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Abstract: Self-destructive behavior is a complex phenomenon behind which several biological, 
psychological and social factors take cover. This behavior is accompanied with verbal or 
nonverbal suicide signals/warnings from the appearance of suicide thoughts up to the 
commitment of suicide. In my study, giving an outline of the parts of my Ph.D. thesis, I analyze
suicide notes of 152 persons having committed suicide, from the point of view of the theory of 
communication. Wanting to discover the coding characteristics of the message of a suicide 
person, I focus on the question of negation and denial. I emphasize that negation can not only 
be means of expressing denial but those expressing order, request, conditionality and linguistic 
stereotypes, too. According to my hypothesis, the negative grammar is not an evitable, but only 
a preferred concomitant of the suicide communication.
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1. B evezető  

A tradicionálisan értelmezett tagadás – többoldalú analízis alapján –
egy rendkívül bonyolult problémakör. A tagadás lehet „valami állított 
dolognak a tagadása,” azaz az állítással szemben valami másodlagos, amit 
a nyelvi jelrendszerben is jelölni kell. Az állítást könnyebb megérteni 
pszichológiai értelemben, mint a tagadást (Bernáth László, Révész György 
szerk. 1994, 259). Ez egybecseng Karácsony Sándor (1938, 13) 
meghatározásával: „Ha a beszélő közlése a hallgató képzeletbeli képeit nem 
szaporítja, hanem fogyasztja (ha tehát nem az a célja, hogy a hallgató lásson 
maga előtt egy képzeletbeli képet, amelyet eddig nem látott, hanem az, hogy 
ne lásson többé valamit, amit eddig látott): tagadás a neve.“ A definícióban
nem nehéz észrevenni, hogy a tagadás mechanizmusa nem más, mint 
valamely létező (tárgy, dolog, fogalom, tulajdonság stb.) elutasítása, vagy 
elvetése, meglétének tagadása. Ugyanakkor a negáció kifejