Obscuritas) és a’ Kétértelmőség (Anphibolia)  

mind a’ Beszéllésnek, mind az Irásnak  
fı tzéljával ellenkezik” 

 (Kolmár 1817/1821: 9–10) 

 

4. Az írásjelek kérdése a 17. század közepétıl a 19. század elejéig keletke-
zett nyelvtanokban és nyelvtanfélékben 

 
 

Ahhoz, hogy a dolgozat árnyalt képet adjon a nyomtatott szöveggel együtt változó írásjel fo-

galmáról, a hangos olvasástól a néma olvasásig vezetı úton betöltött szerepérıl, az eredeti 

szövegek tanulmányozásán kívül fontos áttekinteni, hogy a korszakban keletkezett nyelvtan-

okban és nyelvtanfélékben (a kifejezésre l. Szathmári 1968: 28, 2005d: 118) milyen helyet 

kap és egyáltalán kap-e helyet az írásjelhasználat kérdése. A 17. század közepétıl számított 

kutatási idıszak elsı nyelvtana Komáromi Csipkés György: Hungaria Illustrata címő munká-
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ja. A témakör 19. század eleji végpontja az 1832-ben kiadott Magyar helyesírás’ és szóra-

gasztás’ fıbb szabályai, mivel e munkától kezdve – bár az írásjelekre vonatkozó szabálypont 

alig található benne – az akadémiai helyesírás korszakáról lehet beszélni.  

A fejezetben a munkák ismertetését két alfejezetben teszem meg. Az elsı a 17. század 

közepétıl a felvilágosodás koráig kiadott munkákat öleli fel (4.1.). Ezekrıl a szövegekrıl 

ugyanis az mondható el, hogy nem található bennük külön az írásjelekkel foglalkozó fejezet. 

Ezeknél a grammatikáknál és ortográfiáknál a szöveg és – mivel a legtöbb munka nem ma-

gyar nyelven íródott – fıként a bennük található magyar nyelvő példamondatok írásjelhaszná-

latából lehet következtetni a grammatikusok írásjelhasználattal kapcsolatos felfogására. Az 

alfejezetben a munkákat elıször külön-külön elemzem, majd röviden összegzem a megfigyel-

hetı jelenségeket. A második alfejezetben a felvilágosodás korszaka után keletkezett szöve-

geket vizsgálom (4.2.). Ezekre az jellemzı, hogy – hol rövidebb, hol hosszabb terjedelemben 

– külön fejezet foglalkozik az írásjelekkel42.  A munkák egyenkénti ismertetése után az írásjel 

fogalmának alakulását is összegzem.  

A két alfejezetben – a dolgozat egészét meghatározó nézıpontot érvényesítve – a szö-

vegben funkcionáló részek írásjellel történı jelölésére koncentrálok és a dolgozat szerkezeté-

nek sorrendjében tárgyalom az írásjeleket azért, hogy a 17. század közepétıl a 19. század ele-

jéig az írásjel szövegbeli alkalmazásának kérdéséhez (5.), tehát a dolgozat központi problémá-

jához ez a kutatás szervesen tudjon kapcsolódni.  

  

4.1. A 17. század közepétıl a felvilágosodás koráig keletkezett nyelvtanok és nyelvtanfé-

lék elemzése 

 

A 17. század közepétıl a felvilágosodás koráig keletkezett nyelvtanok és nyelvtanfélék közül 

a következıket vizsgáltam: Komáromi Csipkés György: Hungaria Illustrata (1655); Peresz-

lényi Pál: Grammatica Linguae Ungaricae (1682); Kövesdi Pál: Elementa Lingue 

Hungaricae (1686); [Szınyi Nagy István]: Magyar Oskola (1695); Tótfalusi Kis Miklós: 

Ratiocinatio de Ortographia43 (1697); Tsétsi János: Observationes Ortographico 

Grammaticae (1708); Bél Mátyás: Der ungarische Sprachmeister (1729/173144); Kolozsvári 

                                                 
42 Ez összefüggésbe hozható azzal, hogy a felvilágosodás koráig elsısorban „a szöveget alkotó részekre, azaz a 
betőkre és a szótagokra összpontosítanak. A felvilágosodás korában merült fel az egész – a szöveg, a mondat, a 
szó – iránti igény, az értelem és a mindent átfogó, enciklopédikus tudás szellemében” (A. Jászó 2006: 72). 
43 A munka az Apologia Bibliorum harmadik része (1697: 607–660).  
44 Bél Mátyás Der ungarische Sprachmeister elsı, 1729-es példánya a Petrik-bibliográfia szerint a Nemzeti Mú-
zeum könyvtárában (ma az OSZK állománya) található. Hosszas kutatás után kiderült, hogy a mő valóban Szé-
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grammatika45 ([17–18. század]/199846), Adámi Mihály: Ausführliche und neuerläuterte 

ungarische Sprachkunst (1760, 176347); Adámi Mihály: Istitutiones grammaticae hungaricae 

(1761); Fehérvári Sámuel: Institutiones48 ([1752 és 1773 között]49/199850).51 A munkákat  

idırendben elemzem. Mivel Komáromi (1655), Tótfalusi (1697) és Tsétsi (1708) munkájában 

nem található magyar nyelvő példamondat, ezért ezeket külön nem ismertetem.  

4.1.1. Pereszlényi Pál: Grammatica Linguae Ungaricae  

 

Pereszlényi Pál nyelvtana kevés magyar nyelvő példamondatot tartalmaz. Viszont ezek kö-

vetkezetes írásjelhasználatot mutatnak. 

A munka paragrafusjelet használ a szöveg részekre tagolására.  

A példamondatokban kettıspontot nem találni. Pontosvesszı jelöli a célhatározói alá-

rendelt tagmondat határát, például Kenyér; hogy meg-áldgyam a’ te kenyeridet (Pereszlényi 

1682/1866: 453). Hogy e viszonynak pontosvesszıvel való jelölése mennyire tudatos, és hogy 

az írásjel váltakozhat-e ebben a funkcióban a vesszıvel, a kevés példamondat és az összefüg-

gı példaszöveg hiányában nem megállapítható. A vonatkozó névmási kötıszóval bevezetett 

tagmondatok esetében mindig vesszı jelöli a tagmondathatárt. Ha a hogy kötıszó tárgyi mel-

lékmondatot vezet be, a kötıszó elıtt nincs vesszı, például: Akarodé hogy imádkozzam? (Pe-

reszlényi 1682/1866: 492). Ezt az esetet kivéve következetesen vesszı áll a hogy elıtt. Az és 

elıtt akkor is vesszı van, mikor csak azonos mondatrészeket köt össze. Például: Joſeph ſzép 

orcájú, és tekéntet× vala; A harag, és a kivánſág roſz tanáczlók vala (Pereszlényi 1682/1866: 

528). A közbeékelést vesszıpár jelöli: A b×ntetx csapáſok nagy voltábol, mellyekkel Iſten oſto-

rozza a’ hit ſzegxket, meg-tetczik a’ b×nnek nagy volta (Pereszlényi 1682/1866: 513); Az 

urnak minden beſzédit, mellyeket ſzóllot, meg-cselekedgy×k (Pereszlényi 1682/1866: 512). 

                                                                                                                                                         
chényi Ferenc hagyatéka között volt, de a könyvtár elveszettnek minısítette. Így e mő vizsgálatához az elsı 
kiadáshoz idıben legközelebb álló példányt (1731) használtam fel. 
45 A kéziratos magyar nyelvtan ismertetése az 1998-as betőhő átirat alapján történik. 
46 A munka pontos keletkezési ideje vitatott. A 17. század vége és a 18. század eleje (elsı fele) közé teszik (vö. 
Kéziratos magyar nyelvtanok 1998: 21–22). 
47 1760. elsı kiadás, 1763. második, bıvített kiadás. 
48 A kéziratos nyelvtan ismertetése az 1998-as betőhő átirat alapján történik. 
49 A keletkezési idı megállapításához l. Kéziratos magyar nyelvtanok 1998: 67–71. 
50 A kéziratos magyar nyelvtan ismertetése az 1998-as betőhő átirat alapján történik. 
51 Komáromi Csipkés György, Pereszlényi Pál, Kövesdi Péter, Szınyi Nagy István és Tsétsi János nyelvtanai-
nak vizsgálatához Toldi Ferenc-kiadását (Corpvs Grammaticorvm Lingvae Hvngaricae Vetervm) (1866) – az 
eredeti szövegekkel összevetve – is felhasználtam. Mivel a kiadás az írásjelek tekintetében megegyezik az erede-
ti szövegekkel, ezért ezeknél a szerzıknél az idézetek utáni lapszámok Toldi kiadásának oldalait jelölik (ezzel 
megegyezı módszert l. például Szathmári 1968, 2005c).  
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Kérdıjelet – a kiterjedt névmásrendszer ismertetésekor – az alábbi kérdı névmások 

után alkalmaz a munka: ki?, miért?, miokaért?, hogyhogy?, mennyien?, miképpen?, nemé?, 

nemdé nemé?, hol?, holot?, mikor?, meddig? (Pereszlényi 1682/1866: 439–440, 534–538). 

Ha ezek a kérdı névmások a mondat elején állnak, a példamondatok végére is kérdıjel kerül. 

Például: Kié a’ tiſztelet?; Kinek haitasz térdet? (Pereszlényi 1682/1866: 513); Hol voltál? 

(Pereszlényi 1682/1866: 521). Ugyanakkor a kicſoda, mely-korú, hány, hányan, hányadik, 

merre, mely felé, hányszor után nincs kérdıjel (l. Pereszlényi 1682/1866: 429, 534–538). Az 

Interiectiones címszó alatt a meglepıdést kifejezı Hát? után is kérdıjel áll (Pereszlényi 

1682/1866: 539). Az -e kérdı partikulát tartalmazó kérdı mondatok végén kérdıjel található: 

Tudczé leczkét?; Tudodé a’ leczkédet? (Pereszlényi 1682/1866: 514). Mint az a példákból 

látható, az -e (-é) kérdı partikula kötıjel nélkül kapcsolódik az állítmányi részhez. 

Felkiáltójel áll – a munka meghatározásai alapján – a dicséret, csodálat és bámulat ki-

fejezésére használatos ha ha! ; a mély légzést, sóhajtást kifejezı ah, ah! és hej! ; a felkiáltást 

(!) kifejezı ó, oh! után (l. Pereszlényi 1682/1866: 538–539). Nincs viszont felkiáltójel a jaj, 

bezzeg, enye, ihon, huj, hei, pfi, pfiha után (l. Pereszlényi 1682/1866: 538–539).  

Az egyenes idézés tényét az idézı mondaton kívül az egyenes idézet elé vagy után tett 

hivatkozások rövidítésével jelöli a munka. 

 

4.1.2. Kövesdi Pál: Elementa Lingue Hungaricae  

 

Kövesdi Pál nyelvtana a mondaton belüli tagolásra vesszıt, a mondatok elválasztására pontot 

használ. Egy kérdı mondat található a mőben, ennek végén kérdıjel áll: Kihez haſonlitsam ez 

nemzetséget? (Kövesdi 1686/1866: 580). A nyelvtani rész elıtti bevezetıben a vesszın kívül 

pontosvesszı is található két esetben.  Az egyik pontosvesszı tömbhatárt jelöl, a másik vi-

szont valószínőleg a beszédben tartandó szünetet (esetleg hatásszünetet) jelölheti: Kérem ke-

gyes Tanitó vagy Tanuló Olvaſot, ezen csekély munkámat, t×lem vegye kedveſſen és annak 

utána; annak b×vebben való meg ſzaporétáſára való induſtriámat várja (Kövesdi 1686/1866: 

Bevezetés).  

4.1.3. Szınyi Nagy István: Magyar Oskola  

 

Szınyi Nagy István nyelvtanában a vonatkozó névmási kötıszók elıtt minden esetben vesszı 

áll a tagmondathatáron. A közbeékelést is ez az írásjel jelöli, például ſokan vannak, nem tsak 

az Ifjúság, hanem még az idösök közzül-is, kik nagy kivánsággal és örömmel tanúlták az 
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olvaſáſt ([Szınyi Nagy] 1695/1866: 588). Vesszı áll az és (’s) elıtt, ha az összetett mondat 

tagmondatait köti össze: készítsd-el jól a’ Tanúlónak elméjét, ’s megnyerted munkádnak felét 

([Szınyi Nagy] 1695/1866: 588), és az azonos mondatrészek elválasztásakor is: nem leány-

nak, nem aſzſzonynak való az Iráſ-olvasás ([Szınyi Nagy] 1695/1866: 589). A felsorolás tag-

jainak elválasztására pontosvesszıt is használ a munka, például: EDes Atyámfia, ki ezt olva-

sod; ’s mindnyájan, kiket az Iſten háza szerelmének tüze világosít ([Szınyi Nagy] 1695/1866: 

587). A vesszı mellett pontosvesszı jelöli a tagmondathatárt akkor, ha azt a mert, hogy és de 

kötıszavak vezetik be: Bóldogok azok, a’ kik ſokakat viſznek az igaſságra; mert azok fénlenek 

([Szınyi Nagy] 1695/1866: 588); kiváltképpen az Irás-olvasáſnak kegyelmét nyereſégre való 

tálentomúl bizta Iſten te reád; hogy a’ mint te mástúl vetted, te-is viſzont tartozzál ([Szınyi 

Nagy] 1695/1866: 587); a’ betüket Táblára irván, mutogaſd-meg […] ; de még elsöben nem 

kell öket nevezni ([Szınyi Nagy] 1695/1866: 591). Ha tárgyi alárendeléskor hiányzik a hogy 

kötıszó, kettıspont jelöli a tagmondathatárt. Ez az írásjel látható a felsorolások elıtt is. A 

többszörösen összetett mondat tömbhatárán is pontosvesszı áll: Ennek mi ſzép experimentu-

mát láttyuk a’ Kolosvári Reformata Ekkléſiában; ſokan vannak, nem tsak az Ifjúság, hanem 

még az idösök közzül-is, kik nagy kivánsággal és örömmel tanúlták az olvaſáſt  ([Szınyi 

Nagy] 1695/1866: 588). Az összetett mondatok laza kapcsolatának jelölésére is pontosvesszıt 

alkalmaz a munka. Például: Elsöben-is a’ Prédikátorok arra kéſzültt szép tanítáſokkal egyné-

hány izben-is édesítsék a’ népet az Irás-olvasásra és annak tanulására; osztán a’ nép maga 

kivánnya és kereſi a’ tanúláſnak alkalmatoſságát ([Szınyi Nagy] 1695/1866: 587–588).  

Minden kérdést kérdıjel jelöl. Az írásjel a mondat végén található. A mő végére illesz-

tett kérdezve kifejtı részben is a kérdések után mindig kérdıjel áll, segítve ezzel a párbeszéd 

fordulóinak a felismerését, például: Ebben a’ szóban, Atyánk: Hány Vocális vagyon?; A’ két a 

á között hány Conſonánsok?; Hát az elsö a?; A’ második á-nak tsak elötte van-é Conſonáns? 

([Szınyi Nagy] 1695/1866: 600). 

Felkiáltójel egy van a mőben: HAllgasd meg Izrael! ([Szınyi Nagy] 1695/1866: 602).  

A felkiáltójel a mondat végén áll. Az ekkor keletkezett nyelvtanok példamondataiban ez az 

elsı eset, hogy felszólítás végén felkiáltójel áll. Ha a munka további felszólítások után is 

használta volna a felkiáltójelet, tudatosságot lehetne feltételezni a jelölés mögött. További 

felszólítások hiányában viszont csak az feltételezhetı, hogy valószínőleg a felszólítással 

együtt járó érzelmi többlet miatt jelöli ezt a mondatot is felkiáltójel (ennek bıvebb kifejtését l. 

5.2.). 

Az egyenes idézetet az idézı mondattól kettıspont választja el, jelölve ezzel az egye-

nesen beágyazódó rész kezdetét. Az egyenes idézetet olykor dılt bető is jelöli. Amennyiben 



 44

az idézı mondat az idézetbe ékelıdik, a közbevetést vesszıpárral jelöli a munka. Például: nem 

lehetünk, azt mondgya, mindnyájan Papok ([Szınyi Nagy] 1695/1866: 589). 

4.1.4. Bél Mátyás: Der ungarische Sprachmeister 

 
Bél Mátyás mővében ugyan kevés a példamondat, de a nyelvtana végén gyakorlószövegek 

találhatók, így az írásjelhasználatot ezek alapján meg lehet figyelni.  

A fejezetek tagolására a munka paragrafusjelet használ. 

A mondaton belüli tagolás leggyakoribb eszköze a vesszı. Ez az írásjel található a vo-

natkozó névmásokkal bevezetett tagmondatok elıtt: és Angyali, kik az Emberhez (Bél 1731: 

83); xrdxg ellen, a’ki (Bél 1731: 83); és boszorkányoknak, kik (Bél 1731: 83), továbbá a vagy, 

hogy, mert, bár, mint kötıszavak elıtt: Az Emberi sorsokat, nem kell tulajdonítani a 

szerentsének, vagy az esetnek, vagy a’ csillagok-ereinek (Bél 1731: 83); és a’ mi 

eszesseg×nknek, vagy esztelenseg×nknek (Bél 1731: 83); ugy tartom, hogy (Bél 1731: 86); 

némellyek azt mondják, hogy (Bél 1731: 86); én egy általljában nem hihetem, mert (Bél 1731: 

86); a’ kxzxnséges békesség meglesz, bár alunni mennek (Bél 1731: 87); adgyák magokat, 

mint xrzxk a gonosz lelkek (Bél 1731: 83). Az és elıtti vesszıhasználat nem következetes, 

olykor nem található elıtte vesszı: Isten mindenekre tekénsx szemének és annak mindeneket 

igazgató kezének (Bél 1731: 83); Jaj a’ bolond b×vos bájosoknak és boszorkányoknak; 

xrdxgnek adgyák magokat és az Istent×l el szakadnak (Bél 1731: 83–4); olykor mind a tag-

mondathatáron belül, mind a tagmondathatáron álló és elıtt vesszı található: el- 

kárhoztatának a’ nyomoruságra, és halálra (Bél 1731: 85); virágokkal, és f×vekkel (Bél 1731: 

90); étszakai fejkxtxm, ingem, és hálókxntxsxm (Bél 1731: 88).  

Fıként a felsorolás tagjainak elválasztására használ a munka pontosvesszıt: a Viz bu-

zog; sebessen alá foly a’ tsergx patakban; soldogál a’ folyásban; áll a’ tóban; folly a derék 

folyó vizben (Bél 1731: 90). Pontosvesszı jelöli továbbá az ellentétes viszonyban álló tag-

mondatok határát, például: én miattam az is meg lehet; én pedig akkor valami jót álmodok 

(Bél 1731: 87).  

A megszólításokat leginkább felkiáltójel jelöli, például Kegyes Olvasó! (Bél 1731: 1). 

Amennyiben a megszólítás a mondatba ágyazódik, közvetlenül utána áll a felkiáltójel: 

Aszszonyom! mit mond kegyelmed? (Bél 1731: 87); Leány! add ide az Imádságos kxnyvet (Bél 

1731: 88). Az indulatszókat tartalmazó mondatok egy részének a végén található a felkiáltó-

jel: Óh úr Isten tekénts reánk! (Bél 1731: 69), de a mondat közbeni alkalmazása sem ritka: Jaj 

a’ bolond b×vxs bájosoknak és boszorkányoknak! kik az xrdxgnek adgyák magokat és az Is-
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tent×l el-szakadnak! mert x vele egy×tt fizetéseket el-veszik. (Bél 1731: 83–84). A névszói pa-

radigmasorban bizonyos esetekben ó áll a névszók elıtt. E szavak után mindig felkiáltójel 

található, például: ó Késem! (Bél 1731: 28); Ó te ×veg! (Bél 1731: 17); ó Te!; ó Ti! (Bél 1731: 

36). Néha ó nélkül is felkiáltójel áll a paradigmasor tagjai után: Kezei!; Kezeid! (Bél 1731: 

28). Felkiáltójel található néhány kívánság végén is: Adjon Isten minjájunknak jó éjtszakát! 

(Bél 1731: 88); Kegyelmezz nekunk Szent Isten! (Bél 1731: 69); Ditsiret Ditsoség Istennek 

adassék! (Bél 1731: 79); Aldja’ s-egyesítse Isten, a’ Német és Magyar Nemzetet! (Bél 1731: 

10), valamint az igei paradigmasor felszólító módú igéi után: Szeress×nk!; Szeressetek!; Sze-

ressenek!; Szeressed!; Szeresse!; Szeress×k! (Bél 1731: 40), Légy!; Légyen!; Legyetek!; Le-

gyenek!; Mennj!; Mennjen!; Mennj×nk!; Mennjetek!; Menjenek! (Bél 1731: 57). Ezekkel a 

példákkal kapcsolatban feltételezhetı, hogy elsısorban a felszólító mód által kiváltott érzelmi 

többletet (l. bıvebben 5.2.4.) jelöli a felkiáltójel, bár következetes alkalmazása miatt magának 

a felszólító módnak a jelölésérıl is lehet már szó. Utóbbi okot az gyengíti, hogy a felvilágo-

sodás kora után keletkezett munkák közül egyetlenegyben sem említik meg az írásjel e funk-

cióját (l. 4.2.). 

Az Interjectionisbus fejezet alatt található szavak közül az alábbiak után használ felki-

áltójelet a munka: haja!; he ha ha!; bezzeg!; beste!; imé!; bátor!; phu! (Bél 1731: 64). Ha ezek 

közül valamelyik mondatban szerepel, a mondat végén is felkiáltójel áll: Bezzeg a’ szegény 

Hadi emberek részére való hit vólna ez! (Bél 1731: 86). Elıfordul, hogy mondat közben olyan 

szó után is áll felkiáltójel, amely nem szerepelt az elıbbi felsorolásban, például Majd! Majd! 

meg-kevesedik a’ Hadi Rend (Bél 1731: 87). 

Kérdıjel a névmások felsorolásakor csak a ki? és a mellyik? után található. Ugyanak-

kor minden kérdı névmást tartalmazó kérdı mondat végén kérdıjel áll, például: Mitsoda 

Ujságokkal bxvelkedik Uram? (Bél 1731: 86); mit mond kegyelmed?; minémxk vagyunk mi? 

(Bél 1731: 87); hol vagyon az étszaki fejkxtxm, ingem, és háló kxntxsxm? (Bél 1731: 88).  

A közbeékeléseket és a közbevetéseket minden esetben kerek zárójellel jelöli, például 

egy darab fxldb×l; (gxrxngb×l) és (Bél 1731: 84); vagy a’ csillagok-ereinek, (az ×stxkxs csilla-

gok ugyan semmi jót nem szoktanak jxvendxlni) hanem az Isten (Bél 1731: 83). 

Az egyenes idézésnél az idézı mondat és az idézett rész határán kettıspont áll. 

 

4.1.5. Kolozsvári grammatika  
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Az eddig ismertetett munkáktól eltérve kéziratos munkáról van ugyan szó, de jelen fejezetben 

a nyelvészeti munkák írásjel-használati tendenciáinak szemléltetése a cél, ezért kerül ismerte-

tésre ez a mő is.  

Az írásjelek alkalmazása a szövegben igen ingadozó. Szinte egyik jelölési módra sem 

lehet azt mondani, hogy következetes a használata.  

A mondathatár jelölésére a munka csak ritkán használ pontot (vö. a munka kiadásának 

Bevezetését is) (1998: 20), viszont az írásjelet mindig nagybetővel kombinálja, például: es 

tsak egy vegzōdeseken hogj ez az boldogh. Avagy (KGr. [17–18. század]/1998: 28).  

A mondaton belüli tagolásra a munka vesszıt és kettıspontot alkalmaz. A vesszı áll 

leginkább a néha, hogy, de, mely, mert, mint kötıszókkal bevezetett tagmondatok elıtt (bár 

alkalmazása nem mondható következetesnek). A vesszı olykor a kötıszó után kerül. Ez leg-

inkább a hogy kötıszónál figyelhetı meg, például: Poſitivumitol hogj, Tudos, erōs, bǒlts 

(KGr. [17–18. század]/1998: 31). Ugyanakkor több esetben nem jelöli írásjel a tagmondatha-

tárt, például: Nemely ſub( )52ſtantivumokis movealtatnak de tsak ket genusokon hogj ez az Ga-

lamb nōstyen Galam( )b (KGr. [17–18. század]/1998: 29); elnevezı aз melynek valamely 

primitivumtol el ne vezese vagjon.  

A felsorolások tagjainak vesszıvel történı elválasztása is igen ingadozó: ezektōl az 

ſzoktol kōnnyő, ſerény vekony hoſznos (KGr. [17–18. század]/1998: 31); Ide hozattatnak az 

madarakk vadakk es halakk (KGr. [17–18. század]/1998: 34); Poronsolo mod melyel az 

porontsolaſban előnk hogj ſzereſſed Tanittsad olvaſſad Hallyad (KGr. [17–18. század]/1998: 

50); ugyanakkor: hivo az melly altal tulajdonnev jegyeztetik hogy Neveztetem, neveztetem, 

mondattatom, hivattatom, Peter, Pall (KGr. [17–18. század]/1998: 47); Hegy, Híd, pallo, 

Kutfǒ, fogh (KGr. [17–18. század]/1998: 39). 

Kettıspont leginkább a hogy kötıszóval bevezetett tagmondatok határát jelöli, továbbá 

a felsorolások tagjai elıtt áll. Ugyanakkor a legtöbb esetben (l. a fentebbi példákat is) ezeket 

sem jelöli semmilyen írásjel.  

Talán a munkában a legkövetkezetesebben alkalmazott írásjel a kérdıjel. Mivel a 

munka leginkább a katekizmus szerkezetét és formáját követi, a kérdezve tanító részekben a 

kérdések végén sok esetben találni kérdıjelet, amely nagybetővel kombinálódva a mondatha-

tárt is képes jelölni. Például: Mitsoda az ſzemély? Az mely altal (…) (KGr. [17–18. szá-

zad]/1998: 29); Mitsoda aз Nem? Az hím és nyōſten kozōt valo kŭlǒmbſegh (KGr. [17–18. 

század]/1998: 31). A kérdés fordulóját viszont nem minden esetben jelöli kérdıjel. A válasz 

                                                 
52 A zárójelek a betőhő átirat jelei. A felismerhetetlen betőket jelölik ezzel. 
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fordulója ebben az esetben is nagybetővel kezdıdik. Például: Mitsoda aз tōrvenyes 

Comparatio Aз melyben az graduſok […] (KGr. [17–18. század]/1998: 31); Mitſoda az Eſet 

Az ſzoknak vegbeli kőlǒmbǒzese (KGr. [17–18. század]/1998: 41).  

 A rövidítések jelölésére kettıspont szolgál.  

  

4.1.6. Adámi Mihály: Ausführliche und neuerläuterte ungarische Sprachkunst 

 

Az írásjelek közül a munka alkalmazza a pontot, a vesszıt, a kérdıjelet, a pontosvesszıt, a 

zárójelet, a felkiáltójelet, az elválasztás jelét, továbbá a paragrafusjelet, valamint sorkitöltésre 

a szaggatott vonalakat. Adámi igen terjedelmes példamondat-győjteményének központozása 

tudatosságra vall. Az írásjelek más nyelvekkel közös alkalmazási szokásait mutatja, hogy a 

magyar szövegrészek melletti német nyelvő részekben ugyanazok az írásjelek jelölik a szö-

vegbeli funkciókat.  

A példamondatokban vesszı jelöli a tagmondathatárt a vonatkozó névmások elıtt, to-

vábbá a ha, a hogy, valamint a de kötıszók elıtt minden esetben. 

A kettıspont és a pontosvesszı a vesszıvel megegyezı funkcióban található legtöbb-

ször. A szöveg kettıspontot alkalmaz kötıszó hiánya esetén: A kávé készen: a’ csokoládé is 

már készen; Tessék tehát: nem elég édes, itt a’ nádméz (Adámi 1763: 226), valamint a felso-

rolás tagjai között: a’ sok álom-ban el-lankad az embernek egész teste, minden tagja bádjad: 

fogy ereje: tompul esze: erötlenedik emlékezete (Adámi 1763: 226); jól cselekedet: ö minden-

ben derék: ö jó deák (Adámi 1763: 248). 

A pontosvesszı használata a mert és a de kötıszavak elıtt következetes, még akkor is, 

ha e két kötıszó elmarad a tagmondatok elejérıl: Elég ideje még; csak nyolc az óra (Adámi 

1763: 226); Nem is lehet k×lxnben; mert tudva való a dolog (Adámi 1763: 226); xrxmest még 

egy korig az ágy-ban maradtam volna; mert jó iz×nt eset az álom (Adámi 1763: 226); Kxnnyü 

kennek; de ha úgy volna, mint én, másként szóllana (Adámi 1763: 299). 

A megszólítások és az indulatszók után, valamint néhány esetben a fıként érzelmet és 

indulatot kifejezı mondatok végén vagy közben felkiáltójel áll. Például: Hogy a patvar-ban 

volna az! (Adámi 1763: 290); anyi ember egy×t! (Adámi 1763: 290); Szent gondolat! (Adámi 

1763: 291); Bár más mód volna benne! (Adámi 1763: 291). 

Az 1760-as munka felsorolja azokat a megszólításokat, amelyeket felkiáltójel jelöl. 

Ezek a következık: Jó uram!, Nagy Uram!, Excellenciád!, Kegyelmes Uram!, Herczegséged!, 

Fejedelmed!, Felséged! (Adámi 1760: 166). Nincs viszont felkiáltójel a nemzetes úr, a tekinte-
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tes úr, a nagyságos úr, a nagyságos asszony, a méltóságos úr és a tisztelendı (Adámi 1760: 

166) után. E megszólításokat pont követi.  

A kívánságok után nincs felkiáltójel. Ezeket pont zárja: Jó reggelt kívánok.; Szeren-

csés jó napot.; Tartsa Isten kegyelmedet. (Adámi 1760: 171).  

Az 1763-ban kiadott, bıvített kiadásban Adámi már részletezi azokat az indulatszókat, 

amelyek után felkiáltójel alkalmazását kívánja meg. Ezek a következık: rajta!; nosza no!; 

nosza!; jaj! ; ho hó!; hollá áj,áj! (Adámi 1763: 180). Ha ezek közül valamelyik mondatba ke-

rül, olykor a mondat végén áll a felkiáltójel: jaj oda vagyok! (Adámi 1763: 184), olykor köz-

vetlenül az indulatszó után: jaj! mit látok? (Adámi 1763: 128).  

Kérdıjel a kérdı névmások felsorolásakor a ki?, a melly? és a  mellyik?, valamint a 

példamondatok közül a kiegészítendı és az -e kérdı partikulát tartalmazó eldöntendı kérdı 

mondatok után található. Néhány esetben e két elem nélküli kérdı mondatok után is ez az 

írásjel áll: Nem vétette-el niha valamellyike az ágyát? (Adámi 1763: 290); Hát volt már itt a 

Kvártélyos Katona? (Adámi 1763: 290); Hát én-is itt legyek kxtetek? (Adámi 1763: 290); 

Nyilván a’ Sándor (Adámi 1763: 248). Itt jegyzendı meg, hogy az -e kérdı partikulát Adámi 

már 90%-ban kötıjellel, a fennmaradó 10%-ban külön, kötıjel nélkül kapcsolja az állítmány-

hoz. A kérdıjel legtöbbször a mondat végén áll, például: Ki háza ez?; Ki fia vagy?; 

Mellyiknek adjam? (Adámi 1760: 123). Ha egy mondat több kérdést is tartalmaz, a kérdıjel a 

mondathatáron belül is állhat: Komám uram! hová megy kend? frisen van kend? mit csinál 

kend, hogy kendet olly ritkán látunk. (Adámi 1760: 166). 

Az idézés többfajta módja szerepel a szövegben. Az egyenes idézésnél az idézett rész 

elıtt kettıspont áll, és az idézet nagybetővel kezdıdik. Ha az idézı mondat az idézetbe ékelı-

dik, akkor vesszı választja el. A függı idézési módnál szintén kettıspont áll az idézet elıtt, de 

az idézett rész kisbetővel kezdıdik. 

 

4.1.7. Fehérvári Sámuel: Institutiones 

 

A kéziratos munkában igen kevés a magyar nyelvő példamondat és összefüggı szöveg. Ezek 

alapján a következı megállapítások tehetık.  

A kevés mondatterjedelmő magyar nyelvő példát pont zárja: Erıſebb a medvénél. (Fe-

hérvári [1752–1773]/1998: 241); három forinton adnak egy roſz Kardot, Nyoltz pénzen 

veſznek egy tsirkét. Két ıkrın tſeréltem egy Lovat. (Fehérvári [1752–1773]/1998: 241). Mint 

az látható, a pont nagybetővel kombinálódik. 
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Vesszı áll a felsorolások tagjai között, például: Féreg, Ferget, Berkek (Fehérvári 

[1752–1773]/1998: 107); Gyapjad, Gyapja, Gyapjunk &c. (Fehérvári [1752–1773]/1998: 

137). Továbbá az igen kevés összetett mondat tagmondathatárát is ez az írásjel jelöli. 

Kérdıjel jelöli a kérdéseket. Az írásjel a mondat végén áll, például: Kinek fija vagy? 

(Fehérvári [1752–1773]/1998: 240); Tudszé irni? (Fehérvári [1752–1773]/1998: 250); Látodé 

a Tornyot? (Fehérvári [1752–1773]/1998: 250). Mint az elsı példából látható, nemcsak akkor 

alkalmaz a munka kérdıjelet, ha a mondatban kérdı névmás található. Továbbá a példák alap-

ján az is megfigyelhetı, hogy a kérdı partikula közvetlenül, kötıjel nélkül járul az állítmány-

hoz. 

A felkiáltójel leginkább az oh, jaj indulatszavak után áll. Ugyanakkor, ha ezek az in-

dulatszók a mondatban szerepelnek, nem kerül sem utánuk, sem a mondat végére írásjel, pél-

dául: Oh Úr Iſten tekints réánk, kegyelmezz nékőnk Szent Iſten. (Fehérvári [1752–1773]/1998: 

238). 

Az elválasztójel53 és a szavak részeinek jelölésére alkalmazott kötıjel formája egy-

aránt két párhuzamos vonal a sor közepén (=). A rövidítések jelölésére a munka kettıspontot 

és pontot felváltva alkalmaz. A jelölési formák valószínőleg a munka kéziratos voltának kö-

szönhetı (vö. 5.11.). 

 

4.1.8. Összegzés 

 

A 17. század közepe és a felvilágosodás kora között született nyelvtanok egyikében sincs az 

írásjelek használatával foglalkozó szövegrész.  

A 2a táblázat összegzi, hogy egyes munkák milyen szövegbeli funkciók jelölésére al-

kalmaznak írásjelet. A táblázat alapján az is látható, hogy egyes szinkrón állapotok hogyan 

változnak egymáshoz képest, 1665-tıl 1763-ig hogyan bıvül és hogyan szőkül bizonyos írás-

jelek funkciója. 

A 4.1. fejezetben ismertetett munkák írásjel-alkalmazási kérdései az alábbiakban ösz-

szegezhetık. 

A fejezetek és bekezdések jelölésére a munkák olykor paragrafusjelet használnak. Ér-

demes még megemlíteni, hogy a korszakban keletkezett nyomtatványokban rövid vonalakat 

alkalmazhatnak a sorok kitöltésére. Ez az itt vizsgált munkák közül Adámi Mihály munkáiban 

(1760, 1763) figyelhetı meg.  

                                                 
53 A betőhő átiratban ugyan ezek a jelek nem láthatók, de a munka elé illesztett Bevezetıben utalnak arra, hogy a 
szöveg ezt az írásjelet következetesen használja (vö. 17–18. század/1998: 80–81). 
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A mondathatárt ponttal kombinálódó nagybető jelöli. Ennek alkalmazása csak a két 

kéziratos munkában (KGr. 17–18. század/1998 és Fehérvári [1752–1773]/1998) nem követ-

kezetes. A mondathatárt emellett felkiáltó- és kérdıjel is jelölheti.  

A tagmondatok és a tagmondaton belüli egységek elválasztásának legáltalánosabb 

eszköze a vesszı. A példamondatokban ezt használják a felsorolás tagjainak elválasztására, a 

vonatkozó névmások és a ha kötıszó elıtt. Bizonyos szerzıknél az és, valamint a hogy kötı-

szavak elıtt minden esetben vesszı áll; bizonyos szerzıknél az és esetében csak akkor, ha 

tagmondatot választ el, és a hogy kötıszó elıtt – amennyiben az a tárgyi alárendelést vezet be 

– nem áll vesszı. A tagmondathatár jelölésére pontosvesszıt is alkalmazhatnak. Ez az írásjel 

áll a mert, a hogy és a de elıtt, a felsorolás tagjainak elválasztásakor, a tömbhatáron és az el-

lentétes viszony kifejezésekor. Az is megfigyelhetı, hogy az a szerzı, aki a hogy elıtt vesszıt 

használ, minden esetben ezt az írásjelet teszi a kötıszó elé; aki viszont pontosvesszıt, az kö-

vetkezetesen pontosvesszıt alkalmaz elıtte. E kötıszó elıtt a vesszı és a pontosvesszı 

ugyanolyan funkciót tölthet be. Kettıspont állhat a felsorolások tagjai elıtt és között, a célha-

tározói alárendelések tagmondatai között, valamint az összetett mondatok tagmondatai között 

azokban az esetekben, amikor hiányzik a tagmondatokat elválasztó kötıszó. 

A kérdést kérdıjel jelöli a legtöbb esetben. A kérdıjel állhat a mondat végén, illetve a 

mondat közben is. Kérdı névmást és -e kérdı partikulát tartalmazó kérdést mindig kérdıjel 

jelöl. A kérdı névmás és az -e kérdı partikula54 önmagában megkívánhatja a kérdıjel alkal-

mazását. Ezt bizonyítja, hogy a kérdı névmások felsorolásakor is a legtöbb esetben kérdıjel 

áll utánuk.  

 Felkiáltójel felszólító módot alkalmazó mondat után elıször Szınyinél (1695) találha-

tó, de csupán egy esetben. Bél Mátyásnál felkiáltójel jelöli az igei paradigmasor felszólító 

módú igéit, valamint néhány felszólító módú igét tartalmazó mondat végére is ez a jel kerül. 

A munkák példamondataiban felkiáltójel található akkor, ha a mondat indulatszót tartalmaz. 

Tovább a megszólításokat jelölésére is ezt a jelet alkalmazzák. Több munkában megfigyelhe-

tı, hogy a felkiáltójel a mondat közben található, a mondat végén azonban pont van.  

Az egyenes idézésnél az idézı mondat és az idézett rész határát kettıspont jelöli. Oly-

kor az idézés tényére hivatkozások is utalnak. Az idézetet nagyon ritkán dılt betővel is felis-

merhetıvé tehetik. A függı idézési módnál szintén kettıspont választja el az idézı fımonda-

tot az idézett résztıl, az idézet kisbetővel kezdıdik. 

                                                 
54 Az -e partikulát még 50-50%-ban kötıjel nélkül, illetve kötıjellel írják az állítmányi résszel. 
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A közbevetéseket általában zárójel jelöli, ez minden esetben kerek formájú. Az egye-

nes idézetbe ékelıdı idézı mondatot viszont vesszı jelöli.  

Elválasztójel jelöli minden esetben a szavak elválasztását, illetve – az elválasztójellel 

formailag megegyezı – kötıjel a szórészek összekötését. Ezeknek formai változatai csak a 

kéziratos munkákban figyelhetık meg.  

Mint látható, a 17. század közepétıl a felvilágosodás koráig keletkezett nyelvtanokban 

és nyelvtanfélékben az írásjelek alkalmazása még nem mondható egységesnek.  

 

4.2. A felvilágosodás korában keletkezett nyelvtanok és nyelvtanfélék elemzése 

 

A felvilágosodás korában keletkezett nyelvtanok és nyelvtanfélék írásjelhasználatra vonatko-

zó téziseit már két munka (Fábián 1967: 226–244 és Keszler 2004: 133–136, 140–145) is 

vizsgálja. Az itt következı részletes elemzés azért tartható mégis indokoltnak, mivel Fábián 

Pál a helyesírás változásának nézıpontjából az összes helyesírási problémát, Keszler Borbála 

pedig az írásjelek használatát a magyar írásbeliség kezdeteitıl napjainkig elemzi. A felvilágo-

sodás korában keletkezett nyelvtanok és nyelvtanfélék írásjelhasználatának kérdése ugyan a 

munkákban külön fejezet, de – a módszerüknek köszönhetıen – csupán a korabeli munkák 

összehasonlítását adják. Jelen kutatásnál viszont elengedhetetlennek tartom a munkák írásjel-

használatra vonatkozó részeinek kifejtett vizsgálatát. Egyrészt azért, mert jelen kutatás kisebb 

problémakört elemez. Másrészt a kiindulópontja az írásjelek alakulásának a vizsgálata, ezért 

fontos, hogy a nyelvtanok és nyelvtanfélék szabálypontjaiban rejlı apróbb változásokra is 

rámutasson, feltételezve, hogy a nyelvészeti munkák meghatározásaiban érvényesülı nézı-

pontok az írásjel fogalmának és alkalmazásának alakulási folyamatát szemléltetik. A fejezet-

ben ezért nemcsak a már az 1967-es, illetve a 2004-es összegzı munkákban idézett mővek 

írásjelhasználatra vonatkozó téziseit idézem és elemzem részletesen, hanem más, illetve eddig 

kutatatlan munkák vizsgálatával ([Révai] 1779a, 1779b, 1782 és 1838, Vályi 1789 és 1793, 

Ismeretlen szerzı 1791, [Verseghy] 1793 és 1805, Böjthi 1794, KMGr. 1797, ABC 1797, 

MGr. 1808, ABC 1810, [Döbrentei] 1829 és Márton 1829) is kiegészítem a két kutatást. 

Az alábbi, idézésre kerülı szövegrészekben az írásjel fogalmának és funkciójának ala-

kulástörténete mellett az írott és nyomtatott szöveghez való hozzájárulásának minısége is 

megfigyelhetı. Az itt elemzett munkák alapján az is láthatóvá válik, hogy az írásjelek 

konvencionalizálódására való törekvés indul el abban az értelemben, hogy az írott és egyszer-

smind nyomtatott szöveg megértéséhez egyértelmően legyenek képesek hozzájárulni.  
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A fejezethez a következı munkákat vizsgáltam: [Révai Miklós]55: A’ magyar nyelv ta-

nításának két részei. Az igaz kimondás, és az igaz írás a’ nemzeti oskolákra alkalmaztatva 

(1779); [Révai Miklós]: A’ Magyar Nyelvnek helyes írása és ki-mondása-felcl kettcs tanúság 

a’ vagy Ortográfia (1780); Vályi András: A’ norma és a’ levél író (1789); Földi János: Ma-

gyar Nyelvkönyv, avagy Grammátika (1790/1912); Ismeretlen szerzı56: Magyar Grammatika 

vagy-is Haza Nyelvnek gy×keres meg-tanúlására való intézet ugyan a’ Magyar Nemzeti Osko-

lák számára (1791); Szaller György: Hungarica Grammatica latine et germanice (1793); 

[Vályi András]: A’ Magyar Nyelvnek könnyen, és hasznosan lehetö megtanílására vezetc rö-

vid ösvény […] (1793); Böjthi Antal: A’ nemes magyar nyelv irásának, és szólásának 

tudománnya […] (1794); Gyarmathi Sámuel: Okoskodva tanitó magyar nyelvmester I. (1794); 

Magyar Grammatika, mellyet készített Debreczenbenn egy Magyar Társaság (DebrGr. 1795); 

Ismeretlen szerzı: Kisded magyar grammatika […] (KMGr. 1797); Vályi András kéziratos 

grammatikája (A magyar nyelvnek grammatikája) (1798); Baróti Szabó Dávid: Ortographia-, 

és Grammatica-béli észre-vételek […] (1800); Révai Miklós: Elaboratior Grammatica 

Hvngarica I. (1803); Ismeretlen szerzı: Magyar Grammatika, mely ffképpenn a’ deák nyelv 

tanúlására készőlı magyar gyermekek számára íródott (MGr. 1808); Benyák József Bernát: 

Grammatica Hungarica (1816); Kassai József: Magyar Nyelv-tanító könyv (1817); [Verseghy 

Ferenc]: Magyar Ortográfía, avvagy Írástudomány […] (1816) és a Magyar Grammatika, 

avvagy Nyelvtudomány (1818); valamint a Magyar helyesírás’ és szóragasztás’ fıbb szabá-

lyai (AkH. 1832). Továbbá még vizsgálta [Révai Miklós]: Az ékes irásnak a’ nemzeti osko-

lákra alkalmaztatott eleji (1779); [Verseghy Ferenc]: Mi a poézis? és ki az igaz poéta? Egy 

rövid elmélkedés (1793) és A tiszta magyarság […] (1805); Gáti István: Elmélkedés a’ ma-

gyar dialectusról, lexiconról, és helyes irásról (1815–1817/1821); Ettre Karchai Georch Illés: 

A’ Magyar helyes irás’ fc rendszabásairól (1817/1821); Kolmár József: Próbatétel a’ magyar 

helyesírás philosophiájára (1817/1821) címő mőveket, illetve a korban keletkezett ábécés 

könyvek közül [Révai Miklós]: ABC könyvetske a nemzeti iskoláknak hasznokra (178257) és 

ABC Könyvetske a’ falusi iskoláknak hasznára (1838); két ABC könyvetske (ABC 1797 és 

                                                 
55 A fedılapon több esetben nincs feltüntetve a szerzı. Ezért elsısorban a Petrik-bibliográfia és Szinnyei alapján 
határoztam meg a szerzıket. Ezek a nevek kapcsos zárójelbe kerülnek. Amennyiben ez önálló kutatás eredmé-
nye, azt lábjegyzetbe közlöm. 
56 Az OSZK katalógusa szerint ez Bél Mátyás munkája. A Petrik-bibliográfia ezt nem támogatja. A munka ere-
dete további kutatást igényel. Mivel a nyomtatványon nincs feltüntetve a szerzı, ismeretlen szerzı munkájaként 
kezelem. 
57 Éder (1972: 285) és Federmayer (2000: 199) szerint ez a harmadik kiadás.  
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ABC 1810); [Döbrentei Gábor]: Pali és Minka olvasni tanul (182958) és Márton István: Fiú és 

leány gyermeki ábétze (1829) címő mőveket. 

[Révai Miklós]: A’ magyar nyelv tanításának két részei. Az igaz kimondás, és az igaz 

írás a’ nemzeti oskolákra alkalmaztatva (1779) címő munkája szinte teljesen megegyezik az 

1780-as A’ Magyar Nyelvnek helyes írása és ki-mondása-felcl kettcs tanúság a’ vagy Ortográ-

fia címő munkával. Ezért ez az 1780-as korábbi kiadásának tekinthetı.  Az 1780-as munka 

korábbi kiadásaként nem említi meg az 1779-es munkát sem Szinnyei, sem a Petrik-

bibliográfia, sıt az 1779-es munkát nem is sorolják Révaihoz. Éder (1972) és Federmayer 

(2000) az 1779-ben kiadott munkát ugyan Révainak tulajdonítja, de az 1780-as mővel nem 

hozzák kapcsolatba. A két munka összevetése után viszont megállapítható, hogy fıként a cím 

változott meg. Ezért az 1779-es munkából dolgoztam úgy, hogy azt lapról lapra összevetettem 

az 1780-as munkával.   

A felsorolt munkák közül csak azokat elemzem ebben a fejezetben, amelyekben az 

írásjel fogalmára nézve adatok találhatók. Ezért a következı munkákat nem ismertetem: [Ré-

vai Miklós]: Az ékesirásnak a’ nemzeti oskolákra alkalmaztatott eleji (1779), az 1791-es Ma-

gyar Grammatika; [Vályi András]: A’ Magyar Nyelvnek könnyen, és hasznosan lehetö 

megtanílására vezetc rövid ösvény (1793); Baróti Szabó Dávid: Ortographia-, és 

Grammatica-béli észre-vételek (1800); Verseghy Ferenc: A tiszta magyarság (1805); [Révai 

Miklós]: ABC könyvetske a nemzeti iskoláknak hasznokra (1782) és ABC Könyvetske a’ falusi 

iskoláknak hasznára (1838); ABC könyvetske (ABC 1797 és ABC 1810); Márton István: Fiú 

és leány gyermeki ábétze (1829). Szaller György (1793) és Benyák József Bernát (1816) latin 

nyelven íródott grammatikáit sem elemzem, mivel csak egyetlen írásjelrıl, az aposztrófról 

tesznek említést. Ugyanebbıl az okból nem ismertetem Ettre Karchai elmélkedését 

(1817/1821), abban ugyanis csak a kötıjelrıl és az aposztrófról van szó59.  

A mőveket a dolgozat szerkezetét követve elıször külön-külön ismertetem. Ezek alap-

ján az összegzésben mód nyílik a vizsgált munkák összehasonlítására, a definíciók összefog-

lalására és az alakulásuk bemutatására. 

A munkákat idırendben tárgyalom. A korszakban – a vizsgált anyag alapján – elıször 

Révai Miklós ortográfiájában (1779) foglalkozik az írásjelek kérdésével. Ezt viszont – a szö-

vegek összehasonlítása miatt – egy másik mővével együtt (Révai 1803) ismertetem. Vályi 

                                                 
58 A munka fedelén 1830 áll. 
59 A munka ugyanakkor igen részletesen elemzi az aposztróf és a kötıjel alkalmazásának területét (l. Ettre 
Karchai 1817/1821: 45–49, 55–59).  
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1789-es munkáját szintén az idırendbe késıbb keletkezett mővével együtt (Vályi 1798) elem-

zem. 

 

4.2.1. Földi János: Magyar Nyelvkönyv, avagy Grammátika 

 

A grammatika harmadik részben, A’ Helyesíráſról címő fejezetben foglalkozik Az íráſt ’s 

olvaſáſt különböztetf jelekkel. Meghatározás szerint az írásjelek „a Helyes íráſt és az értelmes 

olvaſáſt vezérlik, igazgatják és fen tartják” (1790/1912: 61), majd hozzáteszi: „Ezek mivel 

más Nyelvekkel is közök, minél rövidebben szóljunk mi is felflök” (1790/1912: 61)60.  

A pont meghatározása:  

tétetik a beſzédnek, vagy tellyes mondáſnak végén (Földi 1790/1912: 61)61.  

A mondat meghatározásáról is sokat elárul az idézet. Mondatnak tehát az az egység tekinthe-

tı, amely értelmileg egészet alkot. A mondatnál kisebb szerkezetek megkülönböztetésének 

alapja – mint az a késıbbiekben látható lesz – szintén az értelmi egység. A késıbb ismerte-

tendı munkák írásjel-definícióiban is az lesz a meghatározó tényezı, hogy adott szövegegy-

ség az értelmezés szempontjából hogyan épül fel.62  

A kettıspont egyfelıl a mondat tömbhatárát jelöli, másfelıl a felsorolások elıtt hasz-

nálható. Az idézés kapcsán az idézı mondat és az idézet elválasztásának jelölését megemlíti a 

munka, de azt nem teszi explicitté, hogy milyen fajta idézéseknél lehet alkalmazni ezt az írás-

jelet: 

 Kettfs pont. (:Colon:), melly midfn a’ teljes mondás két részre oſztatik, annak közepébe tétetik, vagy 

 midfn a’ beſzédben más mondáſa vagy beſzéde hozatik-elf, mint: Ezt mondja az Isten: Ha én Ur va- 

gyok, hol vagyon az én tflem való félelem. Iſmét: mikor valamelly dologra példát hozunk-fel (Földi 

1790/1912: 62). 

A fenti példamondatból viszont nemcsak arra lehet következtetni, hogy az egyenes idézési 

módban alkalmazható a kettıspont, hanem az a korszak nyomtatványaiban megfigyelhetı 

tendencia (vö. 5.5.1.2.) is látható, mely szerint magát az egyenes idézetet dılt betővel jelenítik 

meg. 

                                                 
60 A munkákban található írásjelek megnevezéseit, illetve fıbb funkciójukat a 2b táblázatban összegzem. 
61 Mivel a munkák külön fejezetben foglalkoznak a témával, ezért a meghatározásokat – a befogadás könnyítése 
miatt – az elızı fejezettıl eltérıen külön sorban, kisebb betővel, de eredeti helyesírásban közlöm. Az idézett 
részeket nem jelölöm dılt betővel.  Ennek a betőtípusnak ugyanis a dolgozat témája szempontjából kiemelt je-
lentısége van.  
62 Ezek alapján szoros kapcsolat feltételezhetı a szövegben megjelenı értelmi tartomány, illetve az azokat repre-
zentáló szerkezetek, valamint az ezeket jelölı írásjelek között.  
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A pontnál röviden meghatározott értelmi egység a központi eleme a pontosvesszı 

meghatározásának is: 

Veſſzfs pont (:ſemicolon:), vagy pontos vonás, melly tétetik az olly ſzóllás után, a’ mellynek ereje vagy 

 értelme a’ következf mondáſtól függ, vagy a’ hol az értelem valamivel bfvebb, mint ſem egy rántás  

elégſéges vólna (Földi 1790/1912: 62). 

Hogy a Rántás, vagyis a vesszı hol elégséges, arra nézve a vesszı definíciója az útmu-

tató: 

 Rántás, vagy mellévonás, vagy veſſzftske, (:Comma:), melly az egy forma ſzókat, vagy az ollyanokat,  

mellyek közÊl eggyik a’ máſikat nem vezérli, avagy hordozza, elszaggatja (Földi 1790/1912: 62). 

A vesszı tehát az azonos szinten álló értelmi egységeket választja el egymástól, míg a pon-

tosvesszı az annál nagyobb egységeket.   

A felkiáltójel a felkiáltást és a megszólítást jelöli. Az írásjel funkciója közé – amint az 

a korszakban született munkákban általánosnak mondható – Földi nem sorolja a felszólítás 

jelölését: 

 Felkiáltó jel, melly valamely índúlatos felkiáltás, vagy meg ſzóllitás után tétetik, mint: Óh ſzokások! óh  

idfk! Barátom! Óh békesség, óh nemes kints! […] (Földi 1790/1912: 62). 

A fenti példamondatból is látható, hogy a felkiáltójel több esetben az óh-t tartalmazó monda-

tok után vagy közben áll. Ez a felvilágosodás koráig keletkezett nyelvtanokban is többször 

megfigyelhetı (l. pl. Pereszlényi Pál (4.1.2.) és Bél Mátyás (4.1.7.)). Amint arra már Keszler 

Borbála (1995a: 74) is felhívja a figyelmet, valószínőleg ez a szó már önmagában képes a 

felkiáltás funkcióját betölteni, alkalmazása ezért kívánja meg a felkiáltójel használatát.  

Akárcsak a késıbb ismertetendı munkák, Földi sem szól a korban elterjedt azon ten-

denciáról, miszerint ezt az írásjelet nemcsak mondat végén, hanem mondat közben is használ-

ják úgy, hogy az írásjel után a mondat kisbetővel folytatódik. Erre szintén magyarázat lehet az 

írásjel ekkor alakuló jelentése. A felkiáltójel funkciója ugyanis, mint az a késıbbi munkák 

írásjel-csoportjainak megnevezése során is elıtérbe kerül, annak az érzelmi többletnek a jelö-

lése, amely – az írásjel alkalmazása által – az írott és nyomtatott szöveg jelentéséhez járul 

hozzá. Ez még ekkor nem jár együtt a mondatzárás jelölésének funkciójával. Ezért alkalmaz-

ható mondaton belül is.  

Ugyanezek a megállapítások a kérdıjelrıl is elmondhatók, aminek funkcióját Földi az 

alábbi definícióban összegzi:  

 Kérdcjel (:?:), mely a kérdés után tétetik. Hol vagy Ádám? (Földi 1790/1912: 62.) 

Mint a fenti idézetbıl látható, nincs meghatározva, hogy mely kérdés után használható a kér-

dıjel.  
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Az idézıjel szerepel ugyan Földi munkájába, de a definícióban arra nézve még példa-

mondat szintjén sem történik említés, hogy milyen idézési mód jelölésére alkalmazható: 

 Elfhozó jel (: ” :) (: citationos signum:), mellyel a’ más írásából vagy munkájából elfhozott beſzédek  

jegyeztetnek (Földi 1790/1912: 62). 

Mint a fenti példából látható, a munka azt a korban elterjedt tendenciát sem említi meg, mely 

szerint az idézıjelet minden sor elejére kiteszik addig, ameddig az idézet tart (l. 5.5.1.3.). 

A közbevetések jelölésére használandó zárójel meghatározása a következı:  

Bezáró jel. (:Parentheſis:). Melly valamelly Világoſitáſt hoz-fel, de a’ melly ſzükséges képpen a’  

 Beſzédhez nem tartozik (Földi 1790/1912: 62). 

A késıbbi munkákban sokszor nem a szöveg „világosítását”, illetve nemcsak ezt a funkciót 

emelik majd ki.  

A grammatika az aposztrófról és a kötıjelrıl tesz még említést: 

 Rövidítf jel (:-:), melly valamelly betÊnek, vagy egéſz ſzótagnak elmaradáſát jegyzi, mint: ’s e’ helyett:  

és, engem’, e helyett: engemet […] (Földi 1790/1912: 62);  

Öſzvekötc jel (: - :), melly az egymáſhoz tartozó, de el ſzaggatott ſzókat egybe foglalja, mint: Nézzétek- 

meg a mezıknek liliomit (Földi 1790/1912: 62). 

Az aposztróf használatának kérdésköre az itt leírtakhoz képest alig, helyzetének kérdése, illet-

ve alkalmazásának szükségessége bizonyos esetekben viszont változni fog a késıbbi mun-

kákban. A kötıjel meghatározása is részletezıbb lesz. 

 

4.2.2. Böjthi Antal: A’ nemes magyar nyelv irásának, és szólásának tudománnya  

 

A munka külön tárgyalja a szavakhoz (III. Czikkely-ben, A’ Szóknak Jegyzéseircl) (1794: 37–

38), és a nagyobb szövegegységhez (IV. Czikkely-ben A’ Beszédnek közléseircl) (1794: 38–40) 

köthetı írásjeleket. Ezenkívül külön említi a nagybető alkalmazását (V. Czikkely. A’ Nagy 

Betükkel való Irásról) (1794: 40–41).  

Az írásjelek a megértés és az értelmezés eszközei lehetnek: 

Vagynak azért hét Jegyecskék, mellyek a’ follyó Beszéd közé ſzoktak rakattatni, hogy a’ beſzédnek ér-

telme jobban fel vétettethessék (Böjthi 1794: 38). 

A mondatzárás jelölése a pont meghatározásában olvasható: 

7. Jegy a’ Deáknak Punctum, a’ Magyarnak Pont, vagy Pontom; Élünk mindenkor véle, mikor a’ follyó 

beszédnek egész tökélletes értelme meg vagyon, és ha egészszen el nem végzettükis a’ Beszédet, de 

ugyan csak follyásban a’ beszédnek más dologról kezdünk beszélleni, vagy írni, p: o: Ebböl áll az ed-

dig való Beszéd. Az után pedig következett az ’s a’ t. Élünk akkoris véle, mikor valami ſzót, mellyet más 

képpenis könnyen meg érteni, egészszen ki nem írunk. p: o: Sz. Péter, Sz. Pál. ’s a’ t. (Böjthi 1794: 40). 
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A’ Nagy Betükkel való Irásról (1794: 40–41) címő fejezetben a munka azt is megemlí-

ti, hogy a mondatzárást jelölı pont nagybetővel kombinálódik: 

Mikor Irásunkban Pontot teszünk, akár végezzük el Irásunkot, akár ne, a’ következendc ſzót, minden-

kor nagy Betüvel kell kezdenünk (Böjthi 1794: 40). 

A fenti meghatározás a rövidítések ponttal történı jelölését is rögzíti. Arra viszont nem árt 

felfigyelni, hogy a mőben legtöbbször valóban pont jelöli a rövidítést, a példának okáért rövi-

dítését viszont kettıspont jelöli. 

A fıként a mondat szerkezetét tagoló írásjelek meghatározásába a grammatikai szer-

kezetek és az azokat alkotó szófajok kérdésköre is bekerül. Ez figyelhetı meg például a vesz-

szı definíciójában:  

1. Elsc Jegy, majd nem egygy a’ Bető felé tett Apostrophussal, melynek neve a’ Deákoknál Comma, 

magyarúl, ha ſzabad, nevezzük Vonásnak, veszszccskének. Ezt ſzokták tenni a’ follyó beſzédbe akkor, 

mikor abban egy más után ſok magán álló Nevek gyÊlnek egybe, ha azoknak Név társai vagynakis, és 

Ige, Verbum még a’ follyó Beszédbe bé nem jött, p: o: A’ nehéz éhség, a’ kegyetlen had, a’ mérges ha-

lál, nagy Isten ostora. Teszſzük akkoris, midcn a’ follyó beszédben elé jc ez a’ ſzó, és az és elctt. 

Teszszük mikor a’ follyó Beszédnek részeiben több Igeis jc elc, de egygyik ſem csinál egész értelmet az 

utolsó Igéig. p: o: Jól enni, jól inni, jól alunni, jó egésségnek a’ jele. (Böjthi 1794: 38–39.) 

A felsorolás tagjainak grammatikai alapú elkülönítése elıször ebben a munkában jelenik meg. 

Ilyenfajta szemléletmódú vesszıdefiníció a további munkákban nem található.  

A pontosvesszı és a kettıspont alkalmazásának meghatározásakor viszont ismét az ér-

telmi egység tagolásának kérdése kerül elıtérbe:  

2. A’ második, Jegy a’ Deákoknál Media nota, nékünk pedig Pontos Vonás, mellyis illyen ; , Ez, akkor 

ſzokott tétettetni, mikor a’ follyó Beſzéd egygyik Részének, magában elegendc értelme vagyon, ha ma-

gára vétettetik; de a’ mostani beszéllcnek, vagy Irónak ſzándékára való nézve még kívántatik vala-

mi, hogy mondgyon, vagy írjon. p: o: Az ellenség a’ Vezért el fogta; az Országot pedig fel prédálta. 

(Böjthi 1794: 39)63 

3. Jegy a’ Deákoknál Duo Puncta, a’ Magyaroknak Két Pont, így tétetik -: , Ezzel közönségesebben 

akkor élünk, mikor valami mondásnak okát adgyuk, vagy valami mondásunkat példával ercsittyük, 

vagy másnak ſzavát beszédünkben bé hozzuk. p: o: El megyek haza: mert estve vann. Ketten valánk, 

úgy mint: én, és az Atyám, ’s monda Nékem az Atyám: Fiam ’s a’ t. (Böjthi 1794: 39). 

A hozzátoldó viszony pontosvesszıvel történı jelölése nem példa nélküli a korabeli nyelvé-

szeti munkákban. A meghatározásban kiemelt rész viszont azt mutatja, hogy ez a hozzátoldás 

az aktuális beszélı, illetve a szövegalkotó döntése. Az oksági viszony kettısponttal történı 

jelölése is csak néhány nyelvészeti munkában fogalmazódik meg ilyen tisztán. Az egyenes 

idézésben betöltött szerepének megemlítése viszont nem újdonság.  

                                                 
63 Kiemelés tılem (Cs. N.). 
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 A kérdıjel alkalmazása nemcsak az egyenes, hanem a függı kérdésre is kiterjed. Ez a 

korabeli munkákhoz képest szintén változás, mivel a munkák – amennyiben egyáltalán meg-

különböztetik ezt a kérdésmódot – elsısorban csak az egyenes kérdések utáni használatot vé-

lik megfelelınek: 

4. Jegy Deákul Signum Interrogationis, Magyarúl Kérdc, vagy Kérdezc Jel, ez a’ - ?, Nem csak akkor 

élünk véle, mikor valamit nyilván kérdezünk, p: o: Ki jöve bé? Mellyik ment ki? hanem mikor 

íráſunkban valami alattomban való kérdés eſikis. p: o: Tudtame én, hogy te vagy itt? (Böjthi 1794: 39–

40.) 

A felkiáltójel definíciója ugyan hiányzik, de a jel megnevezésébıl következtetni lehet 

arra, hogy a munka a felkiáltás, sóhajtás, kesergés kifejezésére tartja megfelelınek: 

5. Jegy, Signum Exclamationis, Fel kiáltó, Sohajtó, vagy Kesergc Jel. p: o: Oh Istenem! Jaj! Jaj énné-

kem! (Böjthi 1794: 40.) 

A közbevetések jelölése a zárójel definíciójában olvasható: 

6. Jegy, a’ Deák az elsc Részét nevezi Parenthesisnek, a’ másodikot Claudaturnak, mi Magyarok Zár 

jelnek, Rekesz jelnek nevezzük, ’s így ſzoktuk tenni (: -- :). Ezzel akkor élünk, mikor a’ follyó Beszéd-

be közbe vetünk, vagy bé rekesztünk valami mondást, a’ melly ugyan nem tartozik a’ follyó beszédhez, 

de ha közbe teszſzük, azt jobban meg világosittya: p: o: Azt mondá Péter (ha ugyan tsak lehet néki hin-

ni) hogy holnap viszsza jc (Böjthi 1794: 40). 

Mint az idézetbıl látható, a munka szerint a zárójel a közbevetések jelölésére használható. Ez 

nem újdonság a korban. Az viszont igen, hogy ezt a funkciót a definíció meg is nevezi, és 

nem csupán a megvilágosítás vagy mellesleg való dolgok megfogalmazással él. 

A munka az írásjel formáját alapul véve az aposztróffal együtt ismerteti az idézıje-

let:64 

1. Vagyon a’ Szóknakis bizonyos Jegyek, mellyet a’ Deákok Asceliscusnak híjnak, ezek két félék, az 

elsc közÊlök hívattatik Apostrophusnak, Szó röviditc, csonkító, vagy kurtitó Jegynek, ’s így íratik a’ be-

tő feje felé (: -’- :) A’ második Zerusnak, Szó kötc, Szó foglaló Jegynek; ’s így íratik a’ Szó közé. (: - :) 

(Böjthi 1794: 37) 

2. Az elscvel akkor élnek, mikor valami Szót egésszen ki nem írnak, hanem abból, vagy valami betüt, 

vagy Szó tagot el tsípnek, mint tudn’illik , a’ tudniillik hellyett. Élnek akkoris, mikor valami Magára 

hangzó bető, meg kettcztetik a’ Szónak végén p: o: Emberee’. Elnek vele meg kettcztetveis, de a’ betün 

alól tévén így (: „ :) Mikor valaki a’ maga munkájában, másnak ſzavait hozza elé. De jobnak tartanám 

én, ha a’ régi Iróknak módgya ſzerént, magunk írásinkban, máſoknak ſzavait, cursivo futó betÊvel 

nyomtattatnók, a’ mellyek a’ mi ſzavainkot meg ercssitik, mint a Csont a’ Testet (Böjthi 1794: 37).  

Az aposztróf alkalmazási köre az eddig ismertetettekhez képest egy mozzanattal bıvül: a szó-

végi kettızött magánhangzó jelölésére is alkalamzhatónak véli a munka.  

                                                 
64 A forma alapján Vályi 1798-as munkája az elválasztójel alatt tárgyalja az idézıjelet. 
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Az idézıjel kapcsán érdemes arra kitérni, hogy Böjthi az írásjel használata helyett – 

fıként nyomtatott szövegeknél – szerencsésebbnek tartaná a dılt betővel történı idézetjelö-

lést.65  

A kötıjel és az elválasztójel meghatározása szintén a formai hasonlóságuk miatt kerül 

egy pontba: 

3. A’ másodikkal akkor élnek, mikor két Szóból egygyet akarnak csinálni, mint Aszszony-állat, el-

megyek […], a’ millyen Szó véghetetlen ſokak vagynak a Magyar Nyelvben. Másodszor akkor élnek, 

mikor egygy Rend, vagy Sor írásban az utólsó Szó egészszen ki nem fér, hanem kételeníttetünk annak 

egygyik részét által vinni a’ következendc Sorba; és e’ hellyes (Böjthi 1794: 38). 

Az aposztróf és a kötıjel alkalmazásához a munka kritikát is főz: 

 De ezen kivÊl csekély ítíletem ſzerént mind ezekkel a’ Jegyzésekkel élni éppen haszontalannak tartom, 

mellyekkel a’ Deákkis nem igen élnek, mert ſemmi ſem lehet únalmasabb ’s haszontalanabb dolog a’ 

Magyar Nyelvben, mint ez a’ ſzer felett való babonás ſok húzogatás, jegyezgetés, a’ hol csak az el 

kerÊlhetetlen ſzükség nem hozza magával, mivel, micsoda homály ſzármazhatik abból, akár írjam 

Aszszony’-állat, akár jegy nélkül Aszszonyállat […]. Ez az ezer, meg meg ezer ſzókban elé forduló Szó-

foglaló Jegyis (: - :) mit használ? Miért kellene én nékem négy ſzótis véle foglalgatnom, mint: Anya-

szent-egy-ház? Hiúzi ſzemének kell annak lenni, a’ ki csak egygy újomni Könyvecskébenis mind eze-

ket meg tarthassa. Lássa más, éllyen vélek a’ mint tetszik, én részemröl, ha a’ józan okosság jovallya, 

élek, ha nem? el hagyom, és vagy a’ ſzókat egybe írom, vagy el választom a’ mint nékem jobnak tet-

szik, mivel a’ leg ki gyalúltabb Európai Nyelv, a’ Deákis, vélek így tselekszik (Böjthi 1794: 38). 

A fenti idézetben az a korszakban megjelenı probléma fogalmazódik meg, amely szerint a 

megértést és a befogadást zavarhatja e két írásjel használata. Böjthi ezért az aposztróf mellı-

zését kívánja azokban az esetekben, mikor az nem járul hozzá a szó jobb és könnyebb megér-

téséhez. Emellett a kötıjel teljes mellızését javasolja. Helyette jobbnak tartaná az egybe- 

vagy a különírást. 

 

4.2.3. Gyarmathi Sámuel: Okoskodva tanitó magyar nyelvmester I. 

 

A munka Az hangokról címő fejezetben foglalkozik az írásjelekkel. Mint írja: „Az hangok jo 

ki mondásához tartoznak az Olvaſo jelekis (…) mellyek nagyon könnyebbitik az Olvaſáſt” 

(1794: 18).  

A mondatzárás jelölése a pont funkciójába tartozik:  

A’ Pont (.) (Punctum) téttik az egéſz kerek értelmü mondás után p. o. Mindenek felett ſzükség magunkat 

meg visgálnunk, mert ſokkal többet hiſzünk magunkrol, mint valoban érünk. Továbbá: tétetik a’ meg 

                                                 
65 A vizsgált nyomtatványokban – elsısorban az egyenes idézésnél – a két jelölési mód egymás mellett él (l. 
5.3.1.1.). 
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röviditett, vagy félbe ſzakadt ſzók után, p. o. Tek. Nem. és Nemz. Mélt. az az Tekintetes, Nemes, és 

Nemzetes, Méltóságos (Gyarmathi 1794: 20). 

Mint az a fenti idézetbıl látható, a pont a rövidítések jelölésére is szolgál.  

A munka szerint a mondaton belüli tagolóeszközök közül a vesszı funkciója tekinthe-

tı a legáltalánosabbnak: 

Az virgula ( , ) ollyan jegy, melly mindenüvé tétedödhetik, az hol leg kisebb értelemis vagyon. p. o. A’ 

bölts ſzenved, de’ a’ bolond, és a’ dühös, hamar fel indul (Gyarmathi 1794: 19). 

Az ellentétes és a következetı viszonyban levı tagmondatok határának jelölésére és a 

felsorolások tartalmilag összetartozó részeinek elkülönítésére pontosvesszıt ajánl a munka:  

A’ Függöpont ( ; ) Semicolon, tétetik a’ Mondásnak ollyan két réſzei közzé, mellyek közt vagy ellenke-

zés vagy el oſztás, vagy következés forog fenn p. o. A’ gazdagságot igaz hogy nagy gondal vadáſzod; 

de a virtuſt nem annyira. Sem élet, ſem Halál; ſem jelenvalo, ſem következendö; ſem méllység, ſem 

magoſság. Ha Iſten van; Iſteni gondviselésnekis kell lenni (Gyarmathi 1794: 19). 

A kettıspont a mondat két nagyobb részét választja el egymástól: 

A’ két pont ( : ) Colon, Ez tétetik ollyan mondás után, a’ melly magábanis elég értelmes volna, de 

minthogy a’ következendö mondás tölle füg, ez amazzal egy egéſz kerek mondáſt (Periodum) tsinál, p. 

o. Ha munkáſságod által valamelly tiſzteſséges dolgot mivelſz; elfelejtödik a’ munka, de a’ Tiſzteſség 

meg marad: De ha Teſti gyöngyörüſégböl ſzégyen dolgot tselekſzel, a’ gyögyörüſég el mulik ’s a’ 

ſzégyen meg marad. Továbbá tétetik, mikor a’ beſzéd közben más ſzava hozatik elö: p. o. Azt mondja a’ 

Bölts: Az urnak félelme, a’ böltſeſségnek kezdete (Gyarmathi 1794: 19). 

Mint a fenti definícióból látható, az idézés két részének határán is ez az írásjel alkalmazható.  

 A kérdést és a felkiáltást jelölı írásjelek meghatározása igen rövid: 

A’ Kérdö jegy (?) Signum Interrogationis, melly a’ Kérdéſek végibe tétetik p. o. Mitſoda a’ joságos 

Tselekedet? (Gyarmathi 1794: 20.) 

A’ fel kiáltó jegy Signum exclamationis (!) Melly a’ fel kiáltás, vagy tsudálkozás után tétetik p. o. Oh 

boldog Iſten! (Gyarmathi 1794: 20.) 

A munka a kérdıjelnél nem fejti ki, hogy mely kérdések után véli alkalmazhatónak. A példá-

ból látható, hogy a mondat végi használatát tartotta Gyarmathi jónak.  

Az idézı mondat és az idézet határán alkalmazott kettıspont mellett Gyarmathi az idé-

zett rész idézıjellel történı jelölésérıl is szól: 

Az emlitö vagy Elö-hozo jegy ( „ ) Signum Citationis tétetik azon beſzédek eleibe, a’ mellyek más 

Könyvböl emlittendök, p. o. Szent Pál mondja „ Ne kivánnyad a’ te s. a. t. (Gyarmathi 1794: 21). 

A példából viszont sem az idézıjel formájára, sem arra nem lehet következtetni, hogy ezt az 

írásjelet minden sor elején meg kell-e ismételni addig, ameddig az idézet tart. 

A közbevetés jelölésére zárójelet ajánl a munka:  
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A’ Rekeſz, Parentheſis ( ) e’ben az rekeſztetik, a’ mi azon mondásnak (mellyben van) nem el 

mulhatatlanul tökélleteſſégére tartozik p. o. Vettem nagy örömmel (de már ſzinte elis kéſett vala) régen 

vártt kedves Leveledet (1794: 20).  

Az aposztróf definíciójában Gyarmathi végig veszi az írásjel alkalmazási területeit is: 

Az Apaſzto jegy ( ’ ) Apoſtrophus, tétetik ollyan Szók eleibe, közepibe, vagy végibe, mellyekböl égy, 

vagy több bető, kellemeteſebb kimondás kedviért el hagyatik, vagy elapad. p. o. Se’ kenyerem, ſe’ bo-

rom. Ebéden, ’s vatsorán. Hálá’dás. […] Nem ſzegem kedved’. Ezzel jegyeztetnek meg azon ſzók is, 

mellyeknek elſö hangjok, vagy az öſzve rakásban az elſö réſzek: az, ez, hol, itt, ott, melly, mert ezekben 

el hagyattatik, egy z, l, tt, vagy lly. p. o. A’ kennyér, e’ világ, az a’ dolog, a’nak, e’nek, […] továbbá 

ho’nam, valaho’nan, ho’va, valaho’va […]. Ezeket Apaſzto nélkül igy kellene irnunk: aznak, eznek 

[…] ’s a’ t. De ezeket már kitudná ki mondani? Nintſen azonban ellenemre, ha ſzájjal igy mondják is ki 

[…] tsak hogy irva irják ugy, a’ mint fellyebb meg jegyezném (Gyarmathi1794: 22).  

Az elválasztó- és kötıjel egy meghatározásba kerül. Amíg egyik elválasztja, addig a 

másik összeköti a szavakat: 

Az el oſzto ’s öſzve ragaſzto jegy, melly vagy öſzve rakott, vagy a’ rend végin félben ſzakadott Szóban 

tétetik p. o. Meg-várom, tellyes-ſéggel, Le-irom (Gyarmathi 1794: 20). 

Az igen rövid meghatározáshoz megjegyzés is társul. Ebben Gyarmathi leírja, hogy a magyar 

nyelv annyira sok helyen alkalmazza a kötıjelet, hogy nem vállalkozhat arra, hogy ezeket az 

eseteket felsorolja (l. 1794: 20). 

 

4.2.4. Debreceni Grammatika  

 

A DebrGr. második részében, a Helyesírás fejezetben tárgyalja az írásjeleket, a „Helyesírásra 

tarozik még a Beſzédnek vagy Írásnak, bizonyos Jegyek által való megſzaggatása” (1795: 13).

 A DebrGr. írásjelekkel foglakozó része több helyen megegyezik Földi munkájával. De 

– mint az az írásjelek felsorolásából is látható – sokkal részletesebben foglakozik a témával, 

több írásjelrıl is ír.  

A pont meghatározása – hasonlóan Földihez – az értelmi egység lezárásának jelölésén 

alapszik: 

 (…) Pont ( . ) Punctum, melly bé ſzokta rekeſzteni a Periodust. ’s a t.  (DebrGr. 1795: 14). 

Az, hogy mit is jelent a Periodus egy jegyzetben olvasható: 

 Ezt ſzót Periodus, mint más Nemzetek, így mi is meghagyjuk, míg helyébe más alkalmatosabbakat  

találunk. Tellyes Beſzéd, Tellyes Mondás, Kerek Beſzéd, (de hogy kerek sokſzor!) Egéſz Beſzéd ’s a t.  

nem arra valók (DebrGr. 1795: 14).  

A szöveg értelmezését elısegítı tagolás eszközeinek tartott írásjelfelfogás jelenik meg 

a pontosvesszı meghatározásakor is: 

 A Pontos Vonás ( ; ) Semicolon, melly megſzaggatja a’ Periodus’ mind Elejének, (Protaris) mind  
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Utóljának (Apodosis) réſzeit; sıt akárminémő Beſzédnek nevezetesebb vagy nagyobb réſzeit (DebrGr. 

1795: 13). 

A Periodus tagolásának eszköze lehet még a kettıspont is: 

 (…) a Kettıs vagy Két Pont ( : ) Colon, melly rend ſzerínt elſzokta válaſztani a Periodusnak két fı  

Réſzeit; vagy akkor élünk véle, mikor valakinek ſzavait felhozzuk (DebrGr. 1795: 14).   

A kettıspont meghatározásából ugyan kimarad, de a grammatikában ezt az írásjelet követke-

zetesen használják a felsorolás tagjai elıtt is. 

A vesszı funkcióját – amellett, hogy az írásjel meghangosításának kérdése is elıtérbe 

kerül – szintén a szöveg megértése felıl közelítik meg: 

 A Vonás ( , ) Comma, mellyet ollyankor teſzünk valamelly Szó utánn, mikor már a Beſzédnek, vagyon 

 valamelly réſzbenn való, de még nem egéſz értelme; és így az ollyan helyenn, meg kell egy kevéssé ál- 

lapodnunk, az olvasás közbe; hogy hangunkal, értésünket kijelentsük (DebrGr. 1795: 13).   

A fenti meghatározásokból megállapítható, hogy a Periodus egy olyan nagyobb egy-

ség a szövegben, amely – az adott kontextusban, illetve ko-textusban – értelmileg egészet 

alkot. Ez – a benne található kisebb értelmi részek összefüggésének jelöléseként – tagolódhat 

vesszıvel, pontosvesszıvel és kettısponttal. A tagolás a grammatika szövege alapján min-

denképp a szöveg értelmezését segíti elı. Az írásjel tehát azzal együtt, hogy megkülönböztet 

szerkezeteket, a megértés szempontjából ezekre fel is hívja a figyelmet.  

A kérdıjel és a felkiáltójel meghatározása szintén nem tartalmazza a korban keletke-

zett nyomtatványokat jellemzı azon tendenciáját, mely szerint ezeket az írásjeleket a mondat 

közben is kiteszik, majd a mondatot kisbetővel folytatják. A Periodus fogalmának, továbbá a 

felkiáltó- és kérdıjel definíciójának szem elıtt tartásával feltételezhetı, hogy ez – akárcsak 

Földinél, illetve a késıbbiekben ismertetésre kerülı munkák közül még néhányban – a 

DebrGr.-ban nem is lényeges. Mivel ugyanis a munkák nem a mondat mint grammatikai egy-

ség, hanem az értelmi egység fogalmából indulnak ki, amelyekben bizonyos írásjelek jelöltté 

tesznek funkciókat abból a célból, hogy az írott szöveg jelentése minél pontosabban reprezen-

tálódjon, a kérdı- és felkiáltójel sem feltétlenül a mondatzárást jelöli, hanem egy, a megértés-

hez hozzájáruló jelentést.  

A felkiáltójel Földi munkájához képest egy funkcióval, a csodálkozás jelölésével bı-

vül:   

Felkiáltó ( ! ), mely Felkiáltás, tsudálkozás, és megſzóllítás utánn tevıdik (DebrGr. 1795: 14). 

Hogy a csodálkozás alatt pontosan mit ért a grammatika, példamondat hiányában nem állapít-

ható meg. 

A kérdıjellel kapcsolatban ebben a munkában sem tesznek említést arról, hogy mely 

kérdések jelölésére használják ezt az írásjelet:  
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Kérdı Jegy ( ? ), mellyet a kérdés utánn teſzünk (DebrGr. 1795: 14). 

Az idézés jelölésére a grammatika az idézıjelet említi. Az írásjel alkalmazásának köre 

ugyanakkor részletesebb, mint az eddig ismertetett munkákban: 

 Felhozó ( „ ) Citationis, mellyel akkor élünk, mikor valakinek ſzavait, ſzóról ſzóra felhozzuk  

beſzédünkbenn, és teſzſzük azt, a felhozott ſzóknak kezdetitıl fogva, minden sornak az elejire,  

egéſzſzenn azoknak végéig. Szokás így írni Altalvivıt is; de jobb leſzſz azt, a mint mondódott tsak illyen  

( - ) lineátskával írni, tartván a két vonást, Felhozó Jelnek (DebrGr. 1795: 15).   

Mint a fenti szövegrészletben olvasható, az idézıjelet csak az egyenes idézés jelölésére ajánl-

ják. Ezenkívül a munka megemlíti azt a korban elterjedt tendenciát, mely szerint ezt a írásjelet 

mindaddig kiteszik, míg az idézet tart.66 Az Általvivıvel (elválasztójellel) a korszakban 

egyébiránt igen ritkán jelölik az egyenes idézeteket. Ez a megjelenítési forma inkább a kéz-

iratok írásjelhasználatára a jellemzı (vö. 5.5.1.3.). 

A zárójel a szöveg értelmének pontosítása miatt tett szövegrészeket jelöli. A zárójel-

nek a korban megfigyelhetı formai változatait ez a mő sem közli:  

 A Rekeſz ( ) Parenthesis, melly néha világosítást, máſzſzor mellesleg való dolgokat foglal magában  

 (DebrGr. 1795: 14). 

A „világosítás” jelölése már az eddigi munkákban is megjelent. A lényegtelen dolgok jelölé-

sének megemlítése viszont többletet jelent. 

A grammatika külön pontban nem foglalkozik vele, de a munka szövegébıl jól látható, 

hogy a megjegyzéseket arab számmal, illetve latin betővel jelölik, és a szöveg közben kisebb 

betővel jelenítik meg. 

Az aposztróf használatának köre bıvül ebben a munkában: 

 Kihagyó (Jegy) Apostrophus ( ’ ) melly a Betők mellé felől tevıdik. Élünk ezzel akkkor 1.) mikor az  

Írásbann, követvénn a kimodást, valamelly Betőt kihagyunk; p. o. az és helyett tsak st így: ’s […]. 2.)  

Mikor az Írásból kihagyunk egéſz ſzótagot is, mint: engem’, lelkem’ […] ezek helyett: lelkemet ’s a t. 

(DebrGr. 1795: 14). 

Mint a fenti definícióból látható, az aposztróf is az írott szöveg sajátjának tekinthetı, létrejö-

vetele az írás fejlıdésének köszönhetı. A definícióban a szövegek minıségébıl, fıként a 

nyomtatott létbıl adódó kérdésre is kitér a munka: 

Szokott Kihagyó Írásainkbann ez is: ’s a’ t. A deákok ezt rövidedenn teſzik-ki így: &c. mi írhatnánk két  

tt kereſztől rántva […], vagy a Nyomtatásbann kereſztől nem rántva […]. Ez sokkal rövidebb a ſzokott 

’s a t.nél […] (DebrGr. 1795: 14). 

A stb. írása egyébként a korban igen eltérı. Hol ’s a’ t, hol ’s a t., ’sat.; ’satt. és ’sa’t. formát 

használnak. Még egy mővön belül is váltakozhat a formája (l. bıvebben 5.8.1.).  

                                                 
66 A grammatika elıtt található Bévezetés elıtt címő részben az idézıjelet viszont csak az egyenes idézet elejére 
és végére teszik ki. Ezt vagy a nyomda beavatkozó szerepével lehet magyarázni, vagy – amennyiben a szedı 
tiszteletbe tartotta a kézirat írásjelhasználatát – a szerzık nem érvényesítették az itt elmondottakat. 



 64

Az aposztróf definíciójánál megjegyzés is található: 

Ha ezen Névmásaiból elmarad is a Kihagyó, így: a, e, ama, eme, ’s a’ t. meglehet: mivel e nélkől is 

ſzámos Húzáſink és Jegyeink vagynak (DebrGr. 1795: 14). 

A fenti megjegyzés az írásjel alkalmazási területének csökkentésére mutat rá.  

A kihagyás- és gondolatjel is megjelenik a munkában: 

Szolgál ezen (—) Lineátska a mai írásokbann és Könyvekbenn Nyugtató Jel (Pausa) gyanánt is; de ak-

kor tevıdni ſzokott a Pont utánn; vagy pedig annalk jelentésére, hogy a kövekezı beſzédnek, nintsen 

ſzoros egygyessége az elébbeniekkel. Mikor pedig ezen Lineátskák sokasítódnak illyen formánn: — — 

— —, ez azt jelenti, hogy a beſzéd valami hijjával vagyon, és magára bízódik az Olvasóra, hogy azt pó-

tolja-ki (DebrGr. 1795: 15). 

A két írásjel azért kerül bele a grammatikába, mert – mint a fenti idézetben is látható – a ma-

gyar nyelvő nyomtatványokban ekkor kezd a kihagyás és a megszakítás jelöltté válni (l. 5.8. 

és 5.9.).  

Az elválasztójelet és a kötıjelet – bár formájukban megegyeznek – az eltérı funkció-

juk miatt külön pontban tárgyalják: 

 Altalvivı, ( - ) mellyel a ſzót a’ sor véginn ſzakaſztjuk-meg, és annak valamelly réſzét, általviſzſzük a  

másik sorba (DebrGr. 1795: 14); 

Kötı Jegy ( - ) Signum Unionis. Élhetünk ezzel, mikor két Magábannérthetıt egy dolognak vagy Sze- 

mélynek jelentésére fordítunk; és azok, ezen Jegy nélkől külön vétetıdnének, vagy kettıs értelmet  

okoznának, mint Bor – Bírom, Barom – Páſztor ’s a t. Ismét, mikor az öſzvetett Igéket megſzaggatjuk;  

p. o. megírom, írd-meg […]. Így az Idegen is megtudhatja, hogy az illyenek öſzve-tevıdött Ígék; hanem  

mikor meſzſze esnek egymástól, ez a Jegy elmaradhat. p. o. meg vólt eleitıl fogva parantsolva […] 

(DebrGr. 1795: 15). 

Míg az elválasztójel a szavakat azért szakítja meg, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a szó a 

következı sorban folytatódik, addig a kötıjel épp azért tagolja a szavakat, hogy felismerhetı-

vé váljanak a részei, megkönnyítve így az értelmezésüket. 

 

4.2.5. Kisded magyar grammatika  

 

A munka A’ BetÊkrcl és BetÊfogásokról címő fejezetben beszél az írásjelekrıl, mert mint írja: 

„Azok a’ jegyzések tehát, mellyekbcl áll a’ Grammatika tartoznak 1.) a’ ſzóknak nagyobb és 

kisebb réſzeire, úgymint a’ betÊkre és betÊfogásokra.67 […] Némelly jelek nem hangot jelen-

tenek, hanem a’ beſzéd meg-ſzaggatására tartoznak, azok a’ jelek vagy eggyesek mint a’ vo-

nás, és pont . , vagy kettcsök mint a’ pontos vonás; és kettcs pont :” (KMGr. 1797: 4, 6).  

                                                 
67 A további kategóriák: 2.) Az eggyenként gondoltatott ſzókra, 3.) a’ ſzóknak öſzvefÊzésére, vagy el-rendelésére 
(KMGr. 1797: 4).  
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Az írásjelek alkalmazását a szöveg értelméhez viszonyítva állapítja meg a munka. A 

grammazika szerint a szöveg értelme lehet függı, ezen belül fél vagy egész, illetve lehet tel-

jes. Ennek megfelelıen az írásjelek funkciói is aszerint változnak, hogy milyenfajta értelmi 

összetartozást jelölnek a szövegen belül: 

Tellyes értelemnek jele a’ pont, egéſz függést jelent a’ kettcspont: fél függést a’ pontos vonás; a’ magá-

nos vonás, egymástól el-ſzakaſztja a’ ſzókat, a’ mellyeket eggyÊvé nem lehet fÊzni. p. o. „ Minthogy az 

„ember, világi életében, ſokat ſzenved; ſct azon felÊl, akarmeddig él, egyſzer oſztán meg-hal: magáról 

„el-felejtkezik, és az okosſággal ellenkezcképen tselekſzik; ha fel-fúvalkodván, ember társát meg-

„útállya, és nyomorgatja.” (KMGr. 1797: 7.) 

A lezárt, tartalmilag egészet alkotó szövegegység jelölése tehát ponttal történik. Ezen belül a 

nagyobb értelmi részek elválasztása ketttısponttal, a kisebbeké pontosvesszıvel. A vesszı az 

értelmi egységeken belüli tagolás általános eszköze. 

A munka még megemlíti a kérdı- és a felkiáltójelet, valamint az aposztrófot (Ki-

hagyás jelét), a kötıjelet (egybefoglalás jelét) és a zárójelet (bé-zárás vagy be-rekeſztés jelét), 

de ezekhez az írásjelekhez meghatározást nem ad (vö. KMGr. 1797: 7). 

 

4.2.6. Vályi András: A’ norma és a’ levél író és A magyar nyelvnek grammatikája 

 

A’ norma és a’ levél íróban – a szöveg céljából adódóan – az Olvasásról címő részben van 

szó A’ könyvekben ’s íráſokban elffordúló jelekrıl. Az írásjeleket a munka kategóriákba sorol-

ja: a ſzókkal kapcsolatos és az értelmes-mondáſok, illetve a hangok’ változtatására alkalmaz-

ható írásjelek. Az elsıbe az aposztróf és az elválasztójel; a másodikba a vesszı, a pontosvesz-

szı, a kettıspont, a pont és a gondolatjel; a harmadikba a paragrafusjel, a kérdı- és felkiáltó-

jel, a zárójel, az idézıjel és a megjegyzés jele68 tartozik (Vályi 1789: 77–78).  

Az elsı két kategória alapján ismét látható, hogyan árnyalódik az eddig értelmi egy-

ségként, illetve periodusként definiált fogalom. Az értelmes mondás, értelmi egység, periodus 

terjedelmét tekintve nagyobb szerkezeti egységet jelöl a szövegben, mint a szó, mivel a sza-

vakkal kapcsolatos írásjeleket a munka külön tárgyalja.  

A munka – céljából adódóan – az olvasás fogalmához köti az írásjel fogalmát és al-

kalmazását. A definíciókban ezért az írásjeleknek az olvasáshoz, a meghangosított szöveg 

értelmezéséhez történı hozzájárulásuk, tehát inkább a beszédhez kapcsolódó viszonyuk kerül 

a középpontba. Fıként a mondat mint értelmi egység tagolására szolgáló és a hangok változ-

tatására alkalmazott írásjeleknél dominál ez a szemléletmód.  Például:  
                                                 
68 A kérdı- és a felkiáltójel, a zárójel, az idézıjel, és a megjegyzés jele a munkában nincs megnevezve, csak a 
jelet közli Vályi. 
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(,) A’ vonás. Az illy jelek után való meg-állapodás az olvasásban kitsiny, mint a’ dolog értelme. 

(;) Pont és vonás. Ez után nagyobb a’ meg-allapodás. 

(:) Kettfs-pont után még nagyobb. 

(.) Pont. Bé-záró pont után legnagyobb, söt néha a’ beſzéd vagy olvasás egy hanggal alább ſzáll. 

(—) A’ meg-ſzÊnés jele, v. pausa  […] 

Minden jelek mellett a’ dologhoz terméſzeteſen alkalmaztatott kevés hang változtatás vagyon. 

Az el-kezdf fejezet’ jele (§) után laſsú szóval kezdfdik az olvasás. 

A kérdés (?) után emelkedik a’ hang. 

Sóhajtás vagy fel-kiáltás (!) után laſsu gyenge a’ beſzéd. 

A’ bé-rekeſztésbe [ ] ( ) zártt ſzók tsendeſebb hangal ſebeſen olvaſtatnak. 

A’ más Iró’ vagy ſzólló’ ſzavai, mellyek mind elfl, mind utól, mind óldalt bal felfl így jegyeztetnek („) 

kemény hanggal olvaſtatnak. 

A’ Meg-jegyzés (*) után halkal (Vályi 1789: 78–79). 

Mint a fenti példákból látható, az írásjelnek a (fel)olvasáshoz kötıdı értelemképzı funkciója 

jelenik meg a definíciókban. Természetesen ez a munka céljából adódik. 

Ugyanakkor két írásjelnél ez a szemléletmód nem érvényesül: 

(’) Az Apoſtroph v. hejánoſság jele elf-fordúl, ha egy magán hangzó, vagy ſzó-tzikkely maradt-ki, p. o. 

A’ mi I ſtenünk’ ſzerelme, egéſzen: Az mi Iſtenünknek ſzerelme. (Vályi 1789:77); 

(- „) el-ſzakaſztás jele. Ez igazitja az olvasót a’ ketté-ſzakaſztott ſzó-tzikkely’ egyben-foglalására (Vályi 

1789: 77). 

Az aposztróf és az elválasztójel meghatározásában talán azért nem érvényesülhet az írásjelnek 

a (fel)olvasás folyamatához kapcsolódó értelemképzı szerepe, mivel e két jel funkciója éppen 

az írásbeli részek hiányának jelölése, ezeket a kiejtésben nem hangosítják meg. 

A magyar nyelvnek grammatikája (1798)69 címő munkában, a Helyes írásról címő fe-

jezetben (1798: 6–1070) Vályi más megközelítésbıl szemléli az írásjeleket. Itt már az írott 

szöveg tagolásához és megértéséhez hozzájáruló funkciójukat emeli ki, a (hangos) olvasáshoz 

kapcsolódó szünetjelölı értéküknek ismertetése viszont ezzel együtt háttérbe szorul.  

A pont meghatározásánál – az eddig ismertetett munkákhoz hasonlóan – elıtérbe kerül 

az értelmi egység tagolásának kérdése: 

A’ Záró pont. /:punctum:/ minden jelek között nevezetesebb azért, mivel e’ jel választya-el a’ beszéd-

nek értelmét, és ez elctt vége szakad, ugy’ folyó gondolat részének, ’s utána a’ beszéd mindenkor nagy 

betÊvel folytattatik (Vályi 1798: 10). 

A pont tehát azokat az egységeket zárja le, amelyek a szövegben értelmileg egészet alkotnak. 

A definícióba bekerül az is, hogy az írásjel után nagybetővel kell élni. 

                                                 
69 Kéziratos munkáról van szó. 
70 Az oldalszámok az újraszámozás utáni oldalakat jelölik. 
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A vesszı, a pontosvesszı és a kettıspont meghatározásaiban – a pont definíciójának 

megfelelıen – a mondat értelmi tagolásának célja fogalmazódik meg. Mivel a három írásjel a 

ponttal lezárt értelmi egységen belüli szerkezeteket jelöli, a funkcióik megállapítása egymás-

hoz viszonyítva történik: 

1. A’ kis görbe vonat, /: Comma :/ akkor fordul elc, az írásban, midcn már a’ Szóllásnak néminémÊ ér-

telme vagyon, és itten az olvasáskor meg këll ëgy keveset állapodni p. o. Szeretem az Istent, Királyo-

mat, Szüléimet, ’s Atyámfiait. sat. (Vályi 1798: 8) 

2. A’ pontos vonat; /:Semicolon:/ mindenkor a’ kerek ponttal zártt beszédetskének nagyobb részeit 

választtya-el egymástól, ’s már az illyen hosz’abb mondásnak nagyobb az értelme, mint az elcbbeni 

jelnek, p. o. Minden oskolába járó gyermekeknek szoross kötelességëk, hogy az Istent féllyék, szor-

galmatosan tanúllyanak, engedelmeskedgyenek, és tanúló társaikat szeressék; mert sat. (Vályi 1798: 9) 

3. A’ két pont: /:Colon:/ tétetik 

a) a’ kerek beszédetskének közepén, 

b) a’ Könyv–Íróknak, vagy hiteles Embereknek mondásaik [után]71 elctt. 

c) az ellenkezc, vagy külömbözc értelmÊ beszédetske között, ’s e’ jel után még nagyobb a’ kerek 

beszédetskének értelme, mintsem az elcbbeni jel után (Vályi 1798: 9). 

A vesszı a mondaton belüli tagolás általános eszköze. A definíciójában még az olvasáshoz 

járuló szünetjelölés kérdése is helyet kap. A pontosvesszı a vesszıhöz képest nagyobb értelmi 

egységeket választ el a mondaton belül. A kettıspont pedig a mondat két fı részét választja el 

egymástól, valamint az ellentétes viszonyban álló, illetve – bár példa hiányában csak követ-

keztetni lehet rá – az egymással okozati viszonyba levı tagmondatok határán alkalmazható. 

Ezenkívül az idézet elıtti használatát is rögzíti a munka. 

A felkiáltójelnél a kívánság, a megszólítás, a sóhajtás és a felkiáltás; a kérdıjelnél a 

csodálkozás és a kérdés jelölése található a definíciókban:  

6. A’ felkiáltás’ jele! /:exclamationis Signum:/ leg inkább a’ kívánságok, megszóllítások, sohajtások, és 

felkiáltások után tétetik. p. o. Adgya a’ jó Isten! bár úgy vólna! jaj meghal! sat. (Vályi 1798: 9) 

7. A’ Kérdezés jele? /:Interogationis Signum:/ minden tudakozások, ’s kérdések [és parancsolások]72 

után tétetik. p. o. leírtad-ë már gyakorlásodot, Ötsém? sat. (Vályi 1798: 9). 

Vályi – mint a két írásjel meghatározásából látható – nem tér ki arra, hogy az írásjelek után a 

szöveg milyen betővel folytatódik. 

Az idézésjelölés kérdése egyfelıl a kettıspont (l. fentebb), másfelıl a nagybetővel tör-

ténı írásmód tárgyalásakor kerül elı:  

Nagy betÊkkel kell írni, mindennek a kezdetét, a’ Zárpont után, a’ nevezetesebb személyeknek, Nem-

zetségeknek, M73éltóságoknak, Tisztségeknek, Tudományoknak, ’s Tárgyaknak neveiket, és ha az 

írásban valamelly idegen rövid beszéd elc fordúl 74 (Vályi 1798: 8).  

                                                 
71 A kéziratban törölve. 
72 A kéziratban törölve. 
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Maga az idézıjel – a kéziratos munkákban megfigyelhetı formai hasonlóság miatt – 

az elválasztójel definíciójában található:  

9. Az által vivc, vagy szót egy’esítc jel = ,, /:Transferent:/ azt jelenti, hogy a’ szó elválasztatott 

egy’mástól ’s a’ következc sorhoz tartozik: ha pedig a’ sorok elctt fordúl e’ jel el c; más’ mondása 

szövettetik ahhoz a’ beszédbe, nagyobb bizonyoságnak, vagy magyarázatnak okáért, ’s illyenkor 

az idegen beszédnek kezdetén, és végére-is helyheztettetik75 (Vályi 1798: 10). 

Az idézıjelet – az elválasztójellel ellentétben – a munka szerint minden sor elejére ki kell 

tenni. 76 Itt sem válik viszont releváns kérdéssé, hogy mely idézési mód esetében lehet alkal-

mazni ezt az írásjelet. Annak a rögzítése viszont, hogy maga az idézet azért ágyazódik a szö-

vegbe, hogy annak értelmét megvilágítsa, újszerőnek mondható az eddig ismertetett, illetve az 

ismertetésre kerülı nyelvészeti munkákhoz képest. 

 A zárójel definíciójában is az eddig megszokott, a szövegértelemhez hozzájáruló, az 

azt világosító, de ahhoz szorosan nem kapcsolódó részek jelölése található. Ugyanakkor a 

formája – a munka kéziratos voltából adódóan – eltér az eddigi, nyomtatott munkákban meg-

figyelhetıktıl: 

5. A’ bézárat jele /:Parenthesis:/ ollyanhoz tétetik az írásokban, midcn a’ beszédetskének világosíttása, 

vagy nagyobb meghatározása végett, valamelly szorossan a’ folyó beszédhez nem tartozó szóllás 

elcfordúl. p. o. bizonyosan leszólgálom /:hogyha ki-telhetik tclem:/ Bátyám Uramnak szívességeit 

(Vályi 1798: 9). 

A hosszabb vagy rövidebb megjegyzések jelölésére a munka a paragrafusjelet ajánl: 

12. A’ Tzikkely, § /:paragraphus:/ egy’ Kisded, vagy nagyobb érthetc, magyarázatokat foglal magában 

(Vályi 1798: 10).  

Az aposztróf funkciójának meghatározása az eddigi munkákhoz képest nem hoz újat. 

Ez az elhagyott betők, illetve szórészek jelölésére szolgál: 

4) A’ rövidítés jele ’ /:Apostrophus:/ különösön gyakorta elc fordúl a’ Magyar nyelvben, mëlly egy’ ki-

hagyott betÊnek, vagy pedig egész’ ki hagyott szótagnak jele. p. e’ ház: a’ tudományok’ haszna, sat. 

(Vályi 1798: 9). 

A kötıjel meghatározása is csak az összetartozó részek jelölését említi: 

10. Az egy’esíttó jel – ,, /:Signum Unionis:/ az ollyan szavak közi tétetik, midcn két egymás mellett 

lévc szó, szorossan öszvetartozik (Vályi 1798: 10). 

A gondolatjel meghatározásában van szó a kihagyás jelölésérıl is:  

                                                                                                                                                         
73 A kéziratban a kis m nagyra javítva. 
74 Kiemelés tılem (Cs. N.). 
75 Kiemelés tılem (Cs. N.). 
76 A munkában ugyanakkor több esetben az elválasztójelet ismétli meg Vályi a sor elején.  
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11. A’ figyelmeztetc szünet jele – /:pausa:/ azt jelenti, hogy az olvaſó értse hozzá, a’ mi elhagyattatott, 

vagy figyelmetesen gondollya-meg, azt a’ beszédetskét, mëlly e’ jel elctt fordúlt elc; ha pedig számos 

apró pauzák fordúlnak elc, jele, hogy ottan valami a’ tárgyból ki-maradt (Vályi 1798: 10). 

 

 

4.2.7. Révai Miklós: A’ magyar nyelv tanításának két részei. Az igaz kimondás, és az igaz 

írás a’ nemzeti oskolákra alkalmaztatva és Elaboratior Grammatica Hvngarica I., valamint 

Kassai József: Magyar Nyelv-tanító könyv 

 

Mivel Kassai József Magyar Nyelv-tanító könyv (1817) címő munkájában tulajdonképpen 

Révai Elaboratior Grammatica Hvngarica-ját (180377) fordítja le, ezért – Kassai mővére hi-

vatkozva – a két szerzı munkáit egybe tárgyalom. Ugyanakkor Kassainak Révai munkájához 

főzött megjegyzéseit minden esetben közlöm. Továbbá itt ismertetem [Révai Miklós]: A’ ma-

gyar nyelv tanításának két részei. Az igaz kimondás, és az igaz írás a’ nemzeti oskolákra al-

kalmaztatva78 (1779) címő mővének idevágó részeit.  

 Révai és Kassai munkáinak elemzése után láthatóvá válik, hogy a korszakban – miu-

tán a grammatikákba és az ortográfiákba bekerülnek az írásjelhasználatra vonatkozó részek – 

egyre többet és egyre részletesebben foglakoznak az írásjelek alkalmazásának kérdésével. Az 

itt bemutatott definíciókban – és majd a késıbbiekben Verseghynél is (4.2.5) – már az írásjel-

nek az írott szöveghez főzıdı kapcsolata kerül elıtérbe.  

Kassai – így a fentiek alapján Révai 1803-as munkája is – több részben tárgyalja az 

írásjelhasználatra vonatkozó téziseket. Elıször a II. részben (Szabásban) találhatók az írásjel-

használatot is érintı pontok. A nagy betÍkkel való írásról címő alfejezetben a mondathatár 

jelölése fogalmazódik meg: 

 Nagy betÍvel kezdjük írni a’ beszéd kezdetét. A’ beszéd folytatásábann az újj fejezeteket a’ böket  

[’pont’] utánn nagy betÍvel kezdjük; és még a’ kérdés’, és fel-kiáltás’ jegye utánn, az teljesenn  

végezvénn a’ mondást. A’ két böket utánn is nagy betÍvel élünk, valakinek szavait fel-hozánn  

[…]. Azutánn a’ versekbenn mind egygyik verset, ha mindjártt nem teljes értelmÍ-is, nagy betÍvel  

kezdjük […] (Kassai 1817: 51).  

A fenti idézetbıl látható, hogy az eddig értelmi egységként és periodusként definiált szöveg-

egység fogalma ismét árnyalódik. Ezzel együtt az azt jelölı írásjelek alkalmazásának kérdése 

is releváns kérdéssé válik. Ismét megfogalmazódik az a – vizsgált nyomtatványokban már 

                                                 
77 Az elsı rész megjelenésének dátuma. 
78 Mint azt a fejezet bevezetésében is rögzítettem, ez a munka megegyezik [Révai Miklós]: A’ Magyar Nyelvnek 
helyes írása és ki-mondása-felcl kettcs tanúság a’ vagy Ortográfia (1780) címő munkájával. Ezért az 1779-es, 
korábbi kiadásból dolgozom úgy, hogy azt az 1780-as munkával részletesen összevetettem.  
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megszilárdult (l. 5.1.2.1.) – tendencia, amely szerint a mondatkezdést – az írásjel alkalmazása 

mellett – nagybetővel is jelölik. Újnak számít a fenti idézet második része. Mint az már több-

ször elıkerült, a korszakban még igen elterjedt a felkiáltó- és kérdıjel használata mondat köz-

ben is úgy, hogy a mondat kisbetővel folytatódik. Itt viszont már azt is rögzítik, hogy ez a két 

írásjel is a mondatzárás jelölésére szolgálhat abban az esetben, ha az értelmileg lezártnak te-

kinthetı egység végén állnak. A mondatzárás, az értelmileg lezárt szövegegységek jelölése a 

fenti idézet alapján tehát egyaránt kötıdik az írásjelhez és vele együtt a nagybető alkalmazá-

sához.  

A fenti meghatározás az egyenes idézet nagybetővel történı kezdésének a nyomtatvá-

nyokban már megszilárdult tendenciáját (vö. 5.5.1.1.) is rögzíti.  

A vers formai ismertetıjegye, miszerint az új sorokat nagybetővel kezdik, szintén a 

nyomtatványokban már megszilárdult tendenciának tekinthetı. Ugyanakkor ennek kérdése 

elıször jelenik meg grammatikában. Ez összefüggésbe hozható azzal, hogy az írott, az ún. 

eminens szöveg (l. 1.1.) (ki)alakulásával együtt az eltérı szövegtípusok is alakítják a szöveg-

értelmük kifejezésére alkalmas szerkezeteket és jelölési módokat.  

Az írásjelek és alkalmazásuknak kérdései részletesebben a IV. Szabásban, a Helyes-

írási jegyekrfl címő fejezetben találhatók. Mind Révai (1803), mind Kassai (1817) három 

részre osztja az írásjel kategóriáját. Az elsı: a Hangot jelentf jegyek, a második: az El-válaſztó 

jegyek, a harmadik: a Világosító jegyek csoportja. A Hangot jelentf jegyeken A’ Beszéd hang-

ját jelentf jegyeket értik. Ide sorolják a kérdı- és a felkiáltójel. Az El-válaſztó jegyeken belül 

beszélnek a pontról, a kettıspontról, a pontosvesszırıl és a vesszırıl. A Világosító jegyek 

címő fejezetben – mely elnevezés, bár szövegszerő magyarázat nincs a grammatikákban, a 

szöveg értelmezéséhez elengedhetetlen információkat, illetve ezen információk hiányát jelöli 

– a következı írásjeleket tárgyalják: zárójel, aposztróf, kötıjel, idézıjel, gondolatjel és az ún. 

kihagyásjel, valamint a jegyzés jele, tehát a megjegyzéseket jelölı jelek. 

Révai ortográfiájában A’ Meg-külömböztetf jeleknek jó alkalmaztatásáról címő feje-

zetben (1779a: 15–19) szól az írott szövegben alkalmazható írásjelekrıl. Mint írja: „Nem 

utólsó gondot érdemel az Igazírásnak ama’ réſze, melly az írás közbenn, annak tellyeſebb, és 

könnyebb értelmére külömbféle jeleket felrakogat. Ezekre különöſen kell tartanunk” ([Révai] 

1779a79: 15). Külön fejezetben (A’ jelekrfl, mellyek az olvasás-közbenn elfeſnek) (1779a: 28–

                                                 
79 Az 1780-as kiadásban ez így hangzik: „Nem utólsó gondot érdemel a’ helyes írás Meſterségének az a’ réſze, 
melly azokról a’ jelekrfl vagyon, mellyek az íráſnak tellyeſebb, és világoſabb értelmére vezetnek. Ezek pedig 
tartoznak vagy tsak a’ szókra magokra, vagy pedig a’ már öſzverakott ſzókra” ([Révai] 1780: 17). 
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30) tárgyalja az írásjelek meghangosítását, például: „ veſzſzf, ennél a’ jelnél megállapodik az 

ember a’ hangal, a’ míg azt kimondhatja, hogy egy” ([Révai] 1779a: 29).    

Révai (1803) és Kassai (1817) tehát az olvasáskor alkalmazható szünetjelölést is be-

vonja a definíciókba, Révai (1779) viszont – mivel külön tárgyalja az írást és az olvasást – 

nem keveri az írásjel két szerepét. Például: 

A Böket (Punctum, máskép’ szúrat, vagy szúrvány.) a’ periodusnak, és akár-melyly értelmes mondás-

nak végére tétetik, a’ hol a’ szó ki-tetszf-képpen le-esik, és a’ beszédbenn, vagy olvasásbann hoszszabb 

nyugvás leszen (Kassai 1817: 62, vö. továbbá Révai 1803: 178).  

Mint látható, a pont definíciójában a meghangosított szöveg kérdése is helyet kap.  

 A pont meghatározásában Révai 1803-as mőve, illetve Kassai munkája csak a mon-

datzárás funkciójára tér ki, a rövidítésre használt pontról – mivel más szövegbeli funkciót 

jelöl – még a Világosító jegyek között sem szólnak. 

Révai korábban keletkezett ortográfiájában viszont az alábbiak olvashatók:  

(.) végpont. 

1) a’ ſzó-kötéſnek , vagy a’ kerekbeſzédnek a’ végén ſzokott lenni, p. o. a’ ki ſzégyenli az imádságot,80  

ſzégyenl[i]  Isten’ barátja lenni. 

2) A’ megrövidíttetett, a’ vagyis inkább félbeſzakaſztott ſzavakbann, p. o. Mark. Tull. Tzitzeró, ’s a’ t. 

([Révai] 1779a: 17). 

Mint a fenti idézetbıl látható, az ortográfia meghatározásában a rövidítés ponttal történı jelö-

lésére is kitér Révai. 

A fenti idézet elsı pontjához a ſzókötéſ és a kerekbeſzéd fogalmát is érdemes idézni:  

 A’ Szókötés olly beſzéd, mellynek tellyes értelme vagyon. Több ſzókötéſeket, mellyeknek egyikét  

máſika nélkÊl meg nem lehet érteni, Periodus, azaz, Kerekbeſzédnek mondunk ([Révai] 1779a: 28).  

Összekapcsolva a fentieket a pont definíciójával, ismételten látható, hogy a pont egyik funk-

ciója az értelmileg egésznek tekinthetı szövegegység lezárása. 

A kettıspont, a pontosvesszı és a vesszı – bizonyos szövegbeli részek jelölésének ha-

sonlósága miatt – egymáshoz viszonyítva történik a két grammatikában: 

A’ Kettfs böket, melyly leg-inkább a’ periodus’ egygyik részének a’ másiktól meg-választásra való,  

egygyszer ’s mind valamivel rövidebb nyugvást, és pihenést jelent, mint maga az egyenes böket81, p. o. 

Mivel a’ hadnak nemérfl szólottam már: most annak nagy volttáról szólok egygy  keveset. […] (Kassai 

1817: 62, vö. továbbá Révai 1803: 178) 

A’ böketes vonással rövidebb pihenéssel a’ periodus-bann élünk, midfnn annak az elsf, vagy második 

 részét több tagra fel-osztjuk; mert a két része közé a’ periodusnak kettfs böketet írunk p. o. Nekem  

ugyan olylyan kellemetes vala ezen munkának elkészÍlése: hogy nem tsak el-törlötte vénségemnek  

minden baját; hanem még könynyÍvé, és vidámmá tette vénségemet (Kassai 1817: 62–3) 

                                                 
80 Az 1780-as kiadásban itt nincs vesszı! 
81 Kiemelés tılem (Cs. N.). 
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A vonásnak leg-rövidebb a’ nyugvása, ’s elf-ször a’ kisebb értelmes-mondásokat választja-el, p. o. A’  

választottak Délfusba küldenék, hogy meg-kérdenék Apollót (Kassai 1817: 63, vö. továbbá Révai 1803:  

179).  

Az idézett szövegrészekbıl látható, hogy a tagmondathatárok és az azon belüli szerkezetek 

jelölésére használják a három írásjelet. A definíciók azt is rögzítik, hogy (fel)olvasáskor mek-

kora szünetet kell tartani az egyes írásjeleknél. 

Révai ortográfiájába ez nem kerül bele: 

(,) veſzſzf, a’ ſzavakat el-válaſztja, mellyek nem függnek egymáſtól ſzükségesképen, azonbann azon egy 

ſzókötéshezz tartozandók: sftt a’ kiſebb ſzókötéſeketis, mellyek réſzei a’ kerekbeſzédnek. Példánk lehet 

a’ következendf: Demokritus82 Aténának nemes lakóſa83 ſzép gazdagsága, nagyſzívÍsége, és mély 

tanúltsága miatt vigaſztaláſokra vólt a’ ſzegényeknek, példájokra a’ gazdagoknak, és hazájának 

ékeſségére. ([Révai] 1779a: 16) 

(;) pontos veſzſzf, oly ſzókötés elftt áll, melly az elfbbenit bfvebben magyarázza, vagy feloſztja a’ tagok-

ra, p. o. a’ kints ugyan,84  és a’ betsület ſzép tekéntetbe helyheztetik az embert; de vallyon tehetike85 bol-

doggá? ([Révai] 1779a: 17) 

(:) kettfs pont 

1) helyheztetik a’ kerekbeſzédnek elfbbi, és utóbbi tagja közé. p. o. ha téged hivatalidnak véghezz vite-

lekre az Iſten’ ſzeretete nem élleſzt: ne kérkedj jóságos tselekedeteddel, és tudjad, hogy minden hijával 

vagy. 

2) idegen beſzédnek elfhozatáſa elftt, p. o. kérdezik vala Iézuſt, ha kelle a’ Tsáſzárnak adót fizetni;  

erre e’ vólt a’ felelet: adjátok-meg azt a’ Tsáſzárnak, a’ mi a’ Tsáſzáré, és az Iſtennek, a’ mi az Iſtené. 

3) olly ſzókötésekközé, a’ mellyek épen külömbözf dolgot öſzvekötnek vagy egybevetnek, p. o.  

Barabáſnak, ki ſzámtalan gyilkoſsági miatt ſokſzor halált érdemelt, meg engedett Pilátus: Kriſtuſt ellen-

ben, kibenn ſenki ſemmi vétket nem talált, halálra kárhoztatta. ([Révai] 1779a: 17–18.) 

  A három írásjel – Révai 1803-as és Kassai munkája alapján – külön-külön további 

funkciók jelölésére is alkalmas. Egyenes idézésnél – mint az a fentebbi, Révai (1779a) példá-

ból is látható – az idézı mondatot az idézettıl kettıspont választja el. Továbbá a tartalomvá-

rás funkcióját is – felsorolások tagjai elıtt – ez az írásjel jelöli:  

 p. o. két dolog neveli az Ifjúságot: a tudomány, a’ jóságos erkflts (Kassai 1817: 62, vö. továbbá Révai  

 1803: 179).  

Pontosvesszı jelöli az ellentétes viszonyú tagmondatokat: 

Azutánn a’ kisebb egygy dologról való értelmes mondásokbann; de a’ melylyek ellen-vetf foglalókkal  

el-választatnak, p. o. szép testbenn; de sokkal szebb lélekbenn (Kassai 1817: 63, vö. továbbá Révai  

1803: 179).  

Valamint ez az írásjel jelöli a közös témához tartozó tagmondatokat határát: 
                                                 
82 Az 1798-as kiadásban itt már vesszı van. 
83 Az 1798-as kiadásban itt már vesszı van. 
84 Az 1780-as kiadásban nincs vesszı. 
85 Az 1798-as kiadásban kötıjellel járul a kérdı partikula az igéhez.  
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p. o. Hozzá látnak a’ prédáhozz. Ezek bfrét nyúzják; mások aprítják; mások nyársra húzják; am-azok az  

üstöket készítik; mások tüzet raknak (Kassai 1817: 63, vö. továbbá Révai 1803: 180).  

A mondaton belül az azonos szerkezeti helyen álló, tehát azonos mondatrészt betöltı mondat-

részek felsorolásának jelölése vesszıvel történik: 

p. o. El-mentt, meg-szökött (Kassai 1817: 64, vö. továbbá Révai 1803: 181). 

A közbevetés jelölésére – a zárójel mellett (l. késıbb) – a vesszıpár használatát is ajánlja 

mindkét munka: 

Annak-utána az értelmes-mondások és periodus’ tagjai közé vetett aprózott mondásokat (incisa) választ 

ja-el [a vesszı], p. o. valljon, úgy-mond, téged látlak e itt? (Kassai 1817: 64, vö. továbbá Révai 1803: 

180–181.) 

A kérdı- és a felkiáltójellel külön, A’ Beszéd hangját jelentf jegyek címő alfejezetben 

foglalkozik Révai (1803) és Kassai. A két jel a következı meghatározás miatt kerül külön 

csoportba: „ollyatén jegyek, melylyek a’ Beszédnek hangját, vagy az élf szót, és a’ szólónak 

indúlatjait ki-jelentik” (Kassai 1817: 59).  

A kérdés pontosabb körülhatárolásával a kérdıjel alkalmazásának leírása pontosabbá 

válik. A szövegbe nem egyenes módon ágyazódó kérdések jelölése például elsıként itt jelenik 

meg:  

1.) Kérdf jegyet az egyenes kérdés utánn tészünk, és pedig az értelmes mondás (sententia) végére, a’  

hol a’ szót ki-tetszf, és szembe-tÍnf-képpen fel-emeljük, p. o. ki vagy te? De midfnn a’ kérdést tsak  

beszéllgetve hozjuk-elé, akkoronn annak jegyére nintsen szükség, p. o. Nem tudom, mi tévı legyek 

(Kassai 1817: 59, vö. továbbá Révai 1803: 175).  

Mint a fenti idézetbıl látható, a kérdıjel használatát csak az egyenes kérdések után tartották 

jónak.  

A fájdalom, az öröm, a szomorúság, a csodálkozás, a bosszankodás stb. nyelvi funkci-

ója reprezentálódhat lexikális elemmel, ugyanakkor – mint az a felkiáltójelnél olvasható – e 

nyelvi eszközzel mindig együtt jár az írásjel alkalmazása is:  

2.) A’ fel-kiáltó jegyet azon-közbe vetfk-utánn teszjük, melylyek a’ fájdalom’, öröm’, szomorúság’,  

tsudálkozás’, bosszankodás’, és egyéb indúlatok’ hangját teszik-ki, p. o. jaj!, haj!, húj!, ejnye!, ah! ’s t.  

eff. Ha a’ közbe-vetfkhezz némelly szók, vagy értelmes mondások vagynak tétetve, a’ fel-kiáltó  

jegy ezen mondások utánn szokott tétetni, p. o. Jaj nekem szegénynek! Némelylyek pedig a’ közbe- 

vetfket vonással (commate) választják-meg, és a’ fel-kiáltó jegyet az értelmes mondás utánn teszik,  

p. o. Ó, én szerentsétlen ember! Azonn kivÍl a’ fel-kiáltó jegyet minden értelmes szólás utánn, melyly  

hathatósann, és erfbfl mondatik-ki, szokttunk tenni p. o. Éljen a’ Királyunk!86 (Kasai 1817: 59–60, vö.  

továbbá Révai 1803: 178.) 

                                                 
86 Révainál még egy szemléletes példa erre: „Mi tsendesen folyna az embereknek éltök: ha kiki, az igazságot, és 
az egyességet ſzeretné!” (1803: 176). 
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Viszont mint azt a fenti idézet is mutatja, nemcsak indulatszók alkalmazásával lehet kifejezni 

felkiáltást, hanem az önmagában alkalmazott felkiáltójellel is. A definíció végén az eddig 

ismertetett munkákhoz képest új dolog olvasható, amely szerint a felkiáltójel alkalmazható 

bizonyos kérdések után is: 

A’ fel-kiáltás némi-koronn hasonlit a’ kérdéshezz, melyly esetbenn még-is fel-kiáltó, nem kérdf  

jegygyel élünk, p. o. Mi tsendesenn folyna az emberek’ élete: ha ki-ki az igazságot, és az egyenességet  

szeretné! (Kassai 1817: 60, vö. továbbá Révai 1803: 176.) 

Révai 1779-es munkájában a felkiáltó- és kérdıjel használatának köre megegyezik a 

fentebb ismertetettekkel. Természetesen – a már említett ok miatt – a meghatározásokból itt is 

hiányzik az írásjelek meghangosításának a kérdése: 

(?) a’ kérdésjel, a’ valóságos kérdés után, p. o. Ádám! hol vagy? nem pedig, mikor tsak emlegetf  

félbenn vagyon a’ kérdés, p. o. kérdi az útas, mellyik légyen az igaz út. ([Révai] 1779a: 18) 

(!) felkiáltásjel, minden hatható megſzóllítáſok, és minden indúlatos felkiáltáſok utánn, p. o.  

o ſzerentsétlen fejem! mit veſztékel, mikor elvesztém ártatlanságomat! ([Révai] 1779a: 18.) 

Mint látható, a definíciók nem olyan részletesek, mint a grammatikákban. A megszólítások 

felkiáltójellel történı jelölése viszont a grammatikák szövegében nem jelenik meg. 

Révai (1803) és Kassai külön, a Világosító jegyek címő alfejezetben tárgyalja a szöveg 

értelmezéséhez elengedhetetlen információkat, illetve ezen információk hiányát jelölı írásje-

leket. Itt a zárójel, az aposztróf, az elválasztójel, az idézıjel, a kihagyás-, illetve a gondolatjel, 

valamint a megjegyzéseket jelölıkrıl szólnak. 

Az 1779-es Révai-munka e kategórián belül külön tárgyalja a Magokra a’ szókra tar-

tozó, illetve A’ szókötéseknek külömböztetésekre szükséges írásjeleket. Tehát külön kategóriá-

ba sorolja a szó, illetve a szónál nagyobb terjedelmő szövegegységek írásjeleit.  

Az egyenes idézet jelölésére alkalmazható idézıjelrıl az 1803-as, illetve az 1817-es 

grammatikák az alábbiakat írják: 

 Fel-hozás’ jegyéÊl (signum citationis) egygy-más mellé írtt kettfs vonással („) élünk, midfn valakinek  

szavait szóról szóra fel-hozjuk írásunkbann, és azon jegyel a’ fel-hozott szók’ kezdetétfl-fogva minden 

 sornak az elejére-is teszjük; azon szók’ végénn pedig a’ jegyet szarvval fel-fordítván írjuk fonákul, és  

fenékÊl87 (Kassai 1817: 73, vö. továbbá Révai 1803: 186). 

Pontos megfogalmazás látható a fenti idézetben. Egyrészt az írásjel formájáról pontos képet 

ad minkét munka, másrészt rögzítik azt a korban elterjedt szokást, miszerint az idézıjelet 

minden sor elején kitették addig, ameddig az idézet tartott. A jelölı funkció tekintetében is 

példaértékő a megfogalmazás: csak az egyenes idézés jelölésére ajánlják ezt az írásjelet.  

Az 1779-es Révai-munkában az idézıjel alkalmazási körének kérdése jóval rövidebb: 

                                                 
87 Ún. 66-os forma (“). 
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(„) idézésjel, vagy elchozásjel88, elején, és utólján a’ hoſzſzabb beſzédnek, mellyet másnak vagy 

beſzédébcl, vagy írásából elchozunk ([Révai] 1779a: 18). 

Hogy hosszabb idézeten mit ért Révai, a példamondat hiányában nem lehet megállapítani.  

A Világosító jegyek csoportjába sorolva Révai (1803) és Kassai a Jegyzés jeleit ismer-

tetik, amelynek jelölı funkciójáról nem, csak formájáról írnak: 

 A jegyzés jelei (signa notarum) vagy tsillagotskák, vagy keresztetskék, vagy sokkal alkalmatosbbak a’  

Magyarbann az a, b, d, betÊk, és Arábiai számok (Kassai 1817: 74, 187). 

Révai 1779-es munkájában a jel használati körét is kifejti: 

(*) mutatójel, mutatótsillag valami dolognak ſzükséges megvilágosíttatását jelenti alól oda  

függeſztetettnek lenni. A’ tsillag helyett egyébként betÊketis ſzoktak bétsukó jelek közé tenni, p. o. (a)  

(b) (aa) (bb) ’s a’ t. ([Révai] 1779a: 19). 

Tehát azoknak a szövegrészeknek jelölésére ajánlja ezt a jelet, melyek közvetetten, de hozzá-

járulnak a szövegértelem kialakításához. 

A két grammatikában a zárójel funkciója a szöveg értelmezéséhez elengedhetetlen in-

formációk elkülönítése a szöveg egészétıl: 

 A’ rekesz (Parenthesis) melylynek két egymás ellenben fordúló kör (arcus) ( ), vagy egyenes két ajtó-fél  

| | a’ jegye89, magábann foglalja néha a’ meg-világosítást, másszor a’ mellesleg való dolgokat, a’ 

 melylyeket az olvasásbann sebesbbenn, — és gyengébb szóval szokás el-mondani (Kassai 1817: 64,  

vö. továbbá Révai 1803: 181). 

Révai 1779-es munkájában ez így hangzik: 

[ ] vagy ( ) bétsukójelek90, ollyaſt valamit tſuknakbé, a’ mi a’ jelen való beſzédnek értelmére ſzolgál  

ugyan, mindazonáltal ſzükségképen nints azzal egybekötve, p. o. még nem tudod, Szerviuſom (ugy mond  

Tzitzeró ennek a’ nevezetes ékeſenſzóllónak) a’ polgármeſterségnek megnyerc fortélyait  ([Révai]  

1779a: 18). 

Mint a fenti idézetekbıl látható, a munkák a zárójel formáját is rögzítik.  

Az aposztrófnak Révai grammatikájába található meghatározáshoz Kassai megjegy-

zést főz: 

 A’ ki-hagyó-jegy (Apostrophus) hasonló a’ vonáshozz, melyly a’ ki-hagyott betÊ-helyett tétetik, p. o. a’,  

e’ (Kassai 1817: 64, vö. továbbá Révai 1803: 180–182). 

Jegyzés. Baróti Szabó Dávid a’ Magyarság’ virágjaiban ki-hagyó jegygyel a’ Szónak közepénn-is él. Ez 

 nem tetszik Révainak; de ok nélkÊl; mertt tsak olylyan figura a’ Grammatikábann az Apocope, mint az  

Apharesis, és Syncope, valamint tehát Apocope-által a’ szónak végénn el-hagyatvánn a’ betÊ, azt  

Apostrofussal jegyezjük-meg (Kassai 1817: 65).  

Kassai a megjegyzésében arra is hivatkozik, hogy a latin nyelvben is találni hasonló jelensé-

get például: Deorum helyett Deum, Deûm. Ezért a magyar is írhatná így pl. a tudom rövidebb 
                                                 
88 Az 1780-as kiadásban Emlétés-jel (l. [Révai] 1780: 19). 
89 Révai még megemlíti a kapcsos zárójel formáját is [ ] (l. 1803: 181). 
90 Az 1780-as kiadásban zár-jelek (l. [Révai] 1780: 19). 
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formáját: tôm (1817: 65).  Ennek kapcsán tovább megy: véleménye szerint nehéz ezt a ma-

gánhangzón használatos mellékjelet alkalmazni azoknál a magyar magánhangzóknál, amelye-

ken már amúgy is vonás van. Ezért jobb a szó közepén is az aposztróffal élni, például: szá’m 

(vö. Kassai 1817: 65). 

Az írásjel kapcsán Kassai még egy kritikát főz Révai munkájához:  

 Azt is mondja Révai, […] hogy az ilylyenebenn: Szentek élete, Magyarok Királya ’s t. eff. helytelenÊl  

tétetik a’ ki-hagyó jegy, […] ’s ígéri, hogy ezt meg-fogja mútatni a’ Szintakszisábann, de az f  

Szintakszissát ki-nem nyomtaták (Kassai 1817: 66). 

Az azóta már kinyomtatott Szintaxisból sajnos kimaradt a fenti megjegyzésben is hiányolt 

magyarázat. Kassai az ilyen szerkezetek írásánál is következetesen jelölni kívánja az elmaradt 

szórészt, tehát a Szentek’ élete formát tartja megfelelınek (vö. Kassai 1817: 66).  

Révai az 1803-as munkájához képest az 1779-es ortográfiájában pontosabban fogal-

mazza meg az aposztróf használati körét: 

(’) rövidítésjel, ott ſzokott fellyÊl lenni, és ugyanazon a’ réſzen, a’ hol valami betÊ, vagy hang kimarad, 

p. o. a’, ama’, ’s, engem’, az, amaz, és, engemet helyett. Tehát zs helyett roſzúl íratik ’z, mivel  

nints elfl az s, melly itt elmarad, hanem utól, azért jobb z’, vagy ’s ([Révai] 1779a: 16). 

A meghatározásban az aposztróf helyzetére hívja fel Révai a figyelmet. Ez azért szükséges, 

mivel a nyomtatványokban a 17. század közepétıl egészen a 19. századig megfigyelhetı az 

általa helytelennek ítélt használat (l. 5.8.1.1.).  

A kötıjel szintén az ún. Világosító jegyek közé kerül a grammatikákban: 

 Kötf jegygyel (signo unionis) (-) élünk az ösz-szókbann midfnn a’ beszédnek nyoltz részébfl két vagy  

több értelmes szót öszsze-kaptsolunk egygy dolognak jelentésére (Kassai 1817: 66, vö. továbbá Révai 

1803: 182). 

Révai 1803-as meghatározásához ismét kritikát főz Kassai: 

 Némelylyek Révaival azt tartják, hogy az írás’ tarkázásának el-kerÊlése végett az ösz-szókbann a’ kötf  

jegy el-maradhat; de még-is az ösz-szó’ részei egygymástól kevés üres helylyel választassanak-meg, p.  

o. haj szál. Leg-inkább pedig olylyankortt maradhat-el […] és üres hely-hagyás és köznélkül öszsze ír 

ják, mint a’ tf-szókat, p. o. szemfldök (Kassai 1817: 67).  

Majd hozzáteszi, hogy a különírás „nem rossz újjmód”, de az egybeírással nem ért egyet, mi-

vel a szó értelmét nem adja vissza. Például a megévettrıl így nem tudni azt jelenti-e ’meg-

évett’ vagy azt, hogy ’megé-vett’. Sıt ezt szokásnak sem nevezi, mivel csak egy-két író él 

ezzel (vö. Kassai 1817: 68–9). Mindezekhez érdemes hozzátenni, hogy Révai mővében nem 

külön, hanem egybe írja pl. a hajszál szót (l. Révai 1803: 181). 

Az 1779-es Révai-munka errıl az írásjelrıl rövidebben szól, mint az 1803-as. Sıt, itt 

egy meghatározás tárgyalja a kötı- és az elválasztójelet: 



 77

(-) Oſztásjel91, jelenti a’ rend’ végén el nem férhetf ſzónak elválaſztatott hangjait általvittetteknek lenni   

a’ következendf rendre, következendcképen aztis öſzve kell olvaſni. 

Ezzel a’ jellel igen éltenek az elctt, és még moſtis ſokan, a’ foglalt ſzavakbannis a’ foglaló réſzeknek  

külömböztetéſekre, p. o. meg-írtam, egy-szer, mind-azon-által, ’s ’a t. De mivel az igen alkalmatlan az  

írás közbenn, más nemzeteknek példájokra miis tsak elfogjuk hagyni, és egybeírjuk a’ foglalt réſzeket: 

 megírtam, egyſzer, mindazonáltal, ’s a’ t.92 ([Révai] 1779a: 16). 

Az ún. kihagyás- és gondolatjel a grammatikákban közös pontba kerülnek, de mindkét 

szerzı kijelenti, hogy azért, mert a két eltérı funkció jelölésére tulajdonképpen ugyanaz az 

írásjel, a gondolatjel alkalmazható: 

 Ugyan azon egygy jegye vagyon a’ nyugvásnak, pihenésnek (Pausa) és a szó’ el-hagyásának, egygy  

hosszabb lineátska (—) (Kassai 1817: 73, vö. továbbá Révai 1803: 186).   

Majd a forma alapján is megkülönböztetve tárgyalják a két különbözı funkciót jelölı írásjelet. 

A megszakítás különbözı eseteiben ugyanis csupán egy, a kihagyás funkciójában több vonás 

alkalmazását tartják megfelelınek. A gondolatjel funkcióját tehát az alábbiakban összegzik: 

Ezen jegy a’ böket utánn szokott tétetni, vagy azértt, hogy az ember az olvasott dolgot vegye gondolóra,  

vagy pedig annak jelentésére, hogy a következendf beszédnek nintsen szoros egygyessége az 

elfbbeniekkel (Kassai 1817: 73–74, vö. továbbá Révai 1803: 186–187). 

A kihagyás jelölésére a gondolatjel halmozását ajánlják, ezekkel a szavakkal: 

Mikor pedig ezen jegyet többször írjuk: egygy-más utánn ilylyen képenn: — — — — ez azt jelenti, 

hogy a’ beszéd valami híjával vagyon, és magára bíztatik az olvasóra, hogy azt egészítse ki (Kassai 

1817: 73–74, vö. továbbá Révai 1803: 186–187). 

Révai 1779-es munkájából kimarad a kihagyás jelölésének kérdése. A gondolatjel 

használati köre viszont kifejtettebb: 

( - ) nyugvásjel.93 

1) Néha a’ kezdett beſzédet egéſzen félbe ſzakaſztja hathatóſabb indúlattal mintegy elfojtva, p. o. erre a’  

vágyódáſra, melly reánk hozta az átkot, mikoron te a’ paraditsombann — o nyomorúltak! ám tsak  

hamar pirúlni fogunk a’ ſzemrevetéſekre. 

2) Néha tsak egy kevés ideig, míg a’ forró indúlat valamennyire meghÊl, p. o. de a’ te végezéſed ez,  

hogy meghaljon —  o  tehát légy ſegedelmére ſzörnyÊségekkel tellyes vég órájábann. 

3) Néha pedig úgy alkalmaztatik, hogy az olvasót, vagy a’ hallgatót a’ következendfkbe foglaltatott va-

lami dologra, vagy a’ már mondottakra épen váratlan gondolatra felébreſzſze, p. o. Az élet, vagy az ha-

lál —  az ég, vagy pokol  — vallyon ſokáig kelle eltekélleni,  mellyikét válaſzſzuk? 94 ([Révai] 1779a: 

19.) 

                                                 
91 Az 1780-as kiadásban foglaló-jel (l. [Révai] 1780: 17). 
92 A meghatározás utolsó mondata az 1780-as kiadásban nincs benne. Az 1780-as kiadás – az 1779-essel ellen-
tétben – egyébiránt következetesen alkalmazza a kötıjelet.  
93 Az 1780-as kiadásban az írásjel (-) formájú (l. [Révai] 1780: 20).  
94 Az 1780-as kiadás példamondata ettıl igen eltér: az élet, vagy az halál az ég, vagy pokol vallyon ſokáig kell e 
meg - tanátskoznunk, mellyikét válaſzſzuk? ([Révai] 1780: 20).  



 78

A fenti meghatározás összegzi azokat az esetek, amelyek jelölésére a korabeli nyomtatvá-

nyokban gondolatjelet használnak (vö. 5.9.).  

Révai ortográfiájában még egy írásjelrıl, az ún. Kezdet-jelrıl is szól:  

 (§) kezdetjel, eloſztja a’ beſzédet külömbféle tzikkelyekre, vagy tagokra ([Révai] 1779a: 18). 

Vagyis ezt a jelet a bekezdések, illetve a szöveg részeinek és fejezeteinek jelölésére ajánlja. 

 

4.2.8. Magyar Grammatika, mely fcképpenn a’ déák nyelv tanúlására készőlı magyar 

gyermekek számára íródott95  

 

A munka az utolsó részben foglalkozik az ún. megszaggató jegyekkel, mivel „A’ helyes írásra 

tartozik utoljára a’ beszédnek vagy az írásnak bizonyos jegyek által való megszaggatása” 

(MGr. 1808: 14). A munka minden írásjelrıl ír, sıt az eddig ismertetett grammatikákhoz ké-

pest újdonságnak számít, hogy a gondolatjelrıl és a kihagyás jelérıl, valamint az elválasztó-

jelrıl és a kötıjelrıl – a különbözı funkciók jelölése miatt – külön beszél. A grammatika az 

írásjeleket fıbb funkciók szerint tárgyalja, de nem csoportosítja. Az írásjelek meghatározásai 

igen rövidek, és – mint az már az eddig bemutatott grammatikáknál is többször megfigyelhetı 

– a jelek használatát a hangos olvasástól, a meghangosított szövegtıl nem függetleníti. 

A munka röviden érinti a pont alkalmazásának kérdését: 

A’ Pont (punctum) (.), mely a’ telyes értelmő beszédet bérekeszti (MGr. 1808: 15). 

Mint a fenti idézetbıl látható, a munka sem itt, sem késıbb nem tér ki a rövidítés jelölésére. A 

meghatározásban csak az írásjel értelmi tagolófunkciója áll. 

A vesszı és a pontosvesszı – mint az eddigi nyelvtanokban és nyelvtanfélékben több 

esetben – szintén az értelmi tagoláshoz köthetı: 

 A’ Vonás (comma) (,) mely olyankor tevıdik, mikor a’ Beszédnek már valamely részbenn értelme van 

(MGr. 1808: 14) 

 A’ Pontos Vonás (semicolon) (;) mely a’ Beszédnek nagyobb és nevezetesebb részeit szaggatja meg 

(MGr. 1808: 15). 

A kettıspont definíciója a fentiekhez képest már kissé árnyaltabb: 

 A’ Kettıs vagy Két Pont (colon, duo puncta) (:), mely a’ beszédnek két egymástól függı nagyobb részei  

közé tevıdik; vagy pedig mikor valakinek szavait felhozzuk; vagy mikor olyan dolgok következnek, a’  

melyeket elı akarunk számlálni. P. o. ezeket kell itt megjegyezni: 1-ször — 2-szor — — 3-szor ’s a’ t. 

(MGr. 1808: 15). 

                                                 
95 Több mővel való összehasonlítás, valamint filológiai kutatás után sem tudtam megfejteni, hogy ki írhatta a 
munkát. Ugyanakkor ez a mő több ponton igen hasonlít a Debreceni Grammatikára (l. például az írásjel fogalma 
és meghatározása). Feltételezhetı, hogy a MGr. szerzıje a Debreceni Grammatikát dolgozta át és rövidítette le 
diákok számára. 
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A kettıspont definíciójának elsı része a pontosvesszı alkalmazásával egyezik meg. Ugyan-

akkor a munka teljes szövegét megvizsgálva az figyelhetı meg, hogy a szövegben e szöveg-

beli funkciók jelölése nem kettısponttal, hanem pontosvesszıvel történik.  

A kérdést és a felkiáltást jelölı írásjelek ismertetése is elég rövid: 

Kérdı Jegy (?), mely a’ kérdés utánn tevıdik; 

Felkiáltó Jegy (!), mely a’ megszóllítás és felkiáltás utánn tétetik (MGr. 1808: 15). 

A munka a kérdıjelnél nem tér ki arra, hogy az írásjelet milyen típusú kérdések után lehet 

használni, illetve arra sem, hogy utána a mondatot milyen betővel kell folytatni. A felkiáltójel 

alkalmazásának ismertetésekor viszont jelentıs, hogy megemlíti a megszólítások e jellel tör-

ténı jelölését. Az utána következı meghatározás az eddigi munkákhoz képest viszont megle-

hetısen elnagyolt. Akárcsak az idézés jelölésének kérdése, hiszen a meghatározás nem körvo-

nalazza, hogy mely idézési módnál ajánlott az idézıjel alkalmazása: 

Felhozó Jegy („), mellyel akkor élünk, mikor valakinek szavait hozzuk fel, úgy hogy minden sor elébe,  

melybe a’ felhozott szók íródtak, ezen kettıs vonásokat tészszük (MGr. 1808: 15). 

Mint látható, az idézés módjának kérdésére nem, de formájára kitér a szerzı.  

A zárójel formai változataira szintén nem tér ki a munka, de az írásjel mindkét funkci-

óját megemlíti: 

Rekesz ( ), melybe néha a’ mondottak világosítását, másszor a’ beszéd közzé jövı mellesleg való dolgo-

kat szoktuk rekeszteni (MGr. 1808: 15). 

Az aposztróf alkalmazásának kérdését is röviden ismerteti: 

 Kihagyó (Jegy) (Apostrophus) (’), mely azok mellé a’ betők mellé felől tevıdik, a’ melyek mellıl, elıl,  

vagy utól, valami Bető, vagy Szótag elhagyódott, p. o. ’s  e’ helyett: és […] szint’ olyan, e’ helyett: szin-

tén olyan (MGr. 1808: 15). 

A munka viszont külön szól a kihagyásjelrıl és a gondolatjelrıl: 

Híjánosság Jele (— — — —), mellyel akkor élünk, mikor valami híjja van a’ beszédnek, és magára bí-

zódik az olvasóra, hogy azt pótolja ki (MGr. 1808: 16) 

Nyugató Jel (Pausa) (—), mellyel akkor élünk a’ Pont után, mikor azt akarjuk kijelenteni, hogy a’ Pont  

elıtt való dolgot, jól gondolóra kell venni; vagy, mikor a’ következıknek nintsen szoros egybeköttetése  

a’ Pont elıtt valókkal (MGr. 1808: 16). 

Mint az eddig ismertetett szerzık munkáiban látható, a legtöbb esetben a gondolatjel funkció-

jánál, illetve azzal együtt tárgyalják a kihagyás jelölésére szolgáló írásjelet. 

Bár az elválasztójel és a kötıjel formailag azonosak, a munka a különbözı funkciók 

jelölése miatt külön-külön megnevezi azokat, majd külön pontban ismerteti: 

 Általvivı (-), melyet a’ sor véginn megszalasztott szó darab utánn szoktunk tenni, mikor annak másik  

darabját a’ másik sorba általviszszük. p. o. pa-naszos. Ez kevesebbıl áll, mint a’ két vonás így: pa„  

naszos (MGr. 1808: 15) 

 Kötı Jegy (-), mellyel akkor élhetünk, mikor két Magábannérthetıt egy dolognak vagy Személynek 
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 jelentésére fordítunk, p. o. bor-bíró, barom-pásztor; Vagy mikor az öszvetett ígéket megszakasztjuk  

így: vidd-ki, tedd-fel (MGr. 1808: 16). 

Az elválasztójelnél megemlített két vonás elsısorban a kézírásos munkákra jellemzı. Csak 

kevés nyomtatványban használják ezt a formát, fıként a grammatika megjelenése elıtti szá-

zadokban (vö. 5.11.). 

   

4.2.9. Verseghy Ferenc: Mi a’ poézis? és ki az igaz poéta? Egy rövid elmélkedés és Magyar 

Ortográfía, avvagy  Írástudomány és Magyar Grammatika, avvagy Nyelvtudomány 

 

Az ortográfia jelentısége, így az írásjel egységes alkalmazására irányuló törekvés a gramma-

tika szövegében olvasható: 

Az egyformaság nem csak magában a müveltt nyelvnek élc ſzóval való kimondásában, hanem még, és  

kiváltkép írásban is, elkerÊlhetetlenÊl ſzükséges arra, hogy értelemssége és érzékenysége annyival ha-

marább közöségesen elterjedvén, a’ köz csínosodást is könnyebben, ſzaporábban, és ſzerencsésebben 

elterjeſzthesse. A’ ti ſztán, értelmesen, és érzékenyen írtt könyveket úgy nézem én, mint, a’ nyelv’ 

egyformaságának, csínosságának, ’s mindennémÊ ſzépségeinek archívumait, templomait, 

felſzenteltt rejtekeit, mellyekenn kivÊl a’ nyelvnek imént elcſzámláltt tulajdonságai az eleven beſzédben 

majdnem minden embertÊl külömféleképen sértenek, rongáltatnak. […] Még a’ legjobb, legértelme-

sebb, és legérzékenyebb könyvben is az ollyan olvasót, a’ ki orthograpihájához nem ſzokott, 

majnem mindenik ſzó megakaſztya, figyelmetességét a’ könyvnek tárgyátúl a’ botlaſztó 

orthographiára ſzökteti, és ſzívét az elcadott érzékeny indúlatnak réſzesÊlésében nagyon meghÊti 

(Verseghy 1818: 42)96.  

A fenti idézetben az írott szöveg, az irodalmi nyelv egységesítésére való törekvés fogalmazó-

dik meg annak a célnak az érdekében, hogy a szövegek befogadásakor a némán és magányo-

san olvasó az írott szöveg értelmét maradéktalanul tudja megérteni és értelmezni. Ehhez vi-

szont – mint az az idézett részbıl is látható – az írott szövegnek önmagában és egyértelmően 

kell jelölnie azokat a funkciókat, amelyek a jelentéséhez és megértéséhez hozzájárulnak.97  

A Mi a’ poézis? és ki az igaz poéta?. Egy rövid elmélkedés (1793) címő munkájában 

az írott nyelv egységesítésének igényére – a jelen dolgozat egyik alapkérdésével egybevágóan 

– még egy indok olvasható: az írott szövegnek azért kell mindent egyértelmően jelölnie, mert 

az írott kép befogadási folyamatának a változása, tehát a felolvasásról az olvasásra történı 

váltás más jelölési módozatokat követel meg a szövegtıl. Amint azt Verseghy megfogalmaz-

                                                 
96 A kiemelések tılem (Cs. N.). 
97 Verseghy Ferenc e gondolatának igen elıremutató voltát az is szemlélteti, hogy más megfogalmazásban, de 
egybevág azzal a céllal, amely jóval késıbbi munkákban olvasható (vö. 1.1.).  
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za: „A’ tsendes olvasónak nem a’ hallásnak ſzerſzámainn hatnak […] be az illyen képek, ha-

nem a’ látás’ ſzerſzámain” (1793: 10).  

Verseghy az írásjelek alkalmazásáról elsısorban ortográfiájában szól. A mő a Beveze-

tés után három nagy fejezetre oszlik: A’ BetÍtudományra, Az Írástudományra és Az Olvasástu-

dományra. Az írásjelhasználatot megközelítı nézıpontja – tehát az, hogy az írásjelnek az 

írásban és olvasásban betöltött szerepét külön tárgyalja – megegyezik Révai ortográfiájának 

szemléletmódjával. Verseghy ugyan Az Olvasástudomány fejezetben beszél az írásjelekrıl, de 

e fejezeten belül külön választja az írásjelek alkalmazásának kérdését (Mit értünk az olvasás 

által?) a (fel)olvasásnál történı meghangosításuktól (Miképp kell az olvasásnak e’ külömbféle 

jeleinél ſzavunkkal bánnunk?). Ez a szemléletmód szintén a fentebb idézett szövegrészletet 

példázza. Hogy miért kerülnek mővében az írásjelek az olvasás tudománya alá, azt az alábbi-

akban összegzi: 

[…] a’ ſzavak nem teſznek egéſz mondást, ha csak a’ ſzókötésnek regulái ſzerint úgy nincsenek elren-

delve, hogy a’ beſzéllfnek állítását vagy vélekedését értelmesen kifejezzék: úgy az, a’ ki a’ felírtt vagy 

nyomtatott magányos ſzavakot helyesen kimondgya, nem tud még azért helyesen olvasni, ha csak a’ 

mondásokot úgy nem függeſzti öſzve, hogy a bennek fekvf állitásokot vagy vélekedéseket egyſzersmind 

meg is értse, és a hallgatóit is képesnek tegye arra, hogy azoknak értelmét könnyen átlássák. Ez pedig 

csak akkor történik meg, ha magát az olvasásban ſzorosan ama’ jelekhez tartya, mellyekkel a’ ſzókötés 

az értelmességnek okáért él. […] A’ jelek, mellyekkel a’ ſzókötés az ertelmességének okáért él, 

ſzóválaſztó jeleknek, avvagy interpunctióknak neveztetnek ([Verseghy] 1816: 34).  

Az írásjelek tehát – ismételten kihangsúlyozva – a szöveg létrehozása szempontjából a szö-

vegalkotó gondolatainak pontos(abb) kifejezését segítik elı. A szöveg befogadása szempont-

jából az írásjelek által (is) válik értelmezhetıvé az a tartalom, amelyet az írott szöveg közölni 

akar. Tehát az írásjelek egyfelıl segítik kifejezni – a szerkezetek egyértelmő jelölése által – a 

szöveg értelmi tartományát, másfelıl elısegítik a szöveg megértését és értelmezését az írott 

képeket befogadó néma olvasó számára. Szemléletmódját Verseghy példával is alátámasztja: 

„Ha a’ következendf ſzavakot imigy függeſztyük öſzve: Pál azt, mondgya hogy, mikor tavaly 

az, útonn volt a’ hideg, kilelte, mondásunkot senki sem érti. De érti ellenben, ha azokot imígy 

oſztyuk fel: Pál azt mondgya, hogy mikor tavaly az útonn volt, a’ hideg kilelte” (1816: 34).   

Az írásjeleket a munka további két nagy csoportra osztja: a szavakban elıforduló, il-

letve a szavaknál nagyobb egység ſzóválasztó jeleire. Szóválasztó jeleknek nevezi azokat az 

írásjeleket, melyek „a’ ſzókötés a’ mondásokat, és a’ kerek beſzédeket rendbe ſzedik” ([Ver-

seghy] 1816: 36). Az elsı csoportba sorolja az aposztrófot, valamint a kötı- és elválasztójelet. 

A második csoportba pedig a vesszı, a pontosvesszı, a kettıspont, a pont, a zárójel, a kérdı-

jel, a felkiáltójel, az idézıjel, a megjegyzések jelei, a gondolatjel és a paragrafusjel kerül. Az 
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írásjelek használati köre az eddig ismertetett munkákhoz képest több esetben bıvül. A kor-

szak nyomtatványaiban már megfigyelhetı tendenciák egyre pontosabban jelennek meg eb-

ben a munkában.    

A bekezdések és a szöveg részeinek jelölésére alkalmazható paragrafusjelrıl az alábbi 

olvasható a munkában:  

A’ kezdetnek jele (§.) arravaló, hogy az értekezést külömbféle réſzecskékre feloſſza ([Verseghy] 1816: 

39). 

Verseghy az írásgyakorlatában is alkalmazza ezt a jelet. Mind az ortográfiában, mind a 

grammatikában a katekizmus formáját követve ezzel a jellel jelöli a beszámozott kérdésrésze-

ket.  

A pont az eddigi munkákban található funkcióin – a mondatzárás és a rövidítés jelölé-

sén – kívül még egy funkcióval: a dátumok utáni használattal gyarapodik98: 

Végponttal (.) fejezzük be a’ kerek beſzédet, vagy az ollyan mondást, melly a’ következendfvel 

 ſzükségképen öſzve nem függ […]. Élünk a’ végponttal az ollyan ſzavaknál is, mellyeket egéſen kiirni  

nem akarunk, […]. Élünk végtére a’ ſzámjelek utánn is, ammint ezen példában az 1816. utánn ([Verse-

ghy] 1816: 37). 

A vesszıt, a pontosvesszıt és a kettıspontot – ellentétben az eddig ismertetett munkák 

legtöbbjével – egymástól függetlenül határozza meg: 

A’ horgocska, (,) melly az ollyan ſzavakot válaſztya el egymástúl, mellyek jóllehet az egéſz mondáshoz  

tartoznak, egymástúl még is nem függnek; azutánn pedig a’ kerek beſzédben még az egéſz mondáskat  

is. — Példának okáért: Democritus, Athénának nemes lakossa, gazdagsága, nagyſzívÍsége, és mély tu-

dománya által, a’ ſzegényeknek vigaſztalása, a’ gazdagoknak példája, és hazájának diſze volt ([Verse-

ghy] 1816: 36).  

A fenti meghatározásban Verseghy a vesszı szétválasztó, tagoló funkcióját emeli ki. Az, hogy 

a függésen mit ért, a pont definíciójával összevetve értelmezhetı. Hiszen ha az egéſz mondás 

valóban nem függne az ıt követı résztıl – Verseghy saját meghatározása alapján –, pontot 

kellene használni. A példa kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a definíció majdnem szóról 

szóra megegyezik Révai 1779-es munkájában találhatókkal (l. [Révai] 1779a: 17). Ez a ha-

sonlóság nemcsak ennél az írásjelnél figyelhetı meg. A pontosvesszı, a kettıspont, a felkiál-

tójel és a kérdıjel meghatározásában is igen szembetőnı a hasonlóság a két munka között. A 

fı különbség leginkább a jelek megnevezésében figyelhetı meg, a példamondatok viszont 

több esetben ugyanazok (vö. 4.2.7.). 

                                                 
98 Bizonyos nézıpontból ez is rövidítésnek tekinthetı. A dátumok írásakor ugyanis elterjedt volt, hogy a szám 
után közvetlenül megjelenítették a hozzá járuló toldalékot is. Pl. 1816dik. A toldalék elmaradását is jelölheti a 
pont, amely így a rövidítés jelölésének tekinthetı (vö. 5.8.1.). 
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 A pontosvesszınek elsısorban a magyarázó (kifejtı) és tagoló funkcióját emeli ki 

Verseghy: 

A’ ponthorgocska (;) ollyan mondás elftt áll, melly az elfbbenit bfvebben megmagyarázza, vagy  

tagokra oſztya, mint a’ gazdagság, és a’ ragyogó tiſztviselés nagy tekintetet ſzereznek ugyan az  

embernek; de vallyon tehetike boldoggá? ([Verseghy] 1816: 36.) 

A kettıspont használati körét három alpontban tárgyalja: 

A dupla ponttal (:) három esetben élünk,  

a) Megválaſztyuk tudni illik vele a’ kerek beſzédnek elsf tagját az utóbbiktúl, mint ha tégedet  

kötelességidnak tellyesítésére az isteni ſzeretet nem ösztönöz: ne kérkedgy jóságos cselekedetiddel,  

mellyek e’ nevet meg sem érdemlik. 

b) Mikor másnak beſzédgyét hozzuk elf, akkor a’ beſzéd’ elejébe dupla pontot teſzünk, mint: azt kérdez-

ték Jézustúl, ha kötelessége a’ Csáſzárnak adót fizetni. Erre f így felelt: adgyátok meg a’ Csáſzárnak, a’ 

mi a’ Csáſzáré, és az Istennek, a’ mi az Istené. 

c) Olly mondások közé, mellyek külömbözf dolgokot kötnek, vagy vetnek öſzve, dupla pontot teſzünk,  

mint: Barabbásnak, ki gyilkosságáért a’ halált megérdemlette, megengedett Pilátus: Kriſztust pedig, ki-

ben semmi vétket nem talált, halálra kárhoztatta ([Verseghy] 1816: 36–37).  

Mint a fenti idézetbıl látható, a kettıspont egyrészt a mondaton belüli nagyobb értelmi egy-

ségek tagolására (a és c), másrészt az idézésnél az idézı mondat és idézet elkülönítésére al-

kalmazható (b). Utóbbinál viszont csak a példamondatból lehet következtetni arra, hogy csak 

az egyenes idézésre korlátozódik az írásjel használata.  Ezenkívül a definíció nem említi a 

kettıspontnak a tartalomváró nyelvi elemek utáni használatát, amit Verseghy az írásgyakorla-

tában – mint az az idézett szövegrészletben is megfigyelhetı – alkalmaz.  

A Révai 1779-es munkájával való egyezés itt is megfigyelhetı. Az írásjel meghatáro-

zása és felosztása igen hasonlít Révaiéra, a b és a c pont példamondatai pedig azonosak a két 

munkában. 

A kérdést és a felkiáltást jelölı írásjelek közül a munka a felkiáltójelnél ugyan kitér a 

megszólítás e jellel történı jelölésére, de a felkiáltás funkciója nem annyira kifejtett, mint 

ahogy az eddig, néhány munkában már megfigyelhetı volt: 

A’ felkiáltás’ jele (!) a’ ſzóllítások utánn, vagy mikor indúlatosan felkiáltunk, mint: Boldog Isten! vagy:  

ez volt, fájdalom! e’ nagy embernek méltatlan halála ([Verseghy] 1816: 38).  

Mint a példamondatból látható, még ekkor is élt az a tendencia, hogy a felkiáltójel után a 

mondat kisbetővel folytatódik. A példamondat nem, de a meghatározás Révai 1779-es munká-

ját idézi. 

A kérdıjel alkalmazása – mint az már több munkában megfigyelhetı – a kérdés mód-

jától függ:  

A’ kérdés’ jele (?) csak a’ valóságos kérdés utánn tétetik, mint: Ádám! hol vagy? Mikor a’ kérdést csak  
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emlittyük, a’ kérdés’ jele elmarad, mint: azt kérdezte töllem, hová viſzi ötet ezen út ([Verseghy] 1816:  

38). 

Verseghy a kérdıjel használatát tehát a függı kérdések esetében nem tartja helyesnek. A pél-

damondat szintén megegyezik Révai 1779-es példamondatával. 

A kérdés jelölése Verseghy grammatikájában (1818) is elıjön. Ezt a szövegrészt azért 

is érdemes itt idézni, mivel árnyalhatja a fenti definíciót: 

266. §. Micsoda rendet kell a’ kérdésekben tartanunk? 

Felelet. Minekelctte e’ rendet elcadom, ama’ két felekezet között, mellyeknek eggyike az é vagy e betÊt 

a’ ſzóhoz írja, a’ másik pedig attúl elválaſztya, a’ középútat válaſztván, azt javaslom, hogy mivel a’ 

kérdezc e valóságos középsc ë, ezen egy esetben külömböztessen meg két pontocskával, hogy azt annál 

bátorságosabban oda lehessen a’ ſzóhoz függeszteni, mellyhez tartozik (Verseghy 1818: 495)99. 

A meghatározásnak azok a részei fontosak, amelyek a kérdı partikulának az állítmányi rész-

hez való kapcsolódását fejtik ki. Verseghy – mivel az ë alkalmazásával feloldja az alaki ho-

monímiát – az állítmánnyal egybe, és nem kötıjellel írhatónak véli ezt. A meghatározásban 

példát ugyan erre nem ad, de a grammatikában alkalmazza is ezt a módot. Például: „Veled 

jönë el holnap az atyád hozzám? Az atyád jönë el holnap veled hozzám? Hozzám jönnë el 

holnap veled az atyád?” (Verseghy 1818: 497.) 

Az idézés jelölésekor – akárcsak a kettıspontnál – nem határozza meg, hogy milyen 

fajta idézési mód esetében alkalmazható az idézıjel. Az írásjel formájára viszont ı is – akár-

csak Révai (1803) és Kassai (1817) (vö. 4.2.7.) – kitér: 

A’ kezdfdf és folytatott idegen mondásnak a’ jele két lefüggf horgocska, („) mellyek a’ mondásnak  

végénn felfordíttatnak. (“) Példának okáért: minekutánna imígy ſzóllott: „Istenem!  

„bocsásd meg nekik, “ kiadta lelkét ([Verseghy] 1816: 38). 

Mint az a meghatározás példamondatából látható, az idézıjelet – bár a definícióban szöveg-

szerő utalás erre nézve nincs – még ekkor is kiteszik minden sor elejére addig, amíg az idézet 

tart. Az idézı mondat és az egyenesen beágyazódó idézet elkülönítésére szolgáló jelölésrıl 

még a következıt írja a munka: 

Mivel a’ két pont olly tulajdonságú jel, hogy már magában is másénak mutattya lenni az utána álló 

mondást, és így ezt az Íróknak beſzédgyétÊl elegendcképen megkülönbözteti: haſzontalannak látſzik, az 

efféle idegen mondásokot a’ dupla pont utánn nagy betÊvel kezdeni ([Verseghy] 1816: 28–29). 

Verseghy tehát feleslegesnek tartja, hogy az idézı részt az idézettıl elválasztó kettıspont mel-

lett még nagybető is jelölje. Emellett ez a megjegyzése – azáltal, hogy a sajátján kívül más 

nézıpontot is tartalmaz – arra is felhívja a figyelmet, hogy a korban e funkció jelölésére a 

kettıspont és a nagybető kombinációja elterjedtnek tekinthetı. 

                                                 
99 Kiemelés tılem (Cs. N.). 
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A zárójelet a munka – a definíció példamondata alapján – a közbevetés jelölésére al-

kalmazza: 

A’ rekeſzek ( ) olly mondást foglalnak magok között, melly a’ beſzédet ſzinte csak mellesleg  

világosíttya meg, mint: hogy okkolába járhasson, báttyátúl (mert akkor már ſzülfi meghaltak volt) költ-

séget kért ([Verseghy] 1816: 37). 

A közbevetés jelölésére alkalmazható vesszıpárt – Révai (1803) és Kassai (1817) után (vö. 

4.2.7.) – Verseghy is rögzíti: 

A’ mostani könyvekben a’ rekeſzek helyett csak eggyes horgocskák tetetnek (Verseghy [1816]: 37). 

A megjegyzések jelölésérıl a munka részletesebben szól, mint az eddigiek: 

A’ jegyzés’ jele egy csillagocska, (*) vagy rekeſzek közé tett betÍ, mint (a), vagy csak a), melly azt je-

lenti, hogy a’ mondott dolgokrúl a’ könyv’ levelének allyán, vagy a’ ff ſzakaſz utánn, ſzintazon jel alatt 

jegyzés találtatik ([Verseghy] 1816: 38). 

A megjegyzés jelölésére alkalmazott jelekrıl már Révai (1779 és 1803) és Kassai (1817) is ír 

(vö. 4.2.7.). A szövegrészek helyzetérıl viszont itt lehet elıször olvasni.  

Az aposztróf meghatározása nem tér el az eddig ismertetett nyelvészeti munkák defi-

níciójától: 

 A’ ſzóválaſztó jelek, mellyek csak a’ magányos ſzavakot illeti, ezek:  

 a) A’ hiányjel (’) avvagy apostrophus, melly azt jelenti, hogy a’ ſzó végénn valamelly betÊ 

vagy ſzótag elhagyatott, melly nélkÊl a’ beſzéd értelmes nem volna, mint e’ példában: a’ Herczeg’ 

kertyét müvelte, e’ helyett: a’ Herczegnek kertyét müvelte. Hiányjel nélkÊl úgy is lehetne az elsc mon-

dást érteni, mintha maga a’ Herczeg müvelte volna kertyét. Találkozik a’ Magyarban elcl is e’ 

ſzócskában ’s, melly és helyett iratik ([Verseghy] 1816: 35). 

Az elválasztó- és kötıjelet egy pontban tárgyalja. Ennek az az oka, hogy a szó részeit 

jelölı kötıjel alkalmazását Verseghy már nem tartja szükségesnek: 

b) Az oſztójel (-) akkor tetetik a’ sor’ végénn, mikor itt a’ ſzót ketté kell ſzakaſztani, és utóbbik 

réſzét a’ másik sorra átvinni. A’ régiebb Magyarok, sft más Európai Nemzetek is, ſzerettek e’ jellel 

— akkor is élni, mikor két vagy több ſzót öſzvetettek, mint egyſzer-’s-mind, ſzem-fény-veſztés, sft 

még az elfſzócskáknál is, mellyek magányosan véve semmit nem teſznek, mint meg-adom, leg-ſzebb. 

De valamint a’ Deák nem írja auri-pigmentum, hanem auripigmentum, és a’ többi Európai nemzetek is, 

mihelyt az olvasásban a’ gyakorlás által nagyobb elfmenetelt tettek, ’s magoknak könnyebbséget 

ſzerzettek, e’ jelet, melly a’ nyomtatást felette nagyon elcsúfittya, és a’ ſzavakot heſzontalanúl 

meghoſſzabbíttya, egéſzen elhagyták: úgy példájokot a’ magyarok is, ammint cultúrájok nevekedett, 

ſzentÍl követni méltónak tartották ([Verseghy] 1816: 35, vö. még 1816: 29–33).  

Mint a fenti szövegrészletbıl kiderül, a szavak részeit jelölı kötıjelhasználatot Verseghy a 

könnyebb szófelismeréssel magyarázza, melyre akkor már nincs szükség, ha egy közösség 

nyelvhasználói már segítség nélkül is képesek a bonyolultabb szerkezetek megértésére. Tehát 

az írott szöveg, az irodalmi nyelv alakulásának e fokán – az olvasás megnehezítése és a 
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nyomtatás „elcsúfítása” miatt – nem tartja megfelelınek az írásjel alkalmazását. Ezzel a felfo-

gással a korszakban – mint azt az ismertetett grammatikákból, valamint majd a nyomtatvá-

nyok írásjelhasználatából látható – meglehetısen egyedül volt.  

A Mi a’ poézis? (1793) címő mővének Egynéhány elcjegyzések részében is hasonlóan 

vélekedik: 

Ezen írásomban tovább, nem újság utánn való helytelen esenkedésébcl, hanem az alább feljegyzett  

okokra nézve, a’ ſzókaptsolatoknak jeleit mindenütt elhagytam, és az öſzve tartozó ígéket egybe 

vontam. Minek írnám én ezt: meg-fontolás-nélkÊl-való elme-futttás ſzókaptſolatbéli vonásokkal? Mikor 

tudom, hogy e’ ſzavak közÊl egynéhánynak magányosan, egynéhánynak pedig tsak mással egybe 

kaptſolva vagyon, e’ mondásra nézve, meghatározott értelme. Így írom tehát: megfontolás nélkÊl való 

elmefuttatás ([Verseghy] 1793)100.  

A fentiekre magyarázatot is ad:  

Ezen vonáskák a’ nyomtatott könyvekben minden haſzon nélkÍl nagy helyet foglalnak, és a’ nyomtatvá-

nyoknak külsc tekíntetét felettéb megtſúfíttyák. De azonkívÍl a’ nyomtatásban kimondhatatlan alkalmat-

lanságokat is ſzereznek. Mert ha e’ kaptſolatjelek rövidek, akkor a’ prés alat hamar elkopnak, és 

alatſonyabbakká lévén, ki nem nyomódnak; a’ mi kivált akkor, ha mind a’ két ſzó, melly öſzve 

kaptſoltatik, nagy betckkel van kezdve, Haza Fi, Haza Leány ’s a’ t, nem tsak a’ könyvek rútítására, ha-

nem még nyelvünknek kissebbségére is válik. Ha pedig a’ kaptſolatjelek hoſſzúak, akkor az eggyik ſzó 

a’ másiktól meſſze eltolódik, Török – – Orſzág; a’ mi a’ könyvet és nyelvet ismét megtſúfíttya. […] 

 A’ kaptſolat jelek, az én vélekedésem ſzerínt, tsak egyedÍl arra valók lehetnek, hogy, valamint a’ gyer-

mekoskolában a’ silabizátzio, midcn a ſzókat betcfogásokra oſztya, példának okáért: an-gyal-nak, az ol-

vasásnak megtanúlását megkönnyebbíti: úgy a’ több ſzavakból álló beſzédréſzeknek feloſztása, példá-

nak okáért: haza-fi-társ-képpen, az ollyan Nemzetnél, melly még saját nyelvében olvasásában, vagy 

legalább a’ pallérozás által behozott új dupla ſzóknak gyorsabb általhatásában járatlan, a’ megértést 

elcmozdítsa. […] De a’ ki  már a’ deák nyelvet jól érti, és olvasásában járatos, az bízonnyára az efféle 

feloſztásokat eggy egéſz könyvben el nem viselhetné. […] 

Vagynak ſzámtalan ſzavaink, mellyek emlékezhetetlen üdcktcl fogva kaptſolatvonáska nélkÍl íratnak. 

[…] Miért ne kellene tehát a’ ſzokásnak e’ jóvoltú foganattyát a’ többiekre is kiterjeſzteni, mellyekkel 

nyelvünket a’ pallérozás megſzaporittya? 

 A’ mit a’ kaptſolatjeleknek elhagyása ellen mondani lehetne, abból az egybcl áll, hogy anyanyelvünk-

ben talán zavarodásokat okozhatna. Mert egy az, hogy mind eddig nem tudgyuk, mitſoda ſzavakat kel-

lene öſzve ragaſztanunk, és mitſodásakat nem? Más pedig az, hogy az öſzvekaptſolásban az elsc ſzónak 

ſz, ts, zſ és tz végsc betcit könnyen kétfelé válaſzthatnánk, és az utóbbikot a’ második ſzóhoz 

függeſzthetnénk […] ([Verseghy] 1793).101 

A korszak munkáiban egyedülálló, hogy a nyomtatási folyamat nehézségeivel magyarázzanak 

írásjel-használati kérdéseket. Emellett – akárcsak az ortográfiájában – ismét elıtérbe kerül, 

                                                 
100 Kiemelések tılem (Cs. N.). A rész nincs oldalszámmal ellátva. 
101 A rész nincs oldalszámmal ellátva. 
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hogy az írásjel a befogadást és a szöveg értelmezését nehezíti meg. Ez azzal hozható össze-

függésbe, hogy a munka az írott és egyszersmind nyomtatott szöveg alakulását és annak ér-

telmezését teljesen szemléletmódjának a középpontjába helyezi.  

Az elválasztás kérdése a grammatikájában is megjelenik: 

8. §. Mikép kell a’ ſzavaknak tagjait az írásban, és a’ kimondásban elválaſztani? 

Felelet. Az írásban, mikor a’ sornak végénn a’ ſzót ketté kell ſzakaſztani, de még a’ kimondás-

ban is, imígy kell a’ ſzavaknak tagjait elválaſztani. 

1) Ha két hangzó jön özve, az utóbbik a’ következendc ſzótaghoz tartozik, mint rósá-ink (Verseghy 

1818: 59). 

Verseghy ebben a munkájában az elválasztójel funkciójára nem utal, de a példából (rósá-ink) 

látható az írásjel használata. 

Az ortográfia a gondolatjellel foglalkozik, de még az említés szintjén is hiányzik a ki-

hagyás jelölésének kérdése. 

A gondolatjel alkalmazási körét négy pontba rögzíti Verseghy: 

A’ nyugovás’ jelével (—) négyféle esetben ſzoktunk élni. 

a.) Mikor a’ mondást félbe ſzakaſztyuk […], 

b.) Mikor a’ forró indúlatnak ſzinte üdft akarunk engedni a’ csillapodásra […], 

c.) Némellykor az olvasót valamelly következendf mondásra, vagy váratlan gondolatra teſzi figyelmetessé 

[…], 

d.) Végtére csak a’ végbÍl tetetik valamelly mondás utánn, hogy azt az olvasó jobban megfontollya, és 

hogy iránta való gondolatinak helyt adgyon ([Verseghy] 1816: 38–9). 

Az ortográfia és a Magyar Grammatika avvagy Nyelvtudomány (1818) még egy, a je-

len dolgozat témáját érintı kérdésrıl szól. A mondatkezdı nagybetőrıl a munkák az alábbia-

kat írják: 

(…) a’ ſzónak elsf betÊje csak akkor íratik nagynak, mikor a’ ſzó új mondást vagy kerek beſzédet kezd,  

azaz: minden mondásvégzf pont utánn, vagy a’ kérdf és felkiáltó jel utánn is, mikor ezek a’ beſzédet  

úgy végzik, mint a pont ſzokta ([Verseghy] 1816: 28, vö. még 1818: 59).  

A meghatározás egyfelıl azt rögzíti, hogy a pont mellett a felkiáltó- és a kérdıjel után is nagy 

kezdıbetőt kell használni. Másfelıl – megmagyarázva a kor írásjel-használati tendenciáját – a 

nagy kezdıbetőt Verseghy csak akkor kívánja meg, ha ez a két írásjel valóban mondatot zár 

és nem mondaton belüli funkciót jelöl. A pont és nagybető kombinációja viszont olyan erısen 

kötıdik a mondat értelmi egységének jelöléséhez, hogy Verseghy a lírai beszédmódot alkal-

mazó szöevegekben nem tartja helyesnek a sorok nagybetővel történı kezdését. Az 1816-os 

munkában ezekhez a gondolataihoz megjegyzés is társul: 

Jegyzés. Mivel a’ két pont olly tulajdonságú jel, hogy már magában is másénak mutattya lenni 

az utána álló mondást, és így ezt az Íróknak beſzédgyétÊl elegendcképen megkülönbözteti: 
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haſzontalannak látſzik, az efféle idegen mondásokot a’ dupla pont utánn nagy betÊvel kezdeni. Szokás 

tovább a’ Poétáknál az is, hogy minden verset nagy betÊvel kezdgyenek. De errÊl nem árt megfontolni 

ezeket […] ([Verseghy] 1816: 28–29). 

Majd három esetet sorol fel. Véleménye szerint felesleges azoknak nagybetővel kezdeni min-

den verssort, akik ismerik a vers mértékét; akik pedig járatlanok a versolvasásban, azoknak az 

új sorral történı kezdés is elég. Továbbá a verssoroknál folyamatosan alkalmazott nagybető a 

mondat mint értelmi egység felismerését és így megértését is megzavarja.  

 

4.2.10. Gáti  István: Elmélkedés a’ magyar dialectusról, lexiconról, és helyes irásról 

  

Gáti István munkájának (1815–1817/1821) ismertetését azért tartom fontosnak, mivel több 

esetben olyan javaslatokat tesz az írásjelekkel kapcsolatban, amelyek sem a korszakban, sem 

késıbb nem valósulnak meg.  

Gáti az írásjelekrıl két részletben beszél. Egyfelıl A’ Beszéd helyes le Irásáról címő 

részben. Mint már a címbıl is látható, az írott jeleket a beszéd leképezıdésének tarja, az írás-

jelek ennélfogva a beszéd értelmi tagolásának a jelölıi az írásban: „Mivel az Irás nem egyéb 

látható beszédnél, szükség a’ helyes Irásba, hogy ezeknek jeleiis feltaláltassanak” (Gáti 1815–

1817/1821: 91). Ettıl a résztıl külön tárgyalja az aposztrófot, az elválasztójelet és a kötıjelet.  

Gáti Földihez (1790) hasonlóan rögzíti, hogy az írásjelek minden nyelvben a fent 

megadott célra valók, de hozzáfőzi, hogy még a legfejlettebb nyelv sem rendelkezik annyi 

írásjellel, hogy a beszéd minden apró részletét képes legyen visszaadni: „Nints tudtomra, egy 

nyelvis, mellynek irásába az indulatok jelentésekre jelek vólna, a’ kérdı és felkiáltón kivől” 

(1815–1817/1821: 91–92).  

A Beszéd helyes le Irásáról fejezetben hétféle írásjelrıl szól. Mivel ezek a csoportok 

igen különböznek az eddig ismertetett munkákban találhatóktól, érdemes ezeket felsorolni: 

Külömböztetı, Magyarázó parenthesis, Fı dolgot mutató, Késedelmezı intepunctio, Más be-

szédét mutató, Nagy részekre osztó, Indulatot mutató (Gáti 1815–1817/1821: 92). A 

Külömböztetı, vagy meg szaggató jelnek azt tekinti, mikor a szavak között üres helyek van-

nak102 (l. Gáti 1815–1817/1821: 92). A Magyarázó jeleken a zárójelet (Rekesz, parenthesis) 

érti, melynek formai változatait is rögzíti: |:  :|, illetve (  ). A meghatározását röviden foglalja 

össze: ez az írásjel a magyarázatok jelölésre szolgál (l. Gáti 1815–1817/1821: 92–93). A Fc 

dolgot mutató Jegyek alatt a nagybetők alkalmazásának kérdését összegzi, mert mint írja: 

„Minden rövid értelmes szóllásban, van egy fı dolog, a’ mit világosit a’ többi szó. Ennek jele, 

                                                 
102 Hasonló gondolat található P. Claudel munkájában (vö. Grevisse 1975: 1228). 
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a’ nagy öreg betőn való kezdés” (Gáti 1815–1817/1821: 93). Itt egyfelıl a pont utáni nagybe-

tő használatát, másfelıl a szöveg értelméhez hozzájáruló csupa nagybetővel jelölt szavak ki-

emelı funkcióját rögzíti (pl. ISTEN, FESÉGED) (l. Gáti 1815–1817/1821: 93). Az írásjelek 

tárgyalása mellett ebben a fejezetben említi meg az crzc strázsa betÊk alkalmazását, melyek a 

szöveg befogadását annyiban könnyítik meg, hogy a lap alján utalnak a következı oldal elsı 

szavára. Véleménye szerint ez is a beszéd hatását mutatja, hiszen ezek által az írás és az olva-

sás sem szakad meg (l. Gáti 1815–1817/1821: 95).   

Az elmélkedés külön szól a szöveg részekre osztásának jelentıségérıl. Ezeknek jelö-

lésére – a nagyobb részektıl a kisebb részek felé haladva – római számokat, arab számokat, 

betőket, kettızött betőket ajánl (l. Gáti 1815–1817/1821: 100).  

A mondat közben alkalmazható írásjelekrıl A’ Pontozásokról (interpuncio) részben 

szól. Ezek alkalmazását a beszéd értelmi tagolásával hozza összefüggésbe: „A’ Beszédbe, 

nem tsak el választjuk egyik szót a’ másiktól, hanem hogy érthetı légyen, némely szóknak el 

mondások után, egy kis köz üregetis hagyunk, idı haladékot, hogy a’ halgató annál jobban 

meg érthesse […] ’s öszve füzhesse a’ szók által jelentett Ideákat” (Gáti 1815–1817/1821: 

96). E szünetek lehetnek hosszabbak vagy rövidebbek. Gáti szerint a legjobb az lenne, ha a 

szavak között levı üres hely nagyságát növelnék vagy csökkentenék (vö. 1815–1817/1821: 

96)103.  

A mondatban alkalmazott írásjelek meghatározása – a fentiek értelmében – a szünet és 

annak jelentésképzı szerepén alapul. A vesszı, a pontosvesszı, a kettıspont és a pont funkci-

ójának megállapítása egymáshoz képest történik a szünet nagyságának nézıpontjából: 

[a vesszı], a’ beszéd közben való leg rövidebb meg állapodást jelentik, mellyet szoktunk akkor tenni 

mikor a’ beszédünk valami félbe érthetı, de nem tellyes 

[a pontosvesszı], mellyel hasonló rövid meg állapodása jelentetik beszédünknek, de több illyen félig 

érthetı beszédet tettünk 

[a kettıspont], mellyel a’ kerek beszédünknek (periodusnak) egyik részén állapodunk meg, mellyre már 

több idı közt fordítunk 

[a pont], mellyel az egész meg nyugovásunknak, állapodásunknak mégis hosszabb idejét jelentjük (Gáti 

1815–1817/1821: 96). 

Ezeknek az írásjeleknek a meghatározása után viszont a korabeli használatukra is utal Gáti. 

Mint írja, a pontosvesszıvel csak ritkán élnek, mivel nehéz megállapítani, mikor kell alkal-

mazni. A vesszı és a pontosvesszı közötti szünet nagyságát nehéz megkülönböztetni. A ket-

tıspont alkalmazását az idézés részeinek elkülönítésére hibásnak véli. A pontot pedig kicsi, 

                                                 
103 Gátinak ez az ötlete szintén egybevág P. Claudel gondolatával (vö. Grevisse 1975: 1228). 
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olykor nehezen felismerhetı formája miatt egy vonásra (–) változtatná (l. Gáti 1815–

1817/1821: 97).  

Az indulatok jelei Gáti számára igen jelentıs kérdés. Több, új írásjelet is javasol azért, 

hogy a beszéd minden, különbözı motivációjú hanghatása kifejezıdhessen az írásban is (pél-

dául kinyílt virágformát, ami az örvendezı szívnek és a vidámságnak lehetne a jele stb.) (eze-

ket a jeleket l. Gáti 1815–1817/1821: 102, Keszler 2004: 150). A már meglevı két írásjellel: a 

felkiáltó- és kérdıjellel kapcsolatban is szól. A kérdıjel – a korszakban lassan kialakuló – 

mondatvégi alkalmazását nem tartja helyesnek, mivel így a kérdés ténye csak akkor válik az 

írásjel által felismerhetıvé, mikor már a mondatnak vége. Véleménye szerint ezért jobb lenne, 

ha a kérdés elejére tennék ezt a jelet. Amennyiben ez nem lehetséges, mind a kérdı-, mind a 

felkiáltójelnek legalább a mondat közbeni alkalmazását szorgalmazza azért, hogy az általuk 

jelölt jelentés ne essen távol attól a résztıl, amivel együtt jár (l. Gáti 1815–1817/1821: 101–

103).  

Az (egyenes) idézésnél alkalmazható kettıspontot helyteleníti Gáti. Az (egyenes) idé-

zet dılt betőkkel, illetve a kézírásos munkákban aláhúzással történı jelölését szintén nem tart-

ja jónak, mert a hosszabb idézeteknél a nyomdának nem biztos, hogy elegendı kurzív betője 

van, kézírásban pedig nagyon megnehezíti az írás folyamatát a folyamatos aláhúzás. Az idé-

zıjel (kettıs görbe vonás) alkalmazását elfogadja, mivel ez könnyen használható. A munka 

rögzíti a kezdı (ún. 99-es forma a sor alján) és a záró (ún. 66-os forma a sor tetején) idézıjel 

formáját is. Gáti arra is utal, hogy az idézıjelet minden sor elején érdemes kitenni (l. 1815–

1817/1821: 97–98).  

A munka külön szól az aposztrófról, az elválasztó- és a kötıjelrıl.  

Az aposztróf használati körét igen kifejtetten határozza meg. A leggyakoribb eseteket 

is rögzíti, ahol ezt az írásjelet alkalmazni lehet: 

Tsonkitó jel, midın a’ bető elibe, vagy utána teszünk egy görbe vonásotskát fennyedén, […] ott hijja 

van az irásnak. Erre a’ Magyarnak nagy szüksége van más nemzetek felett, mivel tsonkitott szóval 

gyakran él. Ezt a’ szüntelen elı forduló szótskát, ez az mindég meg tsonkitja, mikor hangatlanon kez-

dıdı szó jö utánna […]. Azon kívül, a’ Datívust és Accusátivustis, gyakran meg tsonkitja […] (Gáti 

1815–1817/1821: 87). 

A munka ezekben az esetekben az aposztróf elmaradását is jónak tartja. A zs helyetti ’s hasz-

nálatát viszont nem tartja helyesnek, mivel ez azonos formát mutat az és helyetti ’s-sel (l. Gáti 

1815–1817/1821: 87). 

Az elválasztójellel (öszvekötı jel) kapcsolatban megjegyzi, hogy nem minden nyelv-

ben alkalmazzák. Az írásjelre Gáti elıször több formai változatot is megemlít (- = „), majd azt 
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javasolja, hogy az egy vízszintes vonást használják, mivel „az a’ Matémátikusoknál 

hijjánosság jele, a’ szó is hijános még mikor a’ sorba egészen le nem fér” (1815–1817/1821: 

88). A munka külön kitér arra, hogy a két vonás a lap alján azért nem megfelelı, mivel ez az 

idézıjel formájával egybeesik. Sıt, azt – a vizsgált nyomtatványokban példanélküli esetet – is 

rögzíti, hogy felesleges minden sor elejére kitenni az elválasztójelet, hiszen az a sor végén 

már jelöli a szó megszakadását.  

A kötıjel (öszve tett szók öszve kötésekrcl) formájára is két változatot említ meg a 

munka: - =. Az írásjel az összetartozó szóelemek jelölésére alkalmas. De mivel nem minden 

esetben jelölik a szó részeit ezzel az írásjellel, Gáti azt javasolja, hogy vagy minden esetben 

alkalmazzák, vagy írják mindig egybe az összetartozó részeket. Gáti például a névutók egybe-

írását is jónak tartaná, pl. házelött, házellen, sıt minden összetartozó egység egybeírását java-

solja, pl. fanyelübitsak (l. 1815–1817/1821: 90). 

 

4.2.11. Kolmár József: Próbatétel a’ magyar helyesírás philosophiájára 

  

Kolmár értekezését (1817) – hasonlóan Gátihoz – szintén azért érdemes idézni, mivel az írás-

jelek fogalmához, illetve alkalmazásuknak kérdéséhez fontos információkat közöl. 

A kutatás alapkérdése fogalmazódik meg az elmélkedés elsı részében: 

A’ Beszédben, és Irásban, ugyan azon egy a’ fı tzél, tudniillik, hogy a’ halgató, vagy olvasó, minden 

szavunkat jól, és igazán megértse, az az, éppen azokat a’ gondolatokat kösse öszve kimondott, vagy 

leírott szavainkkal, a’ mellyeket azokkal mi magunk öszvekötöttünk, és öszveköttetni kivánunk. A’ 

Homályosság (Obscuritas) és a’ Kétértelmőség (Anphibolia) mind a’ Beszéllésnek, mind az Irásnak fı 

tzéljával ellenkezik. […] Mikor én beszéllek, és kéttséges értelmő szót találok szóllani: kérdést támaszt 

a’ halgatóm, és kénszerít, hogy magamat jobban kifejezzem. Erre az Olvasónak alkalmatossága 

nintsen; és így ha hibás, vagy kétséges értelmő talál lenni az írás: tehát az elvétett, vagy kéttséges érte-

lem megmarad (Kolmár 1817/1821: 9–11). 

A fenti idézetbıl látható, hogy Kolmár abból a kérdésbıl indul ki, hogy az írott (és nyomta-

tott) szövegek befogadása eltér a beszédétıl. Ezért az írott szöveg törekszik arra, hogy a rá 

jellemzı eszközökkel jelöljön olyan funkcionáló részeket, amelyek a megértéséhez és az ér-

telmezéséhez elengedhetetlenek: „Meg egyeztek a’ Nyelvtudósok bízonyos jegyekben, 

mellyek által a’ le írott folyó beszédek, kisebb, és nagyobb fogásokra osztatnak, és részekre 

szaggattatnak. […] Ezek a’ Jegyek vezérlik az Olvasót, és az írott Beszédnek az értelmét, […] 

ezek külömböztetik meg az írott folyó beszédben a’ fél értelmet, a’ fel függesztett értelmet, az 

egész értelmet” (Kolmár 1817/1821: 75). 
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Az írásjelek ezek alapján az írott szöveg olyan jelei, amelyeknek az a funkciója, hogy 

a szövegértelem maradéktalanul és egyértelmően kifejezıdjön. Gátihoz (1815–1817/1821) és 

Földihez (1790) hasonlóan ezeket ı is az európai nyelvekkel közösnek tartja: „A’ Magyar 

Helyes írásnak a’ Conventiótól függı rendszabásai két félék: vagy ollyanok, a’ mellyekben 

minden Európai tudós Nemzetek Nyelvtudóssai meg egyeztek: vagy pedig ollyanok a’ 

mellyekben különössen a’ Magyar Nyelvtudósok egyeztek meg az ı Anyai nyelvekre nézve” 

(Kolmár 1817/1821: 74). Kolmár az elıbbibe sorolva elemzi az írásjeleket. A munka értekezı 

voltából adódóan viszont az írásjelek funkcióit nem részletezi, csupán felsorolja az írásjeleket. 

Ezek a következık: Vonás, vagy Comma, a’ Pont, Kétpont, Pontos vonás, Kérdés, felkiáltás’ 

jegye, a’ Ki hagyó, vagy Apostrophe ’s a’ t. (l. Kolmár 1817/1821: 75). Az írásjelekhez kap-

csolódóan a nagybetővel történı írásmódról szól még: „Nagy betővel kell irni, minden be-

szédnek, fontos mondásnak, pont után következö szónak elsı betőjét (…)” (Kolmár 

1817/1821: 74). 

 

4.2.12. [Döbrentei Gábor]104: Pali és Minka olvasni tanul. Betük ismeretére ’s olvasásra 

tanító Ábéczés könyv képekkel 

 

Az 1829-es ábécés könyv célja – amint az a munka elıszavában is olvasható – a magyar betők 

megismertetése és az olvasásra tanítás. A mő befogadóját is meghatározza a szerzı: „ezen 

képes Ábéczés könyv nem falusi ’s köznépi iskolák számára készült, hanem inkább vagyono-

sabb házak gyermekei kezébe. Azért is intézem illyen ugy gondolnám, eléggé takaros nyom-

tatásra kiadását, mivel az elıkelıbb Szülék megszokták már az idegen nyelvü efféle kezdı-

könyvek csínosságát ’ könnyebbített fogásait, legyen tehát nyelvünkön is hasonló, ’s azon 

észrevétel hogy mi, más nemzetbeli nevelési Irók gondos javításaival lépést nem tartunk, sze-

lídülni kezdjen” ([Döbrentei] 1829: VII). 

 Az írásjelek a betők tanítása utáni fejezetben (A’ kis olvasni-kezdıhez) találhatók. Az 

írásjelnek – a munka céljából adódóan – a hangos olvasáshoz köthetı arculata áll a közép-

pontban, tehát az, hogy ezek az írásjelek miképp járulhatnak a szöveg értelméhez, elsısorban 

a hangos olvasás folyamata során: „De, hogy azt értelmesebben felfoghassd, lébb némelly 

irást megszaggató jegyekre teszlek figyelmetessé, mellyekhez magát az olvasónak alkalmaz-

tatni kell” ([Döbrentei] 1829: 52). A munka felsorolja az írásjeleket. Ezek közül csak a gon-

                                                 
104 A munkát feltehetıleg Döbrentei Gábor írta (l. Petrik-bibliográfia). 
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dolatjel hiányzik. A könyvben található, az olvasás gyakorlására szánt példaszövegekben vi-

szont gyakori a gondolatjel.  

Az írásjelek meghatározása – a munka céljából adódóan – csupán a meghangosításuk kérdésé-

re korlátozódik: 

A’ hol vonás, pontos vonás, kettıs pont, pont van, ott mindég meg kell állani, mert azoknál a’ mondás 

vagy megszakad egy kissé folyamatjában vagy vége annak ’s más következik. A’ rekesz és idézı jegy-

nél az olvasásbeli addig volt hangodat meg kell változtatnod ([Döbrentei] 1829: 52). 

Csupán az aposztrófnál és az elválasztójelnél – mivel e két írásjelnél a hangos olva-

sásban nincs hangváltoztatás – utal a munka az alkalmazás kérdésére: 

Kihagyó, mikor valamelly szó végén egy bető el van hagyva, mint, ha az helyett így van írva a’, effé-

le helyett e’ féle, vagy pedig ha elıl az és-bıl e kimarad ’s így áll ’s. 

Ál talv iv ı , ennek jegye-, melly azt muttja hogy a’ sor végén félbe szakadó szó még a’ következı 

rendbe is általszolgál ([Döbrentei] 1829: 52). 

 

4.2.13. Magyar helyesírás’ és szóragasztás’ fıbb szabályai  

 

Az elsı akadémiai helyesírási szabályzatban külön, az írásjelekkel foglalkozó fejezet ugyan 

található (AkH. 1832: 9), de ebben csak két írásjelrıl: az aposztrófról és a kötıjelrıl van szó. 

Az írásjel definíciójábaitt is n annak a nézıpontnak az érvényesülése fedezhetı fel, amely a 

dolgozat elméleti felvetésével összevág: „A’ jelek közől, mellyek szavak közé, vagy betők 

mellé nagyobb érthetıség’ okáért tétetnek, csak kettıt jegyzünk meg.” (AkH. 1832: 9).105 

 A aposztrófról az alábbiakat írja a munka: 

[…] a’ hiányjel, melly kihagyott bető vagy szótag helyett az azt megelızı betőhöz tétetik. Illyenek: ne 

hagyd magad’ magadat helyett; ház’ ura, e’ helyett: háznak ura. A’ kihagyott birtokos nak nek, ’s a’ 

személyragos nevek’ rövidített szenvedıje megkívánják a’ hiányjelt. A’ rendhagyók, ’s a’ szokás által 

régen megállapították, mint engem, téged, hiányjel nélkül iratnak (AkH. 1832: 9). 

Az írásjelnek az a funkciója, amely szerint a kihagyott betők és szótagok jelölésre alkalmaz-

ható, már az eddig ismertetett munkákban is megtalálható. A személyes névmások tárgyeset-

ének aposztróf nélküli írásának rögzítése viszont itt fordul elı elıször. 

A kötıjel alkalmazásában Révai (1803) és Verseghy (1793, 1816) szemléletmódja je-

lenik meg, az írásjel elhagyható, hacsak nem az értelmezést segíti: 

[…] a’ kötjel (kapcsoló jel), melly összekapcsolt szavak közé tétetik, p. o. öröm-dal. Azonban ez min-

denütt kimaradható, ha csak valamelly, kivált új szónak talán zavart okozható elemei meg nem 

kivánnák közbevetését, p. o. kar-vas, és karvas, a’ mi kis karos hegedőt jelent. elmúlhatatlanúl 

megkivántatik azonban ime’ kérdı betőnél: e, p. o. hallod-e? mert ha ez követetlen a’ szóhoz kapcsolta-

                                                 
105 Kiemelés tılem (Cs. N.). 
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tik, könnyen zavart okoz, p. o. embere, homo illius, és ismét: embere? an homo? Magában pedig így: 

ember e? minthogy önállólag még csak sejdített értelme sincs, de az e’ névmutatóval is könnyen felcse-

réltethetik, szinte nem maradhat. A’ kapcsoló jel (hallod-e? látod-e?) mind ezen bajokat elhárítja (AkH. 

1832: 9). 

A kötıjel alkalmazásának alakulástörténete ezzel a definícióval összegezhetı. Az írásjel a 

szöveg értelmezésének segítése miatt jelent meg a magyar írásbeliségben, majd – talán épp az 

olvasás mint befogadási folyamat elterjedése miatt – pont ennek köszönhetı, hogy mellızni 

kívánják. Ott, ahol a szöveg megértését még segítheti az írásjel, alkalmazása is megmaradhat.  

A szabályzat szövegének áttekintése után további megállapítások tehetık az írásjelek 

alkalmazásáról. A’ szótagolásról címő fejezetben (AkH. 1832: 8) és a munka egészében is jól 

látható, hogy az elválasztás jelölésére elválasztójelet használ a munka. A’ Nagy kezdı betők 

címő fejezetben (AkH. 1832: 9) szólnak a mondatzárás jelölésérıl is. Nagybetőt ajánlott 

használni: 

1) Beszéd’, és vers’ elején. 

2) Pont után, vagy kettıs pont után is, ha valamelly idegen mondat hozatik fel (AkH. 1832: 9). 

Ugyan a korabeli grammatikákban megfigyelhetı, hogy a mondat végének jelölése nemcsak 

írásjellel, hanem az ezzel kombinálódó nagybető alkalmazásával történik, ezt csak igen kevés 

munka említi meg (l. fentebb, illetve 2b táblázat). Az itt olvasható definícióban nem tesznek 

említést a kérdı- és a felkiáltójel mondatzáró funkciójáról, hiszen e két írásjel után nem kí-

vánják meg a nagybető használatát. Az idézet nagybetővel történı jelölésének rögzítése vi-

szont újszerőnek mondható, bár Verseghy (1816) szól errıl a munkájában, de épp helyteleníti 

a használatát (l. 4.2.9.). Akárcsak a vers sorainak nagybetővel történı jelölésérıl, ami itt szin-

tén a definícióba kerül úgy, mint kívánatos alkalmazás.  

Az idézıjel alkalmazása is megfigyelhetı a szövegben. Az egyenes idézetet jelölı idé-

zıjelet csak az idézett rész elején és végén alkalmazzák. Formája kezdı idézıjel az ún. 99-es 

forma a sor alján, a záró idézıjel pedig a sor tetején, ún. 66-os forma. 

 

4.2.14. Összegzés 

 

A felvilágosodás korában keletkezett nyelvészeti munkák legtöbbjében található az írásjel 

fogalmát és alkalmazását tárgyaló fejezet. Sıt, a nyelvtanfélék közé sorolható ábécés, illetve 

levelezıkönyvekbe is egyre inkább helyet kap a téma.106 Ez az írásjel fogalmának 

                                                 
106 Egy, a korszakban keletkezett ábécés könyv ([Döbrentei] 1829) is ezt szemlélteti. Ugyanakkor Révai 1782-
ben és 1838-ban kiadott munkájában nem található az írásjelekkel foglalkozó fejezet. Tárkanyi B. J (szerk.) 
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konvencionalizálódását mutatja, de ezzel együtt a magyar írásbeliség, az írott szöveg, az iro-

dalmi nyelv alakulását is szemlélteti. Az írásjeleket a munkák egy részében a munkák céljából 

adódóan a (fel)olvasást kísérı, a meghangosított szöveg értelmezését elısegítı tagolás eszkö-

zeinek tekintik. Így tehát a definíciókban teljesen – például Vályi (1789) – vagy részben – 

például DebrGr. (1795), továbbá Révai (1803) és Kassai (1817)  – az írásjeleknek a beszéd-

hez, illetve az olvasáshoz mint befogadási folyamathoz kötıdı viszonya kerül elıtérbe. Né-

hány munkában viszont az írásjel az írott szöveg sajátjaként funkcionál. Ez a megközelítési 

mód látható például Böjthinél (1794), Gyarmathinál (1794), Révainál (1779) és Verseghynél 

(1816 és 1818), valamint Kolmár értekezésében (1817/1821) is erre utal. E munkák az írásje-

let az írott szöveg értelmezéséhez hozzájáruló eszköznek tekintetik.  

A 4.2. fejezetben ismertetett munkák, illetve az ezeket összegzı 2b táblázat alapján az 

alábbi összefoglaló megállapítások tehetık a felvilágosodás korában az elsı akadémiai he-

lyesírásig keletkezett nyelvtanok és nyelvtanfélék írásjel-definicióinak alakulásáról. 

A bekezdések és a szöveg részeinek jelölésére alkalmazott paragrafusjelrıl csak 

Vályinál (1789 és 1798), Révainál (1779) és Verseghynél (1816) lehet olvasni. Gáti (1815–

1817/1821) részletesen felsorolja, hogy bizonyos jeleket (római és arab számokat, betőket 

stb.) miként kell a szövegben úgy alkalmazni, hogy azzal a szöveg tartalmának releváns voltát 

is ki lehessen fejezni. Gáti a szövegtagolás jeleként megemlíti még a szavak közti üres helyet 

is. Nagyobb szünet jelölésére a szavak között nagyobb üres hely alkalmazását tartaná megfe-

lelınek. (Vö. még Fábián 1967: 244, Keszler 2004: 145.)  

A szöveg értelmezésének elısegítése jelenik meg legtöbbször a mondathoz köthetı 

írásjelek tárgyalásánál.  

A mondathatár jelölésének kérdése leginkább a pont107 meghatározásába található. 

Néhány munka (Böjthi 1794, Vályi 1798, Révai 1803, [Verseghy] 1816, Kassai 1817, AkH. 

1832) rögzíti az írásjellel együtt járó nagybetőt is. A mondathatár jelölésére Révai (1803), 

Kassai (1817), Verseghy (1816) a felkiáltó- és a kérdıjelet is alkalmazhatónak vélik, ha azok 

az értelmi egységet lezárják. Gáti (1815–1817/1821) viszont éppen ez ellen van. Továbbá 

egyedül ı nem tartja jónak a pont formáját sem, helyette inkább vízszintes vonást ajánl. (Vö. 

még Fábián 1967: 229, Keszler 2004: 142.)  

A mondathatáron belüli tagolóeszközök a vesszı, a pontosvesszı és a kettıspont. A 

három írásjel meghatározása legtöbbször egymáshoz viszonyítva történik.  

                                                                                                                                                         
munkájában már felsorolja az írásjeleket (1852: 8), egy 1834-ben kiadott levelezıkönyvben pedig már külön 
fejezet foglalkozik velük (l. Levelezıkönyv 1834: 2, 7–8). 
107 Az írásjelek megnevezése is az ekkor alakuló írásjelfunkciókat szemléltetik. Az elnevezések különbségére l. 
2b táblázat. Továbbá vö. Fábián 1967: 226–244 és Keszler 2004: 142–145. 
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A vesszı elsısorban a tagmondathatáron belüli tagolásra és a tagmondathatárok jelölé-

sére szolgál. Az itt bemutatott munkánkon kívül Kazinczy is foglalkozik a vesszı funkciójá-

val. Munkájában a mondatrészkapcsoló és (’s) kötıszó elıtti használatát helytelennek tartja 

(Fábián 1967: 232–233). Böjthi (1794) viszont a vesszı alkalmazhatóságát ebben a funkció-

ban külön kiemeli. (Vö. még Fábián 1967: 231–233, Keszler 2004: 143.)  

A pontosvesszı a tagmondathatár és a tömbhatár jelölésére szolgál. Ennél pontosabb 

meghatározásban elıkerül a mondat mint értelmi egység elejének és utoljának elválasztása, a 

magyarázó vagy kifejtı kapcsolatok jelölése a tagmondatok között (pl. [Révai] 1779a és [Ver-

seghy] 1816) és a tagmondatok közötti ellentétes viszony jelölése (pl. Révai 1803, [Verseghy] 

1816 és Kassai 1817). (Vö. még Fábián 1967: 234–235, Keszler 2004: 143–144.) 

A kettıspont elsısorban – amellett, hogy az egyenes idézési módnál az idézı mondat 

és az idézet határát jelöli (l. késıbb) – a tartalomváró funkciót betöltı nyelvi elem után áll, 

továbbá a  mondat két fı részének elkülönítésekor és a párhuzamos szerkezetek jelölésekor 

alkalmazzák. Böjthi (1794) az oksági viszony jelölésére is ezt az írásjelet tartja jónak. (Vö. 

még Fábián 1967: 233–234, Keszler 2004: 143.)  

A három írásjel áttekintése alapján két fontos tendencia állapítható meg. Egyfelıl az, 

hogy egyre inkább a grammatikai alapú tagolás kérdése kerül a definíciókban elıtérbe, másfe-

lıl az, hogy fıként a pontosvesszı és a kettıspont tagmondatokat elkülönítı funkciói keve-

rednek az egyes szerzıknél. 

A felkiáltást és a kérdést két írásjel: a felkiáltó- és a kérdıjel jelöli. E két írásjel funk-

ciójának meghatározásaiban látható leginkább, hogyan válhatnak az írásjelek grammatikai 

jelölıeszközzé. Addig ugyanis, amíg csupán a kérdés és a felkiáltás jelölése tartozik a funkci-

óik közé, mondat közben (is) alkalmazzák. Ekkor a munkák nem is térnek ki arra, hogy az 

írásjelek után milyen betővel kell élni. Amikor viszont az is bekerül a definíciókba, hogy – 

amennyiben az értelmi egység az írásjellel együtt egészet alkot – nagybetővel kell élni a két 

írásjel után (l. például Révai 1803, [Verseghy] 1816, Kassai 1817 és Verseghy 1818), a mon-

dathatár jelölésének funkciójával is bıvül e két írásjel jelentése.  

A felkiáltójel a felkiáltást jelöli, amely létre jöhet csodálkozás, fájdalom, öröm, szo-

morúság, bosszankodás, továbbá egyéb felkiáltás és a megszólítás kifejezıdésekor. A meg-

szólítást leszámítva e nyelvi funkciókat indulatszavak is reprezentálhatják, de az írásjel ezek 

nélkül, önmagában is képes jelölni a felkiáltás tényét. (Vö. még Fábián 1967: 230–231, 

Keszler 2004: 143.)  

A kérdıjel alkalmazásánál – a fentebb tárgyaltakon kívül – döntı, hogy maga a kérdés 

egyenes vagy függı módon ágyazódik-e a szövegbe. Ahol a kérdés e két fajtáját megkülön-
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böztetik (például [Révai] 1779a, Révai 1803; [Verseghy] 1816 és Kassai 1817), ott csak az 

elıbbi jelölésére vélik helyesnek a kérdıjel használatát. (Vö. még Fábián 1967: 230, Keszler 

2004: 142.) Gáti munkájában (1815–1817/1821) olyan írásjeleket is ajánl, amelyek képesek 

egyértelmően jelölni pl. a haragot, a bánatot, a jókedvet stb. is (ezeket l. Keszler 2004: 150). 

Az idézést kísérı írásjelek definícióiban a munkák legtöbbször nem fejtik ki, hogy az 

idézési módok közül melyikrıl beszélnek. A munkáknál esetleg a példamondatokból lehet 

következtetni erre (például [Verseghy] 1816). Pontosan definiált az idézés jelölése a Debre-

ceni Grammatikában, Révai 1803-as és Kassai 1817-es munkáiban. Ezekben kimondják, hogy 

az egyenes idézés jelölésre ajánlják az írásjeleket.  

Az egyenes idézet jelölésére a legtöbb munka az idézıjel alkalmazását véli helyesnek. 

Böjthi (1794) a nyomtatványokban az idézıjel helyett a dılt betővel történı jelölést tartja 

jobbnak. A munkák több esetben az idézıjel formájára és helyére is utalnak (l. DebrGr., Révai 

1803, MGr., [Verseghy] 1816 és Kassai 1817), illetve arra, hogy az írásjelet az idézet teljes 

terjedelmében minden sor elején meg kell ismételni. Néhány munka az idézıjelet a formája 

alapján az elválasztójelnél (l. Vályi 1798), illetve az aposztrófnál (l. Böjthi 1794) tárgyalja. 

Az elemzett nyelvtanok és nyelvtanfélék az idézı mondat és az idézet elkülönítésére a kettıs-

pontot ajánlják. Néhány munka (l. Vályi 1798, Révai 1803, Kassai 1817) az ezzel kombináló-

dó nagybetőt is megemlíti. Verseghy viszont 1816-os munkájában épp arra tér ki, hogy a ket-

tıspont már jelöli az egyenes idézés két részének határát, ezért az idézet nagybetővel történı 

kezdése felesleges.108 Gáti (1815–1817/1821) pedig értekezésében úgy véli, hogy ebben a 

funkcióban maga a kettıspont használata is helytelen. (Vö. még Fábián 1967: 234, 237, 

Keszler 2004: 143, 145.)  

A közbevetések jelölésérıl legtöbbször a zárójelnél lehet olvasni. Néhány szerzı en-

nek jelölésére a vesszıt is jónak tartja (l. Révai 1803, Kassai 1817, [Verseghy] 1816). Olykor 

a zárójel formájára is kitérnek a munkák (l. [Révai] 1779a, Vályi 1789, Révai 1803, Kassai 

1817, Gáti 1815–1817/1821). (Vö. még Fábián 1967: 236–237, Keszler 2004: 145.)  

A megjegyzések jelölésének kérdése nem szerepel mindegyik munkában. Vályi (1789) 

csillagot, Révai (1779a és 1803), Verseghy (1816) és Kassai (1817) keresztet, csillagot, bető-

ket és számokat ajánl ennek jelölésére. Révai (1803) és Kassai (1817) az utóbbi kettı haszná-

latát tartja a legjobbnak. Verseghy (1816) pedig a megjegyzés helyzetére is utal: ezek a szö-

veg közben, illetve az alatt találhatók. (Vö. még Fábián 1967: 244, Keszler 2004: 145.) 

                                                 
108 Érdemes azt is megemlíteni, hogy a munkák egy részében csak az idézıjel meghatározásánál alkalmazzák az 
idézıjelet. A többi egyenes idézetet dılt bető jelöli.  
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Az aposztróf meghatározásáról ugyan mindenhol ugyanazt lehet olvasni: a szón belül 

kihagyott betőket és szórészeket jelöli, de hogy valóban melyek ezek a szórészek, illetve me-

lyikeknél tartják az írásjel használatát helyesnek, ebben eltérnek a munkák. A DebrGr. (1795) 

meghatározása alapján a mutató névmások utáni használat gyengülésére lehet következtetni (a 

munka egyébiránt nem is használja ezt az írásjelet). Révai (1803) amellett, hogy az írásjel 

helyzetére is utal, helyteleníti a szórészek kihagyásának ezzel a jellel történı jelölését. Kassai 

ugyanakkor részletesen ír az írásjel szó közbeni alkalmazásáról is. Az AkH. 1832-ben a rago-

zott mutató névmások tárgyalásakor az írásmódot is rögzíti, amely már aposztróf nélküli. To-

vábbá a személyes névmások -t tárgyrag nélküliségét sem javasolják aposztróffal jelölni. 

Hogy mennyire releváns volt az írásjel alkalmazásának kérdése a korszakban, arra az is utal-

hat, hogy Gyarmathi (1794), Gáti (1815–1817/1821) és Ettre Karchai (1817/1821) részletesen 

felsorolja azokat az eseteket, mikor az aposztrófot használni lehet, sıt, bizonyos munkákban 

csak errıl az írásjelrıl tesznek említést (l. Szaller 1793, Baróti Szabó 1800, Benyák 1816). 

(Vö. még Fábián 1967: 239–244, Keszler 2004: 145.)  

A rövidítések jelölésére ajánlott pontról igen kevés munka szól (l. Böjthi 1794, 

Gyarmathi 1794, [Révai] 1779a, [Verseghy] 1816). Verseghy (1816) az évszámok utáni pont 

használatát is megemlíti munkájában. (Vö. még Fábián 1967: 237–239, Keszler 2004: 145.)  

Az ún. kihagyásjelrıl és a gondolatjelrıl nem mindegyik munka szól. A kihagyásjel a 

szövegbıl elhagyott szó vagy annál nagyobb terjedelmő részeket jelöli. A gondolatjel definí-

ciójában legtöbbször a szünet és a váratlan fordulat jelölése áll. Legtöbbször egy pontban, a 

gondolatjel funkciója alatt írnak mindkét írásjelrıl. Ennek az az oka, hogy a két írásjel formai-

lag hasonló: a gondolatjel egy, a kihagyásjel több vonás a sor közepén. Egy mő, az 1808-as 

Magyar Grammatika a két jelrıl külön részben ír. (Vö. még Fábián 1967: 235–236, Keszler 

2004: 144–145.) 

A kötıjel a legtöbb grammatikában a szó részeinek összekötését szolgálja, illetve – 

más nézıpontból – ezeknek a részeknek az elválasztását jelöli az egyértelmő felismerhetıség, 

így az értelmezés segítése végett. Révai (1803) és Verseghy (1793 és 1816) épp azért tartja 

már feleslegesnek a kötıjel alkalmazását, mert az anyanyelvő olvasó e nélkül is képes felis-

merni az összetett szavak tagjait, valamint az igekötı és az ige kapcsolatát. Sıt – mint mond-

ják – a befogadás folyamatát éppen az írásjel alkalmazása nehezíti meg. Révai (1779a) és 

Verseghy (1816) talán éppen ezért egy pontban tárgyalja az elválasztójelet és a kötıjelet, mi-

vel az utóbbi jel alkalmazását már feleslegesnek vélik. Ettre Karchai (1817/1821) viszont 

hosszasan értekezik arról, hogy az írásjel alkalmazása a fentiek miatt fontos. (Vö. még Fábián 

1967: 237–239, Keszler 2004: 145.)  
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Az elválasztójelrıl minden munka ugyanazt írja: a sor végén jelöli a szavak elválasztá-

sát. Néhány mőben utalnak az elválasztójel formájára is (l. DebrGr., Vályi 1789 és 1798, 

MGr., Gáti 1815–1817/1821). A két vonást („) – mivel a kezdı idézıjellel azonos formát mu-

tat, így a befogadás folyamatában nem teszi egyértelmően felismerhetıvé az elválasztás funk-

cióját – a munkák nem tartják megfelelınek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Az írásban eltőnik a metrikusság,  
a szavak kapcsolata immár «prózaikusabb»,  

láthatóbbá válnak szintaktikai kapcsolataik (…), 
 lehetıvé válik az állítások nagyfokú absztrakciója, 
 lehetıvé ok-okozati összefüggések megjelenítése.  

A kizárólag szóbeli, beszélt nyelvhasználat alkalmatlan arra,  
hogy ilyen elvont gondolkodást lehetıvé tegyen.  

A jelentés a diskurzusfolyamatban bontakozik ki.” 
([Havelock 1978/1998: 72] összegzi Parragh 2003: 18) 

 
 
 
 

5. Az írásjelek alkalmazásának alakulástörténete a 17. század közepétıl a 
19. század elejéig keletkezett magyar nyelvő nyomtatványokban 

 
 

 
5.1. A nyomtatott szöveg tagolásának jelölése 
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Az írott szöveg jelentéssel bíró elemekre és azok viszonyára bontja az általa reprezentált vilá-

got. Az így létrejött tagolásnak írásjelek által felismerhetıvé tétele egyfelıl segíti a szöveg 

megértését és értelmezését, tehát magát a feldolgozási folyamatot. Másfelıl az írásjelek al-

kalmazása azzal a szereppel is bír, hogy nem csak lineárisan, hanem azt meghaladóan is utalni 

képes azokra az összetartozó szerkezetekre, amelyek a szövegértelem kialakításához hozzájá-

rulnak (vö. Tolcsvai Nagy 2001: 314, 339–340).  

 A szöveg tagolása, illetve annak írásjelek általi felismerhetıvé tétele a szövegtípusok 

alakulására, az ún. eminens szöveg (vö. 1.1.) kialakulására, az irodalmi nyelv fejlıdésére is 

felhívja a figyelmet. A szerkesztettebb szövegek ugyanis arra utalhatnak, hogy az írott szöveg 

törekszik arra, hogy a benne reprezentálódó gondolatok viszonyait árnyaltabban és pontosab-

ban adja vissza.  

 

5.1.1. A szöveg nagyobb részeinek elkülönítése 
 
Ebben a fejezetben elsısorban a szöveg mezoszintő egységeinek (l. Tolcsvai Nagy 2001: 

118–119) a felismerhetıvé tételével foglalkozom. Tehát a bekezdések és a fejezetek, illetve a 

szövegegész szempontjából releváns részek jelölésének kérdésével. 

A szöveg részekre tagolását  – bár nem minden esetben a szőkebben vett írásjelek jelö-

lik – a szöveg megértésére és értelmezésére való törekvés eredményezi (vö. Tolcsvai 2001: 

291–298). Külön jellel felismerhetıvé tételének igénye a néma olvasás mint befogadói folya-

mat kialakulása során ezért relevánssá válhat. Ezt igazolja a vizsgált nyomtatványok szöveg-

tagolási eljárásainak a fejlıdése is.109 

A 17. század közepe elıtt keletkezett nyomtatványok a bekezdések és a szöveg részei-

nek jelölésére még használják a díszített nagybetőt, a kódexekben fellelhetı paragrafusjelet, 

általánosabb azonban a beljebb való kezdés. A bekezdések és a fejezetek végén olykor feje-

zetzáró jelek is találhatók (vö. 3.; vö. még Keszler 1995a: 57, 73; 2004: 124–125). 

A vizsgált korszakban keletkezett nyelvtanokban és nyelvtanfélékben is megjelenik a 

szövegtagolás kérdése. A vizsgált munkák közül elıször Révai foglalkozik ortográfiájában a 

szöveg részekre tagolásával (vö. 4. és 2b táblázat). Ezek jelölésére paragrafusjelet ajánl (l. 

1779a: 18). Az utána következı munkákban is több esetben elıtérbe kerül ez a kérdés (l. pél-

dául Vályi 1789: 78 és 1798: 10, Gáti 1815–1817: 100) (vö. 4.2. és 2b táblázat). 

5.1.1.1. Mivel a nyomtatványok készítése évszázadokon át dekoratív célokat is szolgált (vö. 

Ong 1982/1998: 255), a szöveg kezdetét jelölı díszített nagybető a 17. század közepétıl egé-
                                                 
109 A szövegek tagolásának fejlıdését szemléltetheti az a tény is, hogy a 18. század folyamán egyre több mő 
végén található tartalomjegyzék.  
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szen a 19. század elejéig megfigyelhetı. A 18. század végétıl viszont csak bizonyos mőfajú 

könyveket – elsısorban elbeszélı szövegeket, abban viszont még egészen a 19. század elejéig 

– díszítenek a kódexekhez hasonló iniciáléval. A 18. század folyamán a szöveg vagy szöveg-

rész kezdetét egyéb jelek által is jelölni kezdik: az elsı bető vagy sor nagybetővel történı sze-

désével, illetve csak az elsı néhány szó ilyenfajta kiemelésével és egyben ritkításával egy 

egész sor betöltéséig.  

A 18. században a szövegek tipográfiai megjelenítésében bekövetkezı domináns vál-

tozás: a könyvmővészet nagy, klasszicizmus jegyében végbemenı átalakulása (vö. Haiman 

1981: 8) is befolyásolja a szöveg részeinek jelölését. „Ahogyan a terjengıs és dagályos ba-

rokk fogalmazást a lényegre törekvı kommunikációs szokások váltják fel, a régi súlyos és 

zsúfolt szövegtipográfia helyébe is a lapidáris feliratok konstrukciójára emlékeztetı tiszta, 

világos, levegıs elemek, a papírlapon szinte lebegı, nagy margókkal övezett sorok, világos 

kolumnák lépnek” (Haiman 1981: 8). Ekkor a nyomdai megjelenítésben elsısorban a letisz-

tult, „racionális” formák kezdenek teret hódítani az addigi díszített, a kódexekhez hasonlatos 

megjelenítési formával szemben. Magyarországon a 18. században Kazinczy Ferenc felügye-

lete alatt kiadott könyvekben figyelhetı meg leginkább ez a formai váltás, hiszen Kazinczy 

ideje egybeesik azzal, mikor a nyomdászok szakítanak a reneszánsz idején a kézírásból átvett 

hagyományokkal és új, geometrikus felépítéső, ráció szellemében alkotott betőt és szövegta-

golást szerkesztenek (l. Haiman 1981: 8). Kazinczy magáévá teszi a klasszicista könyvmővé-

szet elvét, amely elveti a tipográfiai díszeket és a tisztán betőkbıl formált tipográfia arányai-

nak szépségét hirdeti. A bekezdéseket és a szöveget díszítı elemekrıl például az alábbi véle-

ményt fogalmazza meg a klasszicizmus jegyében Kis János verseinek szedéséhez, a szerzıhöz 

írt levelében: „ […] Ha a rakó [szedı] angyalkákat vagy egyéb Holzschnitteket rakna az osz-

lopok felibe vagy alá, azokat [a korrektor] hányassa ki” ([Kazinczy 1812] idézi Haiman 1981: 

10).  

A 17. század közepétıl a beljebb kezdés szokása is egyre elterjedtebbé válik a magyar 

nyelvő nyomtatványokban. A 18. századtól az ún. kijjebb kezdés leginkább csak a lírai be-

szédmódot alkalmazó szövegekre jellemzı.   

A bekezdéseket a beljebb kezdésen kívül jelölheti a paragrafusjel is. Amíg viszont a 

17. század közepe elıtt ez fordított p alakú (l. 3.)110, a kutatott korszakban már a mai paragra-

                                                 
110 Jakó–Manolescu szerint (1987: 206) a paragrafusnak ez a formája valószínőleg a görög paragraphosz p-jébıl 
alakult ki. 
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fusjel formájában (§) jelenik meg a szövegekben.111 Az új formájú paragrafusjel a szöveg 

egészét tagolja fejezetekre. A magyar nyelvő nyomtatványokban megfigyelhetı, hogy a para-

grafusjel arab, illetve római számmal társulva, esetleg a „rész” szó magyar vagy idegen meg-

felelıjével áll a fejezet élén a szövegegység felett, középen, vagy a fejezet elején közvetlenül. 

Ugyanakkor olykor a paragrafusjel önmagában is jelölheti a fejezet kezdetét. A 18. század 

folyamán a jel alkalmazása elsısorban az argumentatív szövegtípusba sorolható szövegekre 

jellemzı. 

A szöveg részeinek jelölésére a 18. században alkalmaznak még arab és római számo-

kat, továbbá betőket. Ezeknek következetes használatára hívja fel a figyelmet például Gáti 

(1815–1817: 100) (vö. 4.2.10.).  

Az 1650-hez idıben közelebb álló nyomtatványokban még megtalálhatók a szintén a 

kódexek szövegtagoló eszközéhez hasonlatos bekezdés- vagy fejezetzáró jelek is. Ez a díszítı, 

illetve a sorok kitöltésére is használandó jel a 18. század közepétıl visszaszorulni látszik. A 

jelcsoport eltőnésének oka egyfelıl a nyomtatott anyagok számának növekedése lehet. Az 

átlag olvasásra szánt mőveknek kevésbé igényes formájú kivitelezése nemcsak gyorsabban 

létre hozható, hanem elıállításuk is kevesebbe kerül. Így a nyomdászati termékek a mind szé-

lesebb társadalmi körökben tért hódító olvasási szándékot (ennek igazolását l. 2.) kevésbé 

igényesebb, de olcsóbb könyvekkel tudják kielégíteni. Másfelıl, a fentebb már említett klasz-

szicista tipográfiai munkák arculatába szintén nem férnek bele az ilyenfajta díszítı elemek.  

5.1.1.2. A 18. század végétıl a fejezetek és a bekezdések mellett a bekezdésen belüli részeket 

is jelölni kezdik. 

(3a) „ Ezt én ugyan alig hihetem, felele a Szomſzéd; “  azt mondgyák Kigyelmedrcl többnyire, hogy  

                       a’ ſzomſzéd várasban lakó Hóhérnak titkos mesterségeit vásárlotta-meg légyen.  

„Láttya Kigyelmed, monda néki az okos Patikai, “  igy van ám Kigyelmeteknek a’ dolga, kik min-

„den állapotokban titkokat és tsudákat keresni ſzoktak. Soha nem láttyák Kentek az igazat; tsak a’  

                       „terméſzeten kivÊl való állapotokról ſzorgalmatoskodnak, és így a’ terméſzet ſzerínt valókat el- 

„múlattyák. Azt az eggyügyÊ mesterséget, mellyel marháimmal bánok, boſzorkányságnak  

„tartyátok; és ha marhájtok meg betegſzenek, egy balgatag füstbe téſzitek bizodalmatokat, és a’  

„legterméſzetesebb emberi Segedelmeket meg-vetitek. “  — A’ ſzomſzéd Hóhérnak titkos mestersé 

geit! monda tovább mosolyogva Patikai […] (Patikai 1792: 4–5) 

 (3b)   Íme ezek a’ munkák, mellyeket a’ nyelv tökélletesítéſe végett írta: — 1.) Nemes Ember. — 2.)  

            Nemes Aſzſzony. — 3.) Nemes Úrfi. (Faludi 1787a: Bevezetı) 

                                                 
111 Az 1650 után megjelent paragrafusjel új formájának kialakulása kapcsolatba hozható „a latin separetur és 
segretur szó s betőjével. E két s egyesítésébıl a 15. században született meg a paragrafus mai jele (§)” (Jakó–
Manolescu 1987: 207). 
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(3c)  A’ mással érthetck’ el-rendelésének reguláji: — 1.) Mikor a’ magában érthetchöz, a’ mással 

érthetc […] (KMGr. 1797: 47) 

(3d) Azon Szerzc, és Fordító Uraknak neveik, kiknek Darabjai 1811-ben el-játſzattak. 

Tekéntetes Mérei Mérey Sándor Úr. 

Meg boſſzúlt Feleség rablás. — Juliuska.  — Haramiák. — Hármasok. (Almanak 1812: 19) 

A tömbösödést (3a), illetve a felsorolás tagjainak írásjellel történı elválasztását (3b–d) az 

adott szövegre jellemzı részek elhatárolásának motivációja eredményezi. Ezek a nyomtatott 

szövegek esetében (is) a befogadás folyamatát segíthetik. Ezt – mint az a (3a–d) példák alap-

ján látható – a 18. század végétıl az akkor megjelenı (ennek részletes kifejtését l. 5.8. és 5.9.) 

gondolatjel jelölheti. A gondolatjel mellett a szöveg releváns részeinek elkülönítését a (3a)-

ban az idézıjel, a (3b)-ben és a (3d)-ben dılt bető alkalmazása is segíti.  

 

5.1.2. A mondathatár és a mondaton belüli tagolás jelölése 
 

Az írott és egyszersmind nyomtatott szöveg a megértése és értelmezése érdekében a kisebb, 

mikroszintő (l. Tolcsvai Nagy 2001: 117–119) alkotórészeit, illetve az azok között lévı vi-

szonyokat is rá jellemzı formával, tehát írásjelek által felismerhetıvé teheti.  

Az írásjelek tagolófunkciójukkal egyfelıl szerkesztetté tehetik az írott és nyomtatott 

szövegeket. Ezzel együtt viszont a megértés és az értelmezés elısegítése miatt felismerhetıvé 

tehetnek – a szövegértelem (Tolcsvai Nagy 2001: 313–321) visszaadására kialakított – szer-

kezeteket, illetve szerkezeti határokat. Így képessé válhatnak arra, hogy a mondatok és a tag-

mondatok határaira, illetve a közöttük és bennük lévı viszonyokra112 is utaljanak113. A feje-

zetben egyfelıl azt próbálom szemléltetni, hogy a vizsgált korszakban az egyes írásjelek ké-

pessé válhatnak önmagukban felhívni arra a figyelmet, hogy egyes szerkezetek határa meddig 

tart, ezáltal mikor történik viszonyváltozás. Másfelıl azt vizsgálom, hogy a tagolás alapját 

képezı folyamat a beszélt vagy már az írott nyelvre jellemzı.  

Ezt abba az értelmezési keretbe ágyazva teszem meg, amelyet egyfelıl a 4. fejezetben 

bemutatott nyelvészeti munkák kínálnak, másfelıl amelyet a szóbeliség-írásbeliség kérdése 

vet fel (l. l.1.). Az elıbbihez kapcsolódóan elsısorban arra kívánok reflektálni, hogy a kor-

szakban keletkezett nyelvtanok és nyelvtanfélék a mondathoz kapcsolódó jelölések tárgyalá-

sakor miként, milyen meghatározó tényezı elıtérbe helyezésével tudják definiálni és jelölni a 

mondatot, majd a mondat részeinek jelölésére miként és fıként milyen ok elıtérbe helyezése 

miatt ajánlanak írásjeleket. Az utóbbihoz kapcsolódóan azt kívánom bemutatni, hogy a kuta-

                                                 
112 A viszonyok jelölése – az írásjelek alakulásfolyamatát tekintve – fokozat kérdése. 
113 Ebbıl a nézıpontból is felvethetı, hogy az írásjelek a metapragmatikai tudatosság jelölıeszközei (vö. 1.1.). 
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tott korszakban a szóbeliség nyomai még miként hathatják át az írott és nyomtatott szövegnek 

csak konvencionalizálódó jelölését. Más szóval: tetten érhetı-e még a szünet- és intonáció 

jelölésen alapuló írásjelhasználat vagy már az írott és nyomtatott szöveg megértése érdekében 

és részeinek egyértelmő felismerhetısége miatt ún. logikai-grammatikai alapú írásjelhaszná-

latról lehet beszélni (a kifejezésekre l. Keszler 1995a: 70, 74, 2004: 132; l. még Korompay 

2003: 292, 593).  

 A fejezetben a szövegszerkezet természetes részének tekintett (l. Tolcsvai 2001: 105, 

112) mondatjelölésbıl, tehát a mondathatár írásjellel történı jelölésének kérdésébıl indulok 

ki. Ezek után az ebben található kisebb részek jelölésére koncentrálok: a lehetséges tagmon-

dathatárok, majd az ezek közötti, illetve az ezen belüli viszonyok jelölésére. Mivel a közbe-

ékelésnél a beágyazódó rész mindig grammatikai függésben, ezen belül alárendelt viszonyban 

áll a megszakított mondattal (Keszler 2000b: 545), így ekkor – szem elıtt tartva, hogy a jelen-

ség egy releváns ismertetıjegyét kiemelve – inkább tagmondatok viszonyának megszakításá-

ról van szó, ezért ezt is itt tárgyalom.114  

 A 17. század közepe elıtti magyar nyelvő nyomtatványokat a mondat fogalmához 

köthetıen meglehetısen következetlen írásjelhasználat jellemzi. Bizonyos írásjelek tekinteté-

ben megfigyelhetı a konvencionalizálódásra való törekvés elindulása, de az azonos részek 

eltérı jelölése, illetve a jelöletlenség még a 17. század közepén is megfigyelhetı a magyar 

nyelvő nyomtatványokban (vö. 3.; vö. még Keszler 1995a: 60–66, 2004: 125–130). 

 
5.1.2.1. A mondathatár jelölése 
 

A magyar nyelvő nyomtatványokban található mondatok határainak jelöléséhez segítséget 

nyújthat a korszakban keletkezett nyelvtanok és nyelvtanfélék mondatfogalma. Mint az a 4. 

fejezet alapján látható, mondatnak azokat az egységeket tekintik, amelyek értelmileg egészet 

alkotnak, gondolatilag lezártnak tekinthetık. Az akkori szövegalkotó érvényesítheti azt a tö-

rekvését, hogy a számára gondolatilag egésznek vélt egységet jelöli a mondathatár jelölésére 

ajánlott nagybetővel kombinálódó mondatzáró írásjellel.  

A 17. század közepétıl a magyar nyelvő nyomtatványokban már nem található példa a 

mondathatárok jelöletlenségére. Az ekkortól keletkezett nyomtatványokban a ponttal kombi-

nálódó nagybető tekinthetı a konvencionalizált jelölési módnak a mondathatárok jelölésére, 

hiszen a legtöbb nyomtatványban ez a jelölési módozat figyelhetı meg. Ez alapján viszont 

                                                 
114 A szövegben betöltött szerepe miatt a közbeékeléssel hasonlóságot mutató közbevetés jelölésével egy másik 
fejezetben (5.6.) foglalkozom. 
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kijelenthetı, hogy a kérdı- és a felkiáltójel a vizsgált korszakban még nem tekinthetı egyér-

telmő mondatzáró írásjelnek. Utánuk ugyanis egyfelıl a mondat kisbetővel folytatódhat, más-

felıl több esetben nem is a gondolatilag egésznek tekintett egység határán, hanem azon belül 

állnak (l. 5.2., 5.3. és 5.4.). A korabeli nyelvészeti munkák is – mint arra már a fejezet utalt is 

– felvetik ennek a kérdését. Kezdetben csak a pont meghatározásánál foglalkoznak a mondat-

zárás jelölésével, majd a kérdı- és felkiáltójelnél is kitérnek arra, hogy ezek is a mondatzárás-

ra szolgálhatnak, ezért kombinálódjanak nagybetővel is (l. például Kassai 1817: 51; [Verse-

ghy] 1816: 28 és 1818: 59) (vö. 4.2. és 2b táblázat).  

Az írásjellel való jelölés által a nyomtatott szövegben felismerhetıvé vált mondat ösz-

szetettségét a szövegtípus, a szövegalkotó befolyásolhatja. A nagybetővel kombinálódó írásjel 

tehát úgy tekinthetı a mondatzárás jelölésének, hogy elfogadjuk – amennyiben a szövegek e 

jelölési módozatnak konvencionalizált voltát mutatják –, a szövegalkotó mit tekint az akkori 

szöveg szempontjából mondatnak, bármilyen bonyolult összetettségőnek tőnik a mai befoga-

dó számára. A vizsgált korszakban ugyanis a szóbeli diskurzus hatására, illetve az írott dis-

kurzus alakulása miatt a szövegek tagolása még kötıdhet a beszélt nyelvhez. Ennek eredmé-

nyének is tekinthetı, hogy az elsısorban az élıbeszédet dominánsabban visszaadni kívánó 

szövegekben a mondatok összetettebb eseménysort reprezentálva addig tarthatnak, míg a be-

szédben is egy gondolatmenet fejtıdne ki.115  

A vizsgált anyagban az írásjelek alkalmazása miatt ugyanakkor néha némi nehézséget 

jelent, hogy a többszörösen összetett és több gondolategységet tartalmazó mondat egy vagy 

több mondatnak tekinthetı-e.  Itt azokra az esetekre lehet gondolni, mikor nem mondatzáró 

írásjel kombinálódik – mivel a fentiek értelmében a kisbetővel kombinálódó írásjel csak ösz-

szetett mondatot jelöl – nagybetővel. Amennyiben az ilyen mondatok esetében több mondat-

ról lehet beszélni, úgy más írásjelek meglétét is feltételezni kéne a mondathatárok jelölését 

illetıen. Azt, hogy ezek mégis egy mondatnak foghatók fel, így kizárva a ponton (esetenként 

a kérdı- és a felkiáltójelen) kívül egyéb írásjel mondathatár-jelölı funkcióját, több tényezı-

nek figyelembe vételével dönthetı el. A vizsgált korszakban a többszörösen összetett, több 

eseményt reprezentáló mondatoknál a mondaton belüli tagoló eszközök jól elkülöníthetı 

funkciója látható (l. 5.1.2.2.). Csak igen ritkán figyelhetı meg pontosvesszı és nagybető, 

vesszı és nagybető vagy kettıspont és nagybető kapcsolata, amely új mondathatárra utalhatna 

(l. 4a–f). Ezeknél a szövegeknél érdemes a teljes szövegtagolást áttekinteni. Ha a nagybetővel 

                                                 
115 A magyar regény kezdeti formáit például szintén jellemzi a mondatoknak ilyenfajta hosszúsága akkor, mikor 
más szövegtípusokban már az írott szövegre jellemzı rövidebb mondatok figyelhetık meg. Egyes regényekben a 
mondat addig tarthat, míg beszélıváltás nem történik.  
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kombinálódó mondatzáró írásjel nem vagy nem következetesen jelenik meg, attól még az a 

szövegalkotó grammatikai tudatosságára utalhat (vö. Haader 1991b: 248). Ha ugyanis a szö-

vegben a nagybetővel kombinálódó nem mondatzáró írásjel mellett a nagybetővel kombináló-

dó mondatzáró írásjel alkalmazása is megfigyelhetı, érdemes azt is megvizsgálni, hogy az 

elıbbiek alkalmazása következetesen egy bizonyos funkció jelölésére korlátozódik-e, vagy 

következetlen-e a használatuk. Az elıbbi esetben ugyanis grammatikai tudatosságról, az 

utóbbi esetben viszont a szövegalkotó egyedi írásjel-használati változatáról lehet szó. 

Mindezek alapján az itt következı elemzésben mondatnak nem egy absztrakt gramma-

tikai egység tekinthetı, hanem a fentebb elmondottak mérlegelésével az a szövegegység, ame-

lyet a szövegalkotó mondatként, a nyomtatott szöveg önálló egységeként kezel és jelöl. 

A magyar nyelvő nyomtatványok mondathatárainak jelölésére a 17. század közepétıl 

általánosnak és konvencionalizáltnak a nagybetővel kombinálódó pont – illetve bizonyos ese-

tekben a felkiáltó- és kérdıjel – tekinthetı. Ezzel együtt az ezen belüli tagoló eszközök után 

kisbetőt alkalmaznak. Csak ritkán figyelhetı meg ettıl eltérı jelölés. 

(4a) Ily ſiralmas ſorſomat látván azért, ’s azonban az aranyális drágább idxmnek megbec×lhetetlen ’s 

helyre állathatatlan kárommal való txlem elmuláſátis keſerves és kxnyves ſзemekkel ſзemlélvén, 

eſзemben vettem, hogy jó végre felvett buydoſáſomnak kevés haſзnát véſзem, hogy ha a’ drága idxt 

csak igy txlténdemel: Minekokáért elmémet adtam némely idegen nyelvnek tanúláſára, mindenek 

elxtte pedig a’ Belgiumi nyelvet réſз ſзerint megtanúlván, az Angliai nyelven kezdettem kapdoſni 

(Gyöngyösi 1657: 2) 

(4b) sokakat is vxttem Felségedt×l, mellyekért háládatoſságot kiváſz: Annakokáért, im e’ munkátskát és 

Kxnyvet, moſtani hatodſzor kijxveteliben, háládatoſságomnak bé-mutatásáért, senkinek nem 

egyébnek; hanem ſzent Felségednek ajánlom, mert a’ Felséged kút fejébxl-is jxtt és vxtt eredetét. 

(Medgyesi 1677: Bevezetı) 

(4c) Mert, a’ miképpen azokat a’ Tropuſokat, Figurákat, (Mellyeknek még ſok részei vannak :) e’ bxlcs 

Salernitana Schola bizonyos okokra nézve fel-txtt; azért txtte fel ez Munkájában, hogy, vagy ki 

nem f×lt volna k×lxmben jól a’ dolognak magyarázattya; vagy, a’ meg-határozott czél× verſeknek 

ſummáját, az határon kiv×l való ſzókkal kellet vólna ki-fejezni: Es igy, annak rendi meg-bomlott 

vólna. (Felvinczi 1694: Bevezetés) 

A (4a–c) példákban a kettısponttal kombinálódó nagybető kapcsán felvethetı, hogy itt a 

mondathatárok vagy ún. tömbhatárok jelölésérıl van-e szó. Mivel a ponttal kombinálódó 

nagybető – mint azt már a fejezet leszögezte – igen elterjedtnek tekinthetı a vizsgált korszak-

ban a mondathatár jelölésére, így inkább az utóbbi, a tömbhatár jelölésérıl lehet szó. Viszont, 

mint azt a késıbbiekben látni lehet, a tömbhatár jelölésére sem elterjedt az írásjel és a nagybe-

tő kombinációja. A teljes szövegeket áttekintve az is látható, hogy a (4a–c)-ben látható jelölé-

si módot csak bizonyos esetekben alkalmazzák a szövegek, a mondathatár jelölésére ezekben 
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a szövegekben is általánosnak mondható a nagybetővel kombinálódó pont. Ezért valószínőleg 

a (4a–c)-vel szemléltetett esetekben a szövegalkotó a nagybető alkalmazásával arra kíván 

utalni, hogy a gondolatilag egészet alkotó mondatán belül új gondolati egységet kezd el. 

A (4a–c) példákban látható jelenség a 18. század közepén is megfigyelhetı, de ekkor 

is csupán néhány esetben. Ezekben a nagybetővel pontosvesszı kombinálódik. 

 (4d) és ugyan jó akaratbúl txrvényben meg-examináltattak, és illyen ſzer× examinálás által ezekre-is va-

lami ſullyoſság nyilván ki-tetszet vólna, de mivel ezek azomban egy más után viſzſza-térvén, és 

Erdxhegyen az Tummultuſknak el-×zésén, és le-verésén magokat jeleſen viſelvén; Annak okáért 

békóbúl és Arteſtombúl, mellyekben mind eddig tartattak, ſzabadon el-ereſzteſſenek, és az vitéz 

Tiſzteire, mellyeket elxbb viſeltek, readmittáltaſſanak. (Rövid példa 1749116) 

(4e) Azután az máſodik Claſſisban lévxk, tudni illik: Matula Pál, Bartha Iſtván, Szabó Péter, másként 

Benedek, Szántó Mihály, kiki egy hóhér által k×lxmb helyre vezettettek, és Sententiának bé-

tellyesététére, fejek vétetett, ezeknek pedig hólt teſtek mind fejekkel egy×tt egy hálomban hordat-

tak; Ezután az harmadik Claſſisban lévxk, kiknek az kozka játékban az ſzerencſe leg-keveſebb 

Numeruſt mutatott, egyenlxképen ezeknek-is a hóhérnak éles paloſſa miatt ez világtúl utólsó 

keſerves búcsúzáſt kinſzeríttettek venni. (Executio 1749117) 

A (4d–e)-ben látható pontosvesszı és nagybető kombinációjával kapcsolatban – akárcsak a 

(4a–c)-nél – szintén felvethetı, hogy új mondatot vezetnek-e be. Mivel a 18. században a pont 

és nagybető kombinációja a mondathatár jelölésére még inkább dominánsnak és elterjedtnek 

tekinthetı, továbbá a teljes szövegeket áttekintve az is látható, hogy ezt a jelölési módot kö-

vetkezetesen is alkalmazzák, így a (4d–e) esetekben is inkább a tömbhatár jelölésérıl lehet 

beszélni. A szövegben a nagybető alkalmazása itt szintén annak a felismerhetıségét teszi do-

minánsabbá, hogy az írott és nyomtatott diskurzus részeként kijelölt mondat- és gondolathatá-

ron belül új esemény reprezentációja, új gondolatrész veszi kezdetét.  

A (4a–e) példákkal kapcsolatban érdemes azt is elmondani, hogy mindegyik 

argumentatív szövegtípusba  sorolható szövegbıl való (a (4e) ebbe ágyazódó elbeszélés). 

Ezekben a szövegekben az élıbeszéd visszaadására való törekvés dominánsnak mondható. 

Talán ez is indokolhatja, hogy – a szintén az argumentatív szövegtípusra jellemzı barokkos 

körmondatokhoz hasonlóan – a szóbeli diskurzusra jellemzı tagolás az írott/nyomtatott dis-

kurzusban is megfigyelhetı. A mondatok kialakítása – amelyek az írott diskurzusra jellemzı 

forma által is jelölıdnek – a szóbeli diskurzus nyomait ırizhetik abban az értelemben, hogy a 

mondat mint gondolati egész addig tart, míg maga a gondolat. Ugyanakkor ezen belül a ki-

sebb gondolati egységek kijelölését – valószínőleg a befogadás és a megértés segítése végett – 

                                                 
116 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
117 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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az írott szöveget alkotó feladatának tekintheti. Ezért alkalmazhatnak a (4a–e) példákban az 

olvasó mint befogadó számára a mondathatár jelöléséhez hasonlatos jelölési módokat. Mindez 

viszont azt is jelenti, hogy az írott és nyomtatott szöveg mondatainak kialakítása és jelölése, 

illetve az azon belüli tagolás – fıként kezdetben és fıként azokban a szövegtípusokban, ahol 

az élıbeszéd visszaadása dominánsabbnak tekinthetı – olykor még a szóbeliség nyomait hor-

dozza magán.  

 
5.1.2.2. A mondaton belüli részek jelölése 
 
A mondaton belüli tagolás – akárcsak a mondathatárok konvencionalizálódó jelölésének ki-

alakulása – annak az eredménye, hogy – amint az a felvilágosodás korában keletkezett nyel-

vészeti munkák írásjel-definíciói alapján is megfigyelhetı (l. 4.2.) – az írott diskurzus felis-

merhetıvé teszi azokat az összetartozó részeit, illetve a részek közötti viszonyait, amelyek a 

szövegértelem kialakításához hozzájárulnak.   

A vizsgált korszakban az írásjelek funkcióját tekintve megállapítható, hogy az egyes 

mondattagoló írásjeleknek kezd saját, egyéni funkciójuk kialakulni. Az írásjel alkalmazását 

tekintve így felvethetı, hogy konvencionalizálódó voltukban reprezentálni képesek az egy-

mással viszonyban álló részek határait, de bizonyos esetekben magukra a viszonyra is utalhat-

nak még azelıtt, mielıtt ezt más nyelvi eszköz megtenné. A vizsgált szövegekben az is meg-

figyelhetı, hogy az írásjelek alkalmazása bizonyos kötıszókhoz, melyek a viszonyt egyértel-

mően felismerhetıvé teszik, kötıdnek. A kötıszók már önmagukban tagolószereppel bírhat-

nak (l. például Haader 1991b: 249). Már a vizsgált korszakot megelızıen is a kötıszó „mint 

megbízható fogódzó igen nagy szerepet játszott a tagolójel kitételében vagy éppen ki nem 

tételében” (Haader 1991b: 248). Az írásjelek szünetjelölı aspektusa ezekben az esetekben 

már nem annyira mondható relevánsnak. Ezek az írásjelek inkább a konvencionalizálódott 

viszonyok felismerhetıségét segítik elı. Ez alapján felvethetı, hogy e kötıszók azokat a 

grammatikalizálódó, illetve grammatikalizálódott szerkezeteket jelenítik meg, amelyek már 

kialakultnak tekinthetık a vizsgált korszakra. Kialakulásuknak ténye erısíthetı meg azzal, 

hogy velük együtt a rájuk jellemzı írásjelhasználat is kezd konvencionalizálódni. Ugyanakkor 

bizonyos esetekben azonos viszonyt eltérı írásjel jelölhet. Ezekkel kapcsolatban érdemes azt 

is megvizsgálni, hogy az írásjel alkalmazását eredményezı folyamat mennyire köthetı a szó-

beliséghez, illetve mennyire az írott szöveghez. Ennek megfelelıen itt arra koncentrál a feje-

zet, hogy mely viszonyok jelölése tekinthetı konvencionalizálódottnak, illetve az eltérı jelö-

lési módok alkalmazása mögött milyen okok húzódhatnak meg. 



 109

A vizsgált szövegek túlnyomó részében a viszonyokat már legtöbbször írásjel jelöli. A 

nyomtatványok esetében viszont számolni kell a nyomtatás folyamatából adódó problémák-

kal: az adott írásjel hiányával vagy nem megfelelı számú jelenlétével is. Ha egy mondattago-

ló írásjelet ugyanis több viszony jelölésére alkalmaznak, egy adott szövegrészlet szedési és 

nyomtatási fázisában gyakrabban használják, ezért mondatbeli hiánya, illetve hozzá funkció-

ban közel álló írásjel helyettesítése mögött esetenként hiányos tipográfiai készlet ténye is áll-

hat (vö. 2.2.).  

A fejezetben az összetett mondat tagmondathatárainak, illetve a tagmondatok között 

fennálló viszonyoknak a jelölését, továbbá a tagmondaton belüli részek jelölését vizsgálom 

feltételezve, hogy a (grammatikai) kapcsolatban lévı szerkezetek létrejötte annak az eredmé-

nye, hogy ezek a szerkezetek reprezentálják a szövegértelem viszonyait. Ezeknek írásjellel 

történı jelölése ilyen értelemben a tagmondatok közötti viszonyok reprezentációihoz, vala-

mint az olvasáshoz mint a nyomtatott szövegekre jellemzı befogadói folyamathoz járulnak 

hozzá. Ezek alapján az is felvethetı, hogy – fıként amennyiben ezek a jelölések 

konvencionalizálódnak – az írásjel még azelıtt képes az írott és nyomtatott szöveg részei kö-

zött levı viszonyra felhívni a figyelmet, mielıtt azt más nyelvi eszköz explicitté tenné.  

A kutatott korszakban a 17. század közepére kialakult állapothoz képest (l. 3.) a legre-

levánsabb változásnak az tekinthetı, hogy a tagmondatok közötti viszonyokat, illetve a tag-

mondat határait következetesen jelölik írásjelek által. A mondaton belüli tagolás eszközei a 

vesszı, a kettıspont és a pontosvesszı. A legáltalánosabb jelölési eszköz a vesszı. Az írásje-

lek – valószínőleg a mondathatár jelölésének konvencionalizálódó volta miatt – a legtöbb 

esetben nem kombinálódnak nagybetővel.  

 

5.1.2.2.1. A tömbhatárok jelölése 

 

A mondaton belüli, gondolatilag szorosabban összetartozó részek jelölésére a legtöbb esetben 

pontosvesszı szolgál.  

 (5a) Gyakorlatoſsággal megh eſik az a’ tanuláſnak dolgában, a’ mi ſzokot lenni az étekben: mert a’ mi  

képen hogy ugyan azon egy éteknek neme k×lxmb féle módõ, el kéſzitetvén fel adatik az aſztalra, a’ 

Szakácznak moſterſéges talalmánya, és a’ vendégeknek ſzájok izi ſzerént; igy a’ tanúlásbanis, 

ugyan azon egy dolog k×lxmb-k×lxmb féle módon traktáltatik (Gyöngyösi 1657: 8) 

(5b) ezer csalárdságinak ki-nyilatkoztatása és orvoslása, mellyet az x sziveket Istennek tisztán,  

szeplxtelen×l készéteni, minden dolgokban igazán, csalárdság nélk×l járni és idvez×lni akaro ke-

resztyén embereknek nagyobb épp×lésekre; és a sz× gonosságában meg-rothadt, de meg-

gyogyulando, térendx b×nxsxknek Isten kegyelme által orvoslásokra. (Nánási L. 1670: 1) 
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(5c) Mit vél×nk édes hazánknak Magyar-Országnak régi ékességérfl, halván miképen virágzott légyen 

az elsf Kapitányok, és Királyok igazgatása alatt; mi vólt oka, hogy valaki hírét hallotta Pannóniá-

nak, attól tartana? és tsak az nem tisztelné, a’ ki azt nem isméri vala? (Báró Fáber 1759: 14) 

 (5d) Illyen húron pengö ſzók igen kedveſen hangoztak a’ Kriſtinának füleiben, mert úgy vélte eddig, 

hogy egéſz életében a’ ſanyarú ſzolgálatnak terhét fogja viſelni, és tsupán a’ Grófnéjának tetſzésére 

kell néki élnie; hallván pediglen, hogy a’ Márk-Grófné nem tsak ſzabadságának meg-nyerésével, de 

az üdeig való bóldogságának-is meg-ſzerzésével bíztatná, nem tartotta több féle mentségekkel illy 

ſzerentséjének elö-mozdítását meg-gátolni. (Mészáros 1772: 12) 

(5e) A’ régi kézírások és könyvek még akkor sem lehetnének a’ mostani nyelvenek mustrái, ha bizo-

nyos volna, hogy azon nyelvenn írattak, melly akkorában az egéſz nemzetnél közönséges volt; mi-

vel tudgyuk, hogy a’ nyelv a’ cultúrával együtt majdnem mindenik ſzázadban érezhetcképen meg-

változott (Verseghy 1805: 7) 

Mint a (4a–c) és a (4d–e) példákkal kapcsolatban is felmerült, a tömbhatárok jelölésére a 17. 

század folyamán alkalmazhatnak kettısponttal kombinálódó nagybetőt, illetve a 18. század-

ban pontosvesszıvel kombinálódó nagybetőt is. Mint az (5a–e)-ben látható, a pontosvesszıvel 

történı jelölés tovább él, de ez már – valószínőleg a mondatvég konvencionalizálódott jelölé-

se miatt – nem kombinálódik nagybetővel. 

A 18. században ugyanakkor a kettıspont ilyen funkcióban történı használata is meg-

figyelhetı. Ellentétben viszont a (4a–c)-vel, a kettıspont ekkor már szintén nem kombináló-

dik nagybetővel.  

(5f) Érzette c, hogy a’ kevéssel sokat mondó Lesszinget nem könnyÊ fordítani; de csakugyan engedett 

unszolásaimnak: ’s egyedÊl az kötötte-ki, hogy, ha majd a’ fordítással elkészÊl, azt az Originállal 

hasonlítsam-öszve, ’s a’ mit rajta változtatni valónak sejdítendek, jegyezem-ki (Kazinczy 1793: 7) 

(5g) Néha forrózáſt szenved a’ gyermek, el-sárgúl, fogy, feje fáj, ſzemei bé-ragadnak: ha az haſa meg-

ſzorúl, fözz kevés folia-ſenét vízben aſzú ſzilvával (Veszelszky 1801: 39) 

A (4a–e), illetve az (5a–g) példákban a mondaton belüli tagolás általános jelölıeszközétıl: a 

vesszıtıl eltérı írásjel alkalmazásával a szöveg felhívhatja arra a figyelmet, hogy a gondolati-

lag egésznek vélt szövegegység ugyan nem záródott le, de az addig fenntartott viszony meg-

változik. A (4d–e)-ben és az (5a–e)-ben alkalmazott pontosvesszı, a (4a–c)-ben és az (5f–g)-

ben alkalmazott kettıspont azt jelölheti, hogy a szövegértelem kialakításakor és annak repre-

zentációjakor a gondolatilag szorosabban összetartozó részek meddig terjednek a nyomtatott 

szövegben.  

 

5.1.2.2.2. A tagmondathatárok jelölése 
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A kutatott korszakban a 17. század közepére kialakult állapothoz képest (l. 2.) a legreleván-

sabb változásnak az tekinthetı, hogy a tagmondatok közötti viszonyokat, illetve a tagmondat 

határait következetesen jelölik írásjelek által. Sıt, a vizsgált nyomtatványokban – ellentétben 

a 17. század közepéig keletkezetekkel (vö. 3., vö. továbbá Keszler 1995a: 60–66, 2004: 128–

130) – legkevésbé marad el az írásjel a hogy kötıszó, valamint a vonatkozó névmási kötıszók 

elıtt. Ezek a változások összefüggésbe hozhatók az írott és nyomtatott szöveg fejlıdésével 

abban az értelemben, hogy a szövegek – valószínőleg az olvasás hatására is – a szövegértelem 

kifejezıdése miatt egyre szerkesztettebbé válnak. A szerkezetek felismerhetıségét pedig írás-

jelek alkalmazásával segítik.  

A tagmondathatárok jelölésének eszközei a vesszı, a kettıspont és a pontosvesszı. A 

legáltalánosabb jelölési eszköz a vesszı. Leginkább ez az írásjel található a vonatkozó névmá-

si kötıszók, továbbá a hogy, és (s), vagy (avagy) kötıszók elıtt. Az írásjelek nem kombiná-

lódnak nagybetővel.  

Mivel a vesszı által a vizsgált magyar nyelvő nyomtatványokban a tagmondatok és a 

közöttük levı viszonyteremtés ténye felismerhetıvé válik, a fejezetben – a megadott terje-

delmi keretek miatt – elsısorban azokra az esetekre koncentrálok, amikor a vesszı mellett 

vagy helyett más írásjel jelöli az egymással viszonyba lépı tagmondatokat, illetve mikor írás-

jel által jelöletlen marad egy viszony.  

5.1.2.2.2.1. Igen ritkán, elsısorban a 17. század közepéhez idıben közel álló szövegekben 

találkozni azzal az esettel, mikor a hogy kötıszó elıtt nincs vesszı. 

(6a) magyar nemeſſégnek, adgya Iſten hogy véremet utolſó chxppig haſznoſſan néki dedicálhaſſam (Zrí-

nyi 1651: Bevezetés) 

 (6b) Gondolván az hogy ennek tanúláſára (Gyöngyösi 1657: 2) 

 (6c) Elég ideje immár, hogy az Emberek a’ ſzembe tünö külsö fényeſségtöl el-vakittatván tévelyegnek; 

ideje hogy a’ ſzemek fel-nyilván (Pius 1783: 23) 

A (6b–c) egyébiránt nyomdahibának tekinthetı, mivel a teljes szöveget áttekintve látható, 

hogy a hogy kötıszó elıtt következetes a vesszıhasználat.  

A hogy elıtt még abban az esetben maradhat el a vesszı, ha az érzelmi többletet jelölı 

írásjel áll elıtte: 

(6d) Nem de nem tudod-é óh keſeredett ſziv! hogy birtokomban vannak a mennyei Paradicsomnak min-

den kincsei! (Tárház 1773: 32.) 

A hogy elıtt a vesszıtıl eltérı írásjel csak igen ritkán figyelhetı meg. Például: 

(6e) Töredelmes lélekbxl kxnyxrgxk Felségednek, mint édes Atyámnak s’ I∫tenemnek: hogy e’ mai na-

pon-is és életemnek minden idejében, ırizz-meg engemet (Némethi 1676: A2 és 1685: A2). 
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A (6e)-vel szemléltetett esetben a kettıspont alkalmazását az indokolhatja, hogy a fımondat – 

egyébiránt a hogy kötıszóval bevezetett alárendelésekre a kialakulásuk következményeként 

általában jellemzıen (l. pl. Haader 2003: 264) – tartalomváró jelentéssel bír. A vizsgált kor-

szakban ennek jelölésére elsısorban kettıspontot használnak a magyar nyelvő nyomtatványok 

(l. 5.1.2.2.3.3.). Ugyanakkor a példával kapcsolatban azt is érdemes elmondani, hogy a ket-

tıspont alkalmazása valószínőleg a nyomda beavatkozásának eredménye. A szöveg 1679-es 

kiadásában ezen a helyen vesszı található.  

A hogy elıtt a vesszıtıl eltérı írásjelhasználat figyelhetı meg Faludi Ferenc fordítása-

iban. Ott e kötıszó elıtt következetesen pontosvesszı áll. Ez az eredeti munka írásjel-

használatát, tehát az idegen nyelv hatását mutathatja.  

5.1.2.2.2.2. A fentebb felsorolt kötıszókon, és az általuk nyelvileg explicitté tett viszonyokon 

kívül a ha kötıszóval bevezetett tagmondatok elıtt is legtöbb esetben vesszı található. 

(7a)  jobbanis tuttam volna, ha több (Zrínyi 1651: Bevezetés) 

(7b) használnyi-is fog ezen kxnyvecske, ha (Comenius 1658/1669: 1) 

(7c) felncve mernének é olly közel hatni a’ Naphoz, ha cket ide alant a’ fcldön nevelném? (Aszalay 

1793: 100) 

(7d) A’ régi kézírások könyvek még akkor sem lehetnének a’ moſtani nyelvenek mustrái, ha bizonyos 

volna (Verseghy 1805: 7) 

(7e) a’ Hála adósságnak kedves érzése vídítja lelkemet, ha méltatlan vádolt, ’s azzal gyalázott 

([Jankovich]1829: 3) 

A ha elıtti, a (7a–e) példákkal szemléltetett vesszıhasználat a teljes kutatott korszakban nem 

mondható olyan egységesnek, mint a többi, már felsorolt kötıszók esetében. A 17. század 

folyamán ugyanis több esetben elmaradhat a ha elıtt az írásjel. A 18. században viszont a 

vizsgált nyomtatványokban a kötıszó elıtti vesszı elmaradására már nem találni példát. 

5.1.2.2.2.3. A tagmondathatáron alkalmazott vesszı a vizsgált nyomtatványokban leginkább a 

mint kötıszó elıtti ingadozó. 

(8a) Ugy bánjál testeddel, mint ellenségeddel ([Sámbár] 1661: 11) 

(8b) ugy magyarázzák a’ Szent Irást mint a Lutter Márton ([Sámbár] 1661: 28) 

(8c) ha úgy volna, mint én (Adámi 1763: 299) 

(8d) Hozzátok mondandó ſzavaimat ollyanokká tenné, mint a’ ſok vizeknek ſzavok (Szathmari Pap 

1755118) 

(8e) úgy vagynak mint a’ nyomorúlt rabok (Zágoni 1768: 9) 

(8f) és nem kell el-hagyni a’ mi Gyülekezetünket, mint némellyek ſzokták (Zágoni 1768: 10) 

(8g) Az Aſzſzonyi Nemnek vagynak olly proerogativái, mint a’ Férjfiui Nemnek (N. Borosnyai 1771119) 

(8h) hogy moſtanság nem olly vidám, vig, és eleven kedvü volnék, mint egyébkor (Mészáros 1772: 143) 

                                                 
118 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
119 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 



 113

(8i) Fejed ha olyan mint egy madárnak (Álom 1783120) 

(8j) nem eshetik ez ollyan nehezen és keſerveſen, mint az a’ ſzégyenitö pirongság (Pius 1783: 20) 

(8k) nem olly tarkák a’ virágok, mint a’ millyeket mesterséges Kertéſzeink tenyésztetnek (Kazinczy 

1793: 5) 

(8l) Nem annyira öröm, mint inkább a’ Hála adósságnak kedves érzése ([Jankovich] 1829: 3) 

A (8a), (8c–d), (8f–h), (8j–l) példákban vesszı jelöli a tagmondathatárt, a (8b), (8e) és (8i) 

példákban viszont hiányzik az írásjel. A tagmondaton belüli mint kötıszó elıtti vesszıhaszná-

latnál is ez lesz megfigyelhetı (l. 5.1.2.2.3.2.). Mind a tagmondathatáron, mind az azon belül 

alkalmazott mint elıtt ingadozó vesszıhasználatnak az lehet az oka, hogy a korabeli szöveg-

alkotó nem vagy nem minden esetben helyezte annak kérdését elıtérbe, hogy a mint új tag-

mondatot vagy csupán mondatrészt vezet be.121 

5.1.2.2.2.4. Az oksági viszonyban levı tagmondatok határán a vesszı mellett leginkább pon-

tosvesszıt és kettıspontot alkalmaznak. 

(9a) emberek fogontatasakor az elsx és kiváltk. a’ nyoltzadik holnapba vagyon: minekokáért (Apáczai 

1653–55: 106) 

(9b) Gyakorlatoſsággal megh eſik az a’ tanuláſnak dolgában, a’ mi ſzokot lenni az étekben: mert a’ mi 

képen (Gyöngyösi 1657: 8) 

(9c) Immar nem a’ te beſzédedért hiſz×nc, mert mi magunk hallottuk (Gyöngyösi 1657: 9) 

(9d) illyen nagy képtelenség is jxnne-ki ez álmodozásbol: azért e siralmac (Medgyesi 1658: 2) 

(9e) A’ ſzegényekhez való jó téteményben, alamiſnálkodásban: ezért prédikáltatik e’ mái napon-is (Né-

methi 1676: 2) 

(9f) Hanem ſzent Felségednek ajánlom, mert a’ Felséged kút fejébxl-is jxtt és vxtt eredetet (Medgyesi 

1677: Bevezetı) 

(9g) hogy könnyebben megtanulhassák az olvasást, hogynem mint eddig: kiváltképpen mivel egy képek 

által (Comenius 1685: 1) 

(9h) még nálok-is kétséges; mert (Verbıczi 1698: 1) 

(9i) A’ Vég, minden ö Életeket meg-koronázza; mert jövendöben még az ö Végek (Intze 1759122) 

(9j) de ha mind ezeknél-is txbbet akarſz tudni a’ méhekr×l, olvasd-meg még ez alább írt egynehány 

Réſzetskéket-is (Méhes kert 1759: 255) 

(9k) Nem volna szégyen; mert szinte most kél a nap (Adámi 1763: 226) 

(9l) Illyen húron pengö ſzók igen kedveſen hangoztak a’ Kriſtinának füleiben, mert úgy vélte eddig 

(Mészáros 1772: 12) 

(9m) Friderikus Tsáſzár ellen azért hadakozék vala, mert Gara Láſzló txbb Pártoſokkal egy×tt (História 

1776123) 

                                                 
120 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
121 Ennek megkülönböztetése, így a vesszı alkalmazása, illetve mellızése a mai szövegalkotót is próbára teheti 
(vö. Keszler 2000d: 466).  
122 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
123 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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(9n) Söt az idön-is áll, mert ha az ember vatsora után mindjárt el-nyúgſzik (Álom 1783124) 

(9o) ha valaki álmodja, hogy háta megett valami történik: jövendö dolgokat jegyez (Álom 1783125) 

(9p) Jámbor ſzolgálatodért tedd-el a’ poharát: 

Meg-óltalmaztam vólna veled nemes Tróját ([Szent-Mártoni Bodó] 1783126) 

(9r) ammint kiki könnyen által láthattya, mivoltaképpen külömbözik: mert a’ syllabaſzám és a’ 

hangeggyeztetés a’ beſzédnek ([Verseghy] 1793: 41) 

(9s) az vásárokon’ sibbongó Görögök, Rátzok, és Örmények meg felelnek képemben: mert nints Ma-

gyar a’ ki a’ haſznos kereskedésre adná magát (Veszelszky 1795: 4) 

(9t) „Ha a’ Terméſzeti jeles Ajándékokhoz különös nevelés ’s Tanítás járúlánd: a’ tsudálatos 

„Tökélleteſséget ſzÊl“ (Rozgonyi 1797: 9) 

(9u) Ezt nékem ellenkezcim nem hitték volna: mire nézve Tiſzta Magyarságomban a’ 165. old. b) alatt 

argumento ad hominem, e’ jegyzést írtam. (Verseghy 1818: 267) 

(9v) tudd megy, hogy te csak a’ magad szavait hallottad; mert valamint orczádat a’ vizben már többször 

láttad (Tárkanyi 1852: 37) 

A (9a–b), (9d–e), (9g), (9o–u) példákban kettıspont, az (9h–i), (9k), (9v) példákban pontos-

vesszı, az (9c), (9f), (9j), (9l–n) példákban pedig vesszı látható. Mint azt a példák is szemlél-

tetik, a vizsgált korszakban az oksági viszonyban levı tagmondathatárok jelölésére több lehe-

tıség él egymás mellett. Az oksági viszonyt kifejezı tagmondatkapcsolatok fajtái (vö. Keszler 

1995a: 61, Balogh 2000: 539–542, Haader 2000: 502–504, 504–507, 511–513; történeti ki-

alakulásukra vö. Haader 1995: 647, 2003: 541–542; Papp 1995: 740–757) alapján nem lehet 

különbséget tenni az egyes írásjelek alkalmazása között. Kérdés, hogy a vesszıtıl eltérı írás-

jelhasználat eredményezheti-e azt, hogy a pontosvesszı és a kettıspont önmagukban is képe-

sek megjeleníteni azt a viszonyt, ami majd a tagmondatokban más nyelvi eszköz által is expli-

citté válik. A (9p)-hez hasonló példákkal kapcsolatban feltehetı, hogy igen. Ott ugyanis kötı-

szó hiányában a tagmondatok közötti viszonyra a vesszıtıl eltérı írásjelhasználat utalhat még 

azelıtt, hogy az nyelvileg is kifejtıdne. Ugyanakkor amiatt, hogy sem a kettıspont, sem a 

pontosvesszı nem tekinthetı a viszony egyértelmő és konvencionalizálódott jelölıeszközének 

– amint az a példákból, továbbá a korszakban keletkezett nyelvészeti munkák definícióiból is 

látható127 –, csupán a viszony többfajta jelölési lehetıségérıl lehet beszélni. 

5.1.2.2.2.5. Az ellentétes viszony jelölésekor a vesszı mellett szintén megjelenhet a pontos-

vesszı és a kettıspont is. 

                                                 
124 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
125 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
126 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
127 Több munkában külön meg sem jelenik az oksági viszony jelölésének a kérdése. Ahol igen, ott is megfigyel-
hetı, hogy bizonyos munkák a pontosvesszıt (például Gyarmathy 1794: 19, [Révai] 1779a: 17, [Verseghy] 
1816: 36), bizonyos munkák a kettıspontot (például Böjthi 1794: 39, MGr. 1808: 15) ajánlják ennek a jelölésére 
(vö. 4.2. és 2b táblázat). 
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(10a) eggyikhezis nem hasomlitom pennámat; de (Zrínyi 1651: Bevezetés)  

(10b) Virgilius 10. esztendeig irta Aeneidost; énnékem penig egy esztendöben (Zrínyi 1651: Bevezetés) 

(10c) az hivekre nézve, a’ kik az x jobjafelxl állanak, származik a’ kegyelembxl, és a’ kegyelem orszá-

gához valo tiszti x nékie, s nemis lehet az x kxzben jaro tisztire nezve annélkül; a’ hitetlenekre 

nezve pedig tsak szinte (Apáczai 1653–55: 411) 

(10d) x meg elevenittx lelkenek munkálkodása altal mégyen végbe: a’ masoké ellenbe az által (Apáczai 

1653–55: 411) 

(10e) Nem az Euangelicuſoktúl kxltxtt, ſem csak piaczi hivekbxl vett dolgokat adok penig itt x eleikben; 

hanem tulajdon ollyakat (Pápisták 1657: Bevezetés) 

(10f) Semmit ez iráskában eg’ebet nem akarok, hanem hogy értéſekre adgyam (Pápisták 1657: Beveze-

tés) 

(10g) Egyebeket el-halgatok; hanem fel-txtt czélom ſzerit, moſt csak azt mutatom-meg (Némethi 1676: 

2) 

(10h) Az A-Be-Ce, az Irás tanuláſának csak leg-gyengébb és elsxb kezdeti, s’ majd csak gyermeki já-

téknak látſzik; de azonban olly igen nagy meſterség (Medgyesi 1684: Bevezetés) 

(10i) sem nem fogadhatna senki méhében, nem sz×lhetne: ellenben (Pápai Páriz 1690: 1) 

(10j) ártatlant-is nem ölik-meg; hanem (Verbıczi 1698: 1) 

(10k) engedjenek meg az ellenségnek; ha ellenben (Báró Fáber 1759: 3) 

(10l) le-ne tegjétek Házam’ meg-épitéſércl ſe kezeiteket ſe igyekezeteteket, hanem légyetek eröſſek 

(Málnási 1759: 14) 

(10m) Ebnek kell, tarcsd magadnak; hanem jxszte, játszál, ha ember vagy. (Adámi 1763: 299) 

(10n) intettessenek meg a’ Ff, és All Tisztektfl, vagy régi Legényektfl; de kivált képen (Adámi 1763: 

144) 

(10o) Haſzonnal meg-tselekedhetni láttam volna, de egy fegyvertelen kotsiſomon kiv×l ſenki velem nem 

lévén (Mészáros 1778: 233) 

(10p) jól és eröſen aluſzik; de azon étel, az ö bövségével az embernek ſzívét meg-rekeſzti (Álom  

1783128) 

(10r) Nem bánnám ’s akarnám 

jó Fiam Békeség; 

De Házaſok között gyakran 

az egyeſség, 

El-bomlik ’s életek ſzigorú 

veſzettség, (Igazság 1783129) 

(10s) Auróra eltünt; de Megjelenésének emlékezte ezután a’ harmatnak minden könnycseppjében meg-

újult a’ Leányoknál (Kazinczy 1793: 13) 

(10t) Találtatik ugyan ollykor a’ tárgyban olly valóságos tulajdonság, […] melly a’ Képzelésnek érdek-

lésére […] eléggé alkalmatos volna: de ezzel a’ Poéta ritkán elégſzik meg ([Verseghy] 1793: 8) 

(10u) Ne nézze ki ki tsak a’ maga haſznát, hanem egyebeknek haſznokra-is (Báthori 1797: 7) 

                                                 
128 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
129 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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(10v) Többet akart más dolgok iránt még ſzóllani; ámde a’ sietc orvos ki akarván verni eſzébÊl félénk 

gondolatit (Verseghy 1818: 516) 

(10z) Soha sem veſz az ember csapra egyéb hordót, hanem azt, melly ſzinte ki fogván életadó  

folyadékaibúl (Verseghy 1818: 516) 

A (10a–c), (10e), (10g–h), (10j–k), (10m–n), (10p–s), (10v) példákban pontosvesszı, a (10d), 

(10i), (10t) példákban kettıspont, a (10f), (10l), (10o), (10u), (10z) példákban pedig vesszı áll 

az ellentétes viszonyt reprezentáló tagmondatok határán. A három írásjel egymás mellett élé-

sét az is szemléltetheti, hogy akár egy munkán belül – mint az a (10c–d), a (10e–f) és a (10v–

z) alapján megfigyelhetı –, illetve az egy évben keletkezett nyomtatványokban is – mint pél-

dául a (10k–l) példákban – eltérı írásjelet használhatnak ebben a helyzetben.  

A vizsgált nyomtatványokban – a (10a–z) példák alapján – az figyelhetı meg, hogy a 

pontosvesszı alkalmazása elterjedtebbnek mondható, mint a másik két írásjelé. A pontosvesz-

szı alkalmazásának domináns voltát szemléltetheti továbbá a (10r) példa. A lírai szövegekben 

ugyanis a sor végén legtöbbször vesszı áll. A (10r)-ben a vesszıtıl eltérı pontosvesszı al-

kalmazását a viszony jelölésének igénye eredményezheti.   

A kötıszók szerint sem lehet különbséget tenni a három írásjel alkalmazása között. A 

(10a–z) példák azt mutatják, hogy a de kötıszó elıtt leginkább pontosvesszıt használnak.  

A felvilágosodás korában keletkezett nyelvészeti munkákban is – akárcsak az oksági 

viszonynál – megfigyelhetı, hogy e viszony jelölésére egyes munkák a kettıspontot, mások 

pedig a pontosvesszıt ajánlják130.  

Mivel mind az oksági, mind az ellentétes viszonyban levı tagmondathatárok jelölésére 

a vesszıtıl eltérı írásjelet is használnak, érdemes kitérni arra, mi eredményezheti ezt. Egyes 

nyelvtanok és a nyelvtanfélék definícióiból kiindulva feltételezhetı, hogy a beszédhez köthetı 

értelmi tagolás. Azokban a munkákban ugyanis, ahol az írásjeleknek a beszélt nyelvhez kötı-

dı kapcsolata még megjelenik, látható, hogy a pontosvesszı és a kettıspont nagyobb szünetet 

jelöl (vö. 4.2. és 2b táblázat). Ezek alapján felvethetı, hogy e két viszony jelölésére a vesszı 

mellett kezdetben azért alkalmazzák ezt a két írásjelet is, mivel itt a szünetnek kiemelı szere-

pe lehet. A nagyobb szünet jobban felhívhatja a szöveg szempontjából releváns, illetve az 

addigiaktól eltérı szemléletmódot alkalmazó részre a figyelmet.  

5.1.2.2.2.6. Vesszıtıl eltérı írásjelhasználat található azokban az esetekben, mikor a tagmon-

datok felsorolás tagjait alkotják, illetve ha párhuzamos szerkesztéső a töbszörösen összetett 

mondat. Például: 

                                                 
130 A pontosvesszıt ajánlja például Gyarmathy (1794: 19), Révai (1803: 179) és Kassai (1817: 63); a kettıspon-
tot például Vályi (1798: 9) és Verseghy (1816: 36–37) (l. 4.2. és 2b táblázat). 
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(11a) Jesus! Veled bóldogságom; veled édes vigasságom; veled tiszta nyájjasságom (Szegedi Lénárd 

1674: 16) 

(11b) míg e’ világnak ſiralmas puſztáján bujdoſom velem járj; gondviſeléſed alatt lelkemben teſtemben 

táplály; gyámoltalanságomban gyámolits, és ſzent kezeiddel erxſſits; a’ kegyeſségnek xſvényén 

igazgaſs mind végig (Medgyesi 1677: 5) 

(11c) xrizd ſzivemet fajtalan kivánságtol, irigységtxl, gy×lxlsélgtxl, réſzegségtxl, tobzódáſtxl: ſzájamat 

ſzitoktól, átoktól: kezeimet vér-ontástól: lábaimat a’ gonoſzok útán való járáſtól (Némethi 1679: 

A2) 

 (11d) moſtan midcn a’ jó munkához fogtatok: moſtan ha ſzintén anyi bajoskodáſokkal fogattattatokis 

környÊl  (Málnási 1759: 14) 

(11e) az embernek minden tagja bádjad: fogy ereje: tompúl esze: erötlenedik emlékezete (Adámi 1763: 

226) 

(11f) Scitha, China, Mogol, engemet ſzolgálnak; 

Török, Tatár, Perſa, én mellettem álnak; 

Indus, Jappónia, tölem el-nem válnak (Igazság 1783131). 

Mint a (11a–f) példákból132 látható, ebben az esetben is egyaránt alkalmaznak – amint az a 

(11a–b)-ben és (11f)-ben megfigyelhetı – pontosvesszıt és – a (11c–e)-ben – kettıspontot. A 

vesszıtıl eltérı írásjel használatának a célja a szövegértelem szempontjából szorosabban ösz-

szetartozó részek dominánsabb elkülönítése a mondat többi részétıl.  

5.1.2.2.2.7. Az eddigi példákban az írásjel a tagmondatok határát jelöli. Viszont a fenti pél-

dákra szerkesztettségi módjukat tekintve az is jellemzı, hogy a tagmondatok teljes terjedel-

mükben követik egymást. A 17. század közepétıl ugyanakkor azokat az eseteket is követke-

zetesen jelölik, amikor a tagmondat megszakad azért, hogy a vele viszonyba lépı másik ese-

ménysor közbeékelıdjön. Az így közbeékelésnek (Keszler 2000b: 545) tekinthetı jelenséget a 

dolgozat szétválasztja a közbevetéstıl. Ezt azért is teszi meg, hogy a grammatikai viszonyban 

levı tagmondatok jelölésének alakulása szemléletessé váljon (további okokat l. a közbevetés 

(5.6.) vizsgálatánál). A vizsgált szövegek viszont igazolják is ezt a szétválasztást. A közbe-

ékelés jelölésére szolgáló írásjelek ugyanis a 18. századtól eltéréseket mutatnak a közbeveté-

sek jelölésétıl.  

 A közbeékelést a 17. század közepétıl zárójellel és vesszıpárral is jelölik.  

(12a) az Apoſtolokat-is (kiknek példájokkal ennyire dicsekednek a’ Pápiſták,) tanitani, nem égetni 

k×ldxtte e’ világra (Pápisták 1657: 12) 

                                                 
131 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
132 Ilyen szerkesztettségő mondatokkal – fıként a (11a), (11c) és (11e) példákkal – kapcsolatban felvethetı, hogy 
valóban tagmondatok, és nem mondatrészek kapcsolatáról van-e szó. Az egyszerő és összetett mondatok határ-
sávját eredményezı elliptikus szerkezetek miatt (vö. Balogh 2000: 533–534) tárgyalom itt ezeket az eseteket (a 
problémára vö. még Keszler 2000d: 461–464, 2004: 57–59).  
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(12b) az Isten Templomában minden nap kétſzer (mikor egéſsége engedi) fel-megyen Sz. Annával az 

imádságra (Némethi 1676: 3) 

(12c) Több negyven esztendejénél, hogy a’ kegyes Férfiú Elliotus János az Uj-Ángliában a’ Ripensis 

Ekklésiának (mely Bostóniához tsak egy mil-föld) Lelki pásztora (Tótfalusi Kis 1694: 1) 

(12d) A’ jó ſzántóvetx embereknek, mikor Iſtennek kxnyxrxg, a’ keze az eke ſzarvát tarttya (Pápai Páriz 

1701: Elxl-járo Beszéd) 

(12e) hogy az iſtentelen, mint a’ zxldellx fa, fel-nevelkedett magasan (Pápai Páriz 1724: 4) 

(12f) És a’ mint Szántó Mihály, midxn már az párt-×txknek felére hajlott és ragaſzkodott vólna, az 

Szegedinecz Péterhez haſonló-képen a’ folytató fxl-ébreſztésnek dolgában járúlván (Rövid példa 

1749133) 

(12g) én, mennyire lehetet, mentegettelek (Adámi 1763: 299) 

(12h) és xtet (mivel hogy a’ Korona még Friderikus Tsáſzárnál vala) Magyar Királlyá tegyék (História 

1776134) 

(12i) Választásom Weimári Szuperintendeusz HERDER Úrnak Paramythionjaira esett; s’ tudom, hogy 

Lesszing, ha ennek híre Elyziumi lakásáig hatang, javallani fogja tettemet (Kazinczy 1793: 7) 

(12j) A himlc, ha ſzáradni kezd, nem félelmes a’ nyavalya (Veszelszky 1801: 69) 

Mint a (12a–j) példákból látható, a két jelölési mód alkalmazása viszont idıben megoszlik. A 

17. század közepétıl a század végéig – mint a (12a–c)-ben megfigyelhetı – inkább zárójellel, 

a 18. század folyamán pedig – mint a (12d–g) és a (12i–j)-ból látható – inkább vesszıpárral 

jelölik a közbeékelést. Ez azzal hozható összefüggésbe, hogy a 18. század folyamán a szöve-

geket egyre inkább jellemzik a közbeékeléssel hasonlóságot mutató közbevetések is (l. 5.6.). 

Ennek a jelölésére inkább zárójelet használnak. Elképzelhetı, hogy a két szövegbeli rész elkü-

lönítésének és az egyértelmő felismerhetıségüknek igénye eredményezi azt, hogy a 18. szá-

zad folyamán a közbeékelések jelölésére inkább vesszıpárt, a közbevetések jelölésére pedig 

inkább zárójelet alkalmaznak.  

 

5.1.2.2.3. A mondatrészek közötti írásjelek 
 

Akárcsak a tagmondatoknál, a tagmondaton belüli összetartozó részek határainak jelölése is 

általánosnak és – a 17. század közepéhez kialakult állapothoz képest (l. 3.) – következetesnek 

mondható a kutatott korszakban. Az egymáshoz kapcsolódó tagmondaton belüli szerkezetek, 

és ezen belül elsısorban a mellérendelı viszonyban állók határának írásjellel történı jelölése 

mögött szintén az az ok húzódhat meg, hogy a szövegalkotó a szöveg befogadásának könnyí-

tése miatt a gondolatmenetének megfelelıen tagolja a szöveg kisebb egységeit. Amint erre 

Verseghy (1816) is utal: 

                                                 
133 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
134 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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„[…]a’ ſzavak nem teſznek egéſz mondást, ha csak a’ ſzókötésnek regulái ſzerint úgy nincsenek elren-

delve, hogy a’ beſzéllfnek állítását vagy vélekedését értelmesen kifejezzék: úgy az, a’ ki a’ felírtt vagy 

nyomtatott magányos ſzavakot helyesen kimondgya, nem tud még azért helyesen olvasni, ha csak a’ 

mondásokot úgy nem függeſzti öſzve, hogy a bennek fekvf állitásokot vagy vélekedéseket egyſzersmind 

meg is értse, és a hallgatóit is képesnek tegye arra, hogy azoknak értelmét könnyen átlássák. Ez pedig 

csak akkor történik meg, ha magát az olvasásban ſzorosan ama’ jelekhez tartya, mellyekkel a’ ſzókötés 

az értelmességnek okáért él. […] A’ jelek, mellyekkel a’ ſzókötés az ertelmességének okáért él, 

ſzóválaſztó jeleknek, avvagy interpunctióknak neveztetnek ” ([Verseghy] 1816: 34).  

A tagmondaton belüli tagolás általános eszközének a vesszı tekinthetı. Olyan helyeken igen 

ritkán áll vesszı vagy egyéb írásjel, ahol az a beszéd szünetjelölésének tekinthetı csupán, és 

ahol ma, az írott nyelv konvenciói miatt, nem tennénk. Például: 

 (13a) hogy e’ mai napon is és életemnek minden idejében, ırizz-meg, engemet […] hogy valamit ez 

mái napon, gondolok, ſzólok és cselekſzē, (Némethi 1685: A2) 

(13b) az Aſzſzony a’ Jánkoval oda járula, és a’ Királynak nyújtá, a’ gy×r×t, és mondván (História 

1776135) 

(13c) ezt pedig inkább gyúlaſztya, a’ ſzoptató Aſzſzonynak mértékletlensége (Veszelszky 1801: 39). 

A (13a–c)-ben olyan helyen is áll írásjel, ahol az inkább a beszéd szünetjelölését jeleníti meg. 

A (13a) példában ez egyértelmően a nyomda beavatkozó szerepével magyarázható, hiszen – 

amint az a már idézett (1a–b) példákban látható – a munka 1676-os és 1679-es kiadásában az 

ırizz-meg engemet között nem található vesszı. A (13b–c)-t több esetben nem adták ki a vizs-

gált korszakban, így erre nézve nem adható pontos válasz. Feltehetı, hogy a szövegalkotó 

egyéni írásjel-használati szokásának vagy idegen nyelvi hatásnak köszönhetı a vesszı alkal-

mazása (13b–c)-ben. 

Mivel a vizsgált nyomtatványokban a legtöbb esetben a mai írásjel-használati gyakor-

lathoz hasonlóan alkalmaznak írásjeleket, ezért a fejezet további részében elsısorban azokat 

az eseteket győjtöm össze, ahol az írásjelek (elsısorban a vesszı) alkalmazása nem követke-

zetes, illetve a vesszın kívül – felvetve, hogy az írott (nyomtatott) szöveg értelmének árnyal-

tabb kifejezıdése végett – más írásjelet is használnak. 

5.1.2.2.3.1. A felsorolás tagjainak elválasztásakor a vesszı alkalmazása következetesnek 

mondható a teljes kutatott korszakban. 

(14a) a Misérxl valo tudománynak Ostromlása, meg-hamissitása, és el-rontása (Király 1654: 2)  

(14b) orvosságok vagynak, kik Török, Magyar, Belgyiom, és egy néhány Német országi (Cseh 1656:  

1)  

(14c) jól fogja forgatnyi, és szemlélnyi (Comenius 1658/1669: 1) 

(14d) sok Ezerekkel, Txrxkkel, Tatárral, Kozákkal, és a’ két Oláh Vajdával (Medgyesi 1660: 4) 

                                                 
135 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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(14e) a’ Christus vallásában megmaradni, az ×ldxzésben magokat viselni, a’ számkivetést, txmlxczxt 

szenvedni (Szınyi Nagy 1675: 2) 

(14f) és mind a’ régi Atyákból, mind magokból a’ Pápistákból, mind a szent Irásbul (Tolnai F. 1679: 1)  

(14g) a’ fényes Gazdagról, és a’ szegény Lázáról (Comicotragoedia 1699: 1) 

(14h) Matula Pál, Bartha Iſtván, Szabó Péter (Executio 1749136) 

(14i) Végre ugyan azon Sebeſtyén János, és Szilafy Iſtvánnal vakmerx párt-×tésr×l xſzve-esk×dvén, és 

iſtentelen ’s kegyetlen indulatokban és végezéſekben nem csak (Rövid példa 1749: A3) 

(14j) a’ Bölts tsak az Egy ISTENnél kiſsebb, gazdag, ſzép, tiſzteletes, ſzabados, és a’ Királyoknak-is 

Királyja (Mennyei jutalma 1759137) 

(14k) igaz az akár a’ Teſti, akár a’ lelki proerogativákról értsük (N. Borosnyai 1771138) 

(14l) Illy ſzépnek, és úgyefogyotnak állapotja (Mészáros 1778: 233) 

(14m) Felségednek ſebes Elméje, és ſzéles Értelme (Varjas 1784139) 

(14n) Szél, és hideg e’ beteget ne érje (Veszelszky 1801: 68) 

(14o) Néha forrózáſt szenved a’ gyermek, el-sárgúl, fogy, feje fáj, ſzemei bé-ragadnak (Veszelszky 

1801: 39) 

(14p) Ez vérem, és Teſtem ([Horváth] 1796: 255) 

(14r) Mikép kell a’ ſzavaknak tagjait az írásban, és a’ kimondásban elválaſztani? (Verseghy 1818: 59) 

A (14a–r) példákban a felsorolás tagjait vesszı választja el egymástól. Azokban az esetekben, 

ahol a felsorolás tagjai közötti viszonyra más nyelvi eszköz nem utal, az írott szöveg viszony-

jelölı-eszközének is tekinthetı az írásjel.  

A (14a–r) példákkal kapcsolatban ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogy az és 

elıtt is alkalmazhatnak vesszıt. Ez figyelhetı meg a (14a–d), (14g), (14j), (14l–n), (14p–r) 

példákban. Ennek oka egyfelıl – a fenti gondolatmenetet folytatva – a beszélt nyelv hatása is 

lehet, másfelıl az analógia hatásának is tekinthetı. Mindkét okot erısítheti az a már elemzett 

tény, hogy a tagmondatokat összekötı és elıtt is következetes a vesszıhasználat (vö. 

5.1.2.2.2.). Feltehetı, hogy mikor az írásjelet alkalmazzák, nem elsısorban a grammatikai 

minıségét helyezik elıtérbe a szöveg részét képezı nyelvi egységnek, hanem sokkal inkább a 

viszonyt, illetve az azt reprezentáló kötıszót.  

A mondatrészeket összekapcsoló és (s) kötıszó elıtti vesszıhasználat viszont a vizs-

gált korszakban nem tekinthetı olyan egységesnek, mint a tagmondathatároknál. 

(15a) Atyatol neki engedtetet hatalombol és uruságbol leszen (Apáczai 1653–55: 411)  

(15b) Istenben boldogult Próféták, Apostolok és Evangélisták (Menyország kapuja 1672: 9) 

(15c) Religiojok, értelmek és vallások terheltetik (Horváth 1700: 1) 

(15d) azt álétja, hogy tagadhatatlan ’s bizonyos jele valamely rosz erköltsnek (Adámi 1760: 266) 

                                                 
136 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
137 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
138 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
139 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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(15e) porrá és ſemmivé változik (Zágoni 1768: 6) 

(15f) megtſonkuláſt ſzenved-is ez által a’ Pápai Datariáta és Kamara (Pius 1783: 20) 

(15g) igen mértékleteſſen élne mind ételben és italban (Álom 1783140) 

(15h) Mit ér úgy mond, a’ Gazdagság ’s gyönyörÊség Egéſség nélkÊl (Rozgonyi 1797: 17) 

A (15a–h) példákban a mondatrészkapcsoló és (s) elıtt nem alkalmaznak vesszıt. Ezt az írott 

és egyszersmind nyomtatott szöveg részeinek egyértelmő felismerhetısége és a grammatikai 

szerkezetek minıségét megkülönböztetı írásjelhasználatra történı váltást mutathatja. Ekkor 

ugyanis a vesszı alkalmazásával, illetve annak hiányával már a kötıszó elıtt utalni lehet arra, 

hogy maga a kötıszó tagmondatot vagy mondatrészt kapcsol össze.  

A vizsgált korszakban – mint az a (14a–s) és a (15a–h) példák keletkezési idejébıl lát-

ható – az és kötıszó elıtti vesszıhasználat, illetve annak hiánya még egymás mellett él. Sıt, 

ez akár egy mővön, egy mondaton belül is ingadozhat, amint az a (10j) példában is megfi-

gyelhetı. 

A kötıszóval kapcsolatos vesszıhasználati kérdés kettıssége egyébiránt a felvilágoso-

dás korában keletkezett nyelvészeti munkákban is megfigyelhetı. Kazinczy például a mondat-

részkapcsoló és (’s) kötıszó elıtti használatát helyteleníti (l. Fábián 1967: 232–233), Böjthi 

(1794: 38–39) viszont alkalmazhatóságát ebben a funkcióban külön kiemeli (vö. 4.2.).    

A felsorolás tagjai közötti vesszıhasználat a vizsgált korszakban – a fenti esetet le-

számítva – viszont annyira konvencionálisnak tekinthetı, hogy csak igen ritkán találni arra 

példát, mikor – nem az és kötıszó jelenléte miatt – hiányzik a vesszı. Például: 

(16a) Ha Aranyat Ez×stxt, vagy drága Kxveket (Gyöngyösi 1657: 2) 

(16b) le-ne tegjétek Házam’ meg-épitéſércl ſe kezeiteket ſe igyekezeteteket (Málnási 1759: 14). 

A (16a–b) példákban a vesszı hiányát a beszélt nyelv hatása is eredményezheti. Ebben az 

esetben a szövegalkotó esetleg nem érzett szünetet a két mondatrész között, ezért nem hasz-

nált vesszıt. Releváns ennek az oknak a felvetése a (16b) példával kapcsolatban. Az ugyanis 

egy beszéd írott változatából való. S bár a keletkezési idejében a vesszı használata már e 

helyzet jelölésére konvencionalizáltnak tekinthetı (vö. (14a–s) példák), de a beszéd lejegyzé-

sekor érvényesülhet a szóbeli diskurzusára jellemzı szövegtagolás. A nyomda beavatkozó 

szerepének, illetve idegen nyelvi hatásnak is tekinthetı a vesszı hiánya. A (16a)-t külföldön 

nyomtatták. Ha a szerzı távol volt a nyomtatási helytıl, korrektort kérhettek fel a szöveg javí-

tására, vagy maga a szedı végezte ezt el (vö. 3.2.).  Ez is eredményezheti az írásjel hiányát. A 

(16b)-t viszont Kolozsvárott Páldi István nyomtatta. Munkáiban következetes vesszıhasználat 

figyelhetı meg e pozíció jelölésekor (l. például (10k)-t).   

                                                 
140 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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5.1.2.2.3.2. A tagmondaton belüli írásjelhasználat a minttel alkotott szerkezet (vö. Keszler 

2000d: 466) esetében mutat még ingadozást.  

(17a) kegyelmedhez való háláadó voltom mint egy ſз×ntélen inditó xſзtxn nógatott erre (Gyöngyösi 

1657: 2) 

(17b) amelly Isten Néked SUSSANNAT szerzette, mint kedves Társodat (Conjugii foedus 1658)  

(17c) Méltóságos Nadasdi Ne×ben mint Igasságnak fenyes vilagasagaban xltxzvén ([Sámbár] 1661: 12) 

(17d) kik által tápláltattál, mint mindenek felett való h×séges Patronuſom (Medgyesi 1677: 4) 

(17e) adgyák magokat, mint xrzxk a gonosz lelkek (Bél 1731: 83) 

(17f) Az Ermelléke Tartománya melle mint egy Spion az Szegedinecz Péterhez kxvetséget viſelvén 

(Rövid példa 1749: A3) 

(17g) Az ISTENröl, mint valami Földi Fejedelemröl (Pius 1783: 23) 

A (17a–g)-ben a minttel alkotott mondatrészek írásjel általi, illetve anélküli elkülönítése kö-

vetkezetlen a vizsgált nyomtatványokban. Ez a tagmondatot kapcsoló mint kötıszó elıtti 

vesszıhasználatnál is már megfigyelhetı volt (l. 5.1.2.2.2.3.). Jelen esetben  az ingadozó 

vesszıhasználat oka talán éppen az, hogy a mint tagmondatokat is képes összekapcsolni. A 

korabeli szövegalkotó nem vagy nem minden esetben helyezi annak a kérdését elıtérbe, hogy 

a mint új tagmondatot vagy csupán mondatrészt vezet be. Ennek következménye lehet az, 

hogy mind a két funkcióban a mint elıtt ingadozó a vesszı alkalmazása.  

5.1.2.2.3.3. Az ún. tartalomváró szók (Hadrovics 1969; Keszler 2004: 49–50) után a 17. szá-

zad közepétıl keletkezett nyomtatványokban gyakori a kettıspont alkalmazása. Például: 

  (18a) Mert: noha téjjel mézzel folyó Orſzágunknak mondgyuk (Lippai 1674: 3) 

 (18b) a’ drága kxvek által világzo kxvetskék, ugymint: a’ fejér Gyémánt, a’ veres Rubint, a’ kék 

Saphir, (Comenius 1685: 27) 

(18c) gy×mxlcstelen fák: a’ jegenyefa, az egerfa, (Comenius 1685: 31) 

(18d) Hanem: valamit ebben nem értſz, […] tudakozzál ollyanoktúl (Felvinczy 1694: Bevezetés) 

(18e) A’ vad dongó Méh-is két-féle: az egygyik nagyobb fajta (Veszelszky 1795: 9) 

(18f) Jó az álmatlanság ellen ez: a’ fejét mákot lágyan törd meg (Veszelszky 1801: 41). 

A (18a–f)-ben a tartalomváró szók kettısponttal különülnek el a szöveg többi részétıl. A ket-

tıspont ebben az esetben azt jelölheti, hogy az utána következendıkben az elıtte álló rész 

kifejtése történhet meg, illetve releváns rész következik141. A kettıspontnak ez a funkciója 

abban is megmutatkozik, hogy a vizsgált nyelvészeti munkák közül több feltünteti az írásjel-

nek ezt a jelölı funkcióját (l. például Böjthi 1794: 39, Révai 1803: 179, Kassai 1817: 62, 

MGr. 1808: 15) (vö. 4.2. és 2b táblázat).  

 

                                                 
141 Érdemes ezen a ponton az idézés jelölésére is utalni. A fıként az egyenes idézési mód jelölésekor talán az 
idézı mondat tartalomváró funkciója miatt kerül a két eltérı perspektívát érvényesítı rész határára kettıspont (l. 
5.5., az egyenes idézésre vö. 5.5.1.). 
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5.2. A felkiáltás jelölése 
 
 
A felkiáltást – amely a korabeli nyelvészeti munkák alapján létre jöhet csodálkozás, fájdalom, 

öröm, szomorúság, bosszankodás, kívánság stb. (vö. 4.2.) nyelvi reprezentációjakor – a 17. 

század közepétıl már legtöbbször felkiáltójel jelöli a magyar nyelvő nyomtatványokban. A 

felkiáltás tényét indulatszók és egyéb nyelvi eszközök is reprezentálhatják, de a felkiáltójel 

önmagában is képessé válik ezt jelölni.  

5.2.1. A magyar írásbeliségben a 16. század elején megjelenı felkiáltójelet kezdetben legin-

kább az ó és az óh indulatszóval kezdıdı felkiáltáskor használják (vö. 3.; vö. még Keszler 

1995a: 74; 2004: 131). A 17. század közepe után keletkezett magyar nyelvő nyomtatványok-

ban ez csak erısödik.  

(19a) Oh mely nagy volt a’ harag ezen féle bxnxkért, mint Jeremias egy summában ki-mondja!  

 (Medgyesi 1658: 31) 

(19b) Oh nagy jó tétemény! holott magamban és az én elsc eredetemben csak ſemmi vólnék! Oh édes 

Uram Iſtenem! ebben-is jó téteményed hozzám (Medgyesi 1677: 3) 

 (19c) Oh Úr Isten tekénts reánk! (Bél 1731: 69) 

 (19d) Oh vajha annakokáért ama’ Sion’ Hegyén álló Bárány Jéſus, engemet az ö véle lévö ſzáz negy-

ven-négy ezereknek ſeregébe bé-fogadván, [...] Jelen. XIV. I, 2. hogy az ö Életének Könyvéröl 

tölem elö-adandó Igazságok a’ Ti ſzíveiteket egéſzen meg-vehetnék! (Szathmari Pap 1755142) 

 (19e) De, ó be hamar múlt-el ez a’ Scéna is! (Aszalay 1793: 57) 

 (19f) „Óh! hogyha ct’ elhagynom köllene! — ’s könyhúllatásim titkon folytanak.“ ([Verseghy] 1793: 

5) 

(19g) Óh! hát az Iſten kegyetlenségedért bünteſſen meg, (Pöna [1800k]143) 

(19h) Oh, bár egy öleléssel lehetne minden a’ mi honnyi míveltségünknek közelebbrıl távolabbról vagy 

lelkes gyökere, vagy velıs belseje ’s vonszó külseje, eléteremteni! ([Döbrentei] 1829: VI) 

(19i) O hó, csak ne békétlenkedjetek fiaim! Erre felemelé hosszú botját (Roland 1851: 6) 

Az (19a–i) példák azt a vizsgált korszakot átölelı tendenciát szemléltetik, amely szerint az ó, 

óh alkalmazása megkívánja a felkiáltójel használatát a magyar nyelvő nyomtatványokban. Az 

(19a–i) példák alapján az is látható, hogy szövegtípustól független az írásjel alkalmazása. An-

nak felvetésére, hogy az ó már önmagában lehetett felkiáltójel szerepő (l. Keszler 1995a: 74), 

a fenti példákon kívül bizonyíték lehet Bél Mátyás munkája (1731). Abban ugyanis bizonyos 

                                                 
142 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
143 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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paradigmasorok elemei elıtt ó található. E szavak után következetesen felkiáltójel áll (l. Bél 

1731: 17–28) (vö. 4.1.4.).  

A felkiáltójel helyzete eltérı lehet a vizsgált korszakban. Mint a (19g) és a (19f) pél-

dákból látható, az írásjel állhat közvetlenül az indulatszó után, illetve – mint a (19b) és a (19f) 

példákban megfigyelhetı – a mondat közben is alkalmazhatják. A (19a), a (19c–e) és a (19h–

i) példákban viszont – az 5.1.2.1. mondatfogalma alapján – a mondat végén található a felkiál-

tójel. A példák azt mutatják, hogy az írásjel még elsısorban a – jelen esetben az ó indulatszó 

által is reprezentált – felkiáltást jelöli, változatos helyzete ennek köszönhetı. A (19h–i) 19. 

századi példák alapján viszont feltehetı, hogy lassan realizálódik az a korszak nyelvészeti 

munkáiban is megjelenı tendencia, amely szerint ez az írásjel kezdi a mondathatárt is jelölni.  

A (19b) példa alapján érdemes arra is utalni, hogy az indulatszó megszólítást is beve-

zethet. Feltehetı, hogy kezdetben az indulatszó használata miatt jelölik a megszólításokat is 

felkiáltójellel (ennek kifejtését l. 5.3.).  

A (19a–i) példák azt is szemléltetik, hogy az ó, óh indulatszókat írásjelek nem választ-

ják el a mondat többi részétıl. Ennek magyarázataként felvethetı, hogy a felkiáltójel kezdi azt 

az érzelmi többletet megjeleníteni, amit eddig ez az indulatszó önmagában is képviselhetett (l. 

Gallasy 1991: 520, 521, vö. még Keszler 1995a: 74). Az indulatszó ezzel együtt meggyengül, 

külön írásjellel való elkülönítésére, felismerhetıvé tételére nincs szükség. 

 A 17. század közepétıl igen kevés esetben található arra példa, hogy az ó, óh után nem 

használnak felkiáltójelet.  

(19j) O Te fęnyes kis Csillag, ki ez nap támadnál, kinek fęnye e’ Világot mind ſzéllyel bé-járá, e’ Vi-

lágnak ſetétségét el-távoztatá (Kájoni 1676: 108) 

A vizsgált nyomtatványok közül csak a (19j) példával szemléltetett nyomtatványban nem ta-

lálni felkiáltójelet az ó alkalmazásakor. A (19j) nyomtatvány egy, a keletkezési idejében nem 

produktív, elszigetelt nyomdában (vö. 1. melléklet) készült (Csíksomlyón 1650–1711 csupán 

6 db nyomtatványt állítottak elı) (l. 1h táblázat). Ez lehet az oka annak, hogy a szöveg követ-

kezetesen nem alkalmaz felkiáltójelet az ó, óh indulatszók után. 

5.2.2. Nemcsak az ó, óh indulatszók utáni felkiáltójel-használat mondható ennyire elterjedt-

nek a vizsgált korszakban. Az indulatszók közül a jaj is ugyanígy megkívánhatja a felkiáltójel 

alkalmazását. 

(20a) El-esett minden becs×llet×nknec s’ állapatunknac Coronája: jaj jaj (méltán fel-vehetj×c ez szókat, 

s’ sirathatjuc vélle magunkat) jaj, jaj nek×nc mert vétkezt×nc! (Medgyesi 1658: 14)  

(20b) Jaj melly útálatos rút undok állat ez! (Comico-tragoedia 1683: 12)  

(20c) Jaj a’ bolond (esztelen) b×vxs bájosoknak és boszorkányoknak! kik az xrdxgnek adgyák magokat 

és az Istent×l el-szakadnak! mert x vele egy×tt fizetéseket el-veszik. (Bél 1731: 34) 
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(20d) Jaj! hogy hatoljak-ki ſzörnyü Bánatomból, 

Hogy ſzabaduljak-meg Szomorúságomból? 

Moſt ébredek-é fel ijeſztö Álmomból? 

Jaj! Jaj! ki-zárattam már Bóldogságomból (Kesergı vers 1759144) 

(20e) Jaj oda vagyok! (Adámi 1760: 184) 

(20f) Jaj ſzegény! mit ſzámlálſz  

nagy ſok eſztendöket, (Tsengetyü 1784145) 

Mint a (20a–f) példákból látható, a jaj utáni felkiáltójel-használat is elterjedtnek mondható a 

vizsgált korban. Az írásjel helyzete viszont itt is változatos. A mondaton belüli alkalmazását 

azzal lehet magyarázni, hogy a felkiáltójel elsısorban az indulatszó által explicitté tett érzelmi 

többletet jelöli, és ez nem feltétlenül esik egybe a mondatvéggel.  

A mondat természetes részének tekinthetı jaj indulatszó a legtöbb esetben – akárcsak 

az ó, óh szóknál – írásjel által nem különül el a mondat többi részétıl. A (20d)-ben az indulat-

szó után közvetlenül alkalmazott felkiáltójel sem a szó elkülönítésére szolgálhat, hanem felki-

áltás azonnali jelölésének igényét szemléltetheti.  

5.2.3. Az eddig bemutatott két nyelvi eszközön kívül más nyelvi eszközök alkalmazásával is 

elérhetı a felkiáltás explicitté tétele. Ezeknek az eseteknek felkiáltójellel való jelölése elsı-

sorban a 18. század közepétıl mondható elterjedtnek. 

(21a) Bezzeg a’ szegény hadi emberek részére való hit vólna ez! (Bél 1731: 86)  

(21b) Ho Ho! másszor-ra-is kell, elég lesz ez most béke porára. (Adámi 1763: 299)  

(21c) Ej bolondság! az-ért veszekedni! igyuk-meg, leg-jobb lesz, én is úgy ihatnám. (Adámi 1763: 299)  

(21d) No most: noszsza no! (Adámi 1763: 180) 

(21e) Ez ám Kereſztény Lelkek a’ felebaráti Ödvxſséget ſzomjúhozó Buzgóság (Beszéd 1768: 24) 

(21f) Vajha meg-öntözhetném ágyamat ſiralmimmal, és meg-fereſzthetném köny-hullatſimmal! (Zágoni 

1768: 35) 

(21g) Ímé! a’ melly a’ Görög Nyelvben ſokkal hathatóſabb, mint a’ mi nyelvünkben. (Ajtai A. 1771146) 

(21h) Be elevenen emlékezem! melly édesdeden és melly mélységes le-ereſzkedéſſel beſzéllet Felséged 

némellyekkel (Varjas 1784147) 

(21i) Meg-tetſzik ez ama’ köz mondásból: Beſte lél-e karaffia! vagy rövidebben: Beſte karaffi! ([Rájnis] 

[179?]148) 

(21j) Be bóldog idck vóltak azok mireánk nézve! (Aszalay 1793: 101) 

(21k) Valyha! óh valyha! a’ mi kedves Nehemiáſunk, ebben-is haſonló lehete vala c hozzá! (Tormássi 

1797: 19) 

                                                 
144 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
145 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
146 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
147 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
148 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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(21l) láme! így a’ Magyar nyelvet az Idegenek könnyebben és hamarább megtanúllyák!!! (Verseghy 

1818: 63) 

A (21a–l) példákban a fentebb elemzett ó, óh és jaj indulatszókon kívül egyéb indulatszók, 

illetve mondatszók (l. Kugler 2000a: 292–298), továbbá partikulák (l. Kugler 2000b: 275–282 

és 2002) használata jelöli azt az emocionális intonációt, amelyet a felkiáltójel alkalmazása is 

felismerhetıvé tesz149. Ezek a szavak szintén ritkán különülnek el írásjellel. Esetenként az 

utánuk közvetlenül álló felkiáltójel sem a szöveg tagolását szolgálja elsısorban, hanem csu-

pán annak az eredménye lehet, hogy a velük együtt járó érzelmi többlet azonnal felismerhetı-

vé és jelöltté váljon. 

A (21a–l) példákban a felkiáltójel elsısorban nem a mondat végén, hanem a mondat 

belsejében található. Ez szintén azzal hozható összefüggésbe, hogy ez az írásjel elsısorban az 

emocionális intonációt és nem a mondahatárt jelöli.  

5.2.4. A nyelvi eszközhöz köthetı felkiáltójel-használathoz érdemes azokat az eseteket is át-

tekinteni, mikor nem önálló szó, hanem egyéb grammatikai eszközhöz kötıdhet az írásjel 

alkalmazása. 

(22a) Szóljanak az elébb említett vétkeknec eszközei! (Medgyesi 1658: 37) 

(22b) Amelly Isten Néked SUSANNAT szerzette, azon isten nektek adgyon egisséget! (Conjugii foedus 

1658) 

(22c) Légy egéſſęgben! (Felvinczy 1694: Bevezetı) 

(22d) Hallgasd meg Izrael! ([Szınyi Nagy]1695/1866: 602) 

 (22e) Aldja ’s-egyesítse Isten, a’ Német és Magyar Nemzetet! (Bél 1731: 10)  

(22f) Adjon Isten minjajunknak jó éjtszakát! (Bél 1731: 88) 

(22g) Egek, élteſſétek ez Fejedelemségre és Emberek ſzeretetére termett Felſéget, ép Elmében és 

egélséges Teſtben! (Varjas 1784150) 

(22h) Serkenj-fel! mert el-ütik ſzemedröl az álmot. ([Szent-Mártoni Bodó] 1783151) 

(22i) Higgyétek el! hogy Magyar Nemzetünk az c anyanyelve által ſzinte olly nagy dütſöségre juthatna 

([Verseghy] 1793: 48) 

(22j) Nagy Ferentz’ fcldét onokájinak tartsd 

  SzüntelenÊl meg!!! (Dánkovsky 1814: 13) 

Mint a (22a–j) példákból látható, kívánságokat és parancsokat is jelölhet a felkiáltójel. Ezek-

ben viszont a felszólító mód használata is megjelenik. Felvethetı, hogy itt nem elsısorban a 

felszólító mód, hanem az érzelmi többlet jelölése miatt használnak felkiáltójelet. Majd innen 

terjed át az írásjel alkalmazása a felszólító mód jelölésére. Ezt szemléltetheti a (22j) példa, 

                                                 
149 Egyes nyelvtaníróknál e szavak felsorolásakor is felkiáltójel áll utánuk: ha ha!; hej!; haja!; bezzeg!; beste!; 
ime!; bátor!; phu! stb. (vö. 4.1.). 
150 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
151 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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ahol a több felkiáltójel alkalmazása a szöveg értelmezéséhez hozzájáruló nagyobb érzelmi 

töbletet képes jelölni. 

A kívánság, parancs, kérés utáni felkiáltójel-használat nem jellemzi a teljes kutatási 

korszakot. Ez – bár találni rá példát korábbról is – elsısorban a 18. század közepétıl kezd el 

erısödni. Viszont akkortól sem mondható következetesnek. A (22k–p) példák ezt a szemlélte-

tik. 

(22k) Légy jó egéſégben. (Pápisták 1657: Bevezetı) 

(22l) Hald-meg e’ felxl az Iſten ſzavát Eſaiás által. (Medgyesi 1658: 34) 

(22m) Nyiſd-meg, mint Lydiának ſzivemet, hadd eſſek-bé élet adó ſzent igédnek magva ſzivemben. (Né-

methi 1679: A4) 

(22n) Féljétek az ISTENT, és imádjátok azt, a’ ki teremtette a’ Mennyet és a’ Földet. (Prédikáció 

1759152) 

(22o) Visgállyuk meg ezt bcvebben, ama’ mód ſzerínt, mellyel erre nézve Engel Úr olly derekasan él. 

([Verseghy] 1793: 2) 

(22p) Légy jó Egésségben. (Böjthi 1794: 6) 

(22r) Gondoljuk most meg: mennyi és millyen akadájokkal kellett küſzködni Nehemiásnak, míg kívánt 

tzéljára el-juthatott. (Tormássi 1797: 11) 

A (22k–r) példák alapján látható, hogy a kívánság, parancs, kérés után nem minden esetben 

áll felkiáltójel. Ezeket pont is zárhatja. Mivel a (22k–r) példák olyan szövegben találhatók, 

amelyekben már e szövegbeli funkció jelölésére is alkalmaznak felkiáltójelet, emellett mind-

egyik produktív nyomdában készült, ezért az is feltételezhetı, hogy a szövegalkotó tudatos 

választásának tekinthetı, hogy nem alkalmaz felkiáltójelet. Ezzel azt akarja kifejezni, hogy az 

adott diskurzusrészlet értelmezéséhez ne járuljon az az érzelmi többlet, amelyet a felkiáltójel 

jelölni tudna. A pont használata természetesen annak is köszönhetı, hogy e nyelvi funkciók 

jelölésére még nem olyan elterjedt a felkiáltójel használata.  

5.2.5. A vizsgált korszakban a felkiáltójel önmagában is jelölheti a szöveg jelentéséhez hozzá-

járuló érzelmet. 

(23a) Szegény el-romlott, s’ha Isten nem kxnyxr×l, annál is inkább el-romlandó ERDÉLY, meg-

nevelted vala hiszen sok szép ifjú népeidet kebeledben, e’ negyven esztendxc alat meg-pihenvén a’ 

Pogány fegyvertxl, rád ×téstxl és rablástol, mind az ideig! (Medgyesi 1658: 37) 

(23b) Bé-txtt sok uttal az igaz mondóknac fejec! Szájok a’ sok gyalázatoktul s’ veszedelmektxl valo fé-

lelem miat bé-dugódot! (Medgyesi 1658: 38)  

(23c) Még-is ollyan bátran, törvény nélkül élünk, mintha Isten, s’ pokol nem vólna, és végünk! (Nyéki 

Vörös 1701: 3) 

(23d) Majd! majd! meg-kevesedik a’ Hadi Rend. (Bél 1731: 87) 

(23e) Ekképen vezérelte régi Katonáit az Istennek Jósága! (Báró Fáber 1759: 4)  
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(23f) Igen jól vagyok! amint tegnap-is. (Adámi 1763: 226) 

(23g) ſxtt egéſz Udvari Népének ſokaságával Calaſanctius hideg teteméhez nagy buzgósággal járúlni, 

Oltára felett tenni áldozatot, mindenek láttára húzomos ×deig térdeir×l kxnyxrxgni! ſzemlélhettétek 

volna (Beszéd 1768: 4) 

(23h) Tsudálatos dolog! melly izetlen vala eddig néki a’ Keresztények között élni (Mészáros 1772: 8); 

(23i) Félek! mert egy vagyok bünös Magdolnához, kéréſim nem érnek Péter ſiralmához (Fohász 

1781153) 

(23j) „De tsak fel nem haladta még-is a’ mí Patikai Szomſzédunknak az ökreit – monda erre Rákos 

András – körÊl-belcl nem láttam ezeknél ſzebb marhákat! „ (Patikai 1792: 16) 

(23k) Azt mondja az Idvezítc Mát. V., 13, hogy a’ Szentek e’ fcldnek ſavai. Ditscſséges haſonlatoſság! 

Mert (Báthori 1797: 9) 

(23l) Égés van, égés van, az Istenért! ég a’ falu, ezt kiáltozta tele torkából ([Döbrentei] 1829: 71) 

Mint a (23a–l) példákból látható, az írott szöveg jelentéséhez, így a megértéséhez és értelme-

zéséhez hozzájáruló érzelmi többletet a felkiáltójel önmagában képes reprezentálni. Eb-

ben az esetben is változhat a felkiáltójel helyzete, nem feltétlenül, sıt a legtöbb esetben nem a 

mondat végén alkalmazzák. A beszélıben élhet ugyanis az a törekvés, hogy a szöveg azon 

része után alkalmazza az írásjelet, amely az érzelmi többletet kiváltja. Így az írásjel alkalma-

zásával azonnal explicitté válhat az az érzelmi többlet, ami az adott kontextusban a szöveg 

értelmezéséhez elengedhetetlen. 

 
5.3. A megszólítások jelölése 
 

A 17. század közepe elıtt a megszólításokat gyakran nem jelölik írásjellel. Ha jelölik, akkor 

erre leginkább kettıspontot vagy vesszıt használnak (vö. 3.; vö. még Keszler 2004: 129).   

A 17. század közepétıl a magyar nyelvő nyomtatványokban azonban egyre inkább az 

is megfigyelhetı, hogy a megszólítások után felkiáltójel áll. Az írásjel e funkcióban történı 

alkalmazásának megerısödését a 18. századra az is szemlélteti, hogy az ekkor keletkezett 

nyelvtanokban és nyelvtanfélékben is több esetben szerepel a megszólítások felkiáltójellel 

történı jelölésének kérdése (l. például Adámi 1760: 166, [Révai] 1779a: 18, Földi 1790/1912: 

62, DebrGr. 1795: 14, Vályi 1798: 9, MGr. 1808: 15, [Verseghy] 1816: 38) (vö. 4., vö. még 

2a és 2b táblázat).  

A vizsgált korszakban a megszólítások egyfelıl a nyomtatott szöveg elıtti bevezetés-

ben, elöljáró beszédben találhatók. Ide sorolhatók a korszakban keletkezett levelezı könyvek 

és nyelvészeti munkák példaszövegeinek megszólításai, továbbá a beszédek írott változatait 

kezdı megszólítások is. Másfelıl a megszólítások a nyomtatott szövegbe is ágyazódhatnak.  
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5.3.1. A szöveget kezdı megszólítások után a legtöbb esetben felkiáltójel található. 

(24a) Mind Régiséggel, csudálkozáſſal, s’ hirrel nével-is, Tekintetes a’ Nagysagod eredete, nékem 

Iſtenes Fautorom, s’ jóltévx Nagyságos Uram! (Czeglédi 1659: 4) 

(24b) Tekintetes Uri Aszszony! (Pápai Páriz 1690: 1)  

(24c) Jo akaró Olvasó! Ha mi (Felvinczy 1694: Bevezetı) 

(24d) Méltoságos, kegyelmes uram! (M. Kovács 1742: 2) 

(24e) Halotti Tiſzteſséget tévö Nagy Sokaság! Egyházi nagy Tanítók! Militaris Fö-Fö Tiſztek! Egyne-

hány Nemzetbeli Kereſztyének! (Szent Kananea 1758: 1) 

(24f) Nagy tiszeteletre méltó jó Úraim! (Méhes kert 1759: 6) 

(24g) Kincsem! (Adámi 1760: 298)  

(24h) Kegyelmes Hertzeg! (Diotallevi 1763: Bevezetı) 

(24i) Nagyságtok Kegyelmetek! (Faludi 1771: 3) 

(24j) Szentséges Atya! (Pius 1783: A) 

(24k) Felséges Fejedelem! Keresztyénségnek Feje! (Varjas 1784154) 

(24l) Nagy méltóságú Grófné! (G. Domby 1794: 1) 

(24m) Becses Pesti Polgárok! (Fejér 1809: 3) 

(24n) Édes Uram Atyám! (Verseghy 1818: 511) 

A (24a–n) példákban látható, hogy a 17. század közepétıl az ilyen helyzető megszólítások 

után egyre inkább felkiáltójel áll. Az írásjelnek alkalmazása – amellett, hogy maga a megszó-

lítás az írott szöveg szerkesztettsége miatt elkülönüljön és felismerhetıvé váljon – feltehetıleg 

a felkiáltójelnek az 5.2.-ben bemutatott, érzelmi többletet jelölı funkciójával köthetı össze. 

Amint arra például Révai (1803) és Kassai (1817) is utal munkájában: „Azonn kivÍl a’ fel-

kiáltó jegyet minden értelmes szólás utánn, melyly hathatósann, és erfbfl mondatik-ki, 

szokttunk tenni” (Kasai 1817: 59–60, vö. még Révai 1803: 178). 

 A vizsgált nyomtatványokban igen ritkán találni a (24a–n) példákkal szemléltetett fel-

kiáltójel-használattól eltérı jelölési módot. 

(24o) Kegyes Olvaſo. (Gyöngyösi 1657: 8) 

(24p) Olvaso, (Pápisták 1657: A2) 

(24r) Tiszteletes, Hires és Tudós Férfiú (Tótfalusi Kis 1694: 1) 

(24s) Terméſzet titkait tanúló Olvaso, (Pápai Páriz 1701: Elöljáró beszéd) 

A (24o)-ben pont, a (24p)-ben és (24s)-ben vesszı jelöli a megszólítást, a (24r)-ben pedig 

külön írásjel által nem jelölt. Ez magyarázható a nyomtatványok 17. századi keletkezésével, 

hiszen a megszólításnak felkiáltójellel történı jelölése ekkor még nem tekinthetı annyira el-

terjedt jelölési módnak, mint a 18. században. A nyomda beavatkozó szerepe is felvethetı a 

felkiáltójeltıl eltérı jelölési móddal kapcsolatban. Továbbá a (24o) és a (24r) esetében fordí-

                                                 
154 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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tásról van szó. Ezekben az esetekben az eredeti szöveg írásjelhasználata is eredményezheti a 

felkiáltójeltıl eltérı jelölési módot.  

5.3.2. A 17. század közepétıl a szövegbe ágyazódó megszólítások után is leginkább felkiáltó-

jel áll. 

 (25a) Oh Sz×z! meg-ujjúl Világ nevedben. (Szegedi Lénárd 1674: 36) 

(25b) Nagyságos Aſzſzonyom! Bxlcs Salamon mondgya (Némethi 1676: 2) 

(25c) Édes Uram Istenem, s’ felséges Királyom! mivel hogy por hamu vagyok (Medgyesi 1677: Beve-

zetı) 

(25d) Izraëlnek legeltetxje! ki a’ te bxséges kegyelmeddel lakozol (Otrokocsi 1685: 20) 

(25e) Oh hatalmas Isten! melly szörnyü félelem (Nyéki Vörörs 1701: 3. rész) 

(25f) Leány! add ide az imádságos kxnyvet (Bél 1731: 88)  

(25g) Nem botor szerkesztés, Kegyelmes Uram! hogy (Báró Fáber 1759: 3)  

(25h) Nékünk pedig, Oh Bóldog Lélek! ISTEN’ HÁZÁnak, és nevezeteſen a’ mi Kolo’svári Ref. 

Ekleſiánknak, kivánatos drága Ekeſsége! nékünk mondom (Intze 1759155) 

(25i) Komám Uram! hová megy kend? (Adámi 1760: 165)  

(25j) Nem tartom ugyan illendönek Kegylm. és Mélt. Aszszonyim! hogy e’ gyáſzos Könyvetskének 

(Zágoni 1768156)  

(25k) Óh tí Iſtennek áldottai! mind annyiſzor kxſzxntelek, és áldlak títeket, (Tárház 1773: 32) 

(25l) Tellyes reménységgel vagyok, Kegyes Olvasó! hogy e’ máſodik ki-adásában-is (Mészáros 1780: 

Bevezetı) 

(25m) Oh könyhúllatásnak 

 ki-fölyó árjai! foljatok 

 ſzívemre zúgó patakjai (Fohász 1781157) 

(25n) Itt vagyok Uram! (Illei 1789: 6) 

(25o) Tekíntetes Uram! Titkos Uram! — Nékem egy alázatos kérdésem volna (Dugonics 1790: 3) 

(25p) Élly ſzerentſésen, Olvasóm! és ha talán ([Verseghy] 1793: 48) 

(25r) Tudod te tsillagokat kezedben hordozó Iſtennek Fija! az c ekkori tselekedeteit (Tormássi 1797: 23) 

(25s) Freimund így kezdé beszédét: Kedves Kisaſſzony! nagyon ſajnálom ſorſát (Pöna [1800k]158) 

(25t) És te, legfcbb Úr! ki ſzékébcl (Dánkovsky 1814: 13) 

(25u) Most van az üdeje, édes Fiam! hogy tanúlly (Verseghy 1818: 515) 

(25v) Mindenkire rá jön a’ sor fiaim! semmi bajotok sem lesz. (Roland 1851: 7) 

(25z) Ferencz fiam! én téged igen szeretlek (Tárkanyi 1852: 33) 

Mint az a (25a–z) példákból látható, a vizsgált korszakban a szövegbe ágyazódó megszólítá-

sok után is a legtöbb esetben felkiáltójel áll. Az írásjelnek elsısorban a megszólítással együtt 

járó érzelmi többletet jelölı szerepe abból figyelhetı meg, hogy a szöveg az írásjel alkalma-

                                                 
155 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
156 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
157 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
158 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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zása után – kivéve a (25h)-ban, ott viszont a nagybetőknek kiemelı szerepe van – kisbetővel 

folytatódik. A felkiáltójelnek a megszólítás e fajtáját jelölı szerepe a 17. század végéig még 

egymás mellett él más jelölési módozatokkal – ezt szemléltetik a (26a–e) példák, de – mint a 

(25a–v)-ból látható – a 18. század folyamán a felkiáltójellel történı jelölés erısödni látszik.  

  A (25a), a (25e), a (25h), a (25k) és a (25m) példákban a megszólítást óh indulatszó 

vezeti be. „Az érzelmi indulatszók általában maguk is szorosabb kapcsolatba kerülhetnek a 

megszólítással, ugyanis a kifejezett érzelem motiválója (és egyben a címzettje) nagyon gyak-

ran épp maga a megszólított, s ennek nyelvi vetületeként az indulatszó érzelmi tartalma is 

elsıdlegesen a megszólításra (de mindenképp arra is) sugárzik rá” (Balázs 1995: 73–74). A 

két nyelvi elem összetartozása a 17. század elıtt keletkezett kéziratokban és nyomtatványok-

ban dominánsabban megfigyelhetı (vö. például Gallasy 1991: 521–521, 1992: 850). Az óh 

indulatszóval együtt járó felkiáltójel a vizsgált korszakban elterjedt jelenség (l. 5.2.1.). Fel-

vethetı, hogy az indulatszó felkiáltójellel történı jelölésérıl terjed át a felkiáltójel használata 

elıször azokra a megszólításokra, amelyek még az óh indulatszóval együtt állnak. Ezután az 

óh gyengülésével (vö. Haader 2002: 505159) – melyet az is szemléltet, hogy a vizsgált kor-

szakban írásjel által nem különülnek el a szöveg többi részétıl –, majd késıbb elmaradásával 

a megszólítást már önmagában is felkiáltójel jelöli.  

A vizsgált nyomtatványokban másképp is jelölhetik a szövegbe ágyazódó megszólítá-

sokat. 

(26a) Szives ſzerelmes Uram, ugyan jól érzem, hogy (Ponciánus 1653: I) 

(26c) Régi Romay Bölcz fontos mondáſa Nagyságos Aſzſzonyũk hogy tudni illik: (Kéri 1660: 3) 

(26b) Becsülletes Szabo Pál Uram, hogy engemet (Kabai 1682: Bevezetı) 

 (26d) ezt mondá: hát kérlek nagy bcltselkedc ilyen ſzoros házat tsinálsz magadnak? ([Vályi] 1793: 46) 

(26e) Tanítvány, mire való ez a’ háládatlan igyekezet? (Aszalay 1793: 1) 

Mint a (26a) (26c) és a (26e) példákból látható, a szövegbe ágyazódó megszólítások után áll-

hat vesszı, de – mint az a (26b) és a (26d)-ben megfigyelhetı – lehetnek írásjel által jelöletle-

nek is. A 18. századtól – mint azt a (25e–z) példák száma is mutatja – már a felkiáltójellel 

való jelölésük mondható elterjedtebbnek.  

 Emellett a 18. század végétıl megszólításokat – mint az már a (25o)-ban is látható – a 

felkiáltójelen kívül más írásjel is kísérheti. 

(26f) Zab. Meg-botsáſs Felséges Uram! én Orſzágunkban míg egyéb’ Királyt nem-ismérek, a’ Magyar  

        népet esk×tt pártoſom: x ſzájátul f×gg az egéſz Orſzág - - - Moſtoha ſzerentse! Így? így jádzaſz  

        Salamon Magyar Királlyal? (Illei 1767: 4) 

                                                 
159 Az óh indulatszó és a megszólítás kapcsolata „gyakori, általános, az o(h) bizonyos esetekben szinte 
klitizálódik a megszólításhoz, amely egyben (…) az indulatszónak tulajdonítható valódi érzelmi funkció meg-
gyengülését is jelenti” (Haader 2002: 505). 
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 (26g) Árva vagy Múzsám! – de mutasd-meg (ámbár 

        Téged itt hagyván nyögöd árva ſorsod’) (Édes 1793: 1) 

A megszólítást a felkiáltójelen kívül a (26f)-ben a több rövid vonásból álló ún. kihagyásjel 

(Keszler 2004: 139), a (25o)-ban és a (26g)-ben pedig gondolatjel is jelöli. E két írásjel alkal-

mazása összefüggésbe hozható a megszólítással együtt járó erıs érzelmi felindultsággal, me-

lyek a szövegben megszakítást eredményeznek (vö. Péter 1991: 205). Ennek a jelölésére a 

vizsgált nyomtatványokban kihagyásjelet, illetve gondolatjelet használnak (l. bıvebben 5.9.). 

A kihagyásjel, illetve a gondolatjel alkalmazása által viszont nemcsak a megszakítás, hanem a 

megszólítással együtt járó érzelmi többlet dominánsabban kifejezıdhet a pusztán felkiáltójelet 

alkalmazó megszólításokhoz képest. A 18. század végétıl a kihagyásjel, illetve a gondolatjel 

használata a megszólításoknál csak azokban a szövegekben figyelhetı meg, amelyekben az 

általuk is jelölt érzelmi többletnek jelentésképzı szerepe van. Elsısorban az élıbeszédet do-

minánsan visszaadni kívánó szövegekben alkalmazzák ezt a két írásjelet (a gondolatjel és a 

kihagyásjel funkciójáról l. bıvebben 5.8. és 5.9.).  

 

5.4. A kérdés jelölése 
 

A 17. század közepe elıtt keletkezett nyomtatványokban a kérdés jelölése nem következetes. 

Használhatnak kérdıjelet, ami lehet a mondat végén, de mondat közben is. De elıfordul, hogy 

az írásjel elmarad (vö. 3.; vö. még Keszler 1995a: 66–69, 2004: 130–132). A korabeli nyelvé-

szeti munkákban a legtöbb esetben elıkerül a kérdés kérdıjellel történı jelölése. Viszont csak 

néhány szerzı említi meg azt, hogy a függı kérdés után nem ajánlatos az írásjel használata (l. 

például [Révai] 1779: 18, Révai 1803: 175, [Verseghy] 1816: 38, Kassai 1817: 59) (vö. 4.2. 

és 2b táblázat).  

5.4.1. Kérdıjel a nyomtatványokban minden olyan mondat közben, illetve esetenként végén 

található, amelyben kérdı névmás, illetve -e kérdı partikula áll. A vizsgált korszakban e két 

grammatikai eszköz jelenléte a legtöbb esetben megkívánja a kérdıjel használatát. 

(27a)  Mi t×l×nk, te hol vagy? kevélyen kérdeznénk: (Zrínyi 1651) 

(27b) Nem gondoltunké ki, sok vétkekre valo eszkxzxket, utakat, modokat, alkalmatosságokat s nem 

hoztuké, nem vétett×ké bé-is azokat? (Medgyesi 1658: 37) 

(27c) avagy nem adtuc volté a’ minden féle b×nre magunkat? minden Rend kicsinytxl fogva nagyig 

(Medgyesi 1658: 36)  

(27d) mely jo gondviselxk annak meg túdáſában, miczodak artalmaſok x nekiek? mely álhatatoſok az x 

ebédgyeknek és vaczorájoknak rendes orajának meg tartáſában? mely kéſzek magokat megh tartoz-

tatni néminém× étkeknek nemeit×l (Gyöngyösi 1657: 6) 

(27e) ezt tudakozod: Honnan jxttem? Tudom én honnan jxttem s’ hová megyek (Czeglédi 1659: 14) 
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(27f) De ezeketis kicsoda k×ldxtte, hogy másképpen magyarázzák a’ Sz. Irást hogy sem a’ Romai 

Szentegyházbéli Doctorok eleitúl fogva mind addig magyarázták? ([Sámbár] 1661: 9) 

(27g) Miképpen kellessék a’ Szenteknek a’ Christus vallásában megmaradni, az ×ldozésben magokat vi-

selni, a’ számkivetést, txmlxczxt szenvedni, s’ a’ Martyromságban gyxzedelmeskedni? (Szınyi 

Nagy 1675: 2)  

 (27h) Avagy nem ugy csináltál-é engemet mint egy sárt? és nem ugy xntxttél-é engemet mint a’ tejet? 

meg-oltottál (Medgyesi 1677: 3) 

(27i) Mitsoda Hit vólt ez? mert vólt abban az idöben Tsuda-tételeknek Hite (Szent Kananea 1758160) 

(27j) Vallyon miért nevezhetik az Anya-ſzentegyházat a’ KRISTUS Jegyesének; avagy nem azért é? 

hogy midön e’ ſzomorúsággal illettetik, akkor a’ mi ſzíveinkböl ugyan vérnek tsepjei tsepegjenek 

[…] miért nevezi ezt Zakariás II. 8. ISTEN ſzemefényének; avagy nem azért é, hogy midön az 

ISTEN ſzemefényét könyvezni látjúk, akkor miis fel-induljunk, és ennek nyögésén 

könyvhullatáſinkat hullaſſuk? (Intze 1759161) 

(27k) De, avagy halhatalanná teremtette-é ISTEN az Embert? Nem (Vargyasi 1759162) 

(27l) Hová kell ennél tſendesebb teſti élet? (Ajtai A. 1771163) 

(27m) Egykor többi között ſziveſebben múlatozó kettes létekben kérdezi vala töle a’ Márk-Grófné: mint 

tetſzene néki a’ házánál? és nem volna-é Kedve ezutánn álhatatoſan nála maradni? mellyre (Mészá-

ros 1772: 11) 

(27n) Lcr. Ohó! a’ Hóld udvarában? eb hidje: ’s hiſzem oda még a’ Hólló ſe repÊlhet (Illei 1789: 9) 

(27o) Már vallyon mitsoda Beſte-karaffi meri azt mondani, hogy ezeknek olly bötsÊlettel tartozom, a’ 

minémÊt ck tclem tÊrhetlen alkalmatlanságommal bolondúl kívánnak? ([Rájnis] [179?]164) 

(27p) Ott látván a’ vad ember, hogy az c gazdája körmébe fújna, kérdezi tcle? miért tselekedné azt? 

felele ([Vályi] 1793: 46)  

(27r) Moyſes pedig le-borúlván az ISTEN elxtt, kéri vala xtet, mondván: Miért gerjed-fel Uram haragod 

néped ellen, mellyet hoztál AEgyiptusbúl nagy erxvel, és vaſtag kézzel? kérlek, ne mondgyák az 

AEgyiptiuſok, álnokúl vitted-ki xket (Zobbotin 1774: C2) 

(27s) No mivel fizeſſük hát a’ mi köz jóra ſzületett ’s élt Oſzlop Embereinknek? Illendcen, és az adóſság 

terméſzete ſzerént tartozunk fizetni (Tormássi 1797: 7) 

(27t) Valyon tehát a’ Haza és Vallás mellett tett ſok és fontos ſzolgálatokat, ki fizethettyük e’, ollyan 

képzelcdéſekben fundált, és capriciatól függc jutalommal, a’ millyennel ſenki az c minden napi há-

zi munkáſsát ki nem elégítheti? sct inkább azt adni itt, a’ mi edj magában nem kell (Tormássi 1797: 

7) 

(27u) Monda azomban Ildegerte, nem a’ dítscségért válaltam magamra e’ nagy munkát, hanem hogy 

megesmérjem ercmet, vallyon férjfiak erejével bír-é? Minden ditscſég nélkül (Pöna [1800k]165) 

                                                 
160 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
161 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
162 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
163 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
164 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
165 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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(27v) Hogy, hogy? monda c, hát te nem akarſz-é vélem hartzolni? mi hátráltat téged? felej! — Erre elc 

jön a’ Hartz Bíró (Pöna [1800k]166) 

(27z) Tsak az a’ Kérdés lehetne: nem volna é jó? a’ külömbözı szóknak elsı betőit öreg betőkkel írni? 

(Gáti 1815–17: 90) 

A (27a–z) példák azt bizonyítják, hogy a kérdı névmás, illetve a kérdı partikula a teljes kuta-

tott idıszakot tekintve megkívánja a kérdıjel alkalmazását. Másfelıl viszont a (27a–z) példá-

kat áttekintve az is megállapítható, hogy az írásjel helyzete változatos volt. A (27a), (27c–d), 

(27h–i), (27m–n), (27p–r), (27t), (27v) példákban a kérdıjel a mondatnak tekinthetı egységen 

belül, a tagmondathatáron, az (27b), (27e–g), (27k), (27l), (27o), (27s) példákban pedig a 

mondathatáron található. A (27j) és (27z) példákban pedig mindkét  helyen alkalmaznak kér-

dıjelet. Tehát a munkák keletkezési ideje nem tekinthetı meghatározónak a kérdıjel helyze-

tével kapcsolatban. Még a 19. századi (27u–z) példák alapján sem mondható, hogy a kérdı-

jelnek ekkorra már kialakult volna a 18. századi nyelvészeti munkák definícióiban megjelenı 

(l. [Verseghy] 1816: 28, Kassai 1817: 51, Verseghy 1818: 59) (vö. 4.2. és 2b táblázat) mon-

datzáró funkciója.  

A nyomda beavatkozó és egységesítı szerepe szintén nem volt meghatározó a kérdıjel 

helyzetével kapcsolatban, hiszen az azonos nyomdában készült nyomtatványokban – például 

(27b–c), (27e) Rosnyai János, Sárospatak; (27i–k) Páldi István, Kolozsvár, (27s–t) és (27z) 

Trattner Mátyás és utóda, Trattner János, Pest – eltérı helyzetben található a kérdıjel. Ezt a 

megállapítást erısíti az egy mővön belüli eltérı helyzető kérdıjel-alkalmazás, amely a (27b–

c), a (27s–t) és a (27u–v) példák alapján figyelhetı meg.  

A (27a–z) példák érvelı és elbeszélı szövegek. Ezek alapján elmondható az is, hogy a 

szövegtípus sem tekinthetı meghatározó jegynek ebben a kérdésben. A két szövegtípust ki-

egészítve, érdemes lírai beszédmódot alkalmazó szövegrészleteket is idézni167. 

(28a) Mit bizol oh ember veſzendö biborhoz? 

’S tsalárd reménséggel nagy ſok pompáihoz? 

Egy kevés ſárgával tündöklö agyához? 

Igy kell-é ſzivedet kötnöd az álomhoz? (Tsengetyü 1784) 

(28b) Sírhatsz-e már ſzívem? vagy tsak nyögſz magadban? 

Szólhatsz-e? vagy halgatſz moſt-is bánatodban? (Teleki 1797: 3) 

(28c) tsak egy Gerlitzétske, ártatlan férgets- 

ke társától ha meg-vál, 

jaj mit nem tselek- 

ſzik? mód nélkül bánkódik, zöld ágra nem- 

                                                 
166 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
167 A prototipikus leírásban a vizsgált nyomtatványokban nem található kérdés.  



 135

is ſzáll, vizet fel zavarja, úgy marad ſzom- 

júva, gyakran követi halál (Világi énekek 1785168) 

A lírai beszédmódot alkalmazó szövegekre jellemzı forma miatt az írásjeleknek elsısorban a 

sorvégi alkalmazása, illetve a sorok nagybetővel való kezdete várható, amint az a (28a)-ban 

megfigyelhetı. A (28b–c)-ben viszont a sorok közben is alkalmazzák a kérdıjelet úgy, hogy 

utána a szöveg kisbetővel folytatódik. 

 A kérdıjel mondaton belüli alkalmazását – akárcsak a felkiáltójelét – az eredményez-

heti, hogy az írásjel elsısorban a kérdés jelölésére szolgál. Ezért akkor használják, mikor a 

kérdést felismerhetıvé kell tenni, és ez nem minden esetben esik egybe a mondathatárral.  

 A fentieket kiegészítve érdemes még a korszakban egy igen elterjedt mőfajról, a kate-

kizmusról szólni. A vizsgált katekizmusokban ugyanis a 17. század közepén a legtöbb eset-

ben, a 17. század végétıl pedig mindig a kérdés végén áll a kérdıjel. 

(29a) Kérdés Vagyoné mod benne, hogy kételkedx elmémet feleletiddel ſegitheſd (Pápai Páriz 1657: 12) 

(29b) Kérdés. Vagyon-é mód benne, hogy kételkedx elmémet feleletiddel ſegithesd? (Pápai Páriz 1671: 

12) 

(29c)  K. Kinek kell imádkozni?  

Fel. Nem a’ Szenteknec. Nem az Angyaloknac (Némethi 1676: 1) 

(29d) Kerdes. Kereſztyén vagyé? Felelet. Kereſztyén vagyok (Siderius 1690: 1) 

(29e) 2. KÉRD. Miért tette ide az ÚR JÉSUS, hogy ez a’ nagy Hitü Személy ASZSZONYI-ÁLLAT? 

FEL. Az Aſzſzonyi-állat a’ Férjfiúnál magában-is, és a’ Bün miatt is (I. Kór. XI. 3, 7-10. I Tim. II. 

12, 13, 14.) alább való: gyenge edény ö (Szent Kananea 1757169) 

(29f) Miképp kell a’ ſzavaknak tagjait az írásban, és a’ kimondásban elválaſztani? 

Felelet. Az írásban, mikor a’ sornak végénn a’ ſzót ketté kell ſzakaſztani, de még a’ kimondásban 

is, imígy kell a’ ſzavaknak tagjait elválaſztani (Verseghy 1818: 59)    

(29g) Mi az embereknek edgyetlen edgy vigaſztalása? A’ Vallás, vagyis, az Isten’, ’s a’ Halhatatlanság’ 

Hitének feltétele alatt való törekedés a’ Szentségre. Mi eránt vigaſztalja az embert a’ Vallás? Az 

eránt, hogy (Márton 1829: 26)  

Mint a (29b–g)-ben megfigyelhetı, az ebbe a mőfajba tartozó szövegeknél a kérdés végén áll 

a kérdıjel. Az írásjelnek csak a kérdés utáni helyzetét az indokolhatja, hogy – mint a (29f–g)-

ben látható – a felelettıl ez segíti elkülöníteni magát a kérdés részt. A kérdıjel e szövegtagoló 

szerepét az is szemléltetheti, hogy a (29a)-nak 1671-es kiadásakor – amint a (29b)-ben látható 

– már kérdıjel áll a kérdés végén. 

A (29a) példán és annak 1662-es kiadásán kívül a vizsgált anyagban csupán még egy 

esetben találkozni azzal, hogy kérdı névmást vagy kérdı partikulát tartalmazó kérdésnél nem 

alkalmaznak kérdıjelet: 

                                                 
168 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
169 A nyomtatvány nincs lapszámmal ellátva. 
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(29h) Ha közre botsáſsam-é, ſokáig küſzködtem képzelcdéſeimmel, míg a’ jónak erányos eſzközökkel 

elc-mozdítására fel-ſzabadíttó jusomról való tellyes meg-gyczödéſem vég-képpen meg-határozott, 

’s le-kötött. ([Horváth] 1796: A2.) 

5.4.2. A korpuszban – a 17. század közepéig kialakult állapottal ellentétben (vö. 3., vö. még 

Keszler 1995a: 67–68, 2004: 131) – igen kevés esetben található arra példa, mikor a felkiáltó-

jel helyett kérdıjelet alkalmaznak. Például: 

(30a) Bizonyítsd meg hogy három személy légyen az egy  

Istenségben? (Siderius 1690: 4) 

(30b) Mennyi az a pénz? had lássam? (Adámi 1763: 299.) 

5.4.3. A 17. század közepétıl kérdı névmást vagy kérdı partikulát nem tartalmazó kérdések 

után is kérdıjel állhat. 

(31a) Avagy Vereſmartiként t×zzel vaſſal kell rajtok kegyetlenkedni? embereknek kell abban ugrani, a’ 

mi tulajdon csak Iſtené? (Pápisták 1657: 10) 

(31b) Koporsó, a’ te fulánkod? a’ halálnak fulánkja a’ bün (Zágoni 1768: 101) 

(31c) Talán, ellene tuſakodó alatta valóit megboſzſzúlta? ſxtt inkább jó teteményekkel jutalmazta; talán 

nyilván való gyalázattyát Orcza pirúláſsal ſzégyenlette? ſxtt vidám Ortzával viſelte. (Beszéd 1768: 

14) 

(31d) Máſod nap mulva megfordult a’ válaſz, ezt hozta: Hoſzſzu álmodat ébrett ſzemmel olvaſtam; fejté-

sét kivánod? (Faludi 1771: 179) 

(31e) Láſſad, ha az igaz Simeonnal, a’ te Sz. áldozáſod után meg-halni kéſz vólnál? ha igazsággal (Tár-

ház 1773: 221) 

(31f) Herkulesnek, Sándornak, helyén vólt elméje, 

Mind a’ kettönek pedig vitéz ereje, 

Tudod? hogy egyiknek-is nem vólt tök a’ feje, 

Bizony tsereſznye ſem vólt az agyok-veleje. ([Szent-Mártoni Bodó] 1783170) 

A (31a–f)-ben csupán a kérdıjel alkalmazása teszi explicitté azt, hogy az adott szövegrész 

kérdésként értelmezendı. A kérdıjel mondat közbeni alkalmazását ez indokolhatja. A szö-

vegalkotót ugyanis az motiválhatja, hogy a kérdést más jelölı eszköz hiányában azonnal lát-

hatóvá és felismerhetıvé tegye.  

 

5.5. Az idézés jelölése 
 
 
A fejezetben az idézéshez kapcsolódóan azokkal a kérdésekkel foglalkozom, amelyek adekvát 

módon járulnak hozzá a szövegbe ágyazódó idézetek nyelvi mőködésének jobb megértéséhez. 

Ezek közül természetesen elsısorban az írásjelek általi jelölésükre, illetve annak alakulására 

koncentrálok, feltételezve, hogy ez annak az eredménye, hogy az írott diskurzusban a beágya-
                                                 
170 A nyomtatvány nincs lapszámmal ellátva. 



 137

zódó szövegrészek (l. Verschueren 1999: 131, 78–82) a megértés érdekében felismerhetıvé 

váljanak. Az idézési módokkal171 kapcsolatban tehát azt a kérdést helyezem elıtérbe, hogy a 

perspektivizációt, vagyis azt, hogy a beágyazott szöveg(rész) az aktuális beszélıtıl eltérı 

személyhez köthetı (l. Sanders–Spooren 1997: 86–95, vö. még Tátrai 2005a: 221), miképpen 

és miért teszi az írott diskurzus – a megértése és értelmezése érdekében – saját diskurzusára 

jellemzıen írásjellel is felismerhetıvé.172 

A dolgozat e részében a vizsgált korszakban megjelenı idézıjelet és megjelenésének 

motivációját is bemutatom. 

Az idézés írásjellel történı jelölését a három idézési mód szerint vizsgálom. Az egye-

nes, a függı és a szabad függı idézésen belül külön foglalkozom az egy beszélıhöz köthetı 

idézések és a több beszélıhöz köthetı párbeszédek jelölésének alakulásával. 

A 17. század közepéig a magyar nyelvő nyomtatványokban az idézı mondat és az 

egyenesen beágyazódó idézet határán többféle írásjel állhat (l. 3.). Ezek az írásjelek a szöveg 

megértéséhez annyiban járulnak hozzá, hogy a két részt választják el egymástól. A több jelö-

lési lehetıség ugyanakkor azért nem gátolja a szövegrészek egyenes idézésként való értelme-

zését, mivel az egyenes idézéssel – mint az a fejezet késıbbi részeiben láthatóvá válik – egé-

szen a 19. század közepéig többnyire velejárója az idézetet bevezetı, lezáró vagy megszakító 

idézı mondat (vö. pl.  Károly 1995: 824–34, Dömötör 2002: 58–9, Gallasy 2003: 569–70, 

692, továbbá Csontos 2004: 244–48). Ez nyelvileg explicitté teszi a perspektivizációt, vagyis 

azt, hogy az adott szövegrészlet idézetként kezelendı. Ez a fajta szerkesztettségi mód a felol-

vasás befogadási folyamatának is kedvez, hiszen az idézés ténye a hangosan kiejtett szavak 

megértésével felismerhetıvé válik (l. 3., vö. még Csontos–Tátrai 2008: 94–102, 109–110).  

A függı idézési módnál a 17. század közepéig az idézı fımondat és az idézet határát 

nem jelölik olyan változatos írásjelek, mint az az egyenes idézésnél megfigyelhetı. Sıt, mivel 

a hogy kötıszó elıtt sok esetben egyáltalán nem áll írásjel (Keszler 1995a: 30–56, 63), írásjel 

által nem feltétlenül jelölt az idézı fımondat és az idézet határa. Ugyanakkor az idézés ténye 

explicitté válik, a függı idézést ugyanis – az azt létrehozó grammatikalizációs folyamat miatt 

(l. Haader 1991a, 1995, 2003a: 509–510, 2003b: 263–265; vö. még 3.) – mindig jellemzi az 

idézı fımondat megléte (vö. még Csontos–Tátrai 2008: 103–104, 111–112).  

                                                 
171 Az idézés fogalmát szokás olyan tágan is értelmezni, hogy az nemcsak a kimondott szavak, hanem a ki nem 
mondott gondolatok (tudati folyamatok) felidézését is magában foglalja (l. erre pl. Kocsány 1996, valamint Tát-
rai 2002: 83–98). A tudati folyamatok közvetítésének problémájával azonban csak olyan mértékben foglalko-
zom, amilyen mértékben az megjelenik a vizsgált szövegekben. 
172 Ezzel ismét szemléltethetıvé válik, hogy az írásjelek a metapragmatikai tudatosság jelölıeszközei.  
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A szabad függı idézési módnál alkalmazott írásjeleket a 17. századig az befolyásolja, 

hogy – ezzel az idézési móddal is ekkor együtt járó – idézı mondat után az idézet egyenes 

vagy függı idézésre jellemzı szerkesztettségi móddal folytatódik-e. Amennyiben egyenes 

idézésre jellemzıen kezdıdik maga az idézett rész, az egyenes idézésnél felsorolt változatos 

írásjelek jelölhetik az idézı mondat és az idézet határát. Amennyiben a függıre, akkor akár el 

is maradhat az írásjel (l. 3.; vö. még Csontos–Tátrai 2008: 104–106, 112–113). 

A felvilágosodás korában keletkezett nyelvészeti munkákban általában megjelenik az 

idézés jelölésének kérdése (l. [Révai] 1779a: 18, Földi 1790/1912: 62, Böjthi 1794: 37, 

Gyarmathi 1794: 21, DebrGr. 1795: 15, Vályi 1798: 10, Révai 1803: 186, Kassai 1817: 73, 

MGr. 1808: 15, [Verseghy] 1816: 38, Gáti 1815–1817/1821: 97–98). Ez – a munkák témájá-

ból adódóan – az idézıjel funkciójának, tehát az egyenes idézéshez köthetı írásjel tárgyalását 

jelenti. Több munka arra is kitér, hogy melyik idézési módot lehetséges idézıjellel jelölni (l. 

például DebrGr. 1795: 15, Kassai 1817: 73, Révai 1803: 186). Az idézı rész és az idézet hatá-

rának jelölését is több munka tárgyalja. Ennek jelölésére mindegyik a kettıspontot ajánlja (l. 

például [Révai] 1779a: 17–18, Földi 1790: 62, Böjthi 1794: 39, Gyarmathi 1794: 19, DebrGr. 

1795: 14, Vályi 1798: 9, MGr. 1808: 15, [Verseghy] 1816: 36–37). Néhányan az (egyenes) 

idézet nagybetővel történı kezdését – Verseghy (1816: 38) épp ennek elhagyását – is megem-

lítik (l. Vályi 1798: 8, Kassai 1817: 51, AkH. 1832: 9). Olykor az idézıjel formájáról is írnak 

(l. DebrGr. 1795: 15, Révai 1803: 186, Kassai 1817: 73, MGr. 1808: 15, [Verseghy] 1816: 38 

Gáti 1815–1817/1821: 97–98). A munkák néha rögzítik azt a korszakban megfigyelhetı ten-

denciát is, amely szerint az idézıjel az (egyenesen) idézet teljes terjedelmét jelöli, ezért min-

den sor elején alkalmazni kell (l. például DebrGr. 1795: 15 és Vályi 1798: 10). Az egyenes 

idézés jelölésének szempontjából kiemelkedı Böjthi (1794) munkája. Abban ugyanis nem-

csak az egyenes idézetnek idézıjellel történı jelölése, hanem a dılt betővel történı megjelení-

tése is bekerül. Böjthi a nyomtatott szövegekben az utóbbit tartja jobbnak (vö. 1794: 37) (vö. 

4.2. és 2b táblázat). 

 

5.5.1. Az egyenes idézés jelölése 

 

5.5.1.1. Az egy beszélıhöz köthetı egyenes idézésnél a 17. század közepétıl egyfelıl az fi-

gyelhetı meg, hogy csak az idézı mondat és az idézet határát jelöli írásjel. A 17. század kö-

zepétıl az egyenes idézés tényének – az írott szöveg fejlıdésének köszönhetıen, amely az 

olvasás mint befogadási folyamat elıtérbe kerülésével is összekapcsolható – az egyértelmő 

felismerésére, és – mint azt a korszak nyelvészeti munkái is igazolják – a jelölés 
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konvencionalizációjára történı törekvés következményeként ez már leginkább a kettıspont. 

Az írásjel legtöbbször nagybetős idézetkezdéssel kombinálódik (vö. még Fábián 1967: 234, 

Keszler 2004: 143, Csontos 2004: 244). 

(32a) Decretale igy ſzol: Nincsen a’ teremtet állapotban ollyan, mellyel eleget tegyen teremtxjének 

(Czeglédi 1659: 1) 

  (32b) mint ha azt mondotta volna: Némelly embereknec e’ világon nagyobb ſzépségec, dicsxſségec és  

kedveſségec vagyon ([Váraljai] 1659: 1)  

(32c) Ha azért Szent Dávid, mikor Királyi méltoſágra emelteték, álmélkodván jóvóltodon, imigyen 

ſzólla: Uram, ki vagyok én, hogy ennyire fel-emeltél engem? (Pázmány 1673–74: 4)  

(32d) Hallván azért Dárius Király a’ nagy Sándor menetelét, igen meg-ijedett rajta, és birodalmának  

Fejedelmit, ’s Fö rendeit öſzve-gyüjtvén, így ſzóllott Nagy Sádor felöl: A’ mint látom valahová 

indúl az a’ Fejedelem, a’ ſzerentſe mindenütt együtt jár véle (Haller 1751: 10) 

(32e) Az ISTENnek leg elsö Prédikátziója és Parantsolatja az Emberhez e’ vala: E’ Kertnek minden fá-

jának gyümöltséböl ſzabadon egyél; de a’ jónak és gonoſznak tudásának fájának gyümöltséböl ne 

egyél (Déézsi 1763173) 

(32f) Egyik közÊlök imigyen kezdé: Helyén hagyom Euſebius Urnak jó elméjét; de moſt egyſzer meg 

tsükkent (Faludi 1771: 79) 

(32g) valóban reá igazodot a’ Bclts mondáſa: (*) Rövid idcben vége levén, ſok idcket tcltöt bé  

(*) Sapientiae 4. v. 14. (Faludi 1771: 118) 

(32h) ſzollyon azért nékem-is a’ Szent Sz×z Mária, mondván: A’ te Nénéd vagyok, és azért a’ Poklot 

elxtted bé-zárom, hogy abban ne meny; mert az én ſzerelmes Anyámat Szent Annát buzgon 

tiſzteled (Tárház 1773: 81) 

(32i) Moyſes pedig le-borúlván az ISTEN elxtt, kéri vala xtet, mondván: Miért gerjed-fel Uram haragod 

néped ellen, mellyet hoztál AEgyiptusbúl nagy erxvel, és vaſtag kézzel? (Zobbotin 1774: C2) 

(32j) Egy napon mikor a’ Király ebéd után a’ k×lsx palotában sétálna az Aſzſzony a’ Jánkoval oda 

járula, és a’ Királynak nyújtá, a’ gy×r×t, és mondván: Felséges Uram, lasd-meg ezt, kérlek emlé-

kezzél meg a’ te fogadáſodról (História 1776: A2) 

(32k) De a’ miképpen Cicero mondja: Az emberek, a’ kik mértékleteſen, és józanon élnek, a’ mivel  

álmadoznak bé-tellyeſedik; (Álom 1783174) 

(32l) ’S mosolygó szemekkel így szól hozzám: Tanítvány, mire való ez a’ háládatlan igyekezet? Az 

Igazságnak ugyan van szüksége a’ Mese’ kellemeire: de van e’ szüksége a’ poétai zengés’ kelle-

mére a’ Mesének? (Aszalay 1793: 1). 

A (32a–l) példák alapján látható, hogy a kettısponttal kombinálódó nagybetőt azokban az 

egyenes idézésekben lehet alkalmazni, amelyeknek szerkesztettségi módjára az jellemzı, 

hogy az idézı mondat megelızi az egyenes idézetet. Az idézés tényére így azelıtt történik 

utalás, mielıtt maga az idézet elkezdıdne. A kettıspont és a nagybető alkalmazása a beágya-

                                                 
173 A nyomtatvány nincs lapszámozva. 
174 A nyomtatvány nincs lapszámozva. 
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zódó szövegrész határát jelöli, ezáltal az egyenes idézet kezdetét is könnyebben felismerhetı-

vé teszi.  

A vizsgált nyomtatványokban nagyon ritkán az idézı mondat és az idézet határán nem 

kettıspont áll, illetve az idézet nem nagybetővel kezdıdik. Ez elsısorban a 17. században 

keletkezett nyomtatványokat jellemzi, de találni rá példát a 18. század végérıl, illetve a 19. 

század elejérıl is. 

 (33a) imigyen ſzólot azért tovább hozzá: értem jól Kriſtina, minémü vélekedésben légy; te azt gondo-

lod, hogy, mivel Andró Grófnénak köteleſe vagy, annak ſzolgálatából ki-lépni nem állana 

ſzabadságodban (Mészáros 1772: 12) 

(33b) Mondván az Igazság hald-meg oh kegyes Szüz, 

 Szép ábrázatú vagy, ſzemed ollyan mint tüz, 

 Tudom ſok Ifjakat ſzép ſzerelmed fel-füz, 

 Reménlem minket-is mellöled el-nem üzſz (Igazság 1783: A6) 

(33c) A’ nyomorult Aſſzony keserves könyhullajtások között ſzólla az Ildegertének. Óh! hát az Iſten ke-

gyetlenségedért bünteſſen meg, és azon magzat, mellyet ſzíved alatt hordozol, diſznóvá váljon! 

(Pöna [1800k.]175) 

(33d) és mondá magában Bruntzvik, vagy jól vagy roszúl lészen itt dolgom de énnékem abban a’ vár-

ban kell mennem, ha nem tudom mit szenvedek is (Két krónika 1839: 22) 

A (33a)-ban kettıspont és kisbető, a (33b)-ben csupán az idézı mondat, a (33c)-ben pont és 

nagybető, a (33d)-ben csak vesszı jelöli az idézı mondat és az idézet határát. Mivel a kettıs-

ponttal kombinálódó nagybető – fıként a 18. század elejétıl – jóval gyakoribb jelölési mód-

nak tekinthetı, ezért az attól való eltérésben a nyomda beavatkozó szerepe, illetve a szövegal-

kotó írásjel-használati szokásainak érvényesítése feltételezhetı. A (33b–c)-vel kapcsolatban 

nem lehet ezt vizsgálni, mivel a két nyomtatványon nincs feltüntetve, hogy hol nyomtatták. A 

(33a)-t viszont az a Landerer-nyomda nyomtatta, ahol a késıbbiekben megjelenı Csapó-

munkában (1791) a kettısponttal kombinálódó nagybető mellett az idézetet már idézıjel is 

jelöli (l. 5.5.1.3.). Felvethetı, hogy a (33a)-ban látható jelölési mód nem a nyomda, hanem a 

szerzı írásjelhasználatát mutatja. A (33d) egész szövegét áttekintve elmondható, hogy az 

egyenes idézést kettıspont és nagybető kombinációjával is jelölik. Sıt, a nyomda a munkát 

1872-ben ismét kiadta. Abban már idézıjel is jelöli az egyenes idézetet. Ezért feltehetı, hogy 

a (33d)-ben az egyenes idézés határát azért jelöli csupán vesszı, mivel itt nem egy másik 

személy, hanem a szereplı saját gondolatainak idézésérıl van szó.  

A kettıspont és nagybető kombinációjától eltérı jelölési mód figyelhetı meg azokban 

az esetekben is, mikor az egyenes idézés nem idézı mondat–idézet szerkesztettségő. 

(34a) Mit fog Ruſtán Bék moſt énnékem mondani, 
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Ha ezt az dolgomat fogja meg-hallani, 

(igy ſzol vala magában) mit fog tartani 

Cháſzár én felclem, ha ezt fogia tudni? (Zrínyi 1651: Pars undecima) 

(34b) Hogy, ugy mond, a’ mi az ének szónek gyxnyxrkxttetx zengéſével a hallás ſimogattatik; s’ azzal 

az Iſten igéinek haſzna-is bé-óltaſſék (Szegedi Lénárd 1674: 11) 

(34c) és ezeken kiv×l Orſzágoknak, és Váraſoknak, régi ſzokáſokból bizonyos Innepi vannak, mellyeket 

(ugy-mond Sz. Agoſton, epiſt: 86.) illik az ot-lakozóknak meg-tartani (Pázmány 1674: 2) 

(34d) Ollyanoc vagyunk mi, azt mondgya Luther Márton, mint a Lovac, és az Iſten, mint a’ Lovag, a’ 

ki rajtunk ×l (Kabai 1682: A2) 

(34e) Elsxben, (azt mondom:) nagy nyavalyadban légy (Felvinczy 1694: 34) 

(34f) hanem a’ txbbihez fordúlván: Uraim! ugymond, lakjatok jól (Adámi 1763: 226) 

(34g) Eh fiam (ugy-mond Euſebius) nem néztél még vóltaképen bé az Atheiſták ſzivekbe (Faludi 1771: 

4) 

(34h) Egy igen különös dolog történt itt velem (kezdette újonnan beſzédét a’ Hertzeg) melly a’ Márk-

Grófnénak az egéſz titkomat, hogy én Szépséges Grófnémnak birtoka után ſohajtozom, el-árulta 

(Mészáros 1772: 144) 

(34i) Könnyek valának szemeiben, ’s a’ fcldrcl levontt fátyol’ párázatja nedves ködként lapúla-el rózsa 

alakja elctt. Leánykák, úgy monda, kik engem dalaitokkal magasztaltok (Kazinczy 1793: 11) 

(34j) igen eltsudálkozott az öreg Gróf, hogy az új vitéz ezen bajvivást tcle el nem fogadta. Hogy hogy? 

monda c, hát te nem akarſz-é vélem hartzolni? mi hátráltat téged? (Pöna [1800k.]) 

(34k) Égés van, égés van, az Istenért! ég a’ falu, ezt kiáltozá tele torkából, az éjjeli-ır, egy, Dunántúl  

fekvı jó nagy faluban ([Döbrentei] 1829: 71) 

A (34a–j) példákban az idézı mondat az idézetbe ékelıdik, a (34k)-ben pedig az idézet után 

áll. Mivel az idézet külön írásjel által nincs jelölve, az idézés tényére csak az idézett rész kez-

dete után történik utalás. A (34a), (34c), (34g), (34h) példákban a közbevetett idézı mondatra 

zárójel, a (34e)-ben kettısponttal kombinálódó zárójel, a (34f)-ben és a (34j)-ben vesszı, a 

(34b), (34d), (34i) példákban vesszıpár hívja fel a figyelmet. A (34k)-ban az idézı mondatot 

vesszı választja el az elıtte álló idézettıl (az idézetbe ékelıdı idézı mondat jelölésére l. bı-

vebben 5.6.).  

A 17. század közepétıl a párbeszédek egyenes idézésekor is megfigyelhetı, hogy írás-

jel csak az idézı mondat és az idézet határán áll és ez kombinálódik nagy-, illetve kisbetős 

idézetkezdéssel. 

(35a) Mikoron hozzája futott volna, ſzólla néki: Szives ſzerelmes Uram, ugyan jól érzem hogy e’ beteg 

ágybol fel nem támadok. Felele: Szerelmes galambom, kérj tılem valamit akarſz (Ponciánus 1653: 

1) 

(35b) Látván Stilfrid mondá a’ Királynak: Felséges Király, látod a’ te ſzegény jobbágyidnak nyomorú-

ságát, és nem óltalmazod xket, tudgyad azt, hogy ezért ſenkinek nem kellene téged ſzolgálni, 

mivelhogy illy gondviſeletlen vagy. Ezt halván a’ Király mondá: Stilfrid, jó hív ſzolgám, és az 
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én Királyi czimeres Méltóságomal, és Nemzetségemel vagyok hozzá haſonló […] (Két krónika 

1761176) 

(35c) Azt találá mondani egy Londrai Dáma Komornik leányának: hallád-e’; minthogy Orſzágunkban 

annyi a’ Religio, had tudgyam egyſzer, melly hiten élſz. Azt felelé a’ leányzó: Aſzſzonyom! 

Nagyságtokat illeti a’ Hit, és Religio, nem az én rendemen-lévc hajadonyokat: mi nem termet-

tünk az illyen mély titkú, és felséges állapotra (Faludi 1771: 85) 

(35d) a’ Hertzegnek következendö-képen válaſzolt Kriſtina: Nagy Méltóságú Hertzeg, […] illy állapotú 

ſorſomban rajtam nem állván, Hertzegségednek kivánságát tellyesitenem, nem alázza olly 

mélyſégeſen meg magát drága Grófném (felel erre a’ Hertzeg) és ne kételenitse elöbb meghaló, 

hogyſem változó ſzivemet (Mészáros 1780: 155) 

  (35e) midön a’ bcltselkedc Szokrates egy ſzoros házatskát épített volna magának, egy valaki hibát talál-

ván benne, ezt mondá: hát kérlek nagy bcltselkedc ilyen ſzoros házat tsinálſz magadnak? kinek 

felele Szokrátes: Oh bár tsak ezt tclthetném meg igaz, és hÊséges barátokkal (Vályi 1793: 46–47) 

 (35f) Ugy é bár? szólla Nevelınéje, ’s az én kis Tinikém nem tudja mibıl készül? De tudni fogom, felele 

ez nyájasan ([Döbrentei] 1829: 78) 

A (35a–c)-ben, a (35d) elsı fordulójában és a (35e)-ben az idézı mondat megelızi az idézetet. 

Ezekben az esetekben kettıspont választja el az idézés két részét. Ez a (35a–b)-ben és a (35d)-

ben nagybetős idézetkezdettel, a (35e) elsı fordulójában kisbetős idézetkezdettel kombináló-

dik. A (35d) felelet részében az idézı mondat az idézetbe ékelıdik, ezt zárójel jelöli. A (35f)-

ben az egyenes idézetbe ékelıdı idézı mondatot vesszı különíti el az idézett résztıl (a köz-

bevetések jelölésére l. bıvebben 5.6.). A párbeszéd fordulóit új sorba való kezdés nem különí-

ti el. A (35a–c) és (35e) példákban a fordulók felismerését és a szöveg párbeszédként való 

értelmezését megkönnyíti, hogy az idézı mondat megelızi az idézett részt. A (35d)-ben vi-

szont a válaszforduló határa nehezen megállapítható. A (35f)-ben is csak az idézet után törté-

nik arra utalás, hogy az párbeszéd fordulójaként értelmezendı.  

Az írásjelek a (35a–f)-ben tehát csak a perspektívaváltását teszik felismerhetıvé, a 

szövegek párbeszédként történı értelmezést nem.  

A vizsgált nyomtatványok alapján viszont elmondható, hogy ez a jelölési mód – bár 

egészen a 19. század elejéig megtalálható a nyomtatványokban – a 17. század végétıl egyre 

ritkábban fordul elı. A (35a–g)-ben szemléltetett jelölési mód ugyanis egyfelıl kiegészülhet 

azzal, hogy a párbeszéd fordulóit új sorba tördelik. Például: 

(36a) Thoph.: Honnét lehet×nk mi bizonyoſsok e’ felxl? 

 Philad: Az Iſtennek igijéb×l, mely czalhatatlan igaſságú próba kx: kinek igaſságán meg nyugſзik az 

egeſz keresztyéni tudomány (Gyöngyösi 1657: 6) 

(36b) Azt kérdék a’ Sastól: Miért neveled fiaidat olly magossan a’ levegcben?  
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 A’ Sas ezt felelé: Felncve mernének é olly közel hatni a’ Naphoz, ha cket ide alant a’ fcldön nevel-

ném? (Aszalay 1793: 100.) 

Mint a (36a–b)-ben látható, az egyenes idézés két részét a párbeszéd fordulóiban kettıspont és 

nagybető jelöli. A (36a)-ban a katekizmusokra jellemzı formai megoldás miatt az idézı mon-

dat csak a szereplı (beszélı) nevének megjelenítésére korlátozódik. Ugyanakkor a szöveg-

részletnek párbeszédként történı értelmezését az is segíti, hogy a fordulókat már külön sorba 

tördelik.  

A (32)–(36) példák alapján megfigyelhetı, hogy mind az egy, mind a több beszélıhöz 

köthetı egyenes idézést jelölheti az idézı mondat és az idézet határán alkalmazott írásjel, 

amely nagy-, illetve kisbetős idézetkezdettel kombinálódhat. Amíg az egyenes idézés másfajta 

jelölési módozata nem jelenik meg a magyar írásbeliségben, ez csupán a más jelölési mód 

hiányával magyarázható. Amikor viszont megjelenik, akkor e jelölési mód alkalmazása más-

fajta okokkal indokolható. Ezekre az okokra részletesen a dılt betővel, illetve az idézıjellel 

történı jelölési módnál tér ki a fejezet. Röviden ez annyiban összegezhetı, hogy ez a szöveg-

típusok alakulásával függ össze. Mint a fenti példákból látható, a jelölési módot elsısorban 

érvelı és elbeszélı szövegek alkalmazzák. Az elıbbiben elsısorban szóbeli diskurzusok írott 

változatáról van szó. Mivel ezeknek a szövegeknek a kapcsolata a felolvasással, illetve a be-

széddel erıs, feltételezhetı, hogy az idézet külön jellel történı jelölése azért nem fontos, mi-

vel a felolvasás folyamatában az idézés tényét az idézet elıtt álló idézı mondat explicitté te-

szi. A narratívák esetében viszont inkább a fikcionalitás problémaköréhez kapcsolódik az, 

hogy még a 18. században ezt a jelölési módot is, pontosabban ismét ezt a jelölési módot al-

kalmazzák (ennek részletes kifejtését l. 5.5.1.3.). 

5.5.1.2. A 17. század közepétıl egyre inkább elterjedni látszik az 5.5.1.1.-ben bemutatott jelö-

lési módot kiegészítı, az egyenes idézet dılt betővel történı megjelenítése.177 Ez a jelölési 

mód a 17. század közepétıl erısödni látszik, a század végére már a legtöbb nyomtatványban 

ezt használják. 178 

A vizsgált korszakban a legtöbb nyomdában már megtalálhatók a kurzív betőtípusok. 

Ezért lehetséges, hogy az egyenes idézeteket ezzel a betőtípussal jelöljék. A dılt betővel tör-

ténı jelölési mód alkalmazása mögött feltételezhetı az a meggondolás, hogy a szövegalkotó – 

vagy a nyomtatványok esetében a nyomtatási folyamatban résztvevı – szeretné könnyebben 

felismerhetıvé tenni a befogadó számára – immár a nyomtatott szövegre jellemzı látható jel-
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178 A vizsgált korszakban keletkezett kéziratokban az idézett részt aláhúzással jelölhetik. Ez funkciójában meg-
egyezne a kurzív betővel való jelöléssel (l. például Vályi 1798; vö. még Csontos 2001: 51, Keszler 2004: 139). 
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lel – magát az egyenes idézetet. A jelölési mód alkalmazása a nyomtatott szöveg megértési 

stratégiájának alakulását mutatja.  Tótfalusi Kis Miklós Apologiajában például ezt írja: 

„mindazt, amit a szöveg értelmezése végett főztek hozzá, gondosan válasszák külön magától a 

szövegtıl. Amennyiben ez eddig még nem történt meg, akkor az értelmezést tartalmazó részt 

más betővel, éspedig kurzív betővel különítsék el” (Tótfalusi Kis 1697/1974: 98). A kiemelés, 

a felismerhetıvé tétel funkciójának tényét támasztja alá az is, hogy a korabeli nyomtatvá-

nyokban mire használják még a dılt (kurzív) betőt. A vizsgált nyomtatványokban dılt betővel 

például címeket, fejezetek bevezetı címeit, esetenként az egész elöljáró beszédet, a szövegbe 

ágyazódó történeteket, új információkat, idegen szavakat és neveket, a közbevetést stb. jelö-

lik. Ezekre a szövegrészekre mind jellemzı, hogy a szövegegészhez való viszonyuk – akár-

csak az idézésé – a transztextualitás (l. Genette 1982/1996) fogalmával jellemezhetı. Ezért 

lehetséges, hogy azonos módon jelölik ezeket az egyenes idézettel. 

Az idézet dılt betővel történı jelölésekor is az egyenes idézés szerkesztettségére leg-

inkább az jellemzı, hogy az idézı mondat az idézett szövegrész elıtt áll. Az idézetet bevezetı 

mondat végén legtöbbször kettıspont található. Az idézet nagybetővel kezdıdik. 

 (37a) az Apoſtol igy ſзól: Es felkel xltxznxtxk amaz új ember, mely Iſten ſзerén terémtetett az igaſзágra, 

és a’ valoságos Sz: életre. Eph. 4. 24. (Gyöngyösi 1657: 85)  

(37b) Hald-meg e’ felol az Iſten ſzavát Eſaiás által: Imé az Iſten a’ Seregeknec Ura, el-veſzei Izraelbxl és 

Judából a’ támaſzt és az iſtápot - - - - a’ hatalmaſt, hadakozót (Medgyesi 1658: 34)  

(37c) Máſ-is ilyenképpen beſzél: - - - Nem tagadhattyuk, hogy a’ Reformatuſok tudománya igaz nem 

volna (Czeglédi 1659: 7)  

(37d) Bxlcs Salamon mondgya: De vallyon miben áll, a’ gazdagságnál, ez×ſtnél s’ aranynál drágáb, jó 

hír név? (Némethi 1676: 2)  

(37e) és hogy világ eleiben-is jxhetnének, maga meg-ſzoritásával-is a’ kxltség adásra, mondgyuc mind a 

ketten: Nem nék×nk Uram, nem nék×nk, hanem a’ te nevednek adgyak a’ dicsôſſéget, a’ te 

irgalmaſſágodért és a’ te igaſſágodért, Sol. 115. v. 7. (Kabai Bodor 1682: 1)  

(37f) Mi módon zaboláztatott-meg az Apoſtol, hogy magát el ne hinné, e’ ſzókban: Adatott nékem ke-

gyes ôβtón mely az én teſtemben ragadot, az az Ugyan beléſzegeztetett (Kabai Bodor 1682: 2) 

(37g) Ordog tanátsa ez: Ha Istennek fia vagy, ereſzkedgyel-le a’ Templomról, s’ meg xriznek az Angya-

lok (Pápai Páriz 1701: 1)  

(37h) Mikor azután a’ Királyok eljxvetelét irja, azt mondgya: Bé-menvén a’ házba, meg találák a’ gyer-

meket az Annyával Mariával, és le-borulván imádták xtet (Illyés 1743: 16)  

(37i) azért mondgya a’ Proféta: Mint a’ víz a’ t×zet; ugy meg-óltya a’ b×nt az alamiſna (Haller 1751: 

109) 
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(37j) Midön Horatiusnak ama’ szavait olvasnám: Sapiens uno minor eſt Jore, dires, pulcher, honoratus, 

liber, Rex denique Regum, az az, A’ Bölts tsak az Egy ISTENnél kiſebb, gazdag, ſzép, tiſzteletes, 

ſzabados, és a’ Királyoknak-is Királyja (Mennyei jutalma 1759179) 

(37k) De a’ telhetetlen Halál ſoha nem mondja: Elég immár (Zágoni 1768: 4) 

(37l) ébreſzgetx igéket láttatom magamnak hallani, midxn hallom: Ecce Sponſus venit, exite obviam ei. 

(a) Imé a’ Vxlegény jx, mennyetek eleibe. 

_______________________________________________ 

(a) Math. 25. v. 7. (Zobbotin 1774180) 

(37m) nem eshetik ez ollyan nehezen és keſerveſen, mint az a’ ſzégyenitö pirongság, mellyel a’ 

Conſtantiai Conciliumban egyben gyült Német Orſzági némelly Fejedelmek az Apoſtoli Széket il-

lették illyen ſzókkal: Nagy fájdalommal kelletik tapaſztalnunk, hogy mint egy 150. Eſztendöktöl 

fogva inkább figyelmeznek a’ magok Római Curiájokra, mint ſem a’ Léáleknek jóvára […] (Pius 

1783: 20–21) 

 (37n) Nagy Sándor midcn Sigeum határán az Achilles Sírjánál meg-állana, illy ſzókra fakada: Oh  

fortunate Adoleſcens, qui tuoe Virtutis proeconem Homerum inveneris. Óh ſzerentsés Ifjú, a’ ki a’ 

te Virtuſaidnak illy Hírdetcjére találtál, mint Homérus (Rozgonyi 1797: 3) 

Mint a (37a–n) példákból látható, az egyenes idézet dılt betővel történı jelölése a 17. század 

közepétıl egészen a 18. század végéig jellemzi a magyar nyelvő nyomtatványokat. A jelölési 

mód elterjedtségét bizonyíthatja Böjthi már idézett megállapítása, amely szerint a nyomtatvá-

nyokban az egyenesen idézetet inkább dılt betővel, és ne idézıjellel jelöljék (1794: 37) (vö. 

4.2.2.). A (37n) példában az is megfigyelhetı, hogy a dılt bető alkalmazása az eredeti idézet-

hez kötıdik. Ott ugyanis a latin nyelvő szöveget dılt betővel jelölik, annak fordítását viszont 

nem. 

 A vizsgált nyomtatványokban a dılt betővel történı idézetjelölésnél is igen ritkán fi-

gyelhetı meg, hogy az idézı mondat és az idézet határán nem kettıspont áll, illetve a kettıs-

pont nem kombinálódik nagybetős idézetkezdettel. 

(38a) Manaſſes és a’ Juda réſtekrxl-is, oh mely nagy volt a’ harag ezen féle bxnxkért, mint Jeremias egy 

 ſummában ki-mondja! Bujdoſová téſzen xket e’ fxldnek minden orſzágiban (Medgyesi 1658: 34) 

 (38b) Ezt bizonyitják Dávidnak ama’ drága ſzavai-is. Igazságban meg-látom a’ te ortzádat, és meg- 

elégittetem a’ te haſonlatoſságoddal, mikor fel-ſerkenek. ’Sólt. XVII. (Zágoni 1768: 112) 

(38c) Egy ſzóval, az ec betegségek jobbára hagymázra fakad, és még-is ki ki közÊlök maga el-véltében, 

leg-böltsebnek tartya magát lenni az Orſzágban, és tsak azt dalollya: ez az élet! (Faludi 1771: 6) 

A (38a) példával kapcsolatban érdemes azt megjegyezni, hogy Medgyesi Pál a maga korában 

egyéb írásjel-használati gyakorlatban is eltér a korra jellemzı szokásoktól. Szövegeiben a 

                                                 
179 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
180 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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felkiáltójel megterheltsége a legnagyobb. Talán ezzel függ össze, hogy nem kettıspont jelöli 

az idézés két részének határát.  

Ennél a jelölési módnál is megfigyelhetı, hogy az idézı mondat – mint a (39b–e)-ben 

látható – az idézet után kerül, illetve – mint a (39a–d)-ben és a (39f–h)-ban megfigyelhetı – 

csupán az idézet eredeti lelıhelyének jelölésére csökkenhet.181  

(39a) Jelen. 22. Én János leborulék az Angyal elxtt, hogy xtet imádnám, az penig monda: meg láſſad 

hogy azt ne cselekedgyed: Az Iſtent imádgyad (Némethi 1676: 1)  

(39b) Mely ſzép vagy én ſzeretöm, mely ſzép vagy! annak utána penig hozzá veti, hogy mindeneſtül ſzép 

vagy (Eszterházy 1701: 1) 

(39c) Sok az igazak háborusága: és mind azokból ki-ſzabadittya xket az Úr. Pſalm. 33. 20. (Illyés 1743: 

273)  

(39d) midön az ö Teſte földé léſzen, Lelke pedig meg-tér az ISTENhez, a’ ki adta vólt azt; Préd. XII. 9. 

(Kamarási 1747: 2) 

(39e) Ne nézze ki ki tsak a’ maga haſznát, hanem egyebeknek haſznokra-is. Erre inti Szent Pál a’ 

Filippibélieket, és azokkal együtt minket-is Fil. 11. 4. (Báthori 1797: 7)  

 (39f) De midön ezen e’ nagy Király tsudálkoznék, egy kis követske, melly egy hegyböl kéz nélkül vá-

gattatott vala ki, meg-üté e’ tsudálatos álló-képnek vas és tserép lábait, és azokat öſzve-rontá, 

nem tsak a’ tserepet és vaſat rontá, pedig öſzve, hanem a’ rezet az ezüſtöt és aranyat-is, és mind 

ezek ollyá lettenek, mint a’ ſzéltöl ide ’s tova hintetett polyva. ’Sólt. I. (Zágoni 1768: 5) 

(39g) Nagy xſztxn×nk lehet a’ Szent Anna tiſzteletére a’ Trithémius ſz. élet× Apáturnak, a’ Szent Annát 

igen tiſztelx Atyának ſzavai, mellyek e’ képpen vannak: Valaki (ugy mond Trithemius cap. 14.) 

Az Iſten Fiát igazán ſzereti a’ léſzen bizonyos  vele, hogy az x Nagy Annyát fogja tiſztelni; és csak 

az helyhezteti tellyes bizodalmát a’ Sz×z Máriában, a’ ki az x édes Annyához Szent Annához igaz 

ſzeretettel viſeltetik. (Tárház 1773: Elxl-járó Beszéd)  

(39h) Sólt. 51. v. 13. 14. A’ te Szent Lelkedet ne vedd-el én tölem; az engedelemnek lelkével erösíts-meg 

engemet ([Bethlen] 1726 és 1828: 1) 

A (36a)-ban és a (36h)-ban az idézet elıtt álló hivatkozás a dılt betővel együtt segít a szöveg-

rész egyenes idézésként való értelmezésében. A (36b–f) példákban viszont a dılt bető még 

azelıtt képes utalni az egyenes idézés tényére, mielıtt azt az idézı mondat vagy a hivatkozás-

explicitté tenné. A (39g)-ben a dılt betővel jelölt idézetbe álló betős szövegrészek ágyazód-

nak. Ez valószínőleg az aktuális beszélı szavait jelöli. Ezt támogathatja, hogy a szintén az 

                                                 
181 Az idézet mellé tett hivatkozás – amellett, hogy a szöveg eredeti lelıhelyét, az intertextualitást teheti explicit-
té – segítheti jelölni az egyenes idézés tényét. A vizsgált korszakban elsısorban a Biblia szövegének egyenes 
idézésénél alkalmazzák, hiszen a befogadó az idézı mondat elmaradása miatt ebben az esetben tudja csak köny-
nyen feloldani a hivatkozást, képes felismerni az egyenes idézés tényét.  
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aktuális beszélıhöz tartozó idézı mondat is álló betővel van megjelenítve. A betőtípusváltás 

ebben a példában önmagában is képes a beszélıváltásra felhívni a figyelmet.182 

A dılt betővel történı jelölés elterjedését mutathatja, ha egy mő újrakiadásakor ezt a 

jelölési módot alkalmazzák addig nem ezzel jelölt egyenes idézeteknél. 

(40a) Tud-meg Kereſztyén ember! Az Iſten hiveinec, ſemmire nincsen nagyobb ſz×kségec, az 

idveſségnec utában, mint az áhitatos s’ buzgó kxnyxrgéſre, ezért mondgya Idvezitxnc: 

Kxnyxrxgjetek hogy kiſirtetben ne eſſetek, Kérjetek és adatik (Némethi 1676: 3) 

(40b) Tudd-meg Kereſztyén ember! Az Iſten hiveinek, ſemmire nincsen nagyobb ſzükségek, az 

idveſségnek útában, mint az áhitatos s’ buzgó könyörgéſre, ezért mondgya Idvezitönk: Könyö-

rögjetek hogy kiſirtetben ne eſſetek, Kérjetek és adatik (Némethi 1703: 3) 

A (40a) kolozsvári kiadásban az egyenes idézést csak az idézı mondat és az egyenes idézet 

határán alkalmazott kettıspont és nagybető jelöli. A (40b) debreceni kiadásban ez már kiegé-

szül az egyenes idézet dılt betővel való jelölésével. Ilyen változtatások láthatók még a (2a–i)-

ben (l. 2.3.2.). Azt, hogy a jelölés mögött a szöveg szempontjából releváns tartalom kiemelé-

sének motivációja állhat, az is mutatja, hogy a (40b)-ben egyéb, a szöveg értelmezéséhez do-

minánsabban hozzájáruló, de nem az egyenes idézet részét képezı szavakat is ezzel a betőtí-

pussal jelenítik meg.  

A 17. század közepétıl a párbeszédek szó szerinti beágyazódásánál is megfigyelhetı a 

dılt bető alkalmazása. A párbeszédnek ezzel a betőtípussal történı jelölési gyakorlata mögött 

ugyanaz az ok – a szövegegésztıl való megkülönböztetés, a perspektivizáció explicitté tétele 

– húzódik meg, mint az egy beszélıhöz köthetı egyenes idézés esetében. 

(41a) Igy ſзollittya azért meg feleségét: Akarnád-é ha mind ez két gyermek miénk volna? Az Aſzſony 

igy felel: Bizony akarnám Uram! (Czeglédi 1659: 4) 

 (41b) Ha mondották; Ne engedjed én Iſtenem, hogy el-törölteſſenek az én jó téteményeim: e’ leve a’ fe-

lelet: Mondjátok-meg az igaznak, hogy jól léſzen dolga, mert az c tselekedeteinek gyümcltsével él. 

Éſa. III. 11. (Tormássi 1797: 6) 

A (41a–b)-ben a párbeszéd fordulóiban az idézetet dılt bető jelöli. A szövegrészek párbe-

szédként történı értelmezését az idézett részek elıtti idézı mondat és a bennük található, a 

párbeszéd nyelvi tevékenységét reprezentáló lexikális elem is segíti. A 17. század közepétıl 

viszont az is megfigyelhetı, hogy a szövegrész párbeszédként való értelmezését az is segíthe-

ti, hogy csak az egyik fordulót jelöli dılt bető. Például: 

 (42) Kerdes. Kereſztyén vagyé? Felelet. Kereſztyén vagyok (Siderius 1690: 1). 

Mint a (42)-ben látható, csak a párbeszéd kérdés fordulójában alkalmazzák a dılt betőt.  

                                                 
182 Az idézési mód funkcionális megközelítése alapján tartható a (39g) példa egyenes idézésnek. Ugyanakkor a 
perspektivizáció ilyen alacsony fokú jelölésekor felvethetı, hogy az idézés a szabad függı idézési mód felé kö-
zelít (vö. Csontos–Tátrai 2008: 112–114).  
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A nyomda beavatkozó szerepét mutatja, ha egy mő újranyomtatásakor dılt betővel je-

lölik az addig álló betővel megjelenített részt, ezzel elısegítve a párbeszéd fordulóinak a fel-

ismerését:  

(43a)  K. Kinek kell imádkozni?  

Fel. Nem a’ Szenteknec. Nem az Angyaloknac (Némethi 1676: 1) 

(43b)  K. Kinek kell imádkozni?  

Fel. Nem a’ Szenteknec. Nem az Angyaloknac (Némethi 1685: 1). 

A kiemelés funkciója, és fıleg a párbeszédek egészének, illetve kérdés vagy felelet részének 

formai eszközzel való elkülönítése, illetve megkülönböztetése egy munkán belül ebben a kor-

ban azért is szükséges, mivel a párbeszédek kérdés-felelet részét – mint arról már volt szó – 

kevés esetben, fıleg a katekizmusoknál tördelik csak új sorba.  

A mimetikus közlésmódot alkalmazó drámai szövegekben – hasonlóan a katekizmusokhoz 

– a formai sajátosság miatt szintén nem szerepelnek idézı mondatok. Ezekben viszont az idé-

zet elıtt található név jelöli a tudatosság szubjektumát, tehát azt a szereplıt, aki felelıs a kö-

zölt információkért (vö. Sanders–Spooren 1997: 87, Tolcsvai Nagy 2001: 126, 2002: 243, 

Tátrai 2005a: 220–226). A 17. század közepétıl ugyan a szereplı nevét egyre több drámában 

új sorba tördelik, és a sor közepén jelenítik meg, a 17. század közepétıl található példa olyan 

formai megjelenítésre is, mikor a dialógusok tördelés nélkül jelennek meg. Ilyen esetekben a 

nevet dılt betővel különítik el a párbeszéd fordulóitól, amint az a (44) példában látható: 

(44)                                      Lırintz. Tornyos Péter. 

Lfr. Itt vagyok Uram! Tor. Pét. Hol a’ Piskóta Lemonáda? Lfr. A ſzapulóba. Tor. Pét. (a) ’S hát a’ 

ſzapulóba tartják a’ Piskótát?  

[….] 

(a) Hozzá üt.         (Illei 1789: 6.) 

A név dılt betővel történı megjelenítését a fentiek alapján szintén a perspektivizáció jelöltté 

tételének az igénye eredményezi (l. bıvebben Csontos 2008b)183.  

A drámákra jellemzı formai sajátosság ugyanakkor az elbeszélı szövegek párbeszéde-

inek jelölésére is átterjedhet. 

 (45a) Eh fiam (ugy-mond Euſebius) nem néztél még vóltaképen bé az Atheiſták ſzivekbe. 

Neander. Az Atheismus nem ſzinte tsak váraſi vétek (Faludi 1771: 4) 

(45b) Bátori.  Minthogy azt mondják: Szür hozz fát, palást rakj tüzet, bunda nyugodjál; ſzót foga-

dok. Szilágyi.  Tsak igazat tart: A’ tél tél, de a’ ſzél ſzél. A’ ſzél tsípf mérges fulánkja a’ télnek 

(Faludi 1787b: 8) 

                                                 
183 A drámában található ún. szerzıi utasítások dılt betővel történı jelölése mögött szintén ez az ok húzodhat 
meg. A szerzıi utasítások a dráma mint szövegben ugyanis úgy értelmezhetık, hogy annak a beszélınek a közlé-
sei, amelybe a dráma dialógusai ágyazódnak (vö. Csontos 2008b: 261–264). 
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(45c) ekkor Freimund  így kezdé beszédét: Kedves Kisaſſzony! nagyon ſajnálom ſorsát, hogy maga 

akaratoſságábul ifjú esztendeit meg nem ſzánnya, és magának egy kedvére való férjfiat nem 

válaſzt. 

 Pcna. Kedves ſógorom! tsak úgy beſzél, mintha környÊlálláſaim nem volnának tudtára. 

 Freimund. Igen is tudva vannak nálam, tsak ugyan, mellyek légyenek tartósabbak feltételeik-

ben, a’ test-é, vagy a’ lélek? (Pöna [1800k]184) 

A (45a)-ban a párbeszéd egyik fordulójának idézése ugyan az elbeszélı szövegre jellemzı 

módon történik, a második fordulóban már a drámára jellemzı jelölési mód látható. A beszélı 

nevét tehát dılt bető és pont különíti el a beágyazódó szövegrésztıl. A (45b)-ben már csak a 

drámára jellemzı jelölési mód figyelhetı meg. A (45c)-ben – hasonlóan a (45a)-hoz – a pár-

beszéd szintén az elbeszélésre jellemzıen kezdıdik, majd a drámára jellemzı jelölési móddal 

folytatódik. Tehát az elsı forduló után csak a dılt bető által jelölt név és az utána alkalmazott 

pont választja el az idézés két részét (a nézıpontrendszer mőködését a drámában l. Csontos 

2008b: 263). 

5.5.1.3. Az egyenes idézés jelölésében újabb változás akkor figyelhetı meg, mikor a magyar 

írásbeliségben is megjelenik az idézıjel.  

Az idézıjel megjelenése a nyomtatott szöveg, az írott nyelv fejlıdésével és ezzel együtt az 

olvasás befogadói folyamat elıtérbe kerülésével magyarázható, mivel az írásjel – hasonlóan a 

dılt betőhöz – a nyomtatott szöveg befogadásakor önmagában képes utalni a 

perspektivizációra, tehát arra, hogy az adott szövegrészt egyenes idézetként értelmezze a be-

fogadó. Az idézı mondat még mindig kíséri az idézetet, ugyanakkor – mivel az írott szöveg-

ben az írásjel által az olvasási folyamatban közvetlenül és könnyen felismerhetıvé válik az 

egyenes idézés ténye – az egyenes idézethez képest elfoglalt helye, akárcsak a dılt bető al-

kalmazásánál, változatosabbá válhat (vö. Csontos 2006b: 573).   

A magyar nyelvő nyomtatványokban az idézıjel megjelenése a 18. század közepére tehe-

tı. Az elsı idézıjel a korpuszban 1748-ból Bod Péter, A Szent Bibliának históriája címő mő-

vébıl való.185 Az idézıjel a mőben egyenes idézetet jelöl. Alkalmazása ugyanakkor még nem 

tekinthetı következetesnek. A mőben ugyanis egymás mellett él – mint (46a)-ban látható – az 

idézıjellel és – mint a (46b)-ben megfigyelhetı – a dılt betővel történı jelölés: 

(46a) holott így irnak: „Ebben (a’ Bibliában) a’ mint némellyeket akarat ſzerént meg-váltóztattunk, úgy 

némellyeket akarat ſzerént meg nem változtattunk, hanem meg-hagytunk, mind azért, (1.) hogy 

az Emberek abban meg ne botránkozzanak, ha változás léſzen. Mind azért, (2) hogy talám a’ Ré-

                                                 
184 A nyomtatváyn nincs oldalszámmal ellátva.  
185 Már Tótfalusi Kis Miklós betőmintái között is felfedezhetı az idézıjel formájához hasonló jel (<<>>) (l. Kéki 
2000: 137), de ezt a jelet mőveiben, illetve az ı általa nyomtatott szövegekben nem alkalmazza. Az idézetek 
jelölésére ı is kurzív betőket használ, sıt erre a kiemelési módra fel is hívja az akkor mőködı nyomdák figyel-
mét. 
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gieknek jobb ’Sidó és Görög Exemplárjaik vóltanak, a’ mellyekkel éltenek. Mind pediglen (3.) 

azért, mert a’ Kárdináloknak, kik e’ múnkára rendeltettek, nem vólt ſzándékjok, hogy új Fordítáſt 

tsináljanak, hanem hogy a’ régit a’ vétkektöl meg-tiſztítsák. ,, (Bod 1748: 119) 

(46b) így ír Franciscus Lucas Brugenſisnek: (a) Akarom hogy meg-tudjad, hogy mi a’ Vulgáta Bibliát 

nem jobbítottuk meg igen ſzoros vigyázáſſal, mert ſokat a’ mit meg-kellett vólna jobbítanunk, bi-

zonyos okokra nézve tudva el-múlattuk (Bod 1748: 120). 

Mint a (46a)-ból látható a kezdı és a záró idézıjel is lefelé fordul és mindkét esetben a sor 

alján található. Az idézıjel nem ismétlıdik meg minden sor elején.  

Az idézıjel megjelenését érdemes több részvizsgálattal szemléltetni, mielıtt alkalma-

zásának elterjedését bemutatja a fejezet.  

Mivel az idézıjel formája hasonlóságot mutat egy idıben jóval korábban is alkalma-

zott, a hivatkozást jelölı jellel, ezért egyfelıl a hivatkozás jelölésére és szövegbeli funkciójára 

tér ki a fejezet röviden. 

A hivatkozásnál – akárcsak az idézésnél – intertextuális kapcsolat jön létre (vö. 

Genette 1982/1996: 82–84) az azt alkalmazó szöveg és egy másik szöveg között. Az ezeket 

jelölı írásjelek közül (ennek részletes kifejtését l. 5.7.) az egyik formájában is hasonlít a 18. 

század közepén a magyar írásbeliségben megjelenı idézıjelre.  

(47a) Monda néki Jéſus: Te mondád: mindazáltal mondom néktek, “ ez-után megláttyátok az ember Fiát 

×lni az Iſten erejének jobján, (Káldi 1626: 928 [Mt. 26:64]) 

(47b) Azt mondgya Dávid maga felxl, a’ Soltár kxnyvben: ,, Mikor ez dolgon txrném elmémet, bolond 

valék ugy-mond, hogy nem tudtam, mint az barom ollyan valék, hogy nem értettem. Láttam ugy-

mond, hogy az iſtentelen mint a’ zxldellx fa fel-nevelkedett magaſan, azonban keresém xtet, a’ 

hellyét ſzemlélem, az holott laktanak, ×reſſen lelém. Pſal. 37. 35. (Pápai Páriz 1671: 21) 

A (47a–b)-ben látható hivatkozási jel formájában hasonlít az idézıjelre. Mivel a hivatkozási 

jel alkalmazását eredményezı folyamat az idézéshez hasonló, ezért a két írásjel között funkci-

onálisan is hasonlóságot lehet feltételezni.  

Az idézıjel megjelenésének, funkciójának, valamint formájának részletesebb elemzéséhez 

a továbbiakban olyan szövegeket vizsgálok, amelyek idıben a legközelebb állnak az elsı idé-

zıjelet alkalmazó magyar nyelvő nyomtatványhoz. A vizsgálandó mővek széleskörő kutatást 

biztosítanak a témát illetıen, mivel az elsı idézıjelet tartalmazó munkától eltérı idıben és 

helyen keletkeztek, kettı közülük külföldi nyomda magyar nyelvő terméke. Ezért az idézıjel 

funkciójának és formájának vizsgálatán túl a nyomda esetleges beavatkozó szerepe, illetve az 

idegen nyelvi hatás is bemutatható az írásjel alkalmazásának tekintetében. 

A vizsgált munkák a következık: 

(1) Pápai Páriz Ferenc: Dictionariumának három kiadása (Nagyszombat, 1708; Szeben, 

1782; Pozsony, 1801) elé beillesztett latin nyelvő levél; 
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(2) Bethlen Miklós: Önéletírásának két kiadása (Amsterdam, 1736; Kolozsvár, 1804); 

(3) Bod Péter: Az Isten vitézkedı anyaszentegyházának két kiadása (Bázel, 1760 és 1777); 

(4) Csapó József: Orvosló könyvetske (Pozsony és Pest, 1791); 

(5) Patikai Lukátsnak Oktatásai (Pest, 1792). 

Az 1762-ben Nagyszombatban készült Pápai Páriz Ferenc Dictionarium elé beillesztett la-

tin nyelvő levelet (Typographus lector salutem) valószínőleg csak késıbb kapcsolták a 

mőhöz, mivel az 1708-as kiadásban még nem, az 1782-es186 és az 1801-es kiadásban már sze-

repel a munka elıtt. Ebben az idézıjel formája: a kezdı és a záró idézıjel is lefelé fordul („). 

A jelet a latin nyelvő szöveg minden sorának elején megismétlik.  

Bethlen Miklós: Önéletírás amsterdami, francia nyelvő szövegében az egyenes idézeteket 

idézıjel jelöli.187 A kezdı idézıjel lefelé fordul („) és minden sor elején megismétlıdik addig, 

amíg az idézet tart. Záró idézıjel viszont nincs a szövegben. A mő kolozsvári magyar nyelvő 

kiadásában ugyanakkor az egyenes idézeteket nem jelöli idézıjel. 

Bod Péter: Az Isten vitézkedı anyaszentegyházának elején csak dılt bető jelöli az egyenes 

idézeteket. Majd megjelenik az idézıjel, de használata következetlen: az idézett rész elején 

kiteszik, de a záró idézıjel hiányozhat. A kezdı és a záró idézıjel is lefelé fordul („). Az idé-

zıjelet minden sor elején megismétlik addig, amíg az idézet tart. 

Csapó József: Orvosló könyvetske címő mővében az idézıjel egyenes idézetet jelöl, de 

használata következetlen. A szövegben ugyanis az idézıjel nélküli jelölés is megfigyelhetı. 

Az idézıjel formája: mind a kezdı, mind a záró idézıjel lefelé fordul („), és az idézıjelet az 

idézet teljes terjedelmében minden sor elején használják.  

Patikai Lukátsnak Oktatásai a párbeszédek jelölésére is jó példa (ennek részletes kifejtését l. 

késıbb). A mőben a párbeszéd fordulóit is idézıjel jelöli. Az idézıjel formája: kezdı idézıjel 

a sor alján található és lefelé fordul („), záró idézıjel a sor tetején áll és felfelé fordul (“). Az 

idézıjelet minden sor elején megismétlik, amíg az idézet tart.  

A fent ismertetett mővek kapcsán több úton is vizsgálni lehet, hogy honnan kerül ezekbe a 

szövegekbe, majd késıbb a magyar írásjelhasználatba az idézıjel. A válaszhoz a nyomtatvá-

nyok esetében több úton, több megközelítésbıl lehet elindulni. A 2.2. fejezet alapján ezek a 

hipotézisek az alábbi pontokban összegezhetık: 

(1) a korabeli magyar nyelvtanok és nyelvtanfélék hatása, 

(2) a nyomda beavatkozó szerepe, 

                                                 
186 Ezt a kiadást Bod Péter nyomtatta. 
187 A francia nyelvben az egyenes, a függı, illetve a szabad függı idézeteket külön nyelvi formával (is) jelölik; 
használatuk grammatikai szabályokhoz kötöttek. 
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(3) a szerzı írásjelhasználata, 

(4) idegen hatás. 

(1) A Pápai Páriz Ferenc szótára elé beillesztett latin nyelvő levél már azelıtt megjelent, 

mielıtt magyar nyelvészeti munka foglalkozott volna az írásjelek használatával (vö. 4.). A 

többi munkát viszont vagy külföldön nyomtatták, vagy már akkor adták ki, mikor magyar 

nyelvészeti munkában is megjelenik az idézıjel kérdése. Utóbbi esetben ezért a magyar nyel-

vészeti munkák hatása is feltételezhetı. 

(2) A nyomda beavatkozó szerepe két nyomdai munkafázishoz: a szedéshez és a kor-

rektúrázáshoz, illetve a nyomda rendelkezésére álló betőkészlethez köthetı (l. 2.2., vö. még 

Benkı 1960: 175, 203, 215–216).   

A szedı beavatkozó szerepe figyelhetı meg Bethlen Miklós: Önéletírás amsterdami, 

illetve kolozsvári kiadásának idézetjelölésében, mivel a francia kiadásban szerepel, a magyar 

nyelvő kiadásban nem szerepel idézıjel. A két nyomtatvány különbsége a szedı önálló, saját 

nyelvi-helyesírási elgondolásaira és eljárásmódjára utalhat (l. Benkı 1960: 198; vö. még 2.2.). 

Bod Péter: Az Isten vitézkedı anyaszentegyháza címő munkájának elsı (1760) és második 

(1777) kiadásában a szedı beavatkozása szintén felvethetı: a mő 1760-as kiadásának 112. 

oldalán az egyenes idézet elején van csak kitéve idézıjel. Az 1777-es kiadásban már az idézet 

végén is található idézıjel (az 1777-es kiadásban ugyanez a szövegrészlet a 123–124. oldalon 

található). A Pápai Páriz-szótár elé beillesztett levélben található idézıjel az újranyomtatáskor 

megmarad. Ez alapján feltételezhetı, hogy a szedı elfogadja az írásjel használatát, de lehet 

csak formakövetés is. Ugyanakkor a változatlanság bizonyítékul szolgálhat arra, hogy mind a 

nagyszombati, mind a szebeni és mind a pozsonyi nyomda betőkészletében megtalálható az 

idézıjel, és alkalmazását sem utasítják el.  

Csapó munkáját (1791) és a Patikai Lukátsnak Oktatásait (1792) nem nyomtatták ki 

újra, ezért a szedık munkájának vizsgálata e két mőnél nem lehetséges. Ugyanakkor a Csapót 

nyomtató Főskúti Landerer és a Patikait nyomtató Landerer Katalin által a korban nyomtatott 

szövegek idézıjel-használata vagy annak hiánya feltételezhetné a szedık, illetve a nyomda 

tudatos írásjelhasználatát. A vizsgált, kis idıeltéréssel keletkezett nyomtatványokban 

Landerer Katalin pesti nyomdájában elıállított munkában találni idézıjelet (l. például [Verse-

ghy] 1793). Ez alapján a Patikai Lukátsnak Oktatásaiban az idézıjel alkalmazását a nyomda 

tudatos írásjelhasználatának is lehet tekinteni. 

A vizsgált korban „a korrekció rendszerint nem tartozott a nyomdászati feladatok kö-

zé. […] A korrigálás elvégzése a szerzı vagy a kiadó feladatkörébe tartozott. Persze nemegy-

szer megtörtént, hogy a távol levı szerzı helyett a nyomdatulajdonos vagy mővezetı magára 
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vállalta a korrektor szerzését” (Benkı 1960: 203; vö. még 2.2.). A megbízott korrektorok 

ugyanakkor többnyire csak a kézirattól eltérı sajtóhibák kijavítására törekednek (vö. 2.2.). 

Kizárható tehát, hogy a korrektor beavatkozik az elemzett szövegek idézetjelölésébe.  

(3) A szerzık írásjel-használati gyakorlatát bizonyíthatja, hogy a vizsgált mőveket 

elıállító nyomdák idıben közel álló nyomtatványainak áttekintése során – a pesti Landerer-

nyomdát leszámítva – nem találni több idézıjelet. Bod Péter idézett mővei közül kettıben, az 

1748-asban és az 1760-asban az idézıjel a szerzı írásjel-használati gyakorlatát is mutathatja. 

A külföldön és Magyarországon nyomtatott munkáinak idézıjel-használata közötti fı különb-

ség az, hogy a bázeli nyomtatványokban az idézıjel minden sor elején, míg a magyarországi-

aknak csak az idézet elején és végén van kitéve. Bethlen Miklós mővének amsterdami kiadá-

sában (1736) is látható, hogy a külföldi idézıjel-használati gyakorlat valószínőleg az, hogy 

ezt az írásjelet minden sor elején megismételték. Ezért, és mert a szebeni nyomda korban kö-

zel álló nyomtatványai nem tartalmaznak idézıjelet, Bod Péter írásjel-használati gyakorlatá-

nak tulajdonítható a csak az idézett szöveg elején és végén alkalmazott idézıjel. 

(4) Az idegen hatás több szempont mentén vizsgálható: a külföldi grammatikák és or-

tográfiák hatása; külföldi nyomdák írásjelhasználata; a magyar nyelvő szöveg idegen nyelvő 

mő fordítása.  

A 18. század végén a grammatika- és ortográfiaírás Európa-szerte fellendül; terjeszté-

sük sem olyan körülményes, mint a 16–17. században (vö. Benkı 1960: 323). A vizsgált mő-

vek keletkezésekor az idézıjel kérdése már megjelent például német, angol és francia nyelvé-

szeti munkákban (vö. pl. [Freyer 1721] idézi Höchli 1981: 168–169, az angol és a francia 

gyakorlatra l. Grevisse 1986: 185–186). Elképzelhetı, hogy ezek hatására jelenik meg a ma-

gyar írásbeliségben is. 

A külföldi nyomdák idézıjel-használatára bizonyítékul szolgál Bethlen Miklós mővé-

nek amsterdami (1736), illetve Bod Péter munkájának bázeli (1760) kiadása.  

Hogy a fent említett mővek fordítások-e, arra vonatkozóan csak a szerzık megjegyzé-

seire lehet hivatkozni. A vizsgált munkákban sem az elöljáróbeszédben, sem a fedılapon nem 

található erre utalás.  

Mivel a külföldi írásgyakorlatban hamarabb jelent meg az idézıjel, ezért feltételezhe-

tı, hogy a magyar írásbeliségben való megjelenése ennek a hatására történt. Alkalmazásának 

elterjedésében viszont a szerzık írásgyakorlatának, illetve a nyomdáknak is nagy szerepe van.  

Az idézıjel elterjedését a magyar írásbeliségben az alábbi, késıbb keletkezett nyom-

tatványokkal is szemléltetni lehet. 

(48a) Plutarkos így folytatja beſzédét: „Azt mondják, hogy Énéás, midcn az áldozat-tételben  



 154

„foglalatoskodott, ’s Diomédes mellette által ment, a’ fejét bé födte, s úgy vitte véghez az  

„áldozatot„ ([Rájnis] [179?]188) 

(48b) Hallyuk ellenben GERSTENBERG’ ſzavait, midcn így ſzóll: „Vígy engem’ hüsítc ſzárnyaidon,  

„sebes Bóreás! Oda Tziprus’ ſzigetébe, hol Bacchus nektárral bcvelkedc ſzcllcket plántál. “ 

([Verseghy] 1793: 4)  

(48c) És ámbár Fájdalom a’ ſzivét ſzoríttya, 

 Ajakát még-is illy ſzép ſzavakra nyittya: 

      “ Szerettem jó Népem! kedves hív Magyarok! 

  A’ ti hívségtekben most bízni akarok, 

 Ime Királynétok most esedezve tér 

  Hozzátok, a’ kikkel még ſoha fel-nem ér 

   […] 

 Ó tehát mentsetek, mentsetek Magyarok! 

  Rántsanak most fegyvert a’ hatalmas Karok! 

 Ne hadgyatok most el! és védelmezzetek, 

  Ellenségeimen gyözedelmezzetek!„ (K. M. Mérei 1796: 4–5) 

(48d) a’ magános vonás, egymástól el-ſzakaſztja a’ ſzókat, a’ mellyeket eggyÊvé nem lehet fÊzni. p. o. 

„Minthogy az ember, világi életében, ſokat ſzenved; ſct azon felÊl, akarmeddig él, egyſzer oſztán 

„meg-hal: magáról el-felejtkezik, és az okosſággal ellenkezcképen tselekſzik; ha fel-fúvalkodván, 

„ember társát meg-útállya, és nyomorgatja.” (KMGr. 1797: 7) 

(48e) Azt mondja a’ Római ékeſen ſzóllásnak Attya: c) „Cum ad Naturam eximiam atque illuſrem  

„acceſſerit ratio quaedam, conformatioque doctrinae, tum illud neſcio quid praeclarum atque 

„ ſingulare ſolet exiſtere: “ az az: „Ha a’ Terméſzeti jeles Ajándékokhoz különös nevelés ’s  

„Tanítás járúlánd: a’ tsudálatos Tökélleteſséget ſzÊl“ 

 ______________________________________ 

 c) Cicero pro Archia (Rozgonyi 1797: 9) 

(48f) Ellene ſzegezhetnétek-e magatokat ezen isteni parancsolatnak: „adgyátok meg azért mindennek, a’ 

mivel tartoztok; kinek adóval adót; kinek félelemmel a’ félelmet: kinek tiſztelettel a’ Tiſzteletet„ 

Rom. 13. v. 7. (Fejér 1809: 5) 

(48g) Ennek a’ fogyatkozásnak lehetı megorvosoltatására tzélozott az a’ tiszteletre méltó Hazafi, a’ ki  

a’ Nemzeti Muzeum által feltett három rendbéli jutalom kérdésekhez ezt a’ negyediket ragasztot-

ta: „Miképpen lehetne a’ Magyar helyes Irást (Ortographiát) az egymással ellenkezı  

„szokások és ınkényes vélemények helyett Philosophiai Princpiumokra építeni? “ (Kolmár 

1817/1821: 21) 

(48h) „Igen nehéz“  igy szóll Adelung „és némelly esetekben épen lehetetlen, a’ szónak képzetét úgy 

meghatározni, hogy az mindég és minden hasonlóktól megkülönböztessék.“ *)  

 _______________________________________ 

 *) Szótárjának Bevezetése. (Teleki 1817/1821: 34–35) 

                                                 
188 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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(48i) Ezt nekem ellenkezcim nem hitték volna: mire nézve Tiſzta Magyarságomban a’ 165. old. b) alatt, 

argumento ad hominem, e’ jegyzést írtam. „Maga az Auctor (boldogúltt Révaink) a’ 928. és 

 „követ. azutánn pedig a’ 953. és 954. old. (Elaborat. Gramm. Volum. 2.) sok példát hoz elc […].“ 

(Verseghy 1818: 267)  

(48j) Az anya feddıleg mondá: „most az egyszer fiam, tenmagadat árúltad el, ’s magadat vádo-

lod…..Tudd meg, hogy te csak a’ magad szavait hallottad; mert valamint orczádat a’ vizben már 

töbször láttad: úgy hallottad most hangodat az erdıben. “ ([Döbrentei] 1852: 37) 

A (48a–j) példák alapján látható, hogy azokban a szövegtípusokban, amelyekben az egyenes 

idézés megjelenhet, az idézetet idézıjellel is jelölhetik189. Az idézıjel a (48a–b), (48d–e), 

(48g) és a (48i) példában az egyenes idézet teljes terjedelmét jelöli, tehát minden sor elején 

megismétlik addig, amíg az idézet tart. Az idézı mondat és az idézet határát – azokban a pél-

dákban, ahol ez a sorrend jellemzi az idézést – leginkább kettısponttal kombinálódó nagybető 

is jelöli. A (48f)-ben és a (48j)-ben az idézet viszont kis betővel kezdıdik, a (48i)-ben pedig 

az idézı mondatot pont zárja. Utóbbival kapcsolatban érdemes azt is megjegyezni, hogy a 

ponttal záródó idézı mondat a nyomda választásának tekinthetı, hiszen Verseghy az ortográ-

fiájában a kettısponttal kombinálódó kisbetőt ajánlja a két rész határának jelölésére (1816: 

28–29) (vö. 4.2.9.). A (48d)-ben az idézet elıtt egy rövidítés áll. Ez lehet az oka, hogy nem 

kettıspont jelöli a két rész határát. Az egyenes idézés tényét a (48e–f)-ben és a (48h–i)-ben a 

szövegbe, illetve a megjegyzésbe tett hivatkozás is felismerhetıvé teszi. A (48g)-ben pedig az 

idézıjel és a dılt bető együttes alkalmazása figyelhetı meg. Ennek oka, hogy a szövegrészlet 

egyenes idézetként is funkcionál és a szöveg egészét tekintve relevánsnak is tekinthetı. Elıb-

bi miatt indokolt az idézıjel, utóbbi miatt a dılt bető alkalmazása. A (48h) példa alapján az is 

megfigyelhetı, hogy az idézıjel jelölı funkciójából adódóan – akárcsak a dılt betőnél – az 

idézı mondat-idézet sorrend megváltozhat, hiszen az idézıjel azelıtt képes az idézés tényét, 

illetve a határát jelölni, mielıtt azt az idézı mondat explicitté tenné. Ebben a példában az is 

látható, hogy az idézetbe ékelıdı idézı mondatot – ellentétben a (34a–l) példákkal – nem kell 

külön írásjellel felismerhetıvé tenni akkor, ha az idézetet idézıjel jelöli.  

A magyar írásbeliségben a 18. század közepén megjelenı, majd a század folyamán el-

terjedı idézıjelet a társalgások fordulóinak jelölésében is alkalmazzák. 

(49a) „Az én feleségemtselekſzi azt? „ — kérdezi vala Vas Ferentz — „Én ugyan még eddig éſzre nem 

vettem, de nékem ugyan a’ mai naptól fogva többé ezt, Szomſzéd! Meg ne tselekedgye.“ 

„Most még, Szomſzéd Uraim, tsak azt akarom Kigyelmeteknek meg mondani, — így 

folytatá beſzédgyét Patikai — miképp’ kellyen egy egésséges juhot a’ betegtcl meg-

külömböztetni“ 

                                                 
189 Verseghy a szövegtípusokat elemzı munkájában is megfigyelhetı, hogy mind a lírai beszédmódot alkalmazó, 
mind a diegetikus narratívában alkalmazza az idézıjelet (l. [Verseghy] 1793: 2–3). 
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„No, pedig ugyan ezt akartuk ám még Kigyelmedtcl meg-hallani „ — felelének a’ többiek. 

(Patika 1792: 33) 

 (49b) „EgyedÊl tsak én nem tudok vele megelégedni.“ 

  De esméred é ctet jól? 

           „Szint’ úgy, valamint maga esméri magát, én gyenge korától fogva pajtása és minden titkainak  

tudója vagyok.“ (Flóra 1807 II. kötet: 61) 

(49c) Mint vagy Palócz? Cserháti tartományodban  

ritkúlë már az ostoba? 

„Azóta, hogy Nagyságod onnan elſzakadt,  

„elcbbi ſzámok megfogyott.“ (Verseghy 1818: 517) 

(49d) Egykor az erdıszélen a’ bokorban valamit mozogni látván, felkiálta: „Megállj!” azonnal felelte a’ 

viszhang is az erdıbıl: „Megállj!” — A’ fiú bámúlva kérdezé: „Ki vagy?” a’ viszhang is vála-

szolta: „Ki vagy?” — A’ fiú most boszúsan kiáltá: „Megállj, ostoba!” — „ostoba” hangzott visz-

sza az erdıbıl is ([Döbrebtei] 1852: 36–37) 

Mint a (49a–d) példákból látható, az idézıjelet vagy az idézet teljes terjedelmében – mint a 

(48c)-ben megfigyelhetı –, vagy – mint a (49a–b)-ben és a (49d)-ben látható – csak az elején 

és a végén alkalmazzák. Az írásjel formája nem következetes: kezdı idézıjel a sor alján, záró 

idézıjel a sor tetején, a (49a)-ban viszont a záró idézıjel olykor a sor alján, olykor a sor tete-

jén található. A záró idézıjel formája hol felfelé fordul (“), hol lefelé (”). 

A (49a–d) példák más, a párbeszédekre jellemzı jelölési módra is ráirányítják a fi-

gyelmet. Egyfelıl – mint a (49a–c)-ben megfigyelhetı – a párbeszédek egyes fordulóit új sor-

ba is tördelhetik. Ez a szöveg befogadását és a szövegrész párbeszédként való értelmezését 

segítı formai megjelenítés relevánssá válik a (49b–c)-ben, ahol a párbeszéd fordulóit nem 

vezeti be idézı mondat. A két a példában a párbeszédeknek csak az egyik fordulóját jelölik 

idézıjellel. Az eltérı jelölési mód is segíti a befogadót abban, hogy a fordulókat felismerje. 

Másfelıl mint a (49a)-ban és a (49d)-ben megfigyelhetı, a beszélıváltást a 18. század végétıl 

gondolatjellel is kezdik jelölni (l. még 5.5.1.4. és 5.9.).  

5.5.1.4. Az egyenes idézés jelölésében újabb változás akkor figyelhetı meg, amikor – az írott 

szöveg fejlıdésének köszönhetıen – olyan szövegtípus jön létre, illetve terjed el egyre széle-

sebb körben, amelyben az egy vagy a több beszélıhöz köthetı idézés funkciója módosul, il-

letve megváltozik. Az elbeszélı szövegek témáinak „elvilágiasodása” a szó szerinti idézet 

merev kereteit háttérbe szoríthatja, amely kihatással lehet az idézeteknek a szövegekben be-

töltött funkciójára, így jelölésére is. A regényben alkalmazott idézetek elsıdleges funkciója 

egyre kevésbé kapcsolódik az addig megfigyelhetı példázatos jelleghez. Ezek a szövegek és 

egyenes idézeteik már nem a kánon tagjai (Assmann 1992/1999: 103), amelyeket 

igazsághően, szószerint és betőhíven kell visszaadni.  Mivel ebben a keretben már a fiktív 
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személyek beszéde csak fikció, szó szerinti idézésük önmagában nem példaértékő, a 

szövegegésztıl külön jelölési móddal történı megkülönböztetésüknek már nincs akkora jelen-

tısége. Ezért az egyenes idézetek dılt betővel vagy idézıjellel való elkülönítése a 

fikcionalitást dominánsan érvényesítı elbeszélı szövegekben lassan háttérbe szorul (vö. még 

Csontos 2006a: 32–33). Ezzel magyarázható, hogy a 18. század végi (32i), (32n), (32o), (33a–

c), (34f–k) példákban – bár ekkor a dılt bető és az idézıjel tekinthetı elterjedt jelölési mód-

nak – az egyenes idézetet nem jelöli külön írásjel.190 Elsısorban a példázatos jelleget érvénye-

sítı egyenes idézetek jelölésére viszont továbbra is alkalmazzák a dılt betőt és az idézıjelet.  

Az újkori regény megjelenése a több beszélıhöz köthetı egyenes idézésék jelölésében 

is változást eredményez. A regény által az olvasás mint megértési folyamat elıtérbe kerül (vö. 

Bíró 1995, Wéber 1959). Ez azt eredményezheti, hogy nem kell az idézı mondatnak állandó-

an kísérni az idézetet. A 19. század elejétıl ezért pusztán a gondolatjel alkalmazásával kezdik 

– még meglehetısen ritkán – elkülöníteni a szövegbe ágyazódó társalgás egyes fordulóit:  

(50) Úgy már kellemetes vagy, azt mondja reá az Asszony, és hizelkedhetem azzal magamnak, hogy 

különös szeretım vagyon: […] De édes fiam! te még ifjú vagy; vagyon olyan szempillantás, midın 

az ember nem bír indulataival, és félek ne hogy veszedelemre vessem hivségedet, midın 

kivánságaidra eresztelek — Légy csendességben, Asszonyom! […] — Legalább azt megigéred, 

hogy ha nyughatatlanságodat érzed, megvallod nékem. […] — Igenis, Asszonyom, tiszta szivvel 

megvallom gyengeségemet (Báróczy 1814: 19). 

Az egyébiránt több funkcióban használt gondolatjelnek (l. 5.8. és 5.9.; vö. továbbá Csontos 

2007) ez a funkciója jelenik meg a (50) példában, ahol az elsı forduló kivételével – az idézı 

mondat hiányában – ez az írásjel teszi felismerhetıvé a beszélıváltást. A gondolatjel alkalma-

zása tehát közvetlenül hívja elı a szöveg megértéséhez és értelmezéséhez hozzájáruló jelen-

tést.  

 

5.5.2. A függı idézés jelölése 

 

A függı idézési mód alkalmazása a vizsgált nyomtatványokat kevésbé jellemzi, mint az eddig 

ismertetett egyenes idézés.  

                                                 
190 A 18. század végétıl tehát az egyenes idézés jelölésére alkalmazott írásjelek tudatos alkalmazása, illetve épp 
alkalmazásuknak mellızése képessé válhat kifejezni azt a tartalmat, amelyet a fikcionalitás, a közvetlen 
referencializálás felfüggesztése (Anderegg 1983/1998) igényel. 
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Mint az a fejezet elején látható, a függı idézési módnak – a kialakulási folyamata mi-

att – elengedhetetlen feltétele az idézı fımondat megléte191. Az idézet, szintén a függı idézés 

kialakulása miatt, leginkább a hogy kötıszó által bevezetett.  

5.5.2.1. A fentiek alapján feltehetıleg a kötıszó és az idézés két részének grammatikai függı-

sége befolyásolja a függı idézés jelölését. Ezért legtöbbször az idézı fımondat és az idézet 

határát vesszı jelöli (a hogy elıtti vesszıhasználatra l. 5.1.2.2.2.). 

(51a) úgy bizony ellenben mind Iſten késértxnek, ’s mind maga veſzedelmének akarva való okának mél-

tán mondhattyuk azt, hogy az Iſten egyed×l elégséges lévén minden nyavalyáknak gyógyítására, 

arra nézve eſzkxzxket, mellyekre ſzert tehetne, vakmerxképen elmulattya (Pápai Páriz 1701: 

Elxl-jaro Beszéd) 

(51b) Moiſes Proféta, az teremtésrxl írt kxnyvnek elsx réſzében irja, hogy minek utána az Menybéli 

Mindenható Iſten elxſzxris teremté az Menyet, és a’ fxldet, melly-puſzta, és ×res vala, és sxtétség 

vala az mélységnek ſzinén, az világoſságot parancſolá, és lxn világosság, és látá Iſten a’ 

világoſságot az sxtétségtxl, és nevezé a’ világosságot napnak, a’ sxtétséget éjnek (Eszterházy 

1701: A) 

 (51c) A Seregekröl mondgya az Evangélista, hogy tódulva mennek vala Krisztus után az Isten igéjét 

hallani (Vajda 1772192) 

(51d) kivánta vala a’ Grófné töle, hogy annak hamarábbi meg-tanúlása, és helyeſebben ejtendı ki-

mondása véget állandóan környülötte lenne (Mészáros 1772193: 8) 

(51e) Mert azt mondják, hogy a’ kik tizen-két Iskolát végzettek, azok mind, ’s merc {rdögök (Illei 1789: 

9) 

(51f) Mondgyák azt is, hogy Amphion, a’ Thébai várnak építcje, lantyának hangjai által a’ köveket 

mozgásba hozta ([Verseghy] 1793: 63) 

(51g) Sextus Empiricus azt írja egy helyütt, hogy egyſzer, (bizonyoſan a’ kclteményeknek 

eſztendejében) a’ Gazdagság, a’ GyönyörÊség, az Egéſség, a’ Virtus, az Olympiai játékok 

alkalmatoſságával egéſz Görög Orſzág eleibe állottanak (Rozgonyi 1797: 17) 

(51h) Mit tselekedtek a’ régi Rómaiak amaz ékeſſen ſzólló Ciceroval? Maga panaſzollya, hogy a’ Kor-

mányról a’ hajónak undok fenekére le-taſzították ([Vég-Veresmarti] 1797: 3) 

 (51i) Sárron tehát felkelt, ’s körül tekintgetvén a’ sötétben, messzirıl kis csillámot szemtett meg, de az 

gondolta, hogy talán futó tőz (Roland 1851: 4) 

Az (51a–i) példákban a függı idézés két részét vesszı választja el. A példák függı idézésként 

történı értelmezését az segíti, hogy az idézı mondat megelızi az idézett részt, illetve az idé-

zeteket a hogy kötıszó vezeti be. 

A függı idézési mód két részének határán alkalmazott írásjel olykor el is maradhat. 

                                                 
191 Az idézı mondat helyetti idézı fımondat elnevezés itt arra a grammatikai kapcsolatra utal, amely a függı 
idézés két részét jellemzi.  
192 A nyomtatvány nincs lapszámmal ellátva.  
193 A munka 1778-as kiadásában ugyanígy található. 
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 (52a) azt mondja a’ Szent János Apoſtol Jel. 1. 2. hogy ö bizonyoságot tett az ISTENnek Beſzédéröl, és 

a’ JESUS’ KRISTUSnak bizonyság tételéröl (Bod 1748: 73) 

(52b) A ’Sidó Nehemiás meddig élt? Nem lehet bizonyoſſan meg-mondani: azt tsak ugyan Írják róla 

(Jos. Ant. L. XI. Cap. 5. in fine:) hogy jó vénségben hólt-meg (Tormássi 1797: 19) 

Az (52a–b)-ben valószínőleg az idézet kontextusát explicitebbé tevı hivatkozás következmé-

nyeként marad el az írásjel az idézı fımondat és az idézet határán.   

A vizsgált nyomtatványokban a 18. század végétıl megfigyelhetı, hogy az idézı fı-

mondat és az idézet határát kettıspont választja el. 

(53a) azt mondja: hogy dél elött el nem jxhet (Adámi 1793: 226) 

(53b) Ezt látván, olvasván, értvén, halván kezdének arról beszélgetni, mondván: hogy ki vólna az (Két 

krónika 1786: 31) 

(53c) Ovidius maga írja: hogy c leg több munkáit az c kerttyében kéſzítette (Vályi 1793: 72) 

Az (53a–c) példákban feltehetıleg az egyenes idézésnél alkalmazott kettıspont analógiájára 

használhatják ezt az írásjelet. 

A vizsgált nyomtatványokban a társalgások idézésére sem jellemzı a függı idézési 

mód. Legfıképp azt a magyar írásbeliségben a 17. század közepéig is jelen levı tendenciát 

lehet megfigyelni, hogy a párbeszéd bizonyos fordulóját függı, bizonyos fordulóját egyenes 

módon adják vissza194 (vö. Csontos–Tátrai 2008: 103–104). 

(54a) Kezet fogván, és egy-máſt köſzöntvén, elc-fordula a’ panaſz; hogy embert emberek között nem ta-

lálnának. Erre Chiron: Ne tsudállyátok, jámbor bujdosók! (Faludi 1771: 186) 

(54b) De hogy az alatt öſzinteségét még tovább próbára tenné, kivánta töle tudni, a’ tegnapi levelében 

mit irt légyen a’ Márk-Grófné? és adot-e néki reménységet ſzemélyének birtokához, vagy mit 

máſt egyebet kívánt töle? igen jól emlékezem Szépséges Grófném (felelé erre a’ Hertzeg 

valamelly meg-piroſodáſſal) hogy tegnap meg-igértem azon levelkét közleni (Mészáros 1780: 

182–183) 

(54c) Ha Quintiliánusnak valamellyik Poéta valamit olvasott, azt mondá: Barátom! jobbitsd meg ezt, 

jobbítsd meg amazt. Ha talán a’ Kcltc azt felelte, hogy lehetetlen volna; mivel már a’ jobbítást 

két vagy három ízben is haſzontalanúl próbálta ([Verseghy] 1793: 65) 

Az (54a–c) példákból látható, hogy a párbeszéd egyik fordulóját függı idézés módban és a rá 

jellemzı jelölési móddal adják vissza. Tehát az idézı fımondat megelızi az idézett részt, az 

idézetet az (54a)-ban és az (54c)-ben a hogy kötıszó vezeti be, a két rész határát az (54b–c)-

ben vesszı, az (54a)-ban pontosvesszı különíti el. Utóbbi írásjellel kapcsolatban érdemes azt 

megjegyezni, hogy ez a munka a hogy kötıszó elıtt következetesen pontosvesszıt használ. 

                                                 
194 Általában a szöveg vagy szövegrész szempontjából releváns személyek szavait idézik egyenes módon, a mel-
lékszereplıkét pedig függı módon.  
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Mivel ez a szöveg fordítás195, az idegen nyelvő szöveg írásjelhasználatának hatása feltételez-

hetı a pontosvesszı alkalmazása mögött.  

5.5.2.2. A függı idézetet igen ritkán dılt betővel jelenítik meg. Feltehetı, hogy ezt az egyenes 

idézet mintájára alkalmazzák a függı idézésben is.  

(55) Hiſzem a’ Jéſus, ki minden Szenteknél alázatoſabb lévén, azt mondotta: Nem keresi a’ maga 

ditscſségét: tsak ugyan el-mondotta, nem tsak hogy el-végezte a’ munkát, mellyet reá bízott az Atya 

hogy el-végezzen (Tormássi 1797: 17).  

A (55) példa több szövegrészlet beágyazódását szemlélteti. Ezekben az aktuális beszélı kö-

vetkezetesen érvényesíti a nézıponteltolásokat. Az idézı fımondat és az idézet határán al-

kalmazott írásjelek viszont nem következetesek: az elsı függı idézet elıtt kettıspont és nagy-

bető, a második elıtt vesszı és kisbető áll. A függı idézet dılt betővel történı jelölése miatt 

pontosan felismerhetıvé válik, hogy az adott szövegrészben meddig tart az aktuális és meddig 

a beágyazott beszélı diskurzusa.  

 

5.5.3. A szabad függı idézés jelölése 

 

A szabad függı idézési mód írásjellel történı jelölésérıl az idézési mód értelmezése miatt alig 

lehet beszélni. A szabad függı idézést ugyanis a perspektivizáció jelöletlensége jellemzi (l. 

Kocsány 1996, Csontos–Tátrai 2008: 89–92, 104–105, 112–114).196 

Az ún. kapcsolt egyenes beszéd (vö. pl. Haader 1995, 2003) viszont a jelölése miatt ér-

telmezhetı szabad függı beszédnek (vö. Csontos–Tátrai 2008: 113) Például: 

(56a) Azt mondotta régen Méſiodus, hogy: A’ jó ſzántóvetx embereknek, mikor Iſtennek kxnyxrxg, a’ ke-

ze az eke ſzarvát tarttya. (Pápai Páriz 1701: Elxl-járo Beszéd) 

(56b) tehát a’ Szent Pál Apoſtol-is nem igazán tanitotta, hogy a’ kik a’ teremtett-állatokat tiſztelik és 

ſzolgálják, azok az ISTENNEK Igazságát hazugsággá változtatják. RÓM. I. 25. (Prédikáció 

1759197.) 

                                                 
195 Természetesen a fordítás a korszakban tágabban értelmezhetı, mint ma. De még ekkor is hatással lehet az 
idegen nyelvő szöveg írásjelhasználata a magyar szöveg tagolására.  
196 A 17. század közepe elıtt ezt az idézési módot az eredményezi, hogy a hosszabb terjedelmő diskurzusok 
idézésekor a beszélı nem akarta vagy nem tudta tudta a saját idı-, tér és személyviszonyait reprezentáló nézı-
pontot érvényesíteni az idézet teljes terjedelmében. Az így a referenciális központ (l. Sanders–Spooren 1997: 86; 
vö. még Tolcsvai 2001: 126 és 2002: 243, Tátrai 2005a: 216–220) részleges áthelyezıdésével létre jövı szabad 
függı idézések elsısorban a beszélt nyelvhez közelebb álló, nem prototipikus irodalmi, illetve az élınyelvet 
határozottan visszaadni kívánó szövegeket jellemzik (vö. Csontos–Tátrai 2008: 112–114). A 17. század közepé-
tıl a vizsgált szövegekre viszont – mint azt a dolgozat szemléltetni kívánja – éppen a jólszerkesztettség lesz 
egyre inkább a jellemzı, amely például a referenciális központ szabad mozgását is megakadályozhatja. Ez össze-
függ azzal, hogy ezek a szövegek inkább irodalmi (ún. eminens) szövegeknek tekinthetık, illetve az erre való 
törekvés figyelhetı meg bennük. Másfelıl arról sem szabad megfeledkezni, hogy a nyomtatott szövegek létrejö-
vetele több ember együttes, intenzív és nagyobb tudatossággal jellemezhetı munkája. Az olvasás mint befogadói 
folyamat miatt annak egyértelmővé tételét, hogy éppen ki beszél, céljuknak tarthatják. 
197 A nyomtatvány nincs lapszámmal ellátva.   
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Az (56a–b)-ben az idézı részhez a függı idézési módra jellemzıen kapcsolódik az idézet. A 

viszonyt a hogy kötıszó is jelöli. A kötıszón kívül viszont az idézet dılt betővel van jelölve. 

Emellett az (56b)-ben egy hivatkozás is áll a végén. Bár az idézetekben az egyenes idézést 

jellemzı személy-, tér- és idıeltolódásokat nem lehet megfigyelni, a dılt bető miatt feltéte-

lezhetı, hogy az egyenes idézetet jelöl. Emiatt tartható az (56a–b) szabad függı idézésnek. A 

példák alapján az is látható, hogy az (56a)-ban a kötıszó után álló kettıspont inkább az egye-

nes, az (56b)-ben pedig csupán a kötıszó elıtt álló vesszı inkább a függı idézésre jellemzı 

írásjelhasználatot mutat.  

 

5.6. A közbevetés jelölése 

 

A közbevetést198 és viszonyát a szöveg egészéhez az írásjelek alkalmazása teszi felismerhetı-

vé. A 17. század közepéig a közbevetések jelölésére zárójelet használnak. A nyomtatványok-

ban ez mindig kerek alakú (vö. 3.; vö. még Keszler 1995a: 69). A közbevetés jelölésére a 17. 

század közepétıl keletkezett nyelvészeti munkákban is leginkább a zárójelet említik. Néhány 

szerzı utal a zárójel formájára is (l. [Révai] 1779a: 19, Révai 1803: 181, Kassai 1817: 64, 

Gáti 1815–1817/1821: 92–93). Révai (1803: 181), Kassai (1817: 64) és Verseghy (1816: 37) 

a közbevetések jelölésére vesszıt is ajánl. A definíciókban legtöbbször az található, hogy ezek 

az írásjelek a „mondottak világosítására”, illetve a „mellesleg való dolgok” jelölésére hasz-

nálhatók (vö. 4.2. és 2b táblázat; vö. még Fábián 1967: 236–237, Keszler 2004: 145). 

A vizsgált nyomtatványokban a közbevetést zárójellel, igen ritkán vesszıpárral, majd 

a 18. század végétıl gondolatjellel jelölik. A leggyakoribbnak a zárójel tekinthetı. Ez össze-

függhet azzal, hogy a közbevetéssel hasonlóságot mutató közbeékelıdések jelölésére a 

vesszıpár és a zárójel közül a 18. század folyamán egyre inkább a vesszıpár használata a 

megfigyelhetı (l. 5.1.2.2.2.7.). Az eltérı funkciók tehát eltérı jelölési módot kezdhetnek ki-

alakítani. 

                                                 
198 A közbevetés meghatározásáról és fıként a közbeékeléshez való viszonyáról a szakirodalomban eltérı felfo-
gásokat lehet olvasni (l. pl. Szathmári 1961: 472,  Zolnai 1961: 96–97, Hadrovics 1969: 347, Fónagy 1975: 478–
480, Elekfi–Szende 1980: 1264–1267, Keszler 1992, Bencze 1996: 258, 262, Szabó–Szörényi 1997: 187, 
Keszler 2000b: 551–553, Gáspári 2001, Tolcsvai Nagy 2001: 115, V. Raisz 2004, 2005: 13–25). Ezért ezek 
közül elsısorban Szathmári (1961: 472), Hadrovics (1969: 347), Elekfi–Szende (1980: 1264–1267),Tolcsvai 
Nagy (2001: 115), Raisz (2005: 8, 13–25) munkái alapján határoztam meg azt a közbevetésfogalmat, amivel a 
vizsgálatban dolgozom. E munkák alapján a közbevetés röviden úgy összegezhetı, hogy ekkor egy szöveg(rész) 
beágyazódása történik. Általa olyan szövegrész válik explicitté, amely a szöveg tartalmához járul hozzá, de – az 
attól eltérı nézıpont érvényesítése, illetve a beszélı elıtérbe kerülése miatt – a szöveg linearitását megszakítja. 
A közbevetés kapcsolata a szöveggel szerkezetileg nem szoros. A közbeékelésnek viszont az tekinthetı, mikor a 
fımondat folyamatossága megszakad de csupán azért, hogy a vele grammatikai viszonyban levı mellékmondata 
ékelıdjön bele, majd a fımondat ismét folytatódik. A közbeékelt rész tehát mindig szoros grammatikai függés-
ben, ezen belül – a fentiek értelmében – alárendelt viszonyban áll a megszakított mondattal. 
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A három jelölési mód alkalmazása mögött funkcionálisan nem mutatható ki különb-

ség. Ennek szemléltetésére érdemes megvizsgálni, hogy mik eredményezhetnek közbevetést. 

Ezzel bemutatható, hogy az eltérı írásjelek alkalmazása a szövegalkotó, illetve a nyomda vá-

lasztásának tekinthetı. 

5.6.1. A közbevetések egy részében beszélıváltásra történik utalás: 

(57a) Mit fog Ruſtán Bék moſt énnékem mondani, 

Ha ezt az dolgomat fogja meg-hallani, 

(igy ſzol vala magában) mit fog tartani 

Cháſzár én felclem, ha ezt fogia tudni? (Zrínyi 1651: Pars undecima) 

(57b) El-esett minden becs×let×nknec s’ állapotunknac Coronája: jaj jaj (méltán fel-vehetj×k ez szókat, 

s’ sirathatjuk vélle magunkat) jaj, jaj nék×nc mert vétkzt×nc! (Medgyesi 1658: 14) 

(57c) Hogy, ugy mond, a’ mi az ének szónek gyxnyxrkxttetx zengéſével a hallás ſimogattatik; s’ azzal 

az Iſten igéinek haſzna-is bé-óltaſſék (Szegedi Lénárd 1674: 11) 

(57d) és ezeken kiv×l Orſzágoknak, és Váraſoknak, régi ſzokáſokból bizonyos Innepi vannak, mellyeket 

(ugy-mond Sz. Agoſton, epiſt: 86.) illik az ot-lakozóknak meg-tartani (Pázmány 1674: 2) 

(57e) ha ugyan oda hagyjam-é ollyan fitos állapotomat (mondék magamban) ha tsak (Tótfalusi Kis 

1694: 12) 

(57f) „ugyan azért „ — monda tovább Patikai — „ felette-jó volna (Patikai 1792: 16) 

(57g) Könnyek valának szemeiben, ’s a’ fcldrcl levontt fátyol’ párázatja nedves ködként lapúla-el rózsa 

alakja elctt. Leánykák, úgy monda, kik engem dalaitokkal magasztaltok (Kazinczy 1793: 11) 

 (57h) Én örömeſt (felele Máté) el-mennék helyetted, és végire járnék (Bethlen 1804: 65) 

Az (57a–h)-ban199 a közbevetést az eredményezi, hogy az idézı mondat az idézetbe ékelıdik. 

Ezt – mint az (57a–b)-ben, az (57d–e)-ben és az (57h)-ban látható – zárójel, illetve – mint az 

(78c)-ben és az (57g)-ben megfigyelhetı – vesszıpár és az (57f)-ben gondolatjelpár egyaránt 

jelölheti (a közbevetéseknek az idézésben betöltött szerepére és jelölésének kérdésére l. to-

vábbá 5.5.1.). Mivel a közbevetést ugyanaz az ok eredményezi, a három eltérı jelölési mód-

ban nem feltételezhetı funkcionális különbség. Az (57a–h) példák alapján az is látható, hogy 

a zárójellel és a vesszıpárral való jelölés egymás mellett él. A gondolatjellel történı jelölés 

késıi megjelenése azzal magyarázható, hogy maga az írásjel is csak a 18. század végétıl jel-

lemzi a magyar nyelvő nyomtatványokat (l. 5.9.; vö. még Csontos 2007).  

Az (57a–h) példákkal szemléltetett közbevetéssel kapcsolatban itt érdemes a dráma 

szövegében található, ún. szerzıi utasítások kérdésére is utalni. Ezek szintén beszélıváltás-

ként értelmezhetık (Csontos 2008b). A kutatott korszakban ezeket csak zárójel jelöli. Ez a 

dráma szövegéhez történı hozzájárulásuk módjával magyarázható (vö. Csontos 2008b).   

                                                 
199 Az (57d)-ben az elbeszélı a saját, múltbeli, elbeszélt énjének beszédtevékenységére reflektál a zárójellel 
jelölt közbevetésben.  
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5.6.2. Az aktuális beszélı elıtérbe kerülésének igénye is eredményezhet közbevetést. A köz-

bevetés e típusa – bár található rá példa a 17. század közepétıl is – elsısorban a 18. század 

második felétıl jellemzi a szövegeket. 

(58a) Mikor azért ezen faradnék magamban, 

Illy modott gondolék végre az dologban, 

(De ne fogyatkozzam jó akaratodban 

Te meg nem csálatol én igaz voltomban.) (Gyöngyösi 1664: 6) 

(58b) De, mint hogy Felséged tellyes kívánságom és gyxnyxr×ségem: (ugyan is, ki vólna énnékem 

mennyégben te nálladnál txb? és te nálladnál egyébben nem gyxnyxrkxdxm e’ földön) Sokakat 

is vxttem Felségedt×l (Medgyesi 1677200) 

(58c) jó izü Étkeket tudnak fözni; hanem tsak leg-inkább a’ Betsületes köz Rendeknek (: noha egyéb 

renden lévö embereknek szolgálattyára-is kész :) de mivelhogy a’ nagy Konyhákon (Tótfalusi 

Kis  1694: 27) 

(58d) Édes ATYA és DAJKA! ISTEN’ Kezeihez ſzoktatott Jó ATYA! (így ſzeretlek Téged’ ottan ottan 

meg-ſzólitani, mert hogy az én experientiámon kívül, máſoknak-is róllad tett Tanúbizonyságát 

el-mondjam: a’ Föld hátr háta jobb Lelkü Atyát náladnál nem hordozhat.) (Málnási 1758201) 

(58e) hidd-meg, hogy meg-ſegitlek és innénd ki-vitetlek a’ te Orſzágodba, ki-bocsátván tégedet a’ Vas 

kapun, (ez a’ kapu hatalmába vólt Olimbrius Királynak, és máſutt abból az Orſzágból ki-nem 

mehetett az ember, hanem azon a’ Vaskapun) (Két krónika 1761202) 

(58f) nem-is látom txbbé, húzamos, és ſzxrny× ſanyarúságidat fontolván ditséretedre mit mondgyak, 

hanem hogy XIV. Benedek Pápának (Nagy Név! halhatatlan, emlékezet!) ſzavaival tégedet min-

denek hallattára máſodik Jobbnak nevezzelek (Beszéd 1768: 14)  

(58g) Kriſtima (melly Néven ez útán neveztetni fog) illyetén vidámító elmélkedéseire elméjében meg-

nyúgodván, midön a’ Frantzia Nyelvben úgy elö-ment, hogy azt már alkalmaſint ſzólotta (Mé-

száros 1772: 8) 

(58h) Mivelhogy ma vagyon néked Phaſe a’ kiſebb, és alább való ſorſodbúl (noha ez-is igen nagy a’ vi-

lágihoz képeſt) leg-nagyobb méltóságra való által-meneteled, kxltxzéſed (Zobbotin 1774: B) 

(58i) A Dámak (gondolom tettetés képen) vallják, hogy mindjárt ájúlnak, mihelyt egy ſzagos virághoz 

közeleb találnak lépni (Faludi 1787d: 304) 

(58j) én pedig azoknak (távol légyen tclem a’ hizelkedés!) nagyobb Pátrónáját, okoſsabb Nevelcjét, 

hÊségesebb Gondviselcjét, mint NAGYSÁGOD, ſenkit-is nem tapaſztaltam (G. Domby 1794: 1) 

(58k) mellyeket Nehemiás képének meg-tekintésébcl (mint a’ melly éppen úgy és olly végre rajzolta-

tott, hogy ſokkal többet és világoſaban mutaſſon, mint ſem én mondhatok, vagy kívánok monda-

ni) minden igen könnyen el-gondolhatott, sct gondolt (Tormássi 1797: 20) 

A közbevetésekben szereplı szövegrészek a beszélınek a szöveg tartalmához, a diskurzus 

körülményeihez főzıdı reflexióit, illetve a befogadóhoz intézett szavait reprezentálják a 

                                                 
200 A mő Bevezetésébıl való.  
201 A nyomtatvány nincs lapszámmal ellátva.  
202 A nyomtatvány nincs lapszámmal ellátva.  
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(58a–k) példákban. Az ezért szubjektivizációként, illetve perszonalizációként (vö. Sanders–

Spooren 1997: 85, 91) is értelmezhetı közbevetések – az (58b) kivételével – zárójellel történı 

elkülönítését a szöveg egészétıl ez indokolhatja. Az (58c)-ben a zárójel kettısponttal kombi-

nálódó formája figyelhetı meg. Ezzel kapcsolatban érdemes az írásjel formájára is röviden 

kitérni. Ez a munka nem minden közbevetést ezzel a zárójelformával jelöl. Az (57e) példa 

alapján megfigyelhetı, hogy a beszélıváltást csupán zárójel jelöli. Ezek alapján feltételezhetı, 

hogy eltérı fajtájú közbevetésekre a szöveg eltérı formájú zárójelet alkalmaz. Ez igen egye-

dülálló a korszakban. A nyomda beavatkozó szerepe indok lehetne erre. Ezt a munkát Tótfa-

lusi Kis Miklós nyomtatta. Nyomtatványaiban viszont nem találkozni hasonló jelenséggel. A 

munka viszont fordítás. Feltételezhetı, hogy az eredeti, idegen nyelvő szövegben használt 

írásjeleket alkalmazza a magyar nyelvő szöveg. 

A 19. század elejétıl az (58a–k) példákkal szemléltetett közbevetést a zárójel és a 

vesszıpár mellett kezdik gondolatjellel is jelölni. 

(59a) Jaj de eltünt! — keről  

hát ez is engemet. —  

          Talán éſzre vétte húllani könnyemet! (Ányos 1793: 148) 

(59b)  A’ feltett kérdés, Nemzeti Literatúránkra nézve szükséges, nemes, és fontos, — a’ megfejtés 

nints nehézségek nélkÊl — a’ vég tzél nehezen ha el érhetı (Kolmár 1817: 21) 

(59c)  csak ezen indulat adott arra ösztönt, ’s bátoritott, hogy minden valódi Tudóstól magasztalt Ha-

zánk Hfssének Werbfczy Istvánnak, János Király néhai Cancellariussának, már széjjel szórt 

Hamvait csekély voltomra nézve is a’ Történeti Igazság fényével — noha már háromszázadig, 

tartó Eclypsisse után — kideritsem: gondolván, hogy a’ csekély erf mennyivel nagyobb tehet-

ségre felemelkedhetik, bizonyára annyival érdemesebb légyen ([Jankovich] 1829: 3) 

A (59a–c) példákban a közbevetést egy-egy gondolatjel fogja közre. Ez az írásjel gondolatvál-

tást jelölı funkciójából következhet, ami csak a 18. század végén alakul ki (l. 5.9.). Tehát ez 

indokolhatja, hogy ezzel az írásjellel csak a 18. század végétıl jelölik a közbevetés e típusát.  

Az (58a–k) és az (59a–c) példák alapján az is megfigyelhetı, hogy a szövegtípus alap-

ján sem lehet különbséget tenni a közbevetés jelölési módjai között.  

5.6.3. Közbevetést eredményezhet az is, mikor a mondanivaló, a téma érthetıbbé tétele miatt 

a szöveg egy szavának értelmezése történik: 

(60) 124 Oskolát […] mutathatok: holott annak-elctte három Tiſztviselck, (értem itt a’ Kcſzegi Itélc-

Tábla Consiliariusát, Királyi Udvarnok Ladoméri LADOMÉRSZKY ISTVÁN Urat; — Vátzi 

Kánonok Kereſzthúri ERDÉLYI JÓSEF Urat; s’ Bihar Vármegyei Elsc Vice-Ispány, 

Consiliarius Benedek-Falvi LUBY Károly Urat) […] öſzveséggel 79 Oskolákat állítottak fel 

(Kazinczy 1789: 5).  

A (60) közbevetésében a  Tiſztviselck pontosítása található. 
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Az ilyenfajta közbevetések – ha a kifejtettség nem is ilyen fokán – a 17. század közepé-

tıl jellemzik a szövegeket. 

(61a) A czxlxnke (txrsxk) le vágatot txke (Comenius 1685: 29) 

(61b) Estve vagyon az est-hajnal (enyészeti homályos világosság) (Comenius 1685: 3. rész) 

(61c) Igy énis, mivel a’ meghatározott meſterségÊ, és nem Proſa, (az az, ſzabadon folyható:) hanem 

Ligata (az az, meg-kcttetett, határozott :) Munkábúl, ugyan meg-határazottat fordítottam Magyar 

Rhytmuſokra (Felvinczi 1694: Bevezetés) 

(61d) Az Adam, a leg-elsı Ember, teremtetett a’ teremtéſnek hatodik napján az Istent×l, az Iſtennek ké-

pére, egy darab fxldb×l; (gxrxngb×l) és Eva, az elsc aszonyi-állat, ábrázoltatott (formáltatot) az 

férfi×nak oldala tsontyábul (teteméb×l) (Bél 1731: 84–85) 

(61e) Bak fuvet (: Deákúl Betonica, v. Brotanica :) Pünkösd havának 17-dik napján leg-jobb szedni nap 

nyúgováſa tájban (Nedeliczi Váli 1792: 41) 

(61f) Az a’ kis tsont-leveletske (Diaphragma oſſeum) pedig, melly a’ tejes fog, és az alatt lévc fog-közt 

vagyon (G. Domby 1794: 46) 

(61g) Mert valahány Nyelv Tanitó Tudományt (Grammaticát) eddig írogattak (Böjthi 1794: 4) 

(61h) Ez az ezer, meg meg ezer ſzókban elé forduló Szófoglaló Jegyis (: - :) mit használ? (Böjthi 1794: 

38) 

(61i) A’ kalinkó-fÊvet (ez a’ sövények, és garádok-mellett önként terem, gyümcltse majd mint a fagyal’ 

fáé veres, és keserÊ) vízbe meg-fczvén, abba föröſzd, és moſogasd (Veszelszky 1801: 48) 

(61j) Ha pedig a’ Gyuladás, a’ Mirigyes, vagy Makkos réſzekre esik, gyakran igen kinos Rák (Cancer) 

támad (Benedeki Enyedi 1801: 52) 

(61k) Szükség ennek a’ feltett kérdésnek igazi mivoltát (Status Quaestionis) kifejtegetni (Kolmár 1817: 

23) 

Mint a (61a–k) példákban látható, e közbevetések funkciója a szöveg releváns részének meg-

magyarázása, pontosítása. Ezeket a közbevetéseket zárójellel, illetve kettısponttal kombinált 

zárójellel jelölik. Az írásjel e funkciójára hívja fel a figyelmet Felvinczi György is: „De min-

denek felett, jól meg Viſgállyad a’ Diſtinctiókat: ( […] Parenthéſiſeket:) mellyek tégedet e’ 

forditáſomban való gyanús ſzóknak meg-értésére igen ſegitenek” 203 (Felvinczi 1694: Beve-

zetı).    

A (61c), (61e) és (61h) példákban látható kettısponttal kombinálódó zárójelet a mun-

kák teljes terjedelmében alkalmazzák. Az írásjellel kapcsolatban – mivel ez a forma a nyom-

tatványokban a zárójelnél archaikusabbnak és ritkábbnak tekinthetı – érdemes a nyomda le-

hetséges szerepére is kitérni. A (61c)-t Lıcsén Brewer Sámuel nyomtatta. A lıcsei nyomda 

ekkor produktívnak és jól felszereltnek tekinthetı (l. 1. melléklet és 1e táblázat). Szintén 

Brewer által nyomtatott szövegekben – mint az a (57d) és a (61a–b) példákban is látható – a 

közbevetést csupán zárójel jelöli. Ezek alapján a szerzı írásjel-gyakorlatának – amelyen a 

                                                 
203 Kiemelés tılem (Cs. N.). 
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nyomdász sem változtatott – tekinthetı a (61c)-ben megfigyelhetı kettısponttal kombinálódó 

zárójel. Ezt támogathatja, hogy ekkor a kéziratos szövegekben alkalmazzák az írásjelnek ezt a 

formáját (l. pl. Vályi 1798) (vö. Csontos 2001: 48–50, Keszler 2004: 139). De – mivel ez a 

munka fordítás – elképzelhetı, hogy a szerzı az eredeti szöveg írásjel-használati szokásait 

követve alkalmazza ezt a formát. A (61e)-t Gyırött Streibig József nyomtatta. A gyıri koráb-

ban keletkezett nyomtatványokban – például a (60h)-ban – a közbevetést csupán zárójel jelöli. 

Ezért a (61e)-ben a kettısponttal kombinálódó zárójel alkalmazása feltételezhetıen szintén a 

szerzı írásjelhasználatát szemlélteti. A (61h) a marosvásárhelyi nyomdában készült. A munka 

elé illesztett Bevezetésben – mint az a (61g)-ben megfigyelhetı – csak zárójel jelöli a közbe-

vetés e fajtáját. Az eltérı formájú zárójel használata a nyomda következetlenségének tekinthe-

tı. A nyomda egyébiránt a korszakban nem tekinthetı produktívnak, a betőkészletének erede-

te nem tisztázott (vö. 1. melléklet; vö. még V. Ecsedy 1999: 205–206). Összefoglalásként 

elmondható, hogy a kettısponttal kombinálódó zárójel valószínőleg a kézírásos szövegek je-

lölési szokásainak hatására található meg a nyomtatott szövegekben is. Feltehetı, hogy a ket-

tısponttal kombinálódó zárójelet a nyomtatványokban egyébiránt azért nem alkalmazzák túl 

sokszor, mivel a szedése sokkal bonyolultabb, mint az egyszerő zárójelé.  

 

 

5.7. A megjegyzések jelölése 

 

A korabeli nyelvtanok és nyelvtanfélék megnevezését és definícióját felhasználva megjegy-

zésnek azokat az eseteket tekintem, mikor a szövegbe204 ágyazódó szövegrészre egy, a szö-

vegbe ágyazódó jel utal. Maga a szövegrész viszont csak a szöveg mellett vagy a szöveg alatt, 

a jel feloldása után válik explicitté.  

A vizsgált nyomtatványokban a megjegyzések két fajtáját lehet megkülönböztetni. Az 

egyik az intertextuális (l. Genette 1982/1996: 82–84) kapcsolat explicitté tétele miatt jön lét-

re205. Ezeknek a jelenléte a magyar nyelvő nyomtatványokban a kutatás idıszakában folyama-

tosnak mondható. A másikat a beszélı elıtérbe kerülése hozza létre. Ezek a megjegyzések a 

18. végétıl kezdik el uralni a szöveget. (Elég a Dugonics-munkákban (pl. Etelka (1788), 

Arany pereczek (1790) stb.) található lapalji megjegyzések számára gondolni). De a 18. szá-

zad végétıl nemcsak az elbeszélı szövegekre lesz egyre jellemzıbb az ilyenfajta megjegyzé-

                                                 
204 A szövegbe kifejezés nem a megjegyzések szövegbeli helyzetére, hanem az azokat létrehozó mőveleti folya-
matokra utal, hiszen – amint az látható lesz – több esetben az adott szöveg alatt jelennek meg a megjegyzések. 
205 A megjegyzés e fajtája az ıt eredményezı folyamat miatt az idézésnél is elemzésre került (vö. 5.5.1.). 
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sek fokozott alkalmazása, hanem az érvelı szövegekre is. Természetesen a vizsgált nyomtat-

ványokban e két fajtát ötvözı megjegyzések is találhatók. A megjegyzés mindkét típusát azo-

nos módon jelölik. Ez a 17. század közepétıl lehet az ábécé betője, csillag, illetve a kezdı 

idézıjelhez hasonlatos jel („) (vö. 5.5.1.), csillag. Ezeket a jeleket ajánlják a felvilágosodás 

korában keletkezett nyelvtanok és nyelvtanfélék is (vö. például Vályi 1789: 79, [Révai] 

1779a: 19, Kassai 1817: 74, 187) (vö. 4.2. és 2b táblázat).  

 (62a) Ugy bánjál teſteddel (t), mint ellenſégeddel. (t) Ján. I. 2:25 Mich. 7: 6 (Nyéki 1701: III. rész)  

(62b) Azt mondgya Dávid maga felxl, a’ Soltár kxnyvben:,, Mikor ez dolgon txrném elmémet, bolond 

valék ugy-mond, hogy nem tudtam, mint az barom ollyan valék, hogy nem értettem. Láttam ugy-

mond, hogy az iſtentelen mint a’ zxldellx fa fel-nevelkedett magaſan, azonban keresém xtet, a’ 

hellyét ſzemlélem, az holott laktanak, ×reſſen lelém. Pſal. 37. 35. (Pápai Páriz 1671: 21) 

(62c) igaz légyen Sz. Jakabnak ama’ mondáſa: Irgalmaſság-nélkÊl-való itélete léſzen annak, a’ ki ir-

galmasságit nem tselekedett. * 

_________________________________ 

* Jacob. C. II. V. 13. ([Rájnis 179?]206) 

(62d) ’s még elcre féltette magát a’ Nagy Emberek’ Hírét, elméjek’ alatsonyságával kiſſebbítc *) 

Cherilus forma Íróktól. 

_______________________________ 

*) gyenge Poëta volt Nagy Sándor idejébe, a’ kitcl meg-dítsértetett Achilles ſem ſzeretett volna 

lenni Nagy Sándor. (Rozgonyi 1797: 4) 

(62e) 1786dik-nak Novemberéig, a’ midcn én hivatalba léptem, mind öſzveséggel 79 Oskolákat […] ál-

lítottak-fel *) én, itt meg’ amott 

________________ 

*) Meg-sért az engem, a’ ki azt vélné, hogy én ezen öſzve-hasonlítás által ezeket a’ tiſzteltt Tiſzt-

viselcket érdeklem. {k törték-meg a’ jeget; ck víttak-meg a’ minden újjítástól egy általjában és 

inkábbára vaktan ellenkezc heveskedéssel elcſzör, az én útam, midcn rá léptem, már nem vala 

töretlen. (Kazinczy 1789: 5) 

(62f) Bé-tsúſzhatna ſok tekintetben a’ Tifán *) Oskolabéli rendeléſei’ némelly réſze Honnyunkba, 

mellyek ſzerént a’ gyermekkel való nemes bánás, az Emberség’ a’ tsínoſság az illnedcség, fc réſze 

a’ gyermekek’ nevelésének.  

__________________________ 

*) Tifán az Arany-tÊkcr’ 4-dik réſzében Wielard költeménye ſzerént, a’ Seſiáni Királyokat illetc 

gyermekek’ Nevelésére törvényt-adó Lycurgus (Vályi 1789: Bé-vezetés) 

(62g) Mind rendeiben, mellyet Hazánk tsudált, 

’S a’ melly ſzivednek is betsÊletére vált. c) 

 

                                                 
206 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
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c) Itt tzélozás vagyon a’ Néhai Teſtvérének Gróf Torozkai Sigmondnénak emlékezetése írott ſzép 

versbéli munkájára. (Teleki 1797: 11) 

(62h) Találtam bátorító okot egy híres mai Bcltsnél, b) a’ ki azt javaſollya, hogy a’ ki ſzínekkel vagy 

ſzóval fest, a’ nagy fájdalmakat magok valóságokban ne adja elc, mert így a’ Halgatókra és 

ſzemlélckre nézve a’ ſzomorúság el-ſzenvedhetetlen léſzen 

 

b) Smit Theorie der moraliſchen Empfindungen. Sect. 2. Cap. 2. (Rozgonyi 1797: 4–5) 

A (62a–h)-ban a jelölés által lesz felismerhetı a szöveg értelmezéséhez hozzájáruló szöveg-

rész. A megjegyzésjelek az általuk jelölt szövegrésznek a szöveg egészéhez való viszonyát is 

jelölik. A helyzetük változása is ezt szemléltetheti. A jeleket a 17. század közepétıl elsısor-

ban a szöveg mellett vagy közvetlenül a szövegrész után ismétlik meg. A 18. század végétıl 

viszont egyre inkább a szöveg alá kerülnek. A vizsgált nyomtatványokban a megjegyzés oly-

kor a szövegben is állhat (l. pl. Kassai 1817). Ilyen esetben a Jegyzés szó áll elıtte és a be-

ágyazódó szöveget kisebb betőtípussal különítik el a szöveg egészétıl. A jelek helyzete utal-

hat arra a távolságra, amely az általa jelölt szöveg és a szövegegész között fenn áll. A meg-

jegyzések helyzete tehát befolyásolhatja, hogy milyen mértékben járulnak hozzá a szöveg 

jelentéséhez.  

A (62a–h) példák alapján látható, a megjegyzés és jelölése is elsısorban a szemnek, 

tehát a szöveget olvasás által befogadónak szól. 

 

5.8. A kihagyás jelölése 

 

A kihagyásnak207 azt tekintem, mikor a beszélı a szövegbıl, illetve egy beágyazódó szö-

veg(rész)bıl elhagy részeket azért, mert a szövegegész szempontjából azok nem relevánsak, 

                                                 
207 A retorikai hagyomány az ellipszis és az aposiopesis alakzatáról szólva szintén a szövegbıl kihagyott részek 
releváns, illetve irreleváns voltát, valamint a terjedelem szempontját veszi figyelembe. Az eltérı álláspontokat e 
témát illetıen éppen az magyarázza, hogy e két szempont közül melyiket veszik a kihagyás értelmezéséhez  az 
egyes szerzık alapul. Fónagy szerint akkor beszélhetünk ellipszisrıl, ha a szövegegész szempontjából nem rele-
váns részt hagyunk el. Ekkor a releváns rész elhagyására az aposziopézis terminust használjuk, melyben „az író, 
a költı a mondat lényegét hallgatja el, szemben a lényegtelen elemet elhagyó ellipszissel” (Fónagy 1974: 393). 
Szabó–Szörényi szerint csak akkor beszélhetünk ellipszisrıl, amikor a szöveg szempontjából releváns rész ma-
rad el. Ekkor megkülönböztethetünk szó- és gondolatalakzatot: „Az ellipszis (’elhallgatás’) (…) a teljes szintak-
tikai szerkezetben nélkülözhetetlen szó elhagyása. Az aposiopesistıl (közbeszakadás) abban különbözik, hogy az 
ellipsis szóalakzat, az elhagyott mondatrész egy szó, az aposiopesis pedig gondolatalkzat, egy gondolat (tag-
mondat, mondat) elhagyása” (Szabó–Szörényi 1997: 122; az aposiopesis meghatározására és magyar elnevezésé-
re l. még 161). Péter Mihálynál a kihagyáson alapuló alakzatok meghatározása ugyanez (l. Péter 1991: 204), 
viszont a két alakzat elnevezése, Szabó–Szörényi elnevezéseihez képest, más. Péter Mihály ellipszisrıl és elhall-
gatásról beszél. Tehát míg Szabó–Szörényi az ellipszist nevezi elhallgatásnak, addig Péter éppen az 
aposiopesisre használja ezt a kifejezést (vö. Péter 1991: 199–205). 

A külföldi narratológia szövegtanilag foglalkozik a kihagyással. Genette például akkor beszél ellipszis-
rıl, mikor az elbeszélı elbeszélésébıl több hetet vagy több évet kihagy úgy, hogy erre nyelvileg tesz (explicit 
ellipszis), illetve nyelvileg nem tesz utalást (implicit és hipotetikus ellipszis) (vö. Genette 1982/1996: 91–96).  
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illetve azért, mert éppen a kihagyással akar valamit közölni. Utóbbi esetben tehát – mivel 

explicitten nem jelenik meg nyelvileg a szöveg egy része, ugyanakkor a szövegegész szem-

pontjából releváns rész kihagyásáról van szó – implicit jelentésképzésrıl (vö. Grice 

1975/1997, Marmaridou 2000: 30, 223–271) lehet beszélni.208 A kihagyott részek terjedelmü-

ket tekintve lehetnek szónál kisebb, szó, illetve szónál nagyobb terjedelmő részek is.  

A 17. század közepe elıtt a magyar nyelvő nyomtatványokban csak a szónál kisebb 

nem releváns részek kihagyását jelölik. Ezek közül a rövidítések jelölésére már alkalmazzák a 

pontot, illetve a kettıspontot. Az aposztróf alkalmazása is megfigyelhetı néhány nyomtat-

ványban (vö. 3.; vö. még Keszler 1995a: 56–70, 2004: 124–132). A szó vagy annál nagyobb 

részek kihagyását írásjel által nem teszik felismerhetıvé. Az ennek a jelölésére szolgáló kiha-

gyásjel a 17. század közepe után jelenik meg a magyar írásbeliségben.   

A felvilágosodás kora után keletkezett nyelvtanokban és nyelvtanfélékben már megje-

lenik a szónál kisebb, vagy annál nagyobb részek kihagyásának jelölése. Az aposztrófnál né-

hány szerzı részletesen leírja, melyek azok az esetek, mikor az írásjelet használni lehet (l. 

Gyarmathy 1794: 22, Gáti 1815–1817/1821: 87, Ettre Karchai 1817/1821: 55–59, AkH. 1832: 

9). Révai (1803: 180–182) a szórészek elhagyásának jelölésére helytelennek véli az aposztró-

fot, valamint a szó közbeni alkalmazását se ajánlja. Ehhez hasonlóan vélekedik Böjthi is 

(1794: 38). A rövidítések jelölésérıl csak néhány munka szól. Erre a pontot ajánlják (l. [Ré-

vai] 1799a: 17, Böjthi 1794: 40, Gyarmathy 1794: 20, [Verseghy] 1816: 37). A szó vagy an-

nál nagyobb részek kihagyásával csupán néhány szerzı foglalkozik. A kihagyás jelölésére 

kihagyásjelet ajánlanak. Itt említhetı meg az a – vizsgálatban is relevánssá váló – kérdés, 

hogy a kihagyás jelölését több esetben a gondolatjel funkciója alatt tárgyalják, mivel a kiha-

gyás jelölésére több gondolatjelet ajánlanak (l. DebrGr. 1795: 15, Vályi 1798: 10, Révai 

1803: 186–187, Kassai 1817: 73–74). Csupán az MGr. tárgyalja külön pontban a kihagyásje-

let és a gondolatjelet (l. 1808: 16). 

 

5.8.1. A nem releváns részek kihagyásának jelölése 

 

A nem releváns részek kihagyása terjedelmüket tekintve lehetnek a szónál kisebbek (5.8.1.1.), 

illetve szó vagy annál nagyobbak (5.8.1.2.).  

                                                                                                                                                         
Az ellipszis filozófia megközelítésére l. továbbá Wittgenstein 1956/1989. 

208 Ebben az esetben az elhagyott rész a szituációs és a tematikus kontextus (vö. Tátrai 2004: 480–481), illetve a 
ko-textus felhasználásával nyelvileg explicitté tehetı. 
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5.8.1.1. A vizsgált magyar nyelvő nyomtatványokban a bető vagy toldalék kihagyását egy-

aránt aposztróffal jelölik. Igen ritkán, és fıként nem produktív nyomdából kikerülı nyomtat-

ványokban még megfigyelhetı az az elsısorban kéziratokra jellemzı forma, hogy a kihagyott 

m vagy n helyett az elıtte levı magánhangzón rövid vízszintes vonás van (l. például Némethi 

1685).   

A bető vagy szórész kihagyása a nyelvben zajló folyamatokkal és a hely gazdaságo-

sabb kihasználásával magyarázható. Ezek a kihagyások ugyanakkor 

konvencionalizálódhatnak, tehát lezáródhatnak azok a nyelvi folyamatok, amelyek a hiányjel 

alkalmazását megkívánják. Ezért is lehet, hogy az ezeket jelölı aposztróf alkalmazása csak 

addig szükséges, míg – mint az a korabeli nyelvészeti munkákban is megfigyelhetı (l. 4.2.) – 

az elhagyás tényének aposztróffal történı jelölése segíti a befogadást.  A hiányjel 19. század 

eleji visszaszorulásának – akárcsak megjelenésének – oka a nyomtatásra szánt szöveg helyé-

nek csökkentése és a szöveg befogadásának segítése. Amikor ugyanis az írott és nyomtatott 

szövegegységet a befogadó már a kihagyás jelölése nélkül is képes értelmezni, az írásjel a 

befogadás folyamatát nemhogy segíti, hanem zavarhatja is. A 19. közepétıl ezért csak a lírai 

szövegekben engedélyezik az aposztróf használatát: „a költıi nyelvnek néha bátrabb főzése 

teheti olykor, világosság okáért, megengedhetıvé a ragtalan sajátító és tárgyesetben a hiányjel 

kitételét, mely engedményt azonban szabálylyá emelni semmi ok sincsen” ([AkHJ. 1856.] 

idézi Szemere 1974: 270). 

Aposztróffal a vizsgált nyomtatványokban a következı eseteket jelölik: az az névelı-

nek z hiányát (a’), az az, ez, amaz, emez stb. mutató névmások z hiányát (a’, e’, ama’, eme’ 

stb.), az és kötıszónak é hiányát (’s), a birtokos jelzı -nak, -nek ragjának és a -t tárgyrag el-

maradását, igen ritkán bizonyos toldalékok végérıl elmaradt betőket (pl. -képp' a -képpen 

helyett), a szavak végérıl egyéb toldalékok elmaradását (pl. jobb’ a jobban helyett), néha – 

legfıképp az idımértékes verselés miatt a lírai szövegmódban209 – a szavak közepérıl kima-

radt betőket210. Nagyon kevés esetben a zs-t ’s-sel jelölik. A felsorolt esetek közül legelterjed-

tebbnek az a’ és az ’s (és helyett), továbbá a birtokos jelzıi -nak, -nek elmaradását jelölı 

aposztróf tekinthetı. Bár az aposztróf – mint az fentebb látható – betőhiány esetén elvileg a 

                                                 
209 Az aposztrófnak a lírai szövegekben és elsısorban az idımértékes verselésben versformáló szerepe lehet (vö. 
pl. Baróti Szabó 1800).  A verselés – fıként a 18. század végén megváltozó formája (Bíró 1995: 252–255, 264–
275; vö. még Négyesy 1892, Kecskés 1991: 127–145) miatt – ezért a fentebb ismertetett szokásokon kívül is 
megkívánta az aposztróf használatát.  
210 Például:  

Néz’d ugyan e’ véres piatzonn villogni vitézlc 
Székelyivel, ’s verekedni Nemeſt (Baróti Szabó 1800: 132). 
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kihagyott bető helyére kerül, az ’s írásmódja mellett a nyomtatványokban megfigyelhetı az s’ 

is.   

A rövidítések – a korabeli nyomtatványok vizsgálata alapján – néha az egységes írás-

módot biztosító szabályozás hiánya miatt ugyan egyéni változatban jelenhetnek meg – pl. a 

stb. rövidítése hol ’s a’ t., hol ’sat.; ’satt. és ’sa’t. –, a feloldásukhoz szükséges ismeretek az 

akkori211 befogadó számára könnyen elérhetık, máskülönben nem alkalmaznák ezeket. A 

rövidítés a hely gazdaságos kihasználása miatt jön létre. A nyomtatványokban a kéziratos 

munkákhoz képest kevesebb rövidítést lehet már találni, mivel a nyomtatvány „fogyasztó-

orientált” (Ong 1982: 250), ezért az olvasás folyamatát nem lehet folyamatos rövidítésekkel 

megnehezíteni. A nyomtatvány elıállításához szükséges idı is jóval kevesebb, mint a kóde-

xek esetében, ezért sem szükséges a nyomtatványokban állandóan rövidítésekkel élni. 

Gyarmathi is így vélekedik a rövidítésekrıl. „A’ Röviditéſekrölis jo leſzſz valamit emliteni, 

ámbár a’ nyomtatott munkákban ne találtaſsanak olly gyakran, mint a’ kéz iráſokban. […] A’ 

rövidités tsak az Irásban valo könnyebſégre van találva” (1794: 22–23). 

A vizsgált nyomtatványokban a rövidítéseket ponttal, illetve a 17. században közepén 

még elıfordul, hogy kettısponttal jelölik. Utóbbi jelölést elsısorban a külföldön nyomtatott 

magyar nyelvő nyomtatványokban alkalmazzák (l. pl. Felsı-Bányai 1651, Komáromi 1653, 

Gyöngyösi 1657). Magyarországi nyomdában elıállított nyomtatványban a vizsgált anyagban 

csak egyben találni kettıspontot a rövidítés jelölésére (Böjthi 1794). A munkával kapcsolat-

ban viszont azt is érdemes megjegyezni, hogy ez valószínőleg a nyomda beavatkozó szerepé-

vel magyarázható, hiszen ebben a mőben Böjthi beszél a rövidítés jelölésérıl, és erre a pontot 

ajánlja (l. Böjthi 1794: 40) (vö. 4.2.2.). A rövidítés jelölésére alkalmazott kettıspont egyéb-

iránt elsısorban a kéziratokat jellemzi (l. Csontos 2001: 51). Feltehetıleg innen kerül át a 

nyomtatott munkákba is. 

Röviden érdemes még arról is szólni, hogy a dátumok utáni ponthasználatot Verseghy 

(1817: 37) miért említi meg külön a munkájában. Ha az ı korának dátumformáját nézzük, ezt 

az esetet is rövidítésnek lehet felfogni. Akkor ugyanis elterjedt volt az évszám után a -dik 

használata. Ennek elmaradása rövidítésnek tekinthetı, a pont alkalmazása tehát ennek a jelö-

lése lehet.  

5.8.1.2. A 17. század közepétıl a nem releváns szó, illetve szónál nagyobb terjedelmő részek 

kihagyását a sor közepén elhelyezett több rövid vonallal, az ún. kihagyásjellel (l. Keszler 

                                                 
211 Az akkori szót azért érdemes hangsúlyozni, mivel néhány munka olyan rövidítéseket is tartalmaz, amelyeket 
a mai befogadó nehezen tud feloldani, de az akkori befogadó – ismeretei alapján – minden bizonnyal ezt köny-
nyen megtette.  
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2004: 139) jelölik. Az elsı, ilyen formájú jel 1653-ból való, ez látható a (63) példában. Az 

írásjel funkciója a szövegegész szempontjából nem releváns részek, címek, rangok stb. elha-

gyásának a jelölése: 

(63) néhai Nagy Rákoci Gyxrgynek - - - 1649-ben - - - es az utan tsak hamar - - kedves  

     Fiának - - - néhai Rakoci Sigmondnak (Medgyesi 1653: 1). 

A 17. század közepén ismert szövegek idézésekor a szöveg egyes részeinek elhagyását 

jelölik még ezzel a jellel. Elsısorban bibliai idézetek beágyazódásánál figyelhetı meg az írás-

jel használata, ezt szemlélteti a (64a) példa. 

(64a) Hald-meg e’ felxl az Iſten ſzavát Eſaiás által: Ime az Isten a’ Seregnec Ura, el-veſzi  

     Izraelbıl és Judából a’ támaſzt és az iſtápot - - - - a’ hatalmaſt, hadakozót - - - a’  

     vén ember - - - - a’ becs×lleteſt, a’ tanácsoſt, tudós meſter embert. Mi kxveti ezt;  

     meg=jelenti a 6. versben (Medgyesi 1658: 34). 

A (64a) példában a szerzı saját gondolatmenete határozza meg, hogy mit idéz a Biblia szöve-

gébıl. A kihagyások jelölésére használt rövid vonások így nemcsak az elhagyott részeket jelö-

lik, hanem egyúttal az idézett rész lényegének kiemelését is segíti, hiszen az elhagyott részek 

az adott szöveg szempontjából nem fontosak. Az idézett szövegrészletet összehasonlítva a 

Biblia szövegével elmondható, hogy a kihagyás jelölésénél használt vonások száma esetleges. 

A második kihagyásjel három vonása ugyan épp három kihagyott embertípust jelöl, de az 

idézet többi kihagyásjele nem annyi vonásból tevıdik össze, mint amennyi szót elhagyott a 

beszélı. 

A (64a)-hoz hasonló kihagyásnak több rövid vonallal való jelölése a 18. században és 

a 19. század elején is megfigyelhetı. 

(64b) Azon levélnek ide tartozó ſzavai ezek: „ Az-is rendeltetett: hogy a’ fölséges Fejedelmi Mátyás, 

„Isten’ kegyelmébcl Magyar-orſzág’ királlya; […] BANDERIUMOKAT (záſzló alatt hadakozó 

„vitézeket) rendelni tartozzon. És a’ Királyi Fölségnek ſzabadságában legyen azokat záſzló alá 

„venni, és, a’ hol kedve tartya, velek hadakozni. - - - Ugyan-azért: minden Bárok, Nemesek, és 

„Vagyonosok, akár hol lakjanak az Ország’ kerÊletiben […] hadakozzanak.” (Dugonics 1794: 9) 

(64c) Várost még utoljára meg-ſzóllítván: „ Vajha! Meg-ismerted volna; vagy tsak még ezen a’ napon-

„is, melly még békeſségeſen néked el-folyik, meg-ismérnéd, miket rendelt vala az Ur a’ te  

„üdvösségedre […] hányſzor akartam egybe gyÊjteni a’ te fiaidat, miképpen a’ tyúk egybe gyÊjti 

„fiait az c ſzárnyai alá, midcn a’ keselyÊt jönni ſzemléli, hogy cket az veſzedelemtcl meg-mentse? 

„és nem akartad halgatni az én ſzavamat! - - Im’ azért pusztán fog hagyattatni néktek a’ ti „háza-

tok“ - - (Beszéd 1809: 9–10) 

A (64b–c) példákban a beágyazott idézetbe található rövid vonalak szintén a szöveg egészé-

nek szempontjából nem releváns szövegrészek elhagyását jelölik. A (64c)-nél az egyenes idé-

zet végén található kihagyásjel azt mutatja, hogy az idézet még folytatódik, de annak idézésé-
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re a munka témáját tekintve nincs szükség. Az ilyen helyzető kihagyásokat kihagyásjel nélkül, 

csak a stb. vagy az etc. rövidítésekkel is jelölhetik. 

De nemcsak idézetbıl, hanem a beszélı a saját diskurzusából is hagyhat el részeket. 

(65a) melly dolgot Sz. Máté-is álmélkodáſſal Szemlél, így szólván: Imé! Tsudáltatván máſokkal-is azt, 

hogy moſt a’ Sinagógából illyen Fejedelmi Ember ki-híván, folyamodik a’ KRISTUShoz, holott a’ 

Sinagógiſták nagy ellenségei valának ö Felségének. De mi ok indita téged erre Jaire? Ezt éſzre ve-

hetjük a’ - - - II. Réſzböl (Málnási 1758) 

(65b) A’ tó zcld habot ád, rút buborékot okád. 

Sctt neki tscdÊlvénn, hínáros iſzapra fel-Êlvén, 

Fel-vetik a’ fejeket ’s kezdenek énekeket. … (Édes 1793: 3) 

(65c) Sött Dátziának-is havas határában 

Látom már nevedet metzve fák héjjában; 

Mellyeknek ſzép Szüzek virágos allyában 

Számodra bokrétát kötnek árnyékában … (Mészáros 1780212) 

(65d) Gassiás király Andiólnak vissza jöttére hijában várakodott. Végtére unalmában meghalt. Hova 

lettek, a’ babonás szerek, senki sem tudja. – (Roland 1851: 15) 

A (65a)-ban a több rövid vonal a szövegbıl elmaradt, valószínőleg nem releváns szövegrészt 

jelöli. A (65b–c)-ben a sorvégi kihagyásokat viszont három pont, a (65e)-ben pedig a magyar 

nyelvő nyomtatványokban a 18. század végén megjelenı (l. Csontos 2007, vö. még 5.9.) gon-

dolatjel jelöli. Az eltérı jelölési mód alapján érdemes feltenni a kérdést, hogy minden esetben 

nem releváns részek kihagyásáról van-e szó. Mivel az aktuális beszélı a saját mondanivalójá-

ból hagy el részeket, nem feltétlenül nem releváns részek kihagyásáról, hanem elhallgatásról 

is lehet beszélni. A (65b)-ben a három pont inkább közelebb állhat a kihagyás jelöléséhez, 

hiszen itt a beszélı a szövegrészben szereplık diskurzusát nem akarja szó szerint idézni. A 

(65c–d)-ben azáltal, hogy a beszélı saját diskurzusát szakítja félbe, már inkább a releváns 

részek kihagyásáról, ezen belül elhallgatásról lehet szó. Ezt az írásjel alkalmazása támogatja, 

hiszen ha a beszélı saját maga már nem akar valamit mondani, akkor azt még írásjel által sem 

teszi felismerhetıvé. A (65d) példában a sorvégi gondolatjel egybeesik a mő végével is. Eb-

ben az esetben a szövegtípusra jellemzı, de a szöveg értelméhez már dominánsan nem hozzá-

járuló nyelvi formák (pl. aki nem hiszi, járjon utána; itt a vége fuss el véle) elhallgatásáról is 

lehet szó. De feltételezhetı az is, hogy a szöveg vége van az írásjel által jelölve.  

 

5.8.2. A releváns részek kihagyásának jelölése 

 

                                                 
212 A példa a mő elé illesztett Dobokai Sárközi István cím nélküli versébıl való. 
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A releváns részek kihagyása terjedelmüket tekintve lehetnek a szónál kisebbek (5.8.2.1.), il-

letve szó vagy annál nagyobbak (5.8.2.2.).  

 

5.8.2.1. A szónál kisebb releváns rész elhagyása alkalmi rövidítésnek tekinthetı. Az alkalmi – 

elsısorban neveknél használatos – rövidítések esetében a rövidítés feloldása nem automati-

zált. A befogadó – ha érdekelt az elhagyott részek kitöltésében – a ko-textusnak, vagyis a szö-

vegbıl kihagyott rész nyelvi környezetének, és a kontextusnak, tehát a szövegrész kommuni-

kációs környezetének, ezen belül is elsısorban a tematikus háttérismereteknek a segítségével 

(l. Tátrai 2004: 479–482) teheti meg a kihagyott részek pótlását. Az elhagyás a jelölés által 

többletinformációt is hordozhat, tehát releváns részek kihagyásáról lehet beszélni.  

A 18. század végén létrejövı hírlapok (színi)kritikái, illetve kis színes hírei lehetıséget 

adnak az ilyen kihagyásoknak. A kihagyásoknál a szövegegész értelmezésének szempontjából 

eufemizmusról is lehet szó (vö. Szathmári 2004: 45). Például: 

 (66) K** L** 213 Urnak azon tekintetért, hogy a’ Társoságnak fel-állitásában sokáig állhatatosan  

 fáradozott, a’ Társoság számára egybe gyüjtegetett pénzrıl való szám-adása alkalmatosságával 

azon 400 forintok, melylyekrıl számot nem adhatott, egészen el-engedıdtenek ([Magyar Hír-

mondó 1792. júl. 13.] idézi Kerényi 2000: 17). 

A (66) példában a rövidítés nem tekinthetı konvencionalizáltnak. A befogadó a ko-textus, 

illetve a kontextus segítségével pótolhatja a csillagokkal jelölt kihagyást.  

A 18. század második felében nemcsak a fent idézett mőfajokban, hanem elsısorban 

beszédek lejegyzésénél is élnek a rövidítés e lehetıségével. 

(67a) Ne-is várjatok K. H. tÊlem egyebet az ec ditséretére (Beszéd 1768: 24) 

(67b) SZ. H! a’ gyenge és hideg indúlat ſzót keres, feneket kerít: de a’ melly ercs és buzgó, vagy halgat, 

vagy a’ dolog derekához nyúl és kiált: Emlékezzél-meg a’ mi el-aludt Nehémiáſunkról én 

Iſtenem! és ne engedjed hogy el-törölteſſenek ’s a’ t. (Tormássi 1797: 5) 

(67c) Az irígység, ’s vetélkedés elne ámítson benneteket P. P.! mintha mostani sorsotokban a’  

boldogságnak azon mértékében nem lehetne réſzetek, melyben ti magatoknak arra just tartatok 

(Fejér 1809: 5) 

A (67a–c) példákban a rövidítéseket pont jelöli. A példákban ugyanaz a szövegalkotói folya-

mat feltételezhetı, mint a (66)-nál. A szöveg befogadója pedig a kontextus214 vagy ismeretei 

alapján oldhatja fel ezeket a rövidítéseket.  

5.8.2.2.  A 18. század közepétıl a szó, illetve szónál nagyobb terjedelmő releváns részek ki-

hagyását is jelölni kezdik. Ennek az lehet az oka, hogy olyan mővek kezdenek egyre nagyobb 

számban megjelenni, melyben a kihagyásnak a szöveg megértése és értelmezése szempontból 

                                                 
213A kontextus segítségével a név feloldása: Kelemen László. 
214 A kontextusból kikövetkeztetve (67c) feloldása valószínőleg Pest polgárai. 
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többletjelentése lesz. Az elhagyott részek írásjellel való jelölése az olvasás mint befogadói 

folyamat szempontjából lényeges, hiszen ez a szöveghez hozzájáruló jelentést jelenít meg. „A 

mondatok szándékos félbeszakítása, a mondanivaló egy részének elhallgatása hatásos stiláris 

eszköz. Vagy azt érzékelteti, hogy nem akarjuk folytatni mondanivalónkat, mert az elhallga-

tott rész úgyis világos a hallgató, az olvasó elıtt, esetleg éppen rájuk bízza a gondolat folyta-

tását” – ezt szemlélteti a (68a–b) példa – „vagy pedig azt, hogy valaminek az elmondása kel-

lemetlen, nem illik” (Szathmári 2004: 32) – ez látható a (68b) példában. Utóbbi esetben eu-

femizmusról beszélhetünk. 

A kihagyott részek terjedelmüket tekintve tehát lehetnek szó, illetve tagmondat hosz-

szúságúak. 

(68a) Neander. Valóban kivánatos dolog vólna a’ moſtani z×rzavarban leg inkáb’, de tudhatſaz Euſebi,  

hogy igen hiteten, és ſzófogadatlan katonákat teremtet ez a’ 17dik faeculum! a’ régi egy×gy×ség, és 

jámborság akkor vólt, moſt… (Faludi 1748a: 172) 

(68b) Ma, úgy teſzik, minden eſzemet elf kell vennem, hogy végbe menjen, a’ mit — — — De íme  

        Baſilius! Baſili! tudhatod, hogy mindenkor tanátsos emberem vóltál! (Faludi 1787b: 103) 

(68c) Erre képeſt, ha az egéſz világnak kintsét tornyoſan tetézve elfmbe rakná az Úr, és minden  

       boldogſágával meg környékezne, még ſem bírná arra ſzívemet, a’ mit tflem kíván, gyomromból  

       útalom azt a’ Vén - - - (Faludi 1787d: 13) 

A (68a–c)-ben a szövegbıl elhagyott részek jelölése a beszélı tudati és lelki állapotának kife-

jezéséhez és megértéséhez elengedhetetlen információkra utal. Ezek csupán az írásjel által 

válnak felismerhetıvé. A (68a) példában a szövegrészek kihagyását három pont, a (68b)-ben 

több gondolatjel, a (68c) példában pedig a sor közepén álló több rövid vonás jelöli. Az írásje-

lek között tehát funkcionális különbség nem mutatható ki. Felvethetı, hogy az itt látható há-

rom különbözı írásjel a nyomda választásának tekinthetı. A három írásjel összefügghet: a 

több vonás összeolvadásából keletkezhet a magyar nyelvő nyomtatványokban csak a 18. szá-

zad végén megjelenı gondolatjel (l. Csontos 2007, vö. még 5.9.), a három pont pedig feltehe-

tıleg a kihagyott nevek helyett álló és a megszólítások rövidítésére használt pontból fejlıdik 

ki (vö. Keszler 1995a: 73, 2004: 139).   

 

5.9. A megszakítás jelölése 

 

Megszakításon azt értem215, mikor a szöveg téma-, illetve gondolatváltás, szünet, váratlan 

fordulat, emocionális okok stb. miatt216 szakad meg. A megszakítást írásjelek teszik egyértel-

                                                 
215 A megszakítás fogalmának kialakításához felhasználtam a kihagyásnál már említett szakirodalmakat (l. 208. 
lábjegyzet).  
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mően felismerhetıvé. A megszakítás az írásjel alkalmazása miatt többletjelentést hordoz, 

amely a ko-textus és a kontextus felhasználásával válik értelmezhetıvé.  

 A megszakítást a 17. század közepe elıtt keletkezett magyar nyelvő nyomtatványok-

ban nem jelölik. A megszakítás ugyanis a 18. század második felétıl válik elterjedtté. Ez a 

szövegtípusok változásával hozható összefüggésbe. Felvethetı, hogy megjelenésének oka az 

írott szöveg fejlıdésének az eredménye217. 

 A felvilágosodás korában keletkezett nyelvtanokban és nyelvtanfélékben több esetben 

elıjön a megszakítás kérdése. Ennek jelölésére gondolatjelet ajánlanak. A gondolatjel definí-

ciójában néhány szerzı részletesen felsorolja azokat az eseteket, mikor megszakításról lehet 

beszélni (l. például [Révai] 1779a: 19, DebrGr. 1795: 15, Vályi 1798: 10, Révai 1803: 186–

187, Kassai 1817: 73–74) (vö. 4.2. és 2b táblázat). Ezek megegyeznek a vizsgált nyomtatvá-

nyokban megfigyelhetı megszakításfajtákkal. Gáti a megszakítás, azon belül a szünet jelölé-

sére még azt is ajánlja, hogy a szavak közötti üres helyet csökkentsék vagy növeljék annak 

függvényében, hogy mekkora szünetet akarnak kifejezni (vö. 1815–1817/1821: 96)218.  

A vizsgált nyomtatványokban a megszakítást kihagyásjellel, gondolatjellel és három 

vagy több ponttal egyaránt jelölik. A kihagyásjellel, gondolatjellel, illetve három ponttal jelölt 

megszakítások között – mint az a vizsgált szövegekbıl is látható lesz – funkcionálisan nem 

mutatható ki különbség. Több szövegnek több kiadását vizsgálja ebbıl a célból a fejezet. Ezek 

alapján kijelenthetı, hogy valószínőleg a nyomda beavatkozó szerepének köszönhetı az egyik 

vagy a másik írásjel használata. Ugyanakkor a három jel használati gyakorisága között kü-

lönbség van: a 17. század közepén megjelenı ún. kihagyásjelet (l. 5.8.) a 18. század végén 

már egyre ritkábban használják e funkció jelölésére. Ez azzal magyarázható, hogy mikor a 

megszakítás jelenségének egyre nagyobb számban teret adó szövegtípusok jönnek létre, akkor 

már a kihagyásjelet kezdi a gondolatjel, illetve a három pont felváltani. A kihagyásjel vissza-

szorulásával a 18. század végén megjelenı gondolatjel használata elterjedtebbé válik. A há-

rom vagy több pont „feltehetıleg a kihagyott nevek helyett álló és a megszólítások rövidítésé-

re használt két pontból (.k., k..) fejlıdtek ki” (Keszler 2004: 139). Az írásjel alkalmazására 

                                                                                                                                                         
216 A fejezetben próbálom prototipikus példákkal szemléltetni a megszakítást kiváltó okokat, de sok esetben ezek 
nem válnak el ilyen élesen egymástól, illetve átmenetet képezhetnek egymás között. 
217 Itt is látható, hogy az írásjel az írott és egyszersmind nyomtatott szöveg saját jelentésképzı eleme, a 
metapragmatikai tudatosság jelölıeszköze.  
218 Gátinak ez az ötlete szinte egybevág P. Claudel gondolatával. Claudel egy nyomdászati eljárással kívánta 
jelölni a megszakításokat. Az ún. pause ’szünet’ akkor alkalmazható, ha a diskurzusban valaki szünetet tart, 
illetve megáll. Véleménye  szerint ezt a szövegben alkalmazott két szó közötti üres helynél nagyobb üres hellyel 
lehetne jelölni (vö. Grevisse 1975: 1228). 
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már a 18. század közepén található példa a vizsgált nyomtatványokban219. Ekkor viszont a 

három pont a kihagyást is jelöli (vö. 5.8.). A megszakítás jelölésére a 19. század elejéig ritkán 

használják. 

 Mivel a három jel között funkcionális különbség nem mutatható ki a megszakítások 

jelölésében, felvethetı, hogy a három írásjel formailag is összefügg. A kihagyásjel (több kis 

vonás) összeolvadásából jöhet létre a gondolatjel. A kihagyásjel és a három pont formája kö-

zött is összefüggés van, elsı esetben három vagy több vonásról, utóbbi esetben három vagy 

több pontról van szó (vö. még Keszler 1995a: 73, 2004: 139). A külföldi, korabeli grammati-

kákban is összefügg ez a három jel. Több szerzı, például Bödmer, Grundsätze des deutschen 

Sprache (1768) címő mővében, nem tesz különbséget a gondolatjel és a megszakítást jelzı 

pontok között (l. Keszler 1995a: 73 és 2004: 139). 

5.9.1. Mint arra a kutatás már a felkiáltás jelölésénél utalt (l. 5.2.), a nyelv interaktív funkció-

jának elıtérbe kerülése, vagyis a címzett közvetlen megszólítása megszakítást eredményezhet. 

A címzetthez fordulás gyakran felkiáltást, óhajtást tartalmazó mondatokban jelenik meg, ame-

lyek jellegüknél fogva erıs érzelmi felindultságot is kifejeznek. Péter Mihály az ilyenfajta 

megszakításokat220 egyértelmően a beszélı erıs felindultságával, zavarával magyarázza (vö. 

Péter 1991: 205). Az érzelmi felindultságot a gondolatjel és a kihagyásjel alkalmazása teheti 

felismerhetıvé. 

(69a) Ha Te engem’, a’ mint engedetlenségem által érdemlettem, örökre el-akartál vólna vetni, a’ ha-

lálnak Angyala, egy intésedre, bÊneimnek közepette el-ragadott, ’s itélc ſzéked elébe állitott volna. 

De mind ez óráig Iſteni tsendes tÊréſsel meg-ſzenvedtél engem’, és még ki-nyujtottad hozzám 

Atyai kezeidet; nem bÊntetni, de meg-botsáttani. — Uram! Ki haſonló hozzád, ki olly hoſzſzú vá-

rakozó, olly könyörÊlc mint Te? ([Horváth] 1796: 68–69) 

(69b) Ti Iſtennek Papjai, s’ Nemzetek’ tanítoji! — ébreſzſzétek-fel az gondviseléstekre bízott népek’ 

ſzívében mind ſzóval, mind íráſsal, mind példával-is az Hazafiúságnak tüzét! — Ti Iſten és em-

berek között Üdvözítcnktcl rendeltetett közben-jároi a’ Kereſztény Népeknek! — emeljétek-fel 

tiſzta, és bÊn nélkül való kezeteket az Istenhez (Beszéd 1809: 46) 

(69c) Rajta tehát! - - - Reſzkeſsen minden ellenség a’ mi Hazai ſzeretetünk, a’ mi vitézi  

         bátorságunk elftt! - - Rettegjen, futásnak induljon, - - - ſemmivé légyen karjaink  

         által minden vakmerf, a’ ki bennünket Királyunktól, Nemesi ſzabadságunktól, és  

         idegen ígát ſoha esmérni nem akaró törvényes függetlenségünktfl, egy ſzóval:  

        Magyar ditsfségünktfl Iſtentelen méréſzséggel meg-akar foſztani! - - - Rajta Édes  

                                                 
219 Keszler Borbála említést tesz e jelölésnek egy igen korai, kéziratos munkában található példájára: „a Vatikán-
nak a kunok megkeresztelése ügyében az esztergomi érsekhez, valamint Béla herceghez írott levelében 3 pontot 
találunk az utolsó sorban: Datum ut supra…” (Keszler 2004: 139). 
220 Péter Mihály erre az elhallgatás terminust használja. Az elhallgatáson olyan szöveghiányt ért, amely nem 
hoz létre teljes értékő, önálló nyilatkozatot, a konszituáció, a háttérismeretek, a gesztusok, a mimika által válnak 
értelmezhetıkké (vö. Péter 1991: 204).  
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                      Hazám! - - - Rajta édes Nemzetem! - - - Úgy légyen! - - - Úgy légyen! - - - (Beszéd 1809: 52) 

A (69a) példában Istenhez221, a (69b)-ben egy meghatározott csoporthoz, a (69c)-ben pedig a 

közönséghez fordulás célja, hogy cselekvésre ösztönözzön. E buzdítással jár együtt az érzelmi 

felindultság, amit gondolatjel és az ún. kihagyásjel jelöl. Megjegyzendı ugyanakkor, hogy a 

téma is befolyásolhatja az írásjeleknek e funkcióban történı használatát. Egy 1808-ban, Fe-

renc császár tiszteletére elıadott beszédben például egyetlenegy gondolatjel vagy kihagyásjel 

sem található. 

A (69a–c) példák mindegyike az élıbeszéd visszaadására törekszik a nyomtatott szö-

vegben. Ezért a szövegekben a beszéd jelentéséhez hozzájáruló hanghatást írásban írásjellel 

teszik felismerhetıvé.  

A megszólítással együtt járó érzelem érvelı szövegeken kívül lírai és drámai szöve-

gekben is megjelenhet: 

 (69d) Én is fel-kelvén, haragomba fejem’ fel-emelvén, 

        Tépem ſzöſ hajamat ’s íg adom a’ ſzavamat: 

        Rettetes e’ morgás! – nagy jelt tehet ennyi tsi- 

korgás! 

        Ég ’s föld nemde homol? nemde ropogva 

  romol? – 

        Kérlek eme’ tókra ’s a’ minden ezekbe lakókra, 

        Béka! – jelentsd-ki mi baj? ’s mit jegyez ennyi 

  zsibaj? (Édes 1793: 3) 

(69e) Árva vagy Múzsám! – de mutasd-meg (ámbár 

        Téged itt hagyván nyögöd árva ſorsod’) (Édes 1793: 1) 

(69f) Oh még-is rettenetes álmaim! — Szívem! mit dobogſz? — Talán nincs elegendc helyed öſzſze-

ſzorúlt mejjemben? (Dugonics 1794: 15) 

(69g) Zab. Meg-botsáſs Felséges Uram! én Orſzágunkban míg egyéb’ Királyt nem-ismérek, a’ Magyar  

        népet esk×tt pártoſom: x ſzájátul f×gg az egéſz Orſzág - - - Moſtoha ſzerentse! Így? így jádzaſz  

        Salamon Magyar Királlyal? (Illei 1767: 4) 

A (69d–e) lírai szövegekben és a (69f) drámai szövegben a gondolatjel, a (69g)-ben pedig a 

kihagyásjel alkalmazása azt teszi hangsúlyossá, hogy a beszélı elfordul attól, akihez addig a 

szavait intézte. A máshoz fordulást megszólítással és írásjelekkel is jelzik.  

 Az elbeszélı szövegekbe ágyazódó szövegrészekben is gyakori a címzett váltása. 

(69h) Édes Szülém! Ne rettegtesd lelkemet ezen irtóztató képeddel. — Tekínts vígabb orczával édes  

                     Magzatodra. — Íme! elftted vagyon Etelkád, ha egyébbal nem-is; de elftted áll bizonyos  

                     ártatlanságával. — Tudgya a’ Magyarok’ Iſtene: hogy méltatlanúl ſzenvedünk. — Bízzunk benne       
                                                 
221 A megszólított nem mindig a valós címzettet jelenti, hanem értelmezhetı apostrophéként (vö. pl. Culler 
1980/200, Tátrai 2005b) is, tehát amikor a beszélı máshoz – aki lehet élı, holt vagy transzcendentális lény, el-
vont fogalom természeti jelenség stb. – fordul, és ezt a máshoz fordulást megszólítással jelzi. 
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                             — El-nem hágy; ha ſanyargat-is. — Ébredgy-fel édes Atyám! — Elftted áll néha kedves Etelkád     

   — (Iſtenem! hová legyek! Segítsd erftlenségemet). — Édes Atyám! — Gyula (Dugonics 1788:  

  323) 

A (69h) szövegrészletben az állandó címzettváltás a gondolatmenet szaggatottságának, erıs 

érzelmi felindultságnak érzetét is kelti. Ezt adja vissza a gondolatjel állandó használata.  

A (69a–h) eltérı szövegtípust reprezentáló példákról a megszakításjelenség szempont-

jából ugyanaz mondható el. Ugyanakkor ezt a szövegekben eltérıen, hol kihagyásjellel, hol 

gondolatjellel jelölik. A nyomda beavatkozó szerepe az eltérı írásjelhasználatot illetıen azért 

lehetséges, mivel a szövegrészletek különbözı nyomdákban készültek.   

5.9.2. A gondolatváltás, illetve váratlan fordulat által eredményezett megszakítás jelölésekor 

ugyancsak több jelölési mód alkalmazása látható. Az alábbi példák ugyannak a mőnek (Faludi 

Ferenc: Nemes ember) több kiadásából valók. 

(70a) Nagyszombat, 1748: 

A’ gonoſzság mikor egyſzer el-ſzánta magát nem aggódik a’ kis-biróval, ha nints kit×l féllyen… 

emlékezzél-meg róla, hogy az értekb×l ki-fo ſztott ’s forgatott Nemeſség tellyes gyalázat a’ moſtani 

Világ elxtt, és nem álhat lábán, ha ez×ſtre ’s aranyra nem támaſzkodhatik. Jól ſzámba vesd a’ 

jxvedelmet a’ kxltséggel, és juttasd eſzedben hogy fxldeket birſz, nem Kxrmxtzi Selmetzi 

bányákot. . . .  Ha eſzed vagyon Interesb×l ély, ne nyúly a fx pénzhez (Faludi 1748b: 40–1) 

(70b) Buda, 1749, Veronika Nottensteinné nyomdájából: 

A’ gonoſzság mikor egyſzer al-ſzánta magát nem agg a’ kis-biróval, ha nints kit×l máſtúl féllyen… 

Emlékezzél-meg róla, hogy az értékb×l ki-fo ſztott ’s forgatott Nemeſség tellyes gyalázat a’ moſtani 

Világ elxtt, és nem álhat lábán, ha ez×ſtre ’s aranyra nem támaſzkodhatik. Iól ſzámba-vesd a’ 

jxvedelmet a’ kxltséggel, és juttasd eſzedben hogy fxldeket birſz, nem Kxrmxtzi Selmetzi 

bányákot. . . . . Ha eſzed vagyon Interesb×l ély, ne nyúly a fx pénzhez (Faludi 1749: 37) 

(70c) Pozsony, 1787, Patzkó Ágost nyomdájából: 

A’ gonoſság mikor egyſzer el-ſzánta magát nem agg a’ kis-biróval, ha nints kitül máſtúl féljen. — 

Emlékezzél-meg róla, hogy az értékbül ki-foſztott ’s forgatott Nemeſség tellyes gyalázat a’ moſtani  

Világ elftt, és nem álhat lábán, ha ezüſtre ’s aranyra nem támaſzkodhatik. Jól ſzámba-vesd a’  jöve-

delmet a’ költséggel, és juttasd eſzedben hogy földeket birſz, nem Körmötzi Selmetzi bányákot.— 

Ha eſzed vagyon Interesbül élly, ne nyúlj a’ ff-pénzhez (Faludi 1787b: 43–4) 

(70d) Pozsony és Kassa, 1787, Füskúti Landerer Mihály nyomdájából: 

A’ gonoſzság mikor egyſzer el-ſzánta magát, nem agg a’ kis-biróval, ha nints kitfl máſtól féljen. — 

Emlékezzél-meg róla, hogy az értékbfl kifo ſztott s’ forgatott Nemeſség tellyes gyalázat a1 moſtani 

Világ elftt, és nem állhat lábán, ha ezüſtre ’s aranyra nem támaſzkodhatik. Jól ſzámba vesd a1 jö-

vedelmet a1 kfltséget, és juttasd eſzedbe, hogy ffldeket birſz, nem Körmötzi, Selmetzi bányákat. — 

Ha eſzed vagyon Interesbfl élj, ne nyúlj a ff-pénzhez (Faludi 1787a: 47) 

A (70a–d) szövegrészletek alapján látható, hogy gondolatváltás jelölésére a 18. század köze-

pétıl egyaránt használhatnak három vagy több pontot, illetve gondolatjelet. Ha figyelembe 
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vesszük a kiadások dátumát, illetve Patzkó Ágost nyomdásznak (l. 70c) A’ Kegyes olvasónak 

írt, a mő elé illesztett levelének egy részletét, miszerint „ meg változtattam azonban a’ for-

mát” , akkor feltételezhetı, hogy a gondolatváltás funkciójának jelölésére a 18. század végén 

inkább a gondolatjelet használják. A késıbb született kiadásokban ugyanis ez a jel szerepel, és 

Patzkó Ágost is – ismervén ugyan az elıtte nyomtatott kiadásokat222– gondolatjelre változtat-

ja a három pontot.  

A (70a–c) példát tartalmazó szövegek teljes vizsgálata után továbbá elmondható, hogy 

a szövegekben a megszakítások jelölésére minden esetben ugyanazt a jelet (három pont vagy 

gondolatjel) használják. A (70d) példát is tartalmazó, Füskúti Landerer Mihály nyomdájában 

elıállított szövegben egy három pontos jelölési mód is található, amely szünetet jelöl.  Ennél a 

szövegkiadásnál tehát már feltételezhetı a két írásjel – gondolatjel és három pont – funkció-

megoszlása.  

Az alábbi két szövegrészlet szintén a nyomda beavatkozó szerepét szemlélteti. 

(71a) ROMÁNUS 

Nyilván nem mert a’ titokkal ſietni, tudván ijedelmes gyengeségedet, és Artémiushozz való barát-

ságodat - - — — Leonziuſſal közelget Básilius: értekezzél magad. Baſili! légy telylyes tudósítója a’ 

Hertzegnek mindenekrfl  

(Faludi 1786: 43) 

(71b) ROMANUS 

Nyilván nem mert a’ titokkal sietni, tudván ijedelmes gyengeségedet, és Artemiushozz való barát-

ságodat. — — — Leontziussal közelget Básilius: értekezzél magad. Basisli! légy telylyes tudósító-

ja a’ Hertzegnek mindenekrfl (Faludi 1787c: 137) 

Ugyanannak a szövegnek gyıri (71a) és pozsonyi (71b) kiadásából vett szövegrészletek alap-

ján nem csak az látható ismét, hogy a nyomda beavatkozó szerepével is számolni kell az írás-

jelhasználat tekintetében, hanem azt is igazolják, hogy a gondolatjel a kihagyásjel rövid vona-

lainak összeolvadásából jön létre. 

5.9.3. A 18. század végétıl gondolatjel és három pont egyaránt jelölheti a gondolatok között 

eltelt idıt. 

(72a) Akkor az Úrfi meg-vidúla, és az öreg le-sütvén fejet bömböl valamit magában, egyik átkozni  

kezdé a’ vakot, a’ máſik áldáſt monda a’ hatra, és többre hizlalja vala reménységét… Azután jára  

kele még egy darabig köztök (Faludi 1787a: 54) 

(72b) De ime! Midon reá-nyitotta az ajtót; midon oſztállyába bé-lépett:nem annyira édes  

      Attyát; mint annak ſetét árnyékát ſzemlélte a’ ſzéken. — Már ekkor tapaſztalta: nagyobbnak lenni a’       

       házi keſervet; ſem-mint hogy magától meg-orvoſoltathaſſon. — Körul-nézte Etelét — Nem   

                                                 
222 „Meg ritkúlván Boldogúlt Faludi Ferentz Úrnak leg elsfſzör ki adatott Munkái, úgy mint, a’ Nemes Ember, a’ 
Nemes Aſzſzony, és a’ Nemes Úrfi, mellyek réſzint Budán, réſzint Nagy Szombatban, mind négy rétÍ nagyobb 
formában még életében közre botsátódtak” (Faludi 1787b: A’ Kegyes olvasónak [Patzkó levele]). 
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       találhatta. — — Nem-is vólt távul a’ kétségbeeséſtfl  (Dugonics 1788: 323)  

  (72c) Sokáig válogattam; tetszett az egyik, de megint elvetettem azt; homlokom általhevÊlt; — — ha-

szontalan! Üressen maradt a’ papiros (Aszalay 1793: 1) 

Mint a (72b–c) példákból látható, a szünet terjedelmét is képes az írásjel kifejezni, a hosszabb 

szünetet ugyanis több gondolatjellel jelölik.  

A (72a–c) példákban az elbeszélı rész megszakításainak jelölésére használják a három 

pontot, illetve a gondolatjelet. A megszakítás jelensége és annak jelölése – a korban egyre 

inkább elterjedı narratív szövegtípus, a regény mőfaji sajátosságának köszönhetıen – a be-

ágyazott szövegeken és szövegrészleteken kívül tehát a narrációban is megjelenhet, fıként 

akkor, ha ezzel valamilyen, az elbeszélést jellemzı többletinformációt tudnak kifejezni.  

A gondolatváltás között eltelt idı jelölése ugyanakkor nem csak a fentebb idézett 

narratívákban, hanem argumentatív (72d), továbbá a lírai közlésmódot alkalmazó (72e) szö-

vegekben is megfigyelhetı 

(72d) a’ jó Rend-tsinálásról kel gondolkodnom — Egy gondolat ötlött elmémbe (Rozgonyi 1797: 5) 

 (72e) Egygy fejér árnyékot ſzemlélek 

  sírjából 

Suhogva fél kelni halottas  

honnyából. 

Vallyon nem leſzſz é ez azoknak 

ſzámából, 

Kik mint én, könnyeztek 

ſzívek fájdalmából? 

Ó! Bár felém jıne — nem félnék 

képétıl; 

Többet reménlenék borzaſztó 

lelkétıl, (Ányos 1793: 148) 

Mint a (72a–e) példákból látható, a szövegtípus nem befolyásolja, hogy melyik írásjelet al-

kalmazzák.  

A (72a–e) példákban a gondolatváltás között eltelt idı az írásjel alkalmazása által vá-

lik felismerhetıvé. Az írásjel szünetként történı értelmezését a ko-textus és a kontextus támo-

gatja.  

5.9.4. A szünet érzékeltetésének igénye nem csak gondolatváltáskor figyelhetı meg. Néhány 

esetben a gondolkodásra szánt idı, a mondanivaló kiemelése is eredményezhet szünetet. 

(73a) Mind ezeknek a’ dolgoknak még ezen Seculumban kelletik meg eſni, vagy ſoha ſe! Soha ſe? 

Óltalmazzon attól az ÚR ISTEN! Moſt! - - - Moſt vagyon az az idö, mellyben e’ Nagy és 

ditseſséges Munkához kezdeni és el-is végezni kelletik (Laurier 1783: 6) 
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(73b) De láſſuk kÊlönöſſen: hogy a’ ſzemetek mered, és kettct mutat, a’ nyelvetek höbög, és akadékosko-

dik; nem vigság… hogy nem hall fületek, le fityeg ajakotok, le tsapja husát artzátok, és halavány 

ſzinre mutat; mi vigság?.. hogy ide oda lóg fejetek, reſzket lábatok, böffent gyomrotok; mi-vigság? 

(Faludi 1771: 110) 

A (73a)-ban a kihagyásjel, a (73b)-ben a három pont alkalmazása a szöveg jelentéséhez hoz-

zájáruló azon értelmet jelöli, amelyet eredményezhet szünet, de ezzel együtt a témához viszo-

nyuló erıs érzelmi felindultság is (vö. Péter 1991: 205).  

5.9.5. Mint arról már az idézésnél volt szó (l. 5.5.), a 18. század végétıl a beszélıváltást is 

gondolatjellel kezdik megjeleníteni. 

(74a) Sokan, éppen nem kéſzÊltek Tanítói hivatalra; belsc öſztönzc indúlatokat, különös kedvet, kéſzséget 

ſoha ſem érzettek magokban; eſzekben ötlik egyſzer véletlenÊl, Tanítóvá kellene lennem, hiſzem 

nem ſokban áll az a’ Norma’ meg-tanúláſa, gondolkozik, — majd hamar véget érek! — — így 

tökélli el némely magát mint ſzél, ’s Tanítóvá leſſz (Vályi 1789: 23) 

(74b) „Legszebb, legbóldogabb Istenné, te a’ rózsalepelben! te az örök ifjúságban! Megújulva kelsz te  

„fel minden-nap’ a’ kedvetfltt GyönyörÊség’ ’s frissitf Virágzat’ ferdejébfl!” — Ez vala dalok, ’s 

a’  magasztaltt Istenné, midfn a’ Nap elfjöve, felele (Kazinczy 1793: 11) 

(74c) Nincs itthon Uram! azt mondja a’ kapus. — Nincs itthon? — Nincs, Uram, kiment falura (Báróczy 

1814) 

(74a–c)-ben alkalmazott gondolatjel a beszélıváltást jelöli. A gondolatjel eddig bemutatott 

funkciója alapján ez azzal magyarázható, hogy ez is megszakításnak érzékelhetı, amely során 

az aktuális beszélı diskurzusa megszakad azért, hogy az elbeszélı, illetve a szereplı kapjon 

szót.  

 

5.10. Az összetételek tagolásának jelölése 

 

Az összetételek (Fábián 1967: 238) részeinek kötıjellel (-) való jelölése – mint arra a korabeli 

nyelvtanok és nyelvtanfélék is utalnak (vö. 4.2. és 2b táblázat) – az olvasás mint befogadói 

folyamat könnyebbé tétele miatt jöhet létre, mivel az írásjel alkalmazásával a szavak részei 

felismerhetıvé válnak. A 17. század végéig keletkezett magyar nyelvő nyomtatványokban a 

kötıjelet még ritkán, a 18. században viszont egyre gyakrabban használják. Az írásjelet fıként 

az összetett szavak részeinek, az igekötı és ige kapcsolatának felismerhetıvé tételekor alkal-

mazzák. Az -e kérdı partikula is leginkább ezzel kapcsolódhat az állítmányi részhez, de az 

azzal egybe-, illetve különírás sem példanélküli. Továbbá olykor a tagadószó és az is is ezzel 

járul a szöveg egy szavához. A kötıjel formája a legtöbb esetben egy vízszintes vonás (-). A 

két vonás (=) formai változatával a vizsgált anyagban csak egy esetben találkozni (l. Kabai 
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1682). A kötıjel utóbbi formája elsısorban a kézírásos munkákra jellemzı (l. pl. Vályi 1798) 

(vö. még Csontos 2001: 51). 

A kötıjel alkalmazása a 18. század végén kezd háttérbe szorulni. Mint arra néhány 

nyelvészeti munka utal (l. például [Verseghy] 1793223, [Verseghy] 1816: 29–33, 35, Böjthi 

1794: 38, Révai 1803: 182) (vö. 4.2. és 2b táblázat), ennek oka épp az írásjel alkalmazását is 

kiváltó ok: az olvasás mint befogadói folyamat megkönnyítése. Verseghy (1816: 35) arra is 

kitér, hogy az írásjel a nyomtatott szöveg képét is nagyon „elcsúfítja” (vö. 4.2.9.). A munkák 

a kötıjel állandó alkalmazása helyett jobbnak vélik az egybe- vagy a különírást.  

A kötıjel alkalmazása tehát akkor válik feleslegessé, mikor az olvasó már nélküle is 

képes felismerni az egybe tartózó részeket, illetve azok határait.  

 

5.11. Az elválasztás jelölése 

 

Az elválasztásnak a nyomtatványokban technikai okai vannak. Az elválasztás írásjellel törté-

nı jelölése viszont azért fontos, hogy a befogadás folyamatában az összetartozó részeket fel 

lehessen ismerni.224 

Az elválasztás jelölésére a vizsgált nyomtatványokban elválasztójelet (-) alkalmaznak. 

Az írásjel két párhuzamos vonal (=) formai változatával a magyar nyelvő vizsgált nyomtatvá-

nyokban igen ritkán élnek (l. például Medgyesi 1658).  

A nyelvészeti munkák némelyikében megemlítik az elválasztójel két vonás („) (l. 

DebrGr. 1795: 15, MGr. 1808: 15) és olykor emellett a két párhuzamos vonás (=) formáját is 

(l. Vályi 1789: 77, Gáti 1815–1817/1821: 90) (vö. 4.2. és 2b táblázat). Elıbbi formával a 

vizsgált anyagban nem lehet találkozni. Mindkét formát inkább a kéziratokban alkalmazzák (l. 

pl. Vályi 1798) (vö. még Csontos 2001: 51). A két vonás („) kiszorulásának oka az lehet, 

hogy – mint azt a DebrGr. (1795: 15) és Gáti (1815–1817/1821: 88) meg is fogalmazza – 

formailag azonos a vizsgált korszakban megjelenı idézıjellel, és ezért nem jelölheti egyér-

telmően az elválasztás tényét.  

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
223 A nyomtatvány nincs oldalszámmal ellátva. 
224 Ong (1982/1998: 248) felveti, hogy ez az akusztikai feldolgozásnak, a nyomtatott szöveggel szembeni domi-
nanciájának fennmaradt jele.  
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„A szövegben rejlı igazi értelem kimerítése  
nem ér véget valahol,  

hanem valójában végtelen folyamat” 
(Gadamer 1975/1984: 212) 

 
 

 

6. Összegzés 
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6.1. A dolgozatban abból indultam ki, hogy az írásjel az írott szöveg sajátja, megjelenése és 

alakulása azzal kapcsolható össze, hogy az írott szövegnek a megértéséhez és az értelmezésé-

hez minden jelentésképzı elemet önmagában kell nyilvánvalóvá tennie. Emiatt az írásjelnek 

az írott és egyszersmind nyomtatott szöveg jelentésképzésében betöltött szerepét, a nyomtatott 

szöveg alakulásával együtt változó funkcióját vizsgáltam a magyar nyelvő nyomtatványokban 

egy eddig szinte kutatatlan idıszakban, a 17. század közepétıl a 19. század elejéig.  

A dolgozat elméleti felvetése miatt a nyomda szerepét is bemutattam. A nyomdatörté-

neti kutatással bizonyítottam, hogy a nyomtatás a vizsgált korszakban elterjedı jelenség. Ma-

gyarországon a vizsgált korszakban egyre több nyomda mőködik. Ez magasabb magyar nyel-

vő nyomtatványszámot jelent, amely a befogadási folyamat változásával, tehát az olvasás elı-

térbe kerülésével is összekapcsolható. Ez hatással lehet a szövegek minıségére, mivel a (né-

mán és magányosan) olvasó számára határozottan kell jelölni a szöveg jelentésképzı elemeit. 

Azt is bemutattam, hogy a nyomtatványok esetében több szövegalkotóval lehet számolni. A 

nyomtatásnak köszönhetıen a szöveg megértése és értelmezése céljából használt írásjelek 

alkalmazása elterjed és egységesül, valamint a szöveg értelmének minél pontosabb visszaadá-

sa miatt az írásjellel történı jelölés változhat is. 

A korszakban keletkezett nyelvtanok és nyelvtanfélék írásjelhasználatra vonatkozó ré-

szeinek elemzésével bemutattam, hogy a munkákban az írásjelet egyre inkább az írott szöveg 

jelentésképzı elemének tartják, amely a szöveg megértéséhez járul hozzá. A vizsgálat alapján 

látható, hogy a munkák egyre részletesebben foglalkoznak az írásjelek alkalmazásának kérdé-

sével. Több esetben az is megfigyelhetı, hogy bizonyos írásjelek alkalmazását azért tartják 

helytelennek, mert az a befogadást, az olvasást megnehezíti.   

A magyar nyelvő szövegek írásjeleinek alkalmazását a nyomtatott szövegbıl kiindulva 

vizsgáltam. E vizsgálat alapján az írásjelek alkalmazásának alakulástörténetérıl a 17. század 

közepétıl a 19. század elejéig az alábbi összegzı megállapítások tehetık. 

A 17. század közepétıl a nyomtatott szövegek egyre szerkesztettebbé válnak. Az, 

hogy a vizsgált korszak vége felé a szövegeket egyre inkább tartalomjegyzék zárja, erre utal-

hat.  A 17. század közepétıl egészen a 19. század elejéig megfigyelhetı a szöveg elsı betőjé-

nek iniciálészerő díszítése. Ugyanakkor a 18. század végétıl ez elsısorban az elbeszélı szö-

vegekre jellemzı. Emellett egy új jelölési mód is megjelenik. A 18. században az elsı sornak, 

illetve az elsı szónak a ritkítása figyelhetı meg. A 18. század végére viszont ez a jelölési mód 

visszaszorulni látszik. A bekezdéseket általában beljebb való kezdéssel jelölik. Az ún. kijjebb 

kezdés csak a lírai beszédmódot alkalmazó szövegekre jellemzı a vizsgált korszakban. A be-

kezdéseket, illetve a fejezeteket a 17. század közepétıl a paragrafusjel is jelölheti. Ez kombi-
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nálódhat számozással, illetve fejezetkezdı címekkel. Ennek a jelölésnek az alkalmazása elsı-

sorban az argumentatív szövegekre jellemzı. A bekezdésen belüli tagolás eszköze lehet még a 

számok és a latin betők alkalmazása. A 18. század végétıl a szövegtípusokra jellemzı rele-

váns részek elkülönítése a bekezdésen belül már a magyar írásbeliségben ekkor megjelenı 

gondolatjellel is történhet. Az elsısorban a díszítést szolgáló ún. bekezdés vagy fejezetzáró 

jelek alkalmazása a 18. század végén gyengülni látszik. Ez a nyomtatási képben beálló válto-

zásokkal hozható összefüggésbe.  

A mondathatár jelöletlensége a 17. század közepétıl keletkezett magyar nyelvő nyom-

tatványokban nem figyelhetı meg. A mondathatárt a legtöbb esetben mondatzáró írásjellel és 

nagybető kombinációjával jelölik. A mondatzáró pont mellett – amint arra a korszakban ke-

letkezett nyelvtanok és nyelvtanfélék is egyre inkább utalnak – a mondatzárás funkciójában 

alkalmazzák már olykor a kérdı- és felkiáltójelet. A nagybetővel kombinálódó pont mellett 

ritkán figyelhetı meg a pontosvesszı és nagybető, illetve a kettıspont és nagybető kombiná-

ciója. Ezeket – mivel elsısorban az élıbeszédet dominánsan visszaadni kívánó szövegekben 

használják – a szóbeli diskurzus tagolásának hatására alkalmazzák.  

A mondaton belüli tagolás eszközei a pontosvesszı, a kettıspont és a vesszı. A legál-

talánosabbnak a vesszı tekinthetı. A mondaton belül ezek az írásjelek legtöbbször kisbetővel 

kombinálódnak. Ez annak köszönhetı, hogy a mondathatár jelölésére alkalmazzák elsısorban 

az írásjel és a nagybető kombinációját. A két szövegbeli rész határozott felismerhetısége mi-

att csak néhány esetben, elsısorban az élıszót dominánsabban visszaadni kívánó szövegekben 

figyelhetı meg, hogy a mondaton belül írásjel és nagybető kombinációja áll. 

A tömbhatár jelölésére legtöbb esetben pontosvesszı szolgál. Emellett még a 18. szá-

zad végén is megfigyelhetı a kettıspont alkalmazása. Utóbbi írásjelet viszont lényegesen ke-

vesebbszer használják ebben a funkcióban. 

A tagmondathatár jelölése a 17. század közepére kialakult állapothoz képest releváns 

változásokon megy keresztül a kutatott korszakban. A 17. század közepétıl keletkezett nyom-

tatványokban ugyanis a tagmondathatár következetesen jelölt írásjelek által. A tagmondatha-

tár legáltalánosabb jelölıeszköze a vesszı. Az írásjel használata a kötıszók alkalmazásához is 

köthetı. Az, hogy a kötıszó elıtt jelöltté válik a tagmondat határa, szintén az írott és egyszer-

smind nyomtatott szöveg fejlıdését szemléltetheti. A vesszı következetes alkalmazása figyel-

hetı meg a hogy, és (s), vagy (avagy) és a vonatkozói névmási kötıszók elıtt. E kötıszók 

elıtt a vesszıtıl eltérı írásjelek használata mögött a nyomda beavatkozó szerepe, illetve – 

fordítások esetében – idegen nyelvi hatás feltételezhetı. A ha kötıszóval bevezetett tagmon-

datok határán a 17. század folyamán még ingadozik a vesszıhasználat, a 18. században vi-
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szont a jelölési mód erısödni látszik. A tagmondathatár jelölésére alkalmazott vesszı legin-

kább a mint kötıszó elıtt ingadozó. Ez összefüggésbe hozható azzal, hogy a kötıszó nem 

minden esetben tagmondathatáron áll. A tagmondathatár jelölésére szolgáló vesszı mellett 

megjelenı kettıspontot és pontosvesszıt két körülhatárolható viszony jelölésére alkalmazzák. 

Egyfelıl az oksági, másfelıl az ellentétes viszony jelölésére. A három írásjel között az oksági 

viszony esetében nem lehet különbséget tenni. Az ellentétes viszony jelölésére – fıként a de 

kötıszó elıtt – dominánsabbnak tőnik a pontosvesszı alkalmazása. A korabeli nyelvészeti 

munkákban is az látható, hogy – ahol külön kitérnek a vesszıtıl eltérı írásjel alkalmazására – 

valamelyikben a pontosvesszıt, valamelyikben a kettıspontot ajánlják a két viszony jelölésé-

re. Pontosvesszı alkalmazása figyelhetı meg akkor is, mikor a tagmondatok felsorolás tagjait 

alkotják, illetve akkor, ha párhuzamos szerkesztéső a többszörösen összetett mondat. Ebben a 

két helyzetben a vesszıtıl eltérı írásjel használatát az indokolhatja, hogy a szövegértelem 

szempontjából szorosabban összetartozó részeket jelölni kívánják. A közbeékelést a vizsgált 

nyomtatványokban szintén jelölik írásjelek által. Az erre alkalmazott vesszıpár és zárójel egy 

ideig egymás mellett él, majd a 18. század folyamán egyre inkább a vesszıpár jelöli ezt a szö-

vegbeli funkciót. Ez összefüggésbe hozható azzal, hogy a közbeékeléssel hasonlóságot mutató 

közbevetések jelölésére ekkor már legfıképp zárójelet alkalmaznak.  

A mondatrészek közötti írásjelhasználatban is egységesülés figyelhetı meg. A tag-

mondaton belüli tagolás általános eszköze a vesszı. A felsorolás tagjainak elválasztásakor is 

olyannyira következetesnek mondható az írásjel használata, hogy az és kötıszó elıtt is több 

esetben vesszı áll. Az és kötıszó elıtti ingadozó vesszıhasználat oka az is lehet, hogy a kötı-

szó tagmondatot is bevezethet. A minttel kapcsolatban ugyanez mondható el. A tagmondaton 

belüli mint elıtt tehát szintén hol áll, hol nem áll vesszı. A vesszı helyett kettıspont található 

a tartalomváró szók után. A vesszıtıl eltérı írásjelhasználatot ebben az esetben az indokolhat-

ja, hogy felhívják a figyelmet az írásjel után következı, a szövegértelem szempontjából rele-

váns részre.  

A felkiáltás tényét indulatszók és egyéb szófajú szavak jelölhetik, de a vizsgált kor-

szakban a felkiáltójel önmagában is képessé válik ezt jelölni. Az ó és óh, valamint a jaj indu-

latszókat tartalmazó felkiáltásokat a 17. század közepétıl legtöbbször felkiáltójel jelöli. Ezek-

ben az esetekben a felkiáltójel elmaradása a nyomda választásának tekinthetı. A többi, felki-

áltást jelölı szó utáni felkiáltójel-használat a 18. század közepétıl kezd elterjedni. 

A felkiáltást jelölı lexikális elemeket viszont írásjellel nem választják el a mondat 

többi részétıl. Feltehetıleg azért, mert a felkiáltójel már ezekben az esetekben kezdi azt az 

érzelmi többletet megjeleníteni, amit addig a lexikális elemek önmagukban képviselhettek. A 
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lexikális elemek tehát meggyengülnek, külön írásjellel való elkülönítésükre, felismerhetıvé 

tételükre már nincs szükség.  

A felkiáltójel helyzete igen eltérı a vizsgált nyomtatványokban. Állhat a mondaton be-

lül, illetve mondathatáron is. Ez összefüggésbe hozható azzal, hogy a felkiáltójel elsısorban 

az érzelmi többletet jelöli. Ezért a szöveg azon része után alkalmazzák, amely az érzelmi 

többletet kiváltja, azért, hogy a jelentéshez hozzájáruló érzelmi többlet azonnal felismerhetı-

vé váljon. Ez nem minden esetben esik egybe a mondat végével. A felvilágosodás korában 

keletkezett nyelvtanokban és nyelvtanfélékben ugyanakkor egyre inkább megjelenik, hogy a 

felkiáltójel a mondathatár jelölésére is szolgál.   

A megszólításokat a legtöbb esetben felkiáltójel jelöli. A 17. század közepétıl a 18. 

század elejéig olykor pont és vesszı is állhat utánuk, vagy akár írásjel által jelöletlenek is le-

hetnek. Ez azzal magyarázható, hogy a 17. században a megszólítások felkiáltójellel történı 

jelölése még nem annyira elterjedt, mint a 18. században. De több esetben a nyomda beavat-

kozásának is tekinthetı a felkiáltójeltıl való eltérés, illetve fordítások esetében az eredeti szö-

veg írásjelhasználatának eredménye is lehet.  

A megszólítás felkiáltójellel történı jelölése összefüggésbe hozható a felkiáltás jelölé-

sével. A megszólításokkal ugyanis olykor, fıleg a 17. században, együtt jár az ó, óh indulat-

szó. Mint az a felkiáltás jelölésénél látható, az indulatszó alkalmazásakor elterjedt a felkiáltó-

jel használata. Felvethetı, hogy az indulatszó jelölésérıl terjed át a felkiáltójel alkalmazása 

elıször azokra a megszólításokra, amelyek még óh-val bevezetettek. Ezután az óh gyengülé-

sével – amit az is mutat, hogy nem különül el írásjel által a szöveg többi részétıl –, majd el-

maradásával az óh nélküli megszólítást is felkiáltójel jelöli.  

A szövegbe ágyazódó megszólítások után közvetlenül alkalmazzák a felkiáltójelet a 

vizsgált nyomtatványokban. Ennek az lehet az oka, hogy a megszólítás tényét azonnal felis-

merhetıvé kívánják tenni.  

A 18. század végétıl azokat a megszólításokat, amelyek erıs érzelmi felindultsággal 

járnak együtt, a felkiáltójelen kívül a több rövid vonásból álló ún. kihagyásjellel, illetve gon-

dolatjellel is jelölik. Ez elsısorban az élıbeszédet dominánsan visszaadni kívánó szövegekben 

figyelhetı meg.  

Kérdıjel minden olyan mondat közben, illetve esetenként végén található, amelyben 

kérdı névmás vagy -e kérdı partikula van. De a korszakban, és fıként a 18. század elejétıl a 

kérdıjel önmagában is képes a kérdés tényét jelölni. 

A kérdıjel változatos helyzetét az eredményezheti, hogy az írásjel elsısorban a kérdés 

jelölésére szolgál. Ezért akkor használják, mikor a kérdést felismerhetıvé kell tenni. Ez nem 
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feltétlenül esik egybe a mondat végével. Ugyanakkor a felvilágosodás korában keletkezett 

nyelvészeti munkákban olykor arról is szólnak, hogy a kérdıjel a mondathatár jelölıeszköze 

is.  

 Az egyenes idézést a magyar nyelvő nyomtatványokban többféle módon jelölhetik a 

17. század közepétıl a 19. század elejéig. Az idézı mondat és az idézet határán alkalmazott 

kettıspont és az idézet nagybetővel történı jelölése – mind az egy, mind a több beszélıhöz 

köthetı egyenes idézésnél – a 17. század közepétıl megfigyelhetı. A kettıspont 

konvencionalizálódott jelölési módnak tekinthetı, mivel – amellett, hogy a legtöbb nyomtat-

ványban ez található – a felvilágosodás korában keletkezett nyelvészeti munkák is leginkább 

ezt ajánlják az egyenes idézés két részének elkülönítésére. A kettısponttól eltérı írásjel csak 

ritkán fordul elı, és a nyomda döntésének vagy a szövegalkotó egyéni írásjelhasználatának 

tekinthetı.  

Az írásjellel kombinálódó nagybető azokra az egyenes idézésekre jellemzı, mikor az 

idézı mondat megelızi az idézetet. Az idézés tényére így már akkor történik utalás, mikor az 

idézet még nem kezdıdik el. Ezekben az esetekben a két rész határa válik felismerhetıvé az 

írásjel és a nagybető által. Ha az idézı mondat az idézet után kerül, akkor vesszı választja el 

ıket. Amennyiben az idézı mondat az idézetbe ékelıdik, akkor zárójellel, néha kettısponttal 

kombinálódó zárójellel, illetve vesszıpárral, majd a 18. század végétıl gondolatjelpárral jelö-

lik az idézı mondat határát. A párbeszédek jelölése a 17. század végétıl kiegészülhet azzal, 

hogy a fordulókat új sorba tördelik.  

 A 17. század közepétıl a kettısponttal kombinálódó nagybető kiegészülhet azzal, 

hogy az egyenesen idézett részt dılt betővel jelölik. E jelölési mód erısödését mutatja, hogy a 

század végére a legtöbb nyomtatványban már ezt alkalmazzák. A jelölési mód elterjesztésé-

ben a nyomdáknak is nagy szerepe van. Az újrakiadásokban ugyanis több esetben alkalmaz-

zák addig dılt betővel nem jelölt idézetek jelölésére is. Mivel a dılt betővel az idézet a szem 

számára, tehát az olvasó számára felismerhetıvé válik, az idézı mondat több esetben az idézet 

mögé kerülhet, sıt, akár el is maradhat. Utóbbi esetben a dılt betővel jelölt idézet után hivat-

kozás is állhat, amely segíti a szöveg idézésként történı értelmezését. A párbeszédeknél az is 

megfigyelhetı, hogy kezdetben mindkét fordulóban, majd vagy csak az egyik, vagy csak a 

másik fordulóban alkalmazzák a dılt betőt. Utóbbi jelölési mód a szövegrész párbeszédként 

történı értelmezését is segíti. A drámákban – a rájuk jellemzı sajátosság miatt – nem jelenik 

meg ugyan az idézı mondat, de a beágyazódó szövegrészek elıtt található – a 

perspektivizációt jelölı – neveket szintén dılt betővel kezdik el jelölni. 
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 Az egyenes idézés jelölésében újabb fordulat akkor figyelhetı meg, mikor a magyar 

írásbeliségben is megjelenik az idézıjel. Ez a 18. század közepére tehetı. Az idézıjel megje-

lenése szintén összefüggésbe hozható azzal az igénnyel, hogy a nyomtatott szöveg láthatóvá 

és egyértelmően felismerhetıvé kíván tenni a szöveg értelméhez hozzájáruló funkciókat. Az 

idézıjel mind funkciójában, mind formájában összefüggésbe hozható egy, a hivatkozásokat 

jelölı jellel. Mivel a külföldi írásgyakorlatban hamarabb jelent meg az idézıjel, feltételezhetı, 

hogy a magyar írásbeliségben idegen nyelvi hatásra jelenik meg. Alkalmazásának elterjedésé-

ben viszont a magyar nyomdáknak is nagy szerepe van. Az idézıjel használata a 18. század 

közepén még nem következetes, olykor egy szövegen belül is megfigyelhetı az, hogy az idé-

zeteket néha idézıjellel, néha dılt betővel jelölik. Az idézıjel formája igen változatos. Leg-

többször a kezdı idézıjel ún. 99-es formájú, a sor alján áll; a záró idézıjel ún. 66-os formájú, 

és a sor tetején található. Az idézıjelet a nyomtatványokban általában minden sor elején meg-

ismétlik addig, amíg az idézet tart. Ezzel – akárcsak a dılt betőnél – az idézet teljes terjedel-

mében – elsısorban az olvasó számára – jelöltté, ezáltal felismerhetıvé válik. Ennek köszön-

hetı, hogy e jelölési módot alkalmazó idézésekben is változatosabb lehet az idézı mondat és 

az idézet sorrendje. Az idézıjelet a 18. század végéig mindegyik szövegtípus használja mind 

az egy, mind a több beszélıhöz köthetı egyenes idézésben.  

 A 18. század végétıl néhány jól körülhatárolható esetben visszaszorulni látszik az idé-

zıjel és a vele együtt élı dılt bető használata. Az elbeszélı szövegek témáinak 

elvilágiasodása a szó szerinti idézet merev kereteit háttérbe szoríthatja. Ez kihatással van az 

idézeteknek a szövegbe betöltött funkciójára és így jelölésére is. Ennek hatására a 

fikcionalitást dominánsan érvényesítı elbeszélı szövegekben az egyenes idézetek idézıjellel 

való jelölése háttérbe szorul. Ezekben a szövegekben az idézést ismét kettısponttal kombiná-

lódó nagybetővel kezdik jelölni. Ennek köszönhetı, hogy tulajdonképpen a három idézésjelö-

lési mód egymás mellet él. Amíg viszont a dılt bető és az idézıjel között a 18. század végétıl 

funkcionális különbség nem mutatható ki, addig a kettısponttal kombinálódó nagybetőt ekkor 

legfıképp a fentebb bemutatott funkciójú idézéseknél használják. Hogy valóban különbség 

tehetı a két idézésjelölési csoport között, azt az is mutatja, hogy egy szövegen belül a fiktív 

beszélık diskurzusát külön írásjellel nem jelölik, a szövegbe ágyazódó példázatos jellegő, 

nem fiktív beszélıktıl származó idézeteket azonban igen: idézıjellel vagy dılt betővel. Az 

újkori regény megjelenése a párbeszédek jelölésében is – a fentieken kívül – változásokat 

eredményez. A regény által az olvasás mint befogadói folyamat még inkább elıtérbe kerül. 

Ennek hatására nem kell állandóan az idézı mondatnak kísérnie az idézetet. Hogy mégis fel-

ismerhetıvé váljanak az immár külön írásjellel nem jelölt idézı mondat nélküli idézetek, a 
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fordulók közé a magyar írásbeliségben a 18. század végén megjelenı gondolatjelet tesznek. A 

gondolatjel alkalmazása egyébiránt akkor is megfigyelhetı, mikor az idézı mondat ugyan 

megjelenik, de az idézet után vagy az idézetben található.  

 A függı idézési mód jelölése összefügg azzal, hogy az idézı fımondat és az idézet – 

az idézési mód kialakulása miatt – grammatikailag kapcsolódnak egymáshoz. A kapcsolatot 

az általában megjelenı hogy kötıszó is mutatja. E kötıszó elıtt a legtöbb esetben vesszı áll a 

vizsgált korszakban. A függı idézésben is a leggyakrabban ez az írásjel áll az idézı fımondat 

és az idézet határán. A vesszı helyett néha kettıspont is megfigyelhetı. Ez az egyenes idé-

zésben alkalmazott írásjelhasználat hatását mutathatja. A függı idézésben – talán szintén az 

egyenes idézés hatására – ritkán dılt betővel jelölik az idézetet.  

 A szabad függı idézés – az idézési mód miatt – írásjellel történı jelölésérıl alig lehet 

beszélni. Az ún. kapcsolt egyenes beszéd szintén értelmezhetı szabad függı idézésként. Mi-

vel ezt az idézési módot az jellemzi, hogy az idézetet a hogy kötıszó vezeti be, az idézı mon-

dat és az idézet határán álló írásjelhasználatot szintén a kötıszó jelenléte határozza meg. Leg-

több esetben tehát vesszı választja el a részeket. A vizsgált korszakban magát az idézetet – 

jelölve a perspektivizáció tényét – dılt betővel jelölik.   

A vizsgált nyomtatványokban a közbevetést zárójellel, igen ritkán vesszıpárral, majd 

a 18. század végétıl gondolatjellel jelölik. A leggyakoribbnak a zárójel tekinthetı. Ez össze-

függhet azzal, hogy a közbevetéssel hasonlóságot mutató közbeékelıdések jelölésére a 

vesszıpár és a zárójel közül a 18. század folyamán egyre inkább a vesszıpár használatát lehet 

megfigyelni. A zárójelnek a felvilágosodás korában keletkezett nyelvészeti munkákban meg-

említett formai változatai közül csak a kettısponttal kombinálódót lehet néha megfigyelni. Ezt 

viszont elsısorban a nem produktív nyomdák használják, illetve ez a szerzı írásjelhasználatá-

nak tekinthetı, mivel ez a forma elsısorban a kéziratos munkákat jellemzi. A zárójel (és for-

mai változata, a kettısponttal kombinálódó zárójel), a vesszıpár és a gondolatjelpár alkalma-

zása mögött funkcionálisan nem mutatható ki különbség. Az egyik vagy a másik írásjel al-

kalmazása a szövegalkotó, illetve a nyomda választásának tekinthetı. 

A megjegyzéseket az ábécé betőivel, arab számokkal, csillaggal és néha a már említett, 

az idézıjel formájához hasonlatos jellel jelölik. A jeleket a 17. század közepétıl elsısorban a 

szöveg mellett vagy közvetlenül a szövegrész után ismétlik meg. A 18. század végétıl viszont 

egyre inkább a szöveg alá kerülnek, és esetleg egy folyamatos vonallal is elválasztják a szö-

vegtıl. A jelek helyzetének változása utalhat arra a változásra is, amely a megjegyzés szöve-

gében megfigyelhetı. Feltehetı, hogy a szöveg alá kerülı jel azt a távolságot reprezentálja, 

amely az általa jelölt szöveg és a szövegegész között fennáll.  
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A vizsgált korszakban keletkezett magyar nyelvő nyomtatványokban a bető vagy tol-

dalék kihagyását aposztróffal jelölik. A rövidítések után pont, illetve a 17. század közepén 

olykor kettıspont áll. Utóbbit elsısorban a külföldön nyomtatott magyar nyelvő nyomtatvá-

nyokban alkalmazzák. Amikor a rövidítés releváns rész elhagyása miatt jön létre, a kihagyott 

betők helyére csillagokat vagy több pontot tesznek. 

A 17. század közepétıl a nem releváns szó, illetve szónál nagyobb terjedelmő részek 

kihagyását a sor közepén elhelyezett több rövid vonallal, az ún. kihagyásjellel jelölik. Az elsı 

ilyen formájú jel a 17. század közepérıl való. A releváns részek kihagyását a kihagyásjel mel-

let több gondolatjellel, illetve három vagy több ponttal is jelölhetik. A vizsgált korszakban 

nem mutatható ki a három írásjel között funkcionális különbség. Valószínőleg a nyomda vá-

lasztásának köszönhetı, hogy melyik jelölési módot alkalmazza a nyomtatott szövegben.  

A megszakítást kezdetben kihagyásjellel, majd a 18. század közepén három vagy több 

ponttal, a 18. század végétıl gondolatjellel jelölik a magyar nyelvő nyomtatványokban. A 

három jel egy ideig egymás mellett él, leghamarabb a kihagyásjel nem jelöli a megszakítást. 

A gondolatjel váltakozhat a három pontos jelölési móddal a 18. század végén. 

A kihagyásjel, a gondolatjel és a három vagy több pontos jelölési mód mind funkció-

ban, mind formában összekapcsolható. Bizonyos funkciókban a három jel megegyezik, for-

mailag pedig feltételezhetı, hogy a kihagyásjel összeolvadása eredményezi a gondolatjel for-

máját, illetve a kihagyásjel és a három pont formája között is összefüggés van, elıbbi esetben 

három vagy több vonásról, az utóbbi esetben három vagy több pontról van szó. A kihagyás-

jelbıl fejlıdhet ki a gondolatjel. A kihagyást és a megszakítást jelzı pontok feltehetıleg a 

kihagyott nevek helyett álló és a megszólítások rövidítésére használt két pontból fejlıdnek ki. 

A három jel kialakulásában és elterjedésében a magyar nyelvő nyomtatványokban a nyomdák 

beavatkozó és írásjel-használati egységesítı szerepe feltételezhetı. Mivel a megszakítás és a 

kihagyás a jelölés által válik felismerhetıvé, ezért az ezeket jelölı írásjeleket szintén a szöveg 

megértéséhez és értelmezéséhez dominánsan hozzájáruló eszközöknek lehet tekinteni. Feltéte-

lezhetı, hogy a nyomtatott szöveg azon saját  jelentésképzı elemeirıl van szó, amelyet a né-

ma olvasás mint befogadói folyamat eredményez abban az értelemben, hogy a kihagyás és 

megszakítás e befogadási folyamatban felismerhetıvé váljon.  

Az összetartozó szavak és szórészek jelölésére a nyomtatványokban kötıjelet használ-

nak. A kötıjel használatának elterjedése a 17. század közepétıl figyelhetı meg. Elterjedésé-

nek oka a szöveg befogadásának segítése. Ugyanakkor a 18. század végi nyomtatványokban 

az írásjel következetes használata gyengülni látszik. Ez ismét az olvasás befogadási folyama-

tával hozható összefüggésbe. Ekkor ugyanis az írásjel alkalmazását elıidézı ok, a szöveg 
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megértésének segítése, épp azt kívánja meg, hogy a kötıjelet, mivel zavarhatja a befogadást, 

mellızzék a nyomtatott szövegekbıl.  

Az elválasztást elválasztójel jelöli a magyar nyelvő nyomtatványokban. Ennek a for-

mája egy vízszintes rövid vonás a sor közepén. Formai változatával, a két párhuzamos víz-

szintes vonással csak igen ritkán, elsısorban a 17. század közepéhez idıben közel álló nyom-

tatványokban lehet találkozni. Mivel ez a forma inkább a kézírásos szövegekre jellemzı, ezért 

feltételezhetı, hogy azoknak a hatására alkalmazzák olykor a nyomtatványokban. Majd a 

nyomtatott szöveg – valószínőleg a nyomdai elıállítás könnyítése miatt – már rá jellemzı 

formát alakít ki. A felvilágosodás korában keletkezett nyelvészeti munkákban néha az idézı-

jelhez hasonló, két vonásból álló elválasztójel-formát is megemlítik. Ennek alkalmazását a 

vizsgált nyomtatványokban nem lehet megfigyelni. Ez a forma is elsısorban a kézírásos mun-

kákra jellemzı. A nyomtatványokban feltehetıleg azért nem alkalmazzák, mivel formája azo-

nos az idézıjellel, és ezért nem jelöli egyértelmően az elválasztás tényét.  

A 17. század közepétıl a 19. század elejéig keletkezett magyar nyelvő nyomtatványok 

írásjelhasználatának alakulása, bizonyos írásjelek megjelenése, a jelölések határozottabbá 

válása mind arra utalhat, hogy a nyomtatott szöveg a benne levı jelentésképzı elemeket írás-

jelek által felismerhetıvé és jelöltté kívánja tenni. Az írásjelek ezáltal a nyomtatott szöveg 

jelentéséhez, megértéséhez és értelmezéséhez járulnak hozzá. Alkalmazásuk alakulástörténete 

összekapcsolható a nyomtatott szöveg fejlıdésével, amelyet az olvasás mint befogadói folya-

mat elterjedése motivál.225   

6.2. A megjelölt idıszakban csupán az írásjelek alkalmazásának alakulásfolyamatát tudtam 

bemutatni. A dolgozat írásakor a témát erısen le kellett szőkítenem, néhány szempont bevo-

nása ugyanis szétfeszítette volna mind a tartalmi, mind a terjedelmi kereteket. Ugyanakkor 

szeretnék most ezekre is utalni. A korszakban keletkezett magyar nyelvő nyomtatványok 

száma miatt érdemes lenne a témát még több nyomtatvány vizsgálatával kiegészíteni. Lehet-

séges egy kisebb idıszakra is koncentrálni, és abban megvizsgálni a nyomda és az általa elı-

állított nyomtatvány kapcsolatát. Külön lehetne kutatni egy bizonyos írásjel funkciójának ala-

kulását. Egy, a korszakon átívelı nyomda munkájának részletes vizsgálatával a nyomda és a 

nyomtatott szöveg kapcsolata dominánsabbá válna. A kéziratos szövegek vizsgálatával össze 

lehetne hasonlítani a jelen munka eredményeit. Így – bár olykor a dolgozatban is utaltam erre 

– meg lehetne állapítani, hogy a két eltérı minıségő szöveg mikor és miért alkalmaz eltérı 

                                                 
225 A dolgozat alapján tehát láthatóvá válik, hogy az írásjel a metapragmatikai tudatosság jelölıeszközének te-
kinthetı. Az írásjelet ugyanis a beszélt nyelvi tevékenységtıl eltérı közegre, az írott nyelvi tevékenységre törté-
nı reflektálás igénye hozza létre és mőködteti. 
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vagy azonos írásjeleket. Mivel a dolgozat leszőkült a magyar nyelvő írásjelhasználat bemuta-

tására, és csak néha tudtam arra megjegyzést tenni, hogy az európai írásgyakorlat hatása is 

feltételezhetı a magyar írásjelhasználatban, érdemes lenne a korszakban keletkezett idegen 

nyelvő szövegek írásjelhasználatát vizsgálni, illetve a külföldi írásjelhasználatot elemzı mun-

kák eredményeit felhasználva, összehasonlítani a magyar írásgyakorlatot más nyelvek 

írásjelhasználati gyakorlatával. Az írásjeleknek a szöveg stílusában való szerepét is vizsgálni 

lehetne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Az idézett mővek jegyzéke***  

 

ABC 1797 = ABC könyvetske. A’ magyar országi apróbb oskolák’ hasznára készíttetett S. 

Patakon 1796. Wéber Simon Péter, Pozsony. 1797. 

ABC 1810 = ABC könyvetske. Melly a’ szabad királyi Rév-komárom városában lévc evang. 

reformátusok’ oskolájokban tanúló apróbb gyermekek’ számára nyomtattatott. Özv. 

Weinmüllerné, Komárom. 1810. 

Adámi Mihály 1760. Ausführliche. Schilgischen Erben, Bécs. 

                                                 
***  A szerzı neve akkor kerül kapcsos zárójelbe, ha az az eredeti nyomtatványon nincs feltüntetve. A szerzık 
megállapításához a Petrik-bibliográfiát és Szinnyei munkáját használtam fel. Ha a szerzı továbbra is ismeretlen, 
akkor csak a címet tüntetem fel a jegyzékben. A nyomda, a nyomtatási hely és a kiadás megállapításához a saját 
kutatásom eredményeit is felhasználtam. Ezeket a kiegészítéseket lábjegyzetben közlöm. 
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Adámi Mihály 1761. Institutiones grammaticae hungaricae. Bécs226. 

Adámi Mihály 1763. Ausführliche. Schilgischen Erben, Bécs.  

Ajtai A. Mihály 1771. márc. 17. Szent beszélgetés. Debretzeni Sámuel, Nagyenyed.  

AkH. 1832 = Magyar helyesírás’ és szóragasztás’ fıbb szabályai. Trattner J. M. és Károlyi 

István, Pest. 

Almanak 1812 = Magyar játék-szini Almanak 1812. Trattner, Pest. 

Álom 1783 = Álom magyarázó Kxnyvetske 1783. Ny. n., h. n. 

 

Ányos Pál 1793. A’ hóldhoz. In: Vályi András 1793. A’ Magyar Nyelvnek könnyen, és hasz-

nosan lehetö megtanílására vezetc rövid ösvény. Avagy sokféle gyakorlások példái a 

magyar könyvszerzık példáiból. Ny. n., Pest. 148. 

Apáczai Csere János 1653–55. Magyar encyclopaedia. Joannis Waesberge, Utrecht.  

Aszalay János 1793. Lessingnek meséi három könyvben. Hummel Dávid, Bécs.  

Báró Fáber Kristián Farkas 1759. Hadi embereknek oktatása. Akadémiai betőkkel, Kassa.  

Báróczy 1814 = Báróczynak Minden Munkáji. Újra kiadta Kazinczy Ferenc. Nyolczadik kö-

tet. Trattner János Tamás, Pest. 1814. 

Baróti Szabó Dávid 1800. Ortographia-, és Grammatica-béli észre-vételek a’ magyar 

prosodiá-val egygyütt. Weinmüller Bálint, Komárom.  

Báthory Gábor 1797. A’ Szenteknek igaz tiszteletek. Vagy ollyan Halotti Tanítás, mellyet a’ 

néhai nagy méltóságú római Sz. birodalombéli Gróf Széki Teleki Jósef […]  tett. Trattner 

Mátyás, Pest. 

Bél Mátyás 1731227. Der ungarische Sprachmeisterr. Kolozsvár. 

Benedeki Enyedi ó János 1801. Falusi emberek patikájaa’ falun lakó minden keresztyén val-

láson lévö tisztelendö papokhoz. Melyben a’ falusi embereknek leg-nevezetesebb nyava-

lyáinak orvoslások irattak meg. Hochmeister Márton, Kolozsvár. 

Benyák József Bernát 1816. Grammatica Hungarica. Sulzer János, Selmec. 

Beszéd 1768 = Istent dicsxitx Calasanctius Szent Jósef. Az az rxvid beszéd mellyet élx nyelven 

e szentnek tiszteletére mondott egy p×spxki vácz megyéb×l lévx plebános. Ny. n., Kalo-

csa. 1768.228 

Beszéd 1809 = Az idınek környül-állásaihoz alkalmaztatott beszéd, az haza szeretetérıl, 

vagy-is a patriotismusról. 1809. Ny. n., H. n. 

                                                 
226 Nyomdász nincs feltüntetve. A Petrik-bibliográfiában sem találni erre adatot. 
227 A Petrik-bibliográfia szerint az elsı kiadás 1729-ben Pesten készült. Az OSZK ezt a példányt viszont elve-
szettnek minısítette. Az 1731-es a második kiadás. 
228 A Petrik-bibliográfia szerint az érseki nyomdában készült. 
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[Bethlen Kata] 1726. Bujdosásnak Emlekezet Kxve. Lıcse.229 

[Bethlen Kata] 1828. Bújdosásnak emlékezet köve. Pest. 

[Bethlen Miklós] 1736. Mémoires historique du comte Bethlem-Niklos. Második kiadás. Jean 

Swart, Amsterdam. 

[Bethlen Miklós] 1804. Gróf Bethlen Miklós ifiukori életének, úgy Erdély Ország’ akkori Tör-

téneteinek tulajdon magától frantzia nyelven való le-irása. Magyarra fordíttatott és ki-

adatott […]. Református kollégium nyomdája, Kolozsvár.  

Bod Péter 1748. A Szent Bibliának históriája. Sárdi Sámuel, Szeben. 

[Bod Péter] 1760. Az Isten vitézkedı anyaszentegyháza állapotjának, és világ kezdetétül fogva 

a jelen való idıig sokféle változásinak rövid historiája. Im-Hof Rudolf János, Bázel.  

[Bod Péter] 1777. Az Isten vitézkedı anyaszentegyháza állapotjának, és világ kezdetétül fogva 

a jelen való idıig sokféle változásinak rövid historiája. Im-Hof Rudolf János, Bázel.230 

Böjthi Antal 1794. A’ nemes magyar nyelv irásának, és szólásának tudománnya, mely a’ 

jozan okosságnak, a’ nyelv tulajdonságának, ’s az erdéllyi jobb élésben lévö magyar-

ságnak törvénnyei szerént irattatott. Marosvásárhely.  

Comenius (Johannes Amos) 1658/1669. Orbis Sensualium Pictus trilinguis. Nürnberg. 

Comenius (Johannes Amos) 1685. Orbis Sensualium Pictus Trilinguis. Brewer Sámuel, Lı-

cse. 

Comico-tragoedia 1683. Brewer Sámuel, Lıcse. 231 

Comico-tragoedia 1699. Tótfalusi Kis Miklós, Kolozsvár.232 

Conjugii foedus…1658. Kassa233. 

Corpvs Grammaticorvm Lingvae Hvngaricae Vetervm 1866. Kiadta Toldy Ferenc. Pest. 

Czeglédi István 1659. Siralmas zarándoki járásbol, […]  haza érkezet Malach Doctornak; 

[…] Melach tudos Baráttyával valo Paj=társi Szo Beszéde. Sárospatak.234 

Csapó József 1791. Orvosló könyvetske. Füskúti Landerer Mihály, Pozsony és Pest. 

Cseh Márton 1656. Lovak orvosságos meg próbált új Könyvetskéje. Lıcse.235 

Dánkovsky Gergely 1814. A’ diadalmas Királyunkhoz. Ny. n., Bécs.236 

                                                 
229 Valószínőleg a Brewer-nyomdában készült (vö. 1. melléklet).  
230 Második kiadás (l. Szinnyei, Petrik-bibliográfia).  
231 A valószínőleg 16. századi mőnek az elsı fennmaradt nyomtatása (l. RMK I. 1305). 
232 A nyomtatványon nincs feltüntetve, hogy hányadik kiadás. Az RMK I. 1539 szerint a 16. századi mőnek az 
elsı ismert kiadása az 1683-as, lıcsei kiadás. 
233 Nyomda nincs feltüntetve. Valószínőleg a városi nyomdában nyomtatták (vö. 1. melléklet). 
234 A nyomtatványon nem szerepel nyomdász, de valószínőleg Rosnyai János nyomtatta (vö. 1. melléklet). 
235 A nyomtatványon nincs feltüntetve a nyomdász neve. Valószínőleg Brewer Lırinc nyomtatta (vö. 1. mellék-
let). 
236 Pontosan nem lehet megmondani, melyik nyomda nyomtatta, mivel Bécsben ebben az idıben több nyomda 
nyomtatott magyar nyelvő nyomtatványt. 
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DebrGr. 1795. = Magyar Grammatika, mellyet készített Debreczenbenn egy Magyar Társa-

ság. A’ Magyar Hírmondó íróinak költségével, Alberti betőivel, Bécs. 1795. 

Déézsi Lázár György 1763. Hór hegye. Páldi István, Kolozsvár.  

Diotallevi, Alexander 1763. Az igaz penitentzia-tartó bünösnak eleven példája, mellyet a 

penitentzia-tartó Dávid királynak példája, és az 50. zoltára-szerént minden meg-térö 

bünösnek hasznára olasz nyelven elöadott […] Magyarra fordita Molnár János. Nagy-

szombat.237 

[Döbrentei Gábor] 1829238. Pali és Minka olvasni tanul. Betük ismeretére ’s olvasásra tanító 

Ábéczés könyv képekkel. Jó kis fiúk és leáynkák számára. Füskúti Landerer Lajos, Pest. 

Dugonics András 1788. Etelka. Füskúti Landerer Mihály, Pozsony–Kassa. 

Dugonics András 1790. Arany pereczek. Füskúti Landerer Mihály, Pozsony és Pest. 

Dugonics András 1794. Toldi Miklós. Szomorú történet 3 szakaszokban. Jeles történetek. 

Mellyeket a magyar játékszínre alkalmaztatott 2 könyv. 1. könyv. Füskúti Landerer Mi-

hály, Pest. 

Édes 1793 = Édes Gergely’ Enyelgései 1793. Wéber Simon, Pozsony. 

Eszterházy Pál 1701239. Az Boldogságos Sz×z Maria Szombattya. Hörmann János, Nagyszom-

bat.  

Ettre Karchai Georgch Illés 1817/1821. A magyar helyes irás’ fc rendszabásairól. In: Jutalom 

feleletek a’ magyar nyelvrcl, a Magyar Nemzeti Museum 1815. 1816. 1817. esztendei 

kérdéseire II. kötet. Kiadta: Horvát István. Trattner János Tamás, Pest. 

Executio 1749 = Executio. Mellyet Annô 1736. 4. April. Szabad királyi Buda várában emlétett 

Tumultuáriuſok exceſſuſsaihoz ex Fxlsége kegyelmeſen alkalmaztatván. özv. Veronika 

Nottesteinné, Buda. 1749. 

Faludi Ferenc (ford.) 1748a. Istenes Jóságra és szerentsés boldog életre oktatott Nemes Asz-

szony. Akadémiai betőkkel, Nagyszombat.  

Faludi Ferenc (ford.) 1748b. Istenes Jóságra és szerentsés boldog életre oktatott Nemes Em-

ber. Akadémiai betőkkel, Nagyszombat.  

Faludi Ferenc (ford.) 1749. Istenes Jóságra és szerentsés boldog életre oktatott Nemes Ember. 

Veronika Nottenſteinné, Buda.  

                                                 
237 Valószínőleg az egyetemi nyomda nyomtatta (vö. 1. melléklet).  
238 A mő fedelén 1830 áll. 
239 Nem új kiadás, csak az 1691-es kiadás elé van az új címlap és az új ajánlás nyomtatva (l. RMK I. 1638).  
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Faludi Ferenc (ford.) 1771. Iſtenes jóságra, és ſzerentsés bóldog életre oktatott Nemes Urfi. 

Írta Anglus nyelven Dorell Jósef. Fordította Olaſzbúl Faludi Ferentz. A’ Jesus Társaság 

Académiai Collégiumának Bötüivel, Nagyszombat. 

Faludi Ferenc 1786. Konstantinus porfirogyenitusa. Faludy Ferenc költeményes maradványi. 

Egybe szedte, s elı beszédekkel, jegyzésekkel, és szükséges oktatásokkal meg bövítve 

közre botsátotta […]  Révai Miklós. 2. kötet. Elsı kiadás. Streibig József, Gyır. 

Faludi Ferenc (ford.) 1787a. Istenes Jóságra és szerentsés boldog életre oktatott Nemes em-

ber. Füskúti Landerer Mihály, Pozsony és Kassa. 

Faludi Ferenc (ford.) 1787b. Istenes Jóságra és szerentsés boldog életre oktatott Nemes em-

ber. Patzkó Ágost, Pozsony.  

Faludi Ferenc 1787c. Konstantinus porfirogyenitusa. Faludy Ferenc költeményes maradványi. 

Egybe szedte, s elı beszédekkel, jegyzésekkel, és szükséges oktatásokkal meg bövítve 

közre botsátotta […] Révai Miklós. Második megjobitatott nyomtatás. Loewe Antal, 

Pozsony.  

Faludi Ferenc 1787d. Téli éjtszakák. Patzkó Ágost, Pozsony. 

Fehérvári Sámuel [1752 és 1773 között]/1998. Institutiones. Kéziratos magyar nyelvtanok. 

Közzéteszi, a jegyzeteket és bevezetı tanulmányokat írta: Lırinczi Réka. Magyar 

Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 65–253. 

Fejér 1809 = Pest szabad királyi városa felfegyverkezett polgárihoz tartott beszéd a’ polgári 

hívségrcl felszentelt zászlóikhoz hiteltetésök’ alkalmatosságával 17. September 1809. 

Fejér György a’ pesti universitásnál hittudománynak oktatója által. Trattner Mátyás, 

Pest. 

Felsı-Bányai S. Mihály (ford.) 1651. A Leleknek Uti kxltsege. Zill, Gisbert és Ackersdyck, 

Theodorus, Utrecht.  

Felvinczi György (ford.) 1694. De conservanda bona valetudine. […] Az Anglia Orszagban 

lévx Salernitana Scholanak Jo Egessegrxl való megtartásnak módgyáról irott Kxnyve. 

Brewer Sámuel, Lıcse. 

Flóra 1807 = Ismeretlen szerzı240 1807. Flóra. II. és III. kötet. Pest241.  

Fohász 1781 = Penitentzia-tartó, az-az: büneit ſirató Léleknek keſerves Fohászkodása. Vác. 

1781. 

Földi János 1790/1912. Magyar Nyelvkönyv, avagy Grammátika. Közzétette: Gulyás Károly. 

RMK. 26. Budapest. 

                                                 
240 Az Elc-beszéd végén Pucz Antal áll. Az OSZK-katalógusa szerint a munkát Kis János szerkesztette.  
241 A nyomtatványon csak ez áll: N. Kiss István Könyv-árosnál.  
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G. Domby Sámuel (ford.) 1794. Orvosi tanítás a’ gyermekek’ nyavalyaiknak meg-

esmérésekrcl, és Orvoslásokról. Mellyet Svéciai nyelven írt Rosensteini Rosen Miklós, 

Most pedig Magyar nyelvre forditott az 1781-dik eſztendcbéli Göttingai negyedik német 

ki-adás ſzerint G. Domby Sámul. Füskúti Landerer Mihály, Pest. 

Gáti István 1815–1817/1821. Elmélkedés a’ magyar dialectusról, lexiconról, és helyes irásról. 

Jutalom feleletek a’ magyar nyelvrcl, a Magyar Nemzeti Museum 1815. 1816. 1817. 

esztendei kérdéseire  II. kötet. Kiadta: Horvát István. Trattner János Tamás, Pest. 

Gyarmathi Sámuel 1794. Okoskodva tanitó magyar nyelvmester I. Hochmeister Márton, Ko-

lozsvár. 

Gyöngyösi László (ford.) 1657. A’ Keresztyeni Vallasnak Fundamentumi. Meinard, Dreunen, 

Utrecht. 

Gyöngyösi István 1664. Mársal Társalkodó Muranyi Venvs. Kassa.  

Haller János (ford.) 1751. Harmas Istoria. Második kiadás. Spaiser Domonkos Ferenc, Po-

zsony. 

História 1776 = História. Melly Magában foglalja Vitéz Hunyadi János nemzetsége eredetét. 

Landererné Katalin, Buda. 1776. 

Horváth Ferenc 1700. Apologia Fratrum Unitariorum. Unitárius egyház nyomdája, Kolozs-

vár. 

[Horváth János]242 1796. Az Istennek imádása. Veszprém, Számmer Mihály. 

Igazság 1783 = Az igazság’ bújdosása’ Históriája. Ny. n.243, Vác. 1783. 

Illei János 1767. Salamon, Ptolemaus, és Titus. Akadémiai betőkkel, Kassa.  

Illei János 1789. Tornyos Péter. Fársángi Játék. Wéber Simon Péter, Komárom és Pozsony. 

Illyés András 1743. Keresztyéni életnek példája. Akadémiai betőkkel, Nagyszombat. 

Intze 1759 = Igaz, tökélletes, és végre mennyei békeséget nyert Úri férjfiú, […]  Hadadi 

Vesselényi István úr önagysága […] , kinek meg-hidegedett teſte felett […]  Halotti 

tanitást tett Intze Mihály. Páldi István, Kolozsvár. 1759. 

[Jankovich Miklós] 1829. Werbcczi Istvánt Igazságnak Fénnyében helyhezteti W. J. M. 

Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István, Pest.  

K. M. Mérei Sándor (ford.) 1796. M.∗  D.∗ Protreptikonja magyarul. Füskúti Landerer Mi-

hály, Pest. 

Kabai Bodor Gellért 1682. Hegyes ysztxn a’ Sátánnak Angyala. Rosnyai János, Debrecen. 

                                                 
242 A szerzı a Bevezetı aláírása alapján következtethetı ki. 
243 A nyomdát egyértelmően nem lehet megállapítani, mivel ekkor két nyomda is mőködött a városban (vö. 1. 
melléklet).  
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Kájoni János 1676. Cantionale catholicum. Ferences nyomda, Csíksomlyó. 

Káldi György (ford.) 1626. Szent Biblia. Formika Máté, Bécs.  

Kamarási György 1747. Emlékezet’ Kxvei. S. Pataki József, Kolozsvár. 

Kassai József 1817. Magyar Nyelv-tanító könyv. Nádaskay András, Sárospatak. 

Kazinczy 1789 = Hívatalba vezetx Beszéd, mellyet a’ Kassai Tudománybeli Megye’ Nemzeti 

Oskoláinak leg-elsx Királyi Visitatoraihoz tartott Kazinczy Ferentz, Tettes Abaújvár és 

Sáros Vármegyék Törvény-Táblájok’ Bírája, mint a’ meg-nevezett Oskoláknak Királyi 

Diſtictualis Inspectora. Ellinger János József, Kassa. 1789. 

Kazinczy Ferenc 1793. Herdernek Paramythionjai. Széphalmy Vince244, Széphalom. 

Kerényi Ferenc (szerk.) 2000. A magyar színikritika kezdetei 1790–1837. Mundus Egyetemi 

Kiadó, Budapest. 

Kéri Sámuel 1660. A Boldog Szőz Zsoltár-Könyve. Bécs245. 

Kesergı vers 1759 = Szomorú kesergö versei L. B. Hadadi Vesselényi Polikséna kis-

aszszonynak.  Páldi István, Kolozsvár. 1759. 

Két krónika 1761 = Két krónika. Az elsx: Stilfrid Cseh-országi királyról. A’ másik: Brunczvik 

Stilfrid fiáról, csehek királyáról. Landerer Ferencz Leopold, Buda. 1761. 

Két krónika 1786 = Két krónika. Az elsö Stilfrid tseh-országi királyról. A’ másik Bruntzvik 

Stilfrid fiáról, tsehek’ királyáról. Ny. n., Vác. 1786. 

Két krónika 1839 = Két krónika Stilfrid és Bruntzvik tsehek Királyiról. Gyurián és Bagó, Bu-

da. 1839. 

KGr. [17–18. század]/1998 = Kolozsvári Grammatika [17–18. század]. Kéziratos magyar 

nyelvtanok. Közzéteszi, a jegyzeteket és bevezetı tanulmányokat írta: Lırinczi Réka. 

Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 1998. 13–63. 

Király Jakab (ford.) 1654. Mise-nem-mise. Gevers Bálint, Kassa. 

KMGr. 1797 = Kisded magyar grammatika. Melly még a’ Magyar Oskolában lévc, de a’ De-

ák Oskolákra igyekezc Kisded Tanulóknak, olly véggel kéſzíttetett, hogy a’ Deák nyelv 

Meſterſégét majd könnyebben tanúlhassák. Wéber Simon Péter, Pozsony. 

Kolmár József 1817/1821. Próbatétel a’ magyar helyesírás philosophiájára. Jutalom feleletek 

a’ magyar nyelvrcl, a Magyar Nemzeti Museum 1815. 1816. 1817. esztendei kérdéseire 

II. kötet. Kiadta: Horvát István. Trattner János Tamás, Pest. 

Komáromi Csipkés György 1653. Az Kereszteny Isteni-Tudománynak […]  rxvid summaia. 

Swol Janos, Utrecht. 

                                                 
244 A név Kazinczy Ferencet jelöli. 
245 A nyomda nem megállapítható. 
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Komáromi Csipkés György 1655. Hungaria illustrata. Joannis á Waesberge, Utrecht. 

Kövesdi Pál 1686. Elementa Linguae Hungaricae. Brewer Sámuel, Lıcse. 

Laurier, De. 1783. A szentséges Pápa hatodik Pius elejbe terjesztett írás. De L. frantzia 

irásából forditotta németh nyelvre Rautenstrauch, nyomtattatott Bétsben, 1782. eszten-

dıben. Difficile est veritatem non dicere. Ezen német forditásból pedig magyar nyelvre 

fordíttatott, és nyomtattatott. Református kollégium nyomdája, Kolozsvár. 

Levelezıkönyv 1834 = Magyar grammatika különös tekintettel az orthographiára és levelezı-

könyv. Közhasznú ismeretek oskolája 1. Literaturai Intézet, Kassa. 1834. 

Lippai János 1674. Calendarivm Oeconomicum Perpetuum. Brewer Sámuel, Lıcse. 

M. Kovács János 1742. A’ magyar Kronikának rövideden lerajzolt sommája. Spaizer Domon-

kos Ferenc költségével, Pozsony.  

Málnási László 1758. Bethlen Klára, […]  a’ kinek N. Szeben K. Vároſsában lett utólsó 

Tiſzteſség-tételekor, Halotti együgyü tanitást tett Malnási Lászlo. Páldi István, Kolozs-

vár. 

Málnási László 1759. Templum tri-unitatis. Az az: Szent-háromság’ egy Isten temploma. Sárdi 

Sámuel, Nagyszeben. 

Márton István 1829. Fiú és leány gyermeki ábétze. Kilencedik kiadás. Streibig Leopold, Gyır. 

Medgyesi Pál 1653. Erdely s’ egesz Magyar nep egymás után tsak hamar hamar érkezett 

Harmas Jajja s’ Siralma. Szenci Kertész Ábrahám246, Várad. 

Medgyesi Pál 1658. ytxdik Jaj, Es Siralom. […] 1657-ben Sáros Pataki Egyházban, és ez 

szomoru alkalmatosággal hirdettetett Bxjti némely Praedicátiokkal, ’s kxnyxrgéssel 

egyetemben […]. Rosnyai János, Sárospatak. 

Medgyesi Pál 1660. Magyarok Hatodik Jajja. Rosnyai János, Sárospatak. 

Medgyesi Pál 1677. Praxis Pietatis. Hatodik kiadás. Veresegyházi Szentyel Mihály, Kolozs-

vár. 

Medgyesi Pál 1684. Lelki A Be-ce. Székesi Mihály247, Keresd. 

Méhes kert 1759. = Ángliai méhes kert. […] Mellyet ki-adott Ángliai nyelven Gedde János. 

Most pedig Német nyelvbxl Tekéntetes Nemes Szattmáry király Gyxrgy Magyar nyelvre 

forditott, ’s maga k×lxnxs jegyzéſeivel-is meg-nagyobbitott. Bauer Károly József, Eger. 

1759. 

Mennyei jutalma 1759 = Földi rövid pállya-futásnak örökké tarto Mennyei jutalma. Páldi 

István, Kolozsvár. 1759. 

                                                 
246 Az 1653-as sárospataki kiadás utánnyomata (vö. RMK I. 880). 
247 A nyomtatványon ugyan nincs feltüntetve, de ez valószínőleg a negyedik kiadás (vö. RMK I. 775). 
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Menyország kapuja 1672 = Meny-ország kinyittatott Edgyetlen-edgy Szoros Kapuja.248 Ve-

resegyházi Szentyel Mihály, Kolozsvár. 1672. 

Mészáros Ignác 1772. Buda várának viszsza-vételekor a’ Keresztények fogságába esett egy 

Kartigam névu Török kis-aszszonynak ritka, és emlékezetes Történeti. Landerer Mihály, 

Pozsony.  

Mészáros Ignác 1778. Buda várának viszsza-vételekor a’ Keresztények fogságába esett egy 

Kartigam névü Török kis-aszszonynak ritka, és emlékezetes Történeti. Kollmann József 

Ferenc, Kolozsvár. 

Mészáros Ignác 1780. Buda várának viszsza-vételekor a’ keresztények fogságába esett egy 

Kartigam névü török kis-aszszonynak ritka, és emlékezetes Történeti. Második kiadás. 

Landerer Mihály, Pozsony–Kassa. 

MGr. 1791 = Magyar Grammatika vagy-is Haza Nyelvnek gy×keres meg-tanúlására való inté-

zet ugyan a’ Magyar Nemzeti Oskolák számára249. Egyetemi nyomda, Buda. 1791. 

MGr. 1808 = Magyar Grammatika, mely ffképpenn a’ deák nyelv tanúlására készőlı magyar 

gyermekek számára íródott. Csáthy György, Debrecen. 1808. 

N. Borosnyai N. Zsigmond 1771. A’ Sz. János Apostol’ választott Úr aszszony a’ párja. 

Debretzeni Sámuel, Nagyenyed. 

Nánási L. István 1670. Sz× Titka. Veresegyházi Szentyel Mihály, Kolozsvár. 

Nedeliczi Váli Mihály 1792. Házi orvos szotárotska, az az bető szerént magyarúl szólló orvos 

könyvetske. Streibig József, Gyır. 

Némethi Mihály 1676. Mennyei Tárház kulcsa.250 Veresegyházi Szentyel Mihály, Kolozsvár. 

Némethi Mihály 1679. Mennyei Tar-Haz Kulcsa.251 Brewer Sámuel, Lıcse. 

Némethi Mihály 1685. Mennyei Tarhaz Kulcsa.252 Töltési István, Debrecen. 

Némethi Mihály 1703. Mennyei Tárház Kulcsa. Vincze György, Debrecen.  

Nyéki Vörös Mátyás 1701. A földi részeg szerentsének állhatatlan lakodalmában tombolok 

jóra intö Tsengety×je.253 Tótfalusi Kis Miklós, Kolozsvár. 

Otrokocsi Fóris Ferenc 1682. Kereſt alatt nyxgx Magyar Izraelnek Hála-adó és kxnyxrgx 

Imadsagi. Kolozsvár.254 

                                                 
248 Valószínőleg a harmadik kiadás (vö. RMK I. 915). 
249 Az OSZK katalógusa szerint ez Bél Mátyás munkája. A Petrik-bibliográfia ezt nem támogatja. A munka 
eredete további kutatást igényel. Mivel a nyomtatványon nincs feltüntetve a szerzı, ismeretlen szerzı munkája-
ként kezelem. 
250 Második kiadás (l. RMK I. 1149). 
251 Harmadik kiadás (l. RMK I. 1149). 
252 Ötödik kiadás (l. RMK I. 1149). 
253 Az RMK I. 664. szerint ez a második kiadás. A kiadásokat összevetve viszont ez az ötödik kiadás (1. Po-
zsony, 1636; 2. Kolozsvár, 1690; 3. Lıcse, 1692; 4. Kolozsvár, 1695; 5. Kolozsvár, 1701). 
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Pápai Páriz Ferenc 1690. Pax corporis, az az: Az emberi Testnek belsx Nyavalyáinak Okairól, 

Fészkeirxl, s’ azoknak Orvoslásának módgyáról való Tracta. Némethi Mihály, Kolozs-

vár. 

Pápai Páriz Ferenc 1701. Pax corporis, Az-az: Az emberi Testi Nyavalyáinak Okairól, 

Fészkeirxl, ’s azoknak Orvoslásának módgyáról való Tracta. Lıcse.255 

Pápai Páriz Ferenc 1708. Dictionarium Latino-Hungaricum. Brewer Sámuel, Lıcse. 

Pápai Páriz Ferenc 1762. Dictionarium latino-hungaricum. Egyetemi nyomda, Nagyszom-

bat256. 

Pápai Páriz Ferenc 1782. Dictionarium hungarico-latinum. Szeben257. 

Pápai Páriz Ferenc 1801. Dictionarium ungaro-latino-germanicum, olim studio Alberti Mol-

nár. Francisci Páriz-Pápai et Petri Bod conscriptum.  Hochmeister Márton és Landerer 

Mihály, Pozsony258.  

Pápai Páriz Imre 1657. Keskeny Vt. Major Márton, Gyulafehérvár.259 

Pápai Páriz Imre 1662. Keskeny Vt. Rosnyai János, Sárospatak.260 

Pápai Páriz Imre 1671. Keskeny út. Veresegyházi Mihály, Kolozsvár.261 

Pápai Páriz Imre 1689. Keskeny ut. Brewer Sámuel, Lıcse.262 

Pápai Páriz Imre 1719. Keskeny út. Miskolczi Ferenc, Debrecen.263 

Pápai Páriz Imre 1724. Keskeny út. Viski Pál, Debrecen.264 

Pápai Páriz Imre 1751. Keskeny út. Margitai János, Debrecen.265 

Pápai Páriz Imre 1772. Keskeny út. Margitai István, Debrecen.266 

Pápai Páriz Imre [1792u.]. Keskeny-út. Máramarossi Gottlieb Antal, Vác.267 

                                                                                                                                                         
254 A nyomtatványon a nyomdász nincs feltüntetve, de valószínőleg Némethi Mihály nyomtatta (vö. 1. mellék-
let). 
255 A nyomtatványon harmadik kiadás van megjelölve, de az RMK I. szerint ez a negyedik kiadás (l. RMK I. 
1636). A nyomdász nincs feltüntetve. Valószínőleg a Brewer-nyomdában készült (özv. Brewer Zsófia vezette 
ekkor a nyomdát) (vö. 1. melléklet). 
256 Második kiadás (l. Petrik-bibliográfia). 
257 Negyedik kiadás (l. Petrik-bibliográfia). Valószínőleg id. Hochmeister Márton nyomtatta (vö. 1. melléklet).  
258 Ötödik kiadás (l. Petrik-bibliográfia). 
259 Második kiadás (l. RMK I. 920). 
260 Harmadik kiadás (l. RMK I. 997). 
261 Negyedik kiadás (l. RMK I. 1116). 
262 Ötödik kiadás (l. RMK I. 1377). 
263 A 18. századi kiadások közül ez az elsı kiadás. Valószínőleg a munka hatodik kiadása (l. Petrik-bibliográfia). 
264 A 18. századi kiadások közül ez a második kiadás. Valószínőleg a munka hetedik kiadása (l. Petrik-
bibliográfia). 
265 A 18. századi kiadások közül ez negyedik kiadás. Valószínőleg a munka kilencedik kiadása (l. Petrik-
bibliográfia). 
266 A 18. századi kiadások közül ez az ötödik kiadás. Valószínőleg a munka tizedik kiadása (l. Petrik-
bibliográfia). 
267 A 18. századi kiadások közül ez a hetedik kiadás. Valószínőleg a munka tizenkettedik kiadása (l. Petrik-
bibliográfia). 
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Pápisták 1657 = Papistak meltatlan ×ldxzése a vallásért. Szenci Kertész Ábrahám, Nagyvá-

rad. 1657. 

Patikai 1792 = Patikai Lukátsnak Oktatásai. Landerer Katalin, Pest és Buda. 1792. 

Pázmány Péter 1673–74. Imádságos kxnyv. Egyetemi nyomda, Nagyszombat. 

Pázmány Péter 1674. Imádságos kxnyv. Brewer Sámuel, Lıcse.  

Pereszlényi Pál 1682. Grammatica Linguae Ungaricae. Egyetemi nyomda, Srnensky, 

Matthias, Nagyszombat. 

Pius 1783 = A’ szentséges pápa hatodik Pius eleibe terjesztett írás. De Laurier Frantzia írá-

sából fordította németh nyelvre Rautenstrauch, nyomtattatott Bétsben 1782. 

Eſztendöben. […]  Ezen német fordításból pedig magyar nyelvre fordíttatott, és nyomtat-

tatott. A Református Kollégium betőivel, Kolozsvár. 1783. 

Ponciánus 1653 = Ponciánvs Tsaszar Historiáia.268 Brewer Lırinc, Lıcse. 1653. 

Pöna [1800k.]269 = Pöna, vagy: a’ disznó fejÊ leányzó tsudálatos története. Nyomtattatott a’ 

moſtani folyó Eſztendfben. Ny. n., h. n. [1800k]. 

Prédikáció 1759 = Halotti prédikátzió, az elsö mártir Sz. Istvánnak halálát meg-elözött meny-

nyei jelentésröl. Páldi István, Kolozsvár. 1759. 

[Rájnis József]270 [179?]271. Beste lél-e Karaffi! Ny. n., h. n.  

[Révai Miklós]272 1779a. A’ magyar nyelv tanításának két részei. Az igaz kimondás, és az igaz 

írás a’ nemzeti oskolákra alkalmaztatva. Buda. 

[Révai Miklós] 1779b. Az ékes irásnak a nemzeti oskolákra alkalmaztatott eleji. Buda. 

[Révai Miklós] 1780273. A’ magyar nyelvnek helyes írása és ki-mondása-felcl kettcs tanúság 

a’ vagy Ortográfia. A’ nemzeti oskolák számára. Buda. 

 [Révai Miklós] 1782274. ABC könyvetske a nemzeti iskoláknak hasznokra. Egyetemi nyomda, 

Buda. 

Révai Miklós 1803. Elaboratior Grammatica Hvngarica I. Trattner Mátyás, Pest. 

[Révai Miklós] 1838. ABC Könyvetske a’ falusi iskoláknak hasznára. Buda. 

                                                 
268 A nyomtatványon nincs feltüntetve, de az RMK I. 872 szerint ez a harmadik kiadás.  
269 L. Petrik-bibliográfia. 
270 L. Szinnyei. 
271 L. Szinnyei.  
272 Mivel a mő szövege megegyezik [Révai Miklós]: A’ magyar nyelvnek helyes írása és ki-mondása-felcl kettcs 
tanúság a’vagy ortográfia. A’ nemzeti oskolák számára (Buda, 1780) címő munkájával, ezért feltételezem, hogy 
csak a mő címe változott meg az új kiadás alkalmával. 
273 Szinnyei szerint ez a második kiadás. Az elsı kiadást Nagykárolyban 1778-ban nyomtatták. A Petrik-
bibliográfia, Éder (1972: 285) és Federmayer (2000: 199) viszont ezt jelölik meg elsı kiadásként. Az OSZK 
állományában csak az 1780-as példány található meg. 
274 Éder (1972: 285) és Federmayer (2000: 199) szerint ez a harmadik kiadás (1. kiadás: Pozsony, 1777; 2. ki-
adás: Buda, 1780).  
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Roland 1851 = Roland’ Három legényének története. Bucsánszky Alajos, Pest. 1851. 

Rozgonyi József 1797. Drágalátos részekbcl öszve-állíttatott Ditscsség Koronája. Trattner 

Mátyás, Pest. 

Rövid példa 1749 = Rxvid példa. Miképpen x Fxlsége kegyes Királyunk kegyelmeſen ratificált 

Sententiája szerént. özv. Veronika Nottenſteinin, Buda. 1749.  

[Sámbár Mátyás] 1661. Harom idvxsséges kerdes.275 Egyetemi nyomda, Schneckenhaus 

Menyhart Venceszló, Nagyszombat.  

Siderius János 1690. Kisded Gyermekeknek való Catechismus.276 Kassai Pál, Debrecen. 

Szaller György 1793. Hungarica Grammatica latine et germanice. Füskúti Landerer Mihály, 

Pozsony. 

Szathmari Pap Zsigmond 1755. A’ Bárány’ életének kxnyve. S. Pataki József, Kolozsvár. 

Szegedi Lénárd Ferenc 1674. Cantvs Catholici […]. Magyar és Déák, Keresztyeni Catholivs 

Enekek. Jezsuita akadémiai nyomda, Kassa. 

Szent Kananea = H. D. J. 1758. Szent Kananea vagy tsudahitü siró-fenissa aszszony Páldi 

István, Kolozsvár. 

[Szent-Mártoni Bodó János]277 1783. História avagy igen sgép [szép] példa a’ Tékozló fiúról. 

Melly a’ verſeknek, és az elöbbeni betük fogyatkozásának meg-jobbitásával ismét nyom-

tatásban ki-botsáttatott. Ny. n. 278, Vác.  

Szınyi Nagy István 1675. Martyrok Coronaja. Kolozsvár279.  

[Szınyi Nagy István] 1695. Magyar Oskola, mellynek mesterségével az okos és serény Tanitó, 

kiváltképen az idösbeket, irás olvasásra XII. órák alatt meg-taníthattya. Tótfalusi Kis 

Miklós, Kolozsvár. 

Tárház 1773 = Az Isten mindenhatóságának tárháza. Az-az: Szent Anna a’ bóldogságos Sz×z 

Mária édes annyának tiszteleti. Csiksomlyó Klastrom, Csíksomlyó. 1773. 

Tárkanyi B. J. (szerk.) 1852. Egri A. B. C. és Olvasó könyv. 2. bıvített kiadás. Eger, az Érseki 

Lyceum betőivel.  

Teleki 1797 = R. Sz. B. Gróf Széki Teleki László 1797. Buzgó fiúi tiszteletnek ’s szeretetnek 

Emlékezet Kcve. Trattner Mátyás, Pest. 

                                                 
275 Az RMK I. 979 szerint ez az elsı kiadás. 
276 A mő eredetijének átdolgozott kiadása. 
277 L. Petrik-bibliográfia. 
278 Valószínőleg az Ambró-nyomdában készült (vö. 1. melléklet).  
279 Valószínőleg Veresegyházi Szentyel Mihály nyomtatta (vö. 1. melléklet). 
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Teleki József 1817/1821. Eggy tökélletes magyar szótár’ elrendeltetése, készitése módja. Ju-

talom feleletek a’ magyar nyelvrcl, a Magyar Nemzeti Museum 1815. 1816. 1817. esz-

tendei kérdéseire II. kötet. Kiadta: Horvát István. Trattner János Tamás, Pest.  

Tolnai F. István 1679. Igaz Keresztyéni és Apostoli Tudomány s’ vallás Utára vezetx és az el-

tévelyedésrxl jó Utban hozó Kalauz. Veresegyházi Mihály, Kolozsvár. 

Tormássi János 1797. Hazáját és az Isten’ házát. Buzgóan szeretc Nehemiás’ Emlékezete. 

Avagy Néhai Nagy Méltóságú R. Sz. B. Gróf Széki Teleki Jósef Úr’ { Excellentziájának, 

[…]  utolsó halotti pompája’ alkalmatosságával tett ſzomorú tanítás. Trattner Mátyás, 

Pest. 

Tótfalusi Kis Miklós (ford.) 1694. A Napnyugati India. Tótfalusi Kis Miklós, Kolozsvár. 

Tótfalusi Kis Miklós 1697. Apologia Bibliorum. Tótfalusi Kis Miklós, Kolozsvár.  

Tsengetyü 1784 = Az fxldi részek szerentséinek álhatatlan lakodalmában tombolak jóra intx 

tsengetyüje. Ny. n., Buda.280 1784. 

Tsétsi János 1708. Observationes Ortographico Grammaticae. Brewer Sámuel, Lıcse. 

Vajda Sámuel 1772. A’ mi urunk Jesus Kristusnak élete I. Landerer János Mihály, Pozsony. 

Vályi András 1789. A’ norma és a’ levél író. Füskúti Landerer Mihály, Kassa. 

[Vályi András] 1793. A’ Magyar Nyelvnek könnyen, és hasznosan lehetö megtanílására vezetc 

rövid ösvény. Avagy sokféle gyakorlások példái a magyar könyvszerzık példáiból. Ny. 

n.281, Pest. 

Vályi András 1798. A magyar nyelvnek grammatikája. Pest. Fol. Hung. 612. 

[Váraljai Lırinc] 1659. Tekéntetes es Nemzetes Vaji Ibranyi Ferencznek Temetése. Rosnyai 

János, Sárospatak. 

Vargyasi 1759 = Méltoságos L. B. Vargyasi idösb Daniel István Úr’ vigasztaló levele […]  

méltoságos L. Báronissa Vargyasi Dániel Polikséna aszszonyhoz. Páldi István, Kolozs-

vár. 1759. 

Varjas, Ioannes 1784. Iosepho II. Imperatori Pio, Felici, Avgvsto, sacratissimae svae 

Maiestati. Franc. Ignatii Ambro, Vác. 

[Vég-Veresmarti Sámuel]282 1797. Drága Talentomnak, akarat ellen való el-ásása. Trattner 

Mihály, Pest. 

                                                 
280 A Petrik-biliográfia alapján ez a második kiadás. A nyomdát nem lehet megállapítani, mivel ebben az évben 
több nyomda is dolgozott Budán (vö. 1. melléklet).  
281 A nyomdát nem lehet pontosan megállapítani, mivel ebben az évben Pesten több nyomda is mőködött (vö. 1. 
melléklet).  
282 A fedılapon nincs szerzı feltüntetve. Az elıszó alatt viszont Vég-Veresmarti Sámuel neve áll. 
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[Verseghy Ferenc] 1793. Mi a’ poézis? és ki az igaz poéta? Egy rövid elmélkedés. Landerer 

Katalin, Buda. 

Verseghy Ferenc 1805. A’ tiszta magyarság, avvagy a’ csínos magyar beszédre és helyes 

írásra vezérlc értekezések. Patzkó Ferenc, Pest. 

[Verseghy Ferenc] 1816. Magyar Ortografía, avvagy Írástudomány, mellyben a Magyar 

betÊknek helyes kimondása, és írása taníttatik, Bevezetés gyanánt a’ Magyar Nyelvtu-

dományra. A’ nemzeti Oskolák’ ſzámára. A Magyar Királyi Universitás betőivel, Buda. 

Verseghy Ferenc 1818. Magyar Grammatika, avvagy Nyelvtudomány. A’ királyi M. 

Universitás BetÊivel, Buda. 

Veszelszky Antal 1795. A’ Magyar országi méh-tartás rövid tudománnya. Marmarossi 

Gottlieb Antal, Vác. 

Veszelszky Antal 1801. Házi orvosságok. Marmarossi Gottlieb Antal, Vác. 

Világi énekek 1785 = Négy szép új világi énekek. Ny. n., h. n. 1785.  

Verbıczi István 1698. Decretum Latinô-Hungaricum. Kolozsvár283. 

Zágoni Aranka György (ford.) 1768. A’ Keresztyén Léleknek halál’ félelmei ellen való Orvos-

ságai, némely bóldog ki-múlásra való ſzükséges kéſzületekkel. Irattattak Frantzia nyel-

ven Drelincourt Károly által. Debreceni Sámuel.284 

Zobbotin Lajos 1774. Bóldog sorsú, ’s leg-nagyobb Méltóságú Szolga. Azaz: Az hamis Vilá-

got meg-vetx, és magát az ISTEN-nek ſzólgálattyára kxtelezx embernek Szerentsés 

állapottya. Streibig Gergely János, Gyır. 

Zrínyi Miklós 1651. Adriai tengernek Syrenaia. Kosmerovi Máté, Bécs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
283 A nyomdát nem lehet pontosan megállapítani, mert ebben az évben több nyomda is mőködött Kolozsvárott 
(vö. 1. melléklet).  
284 A nyomdászból következtetve, a munkát valószínőleg Nagyenyeden nyomtatták (vö. 1. melléklet). 
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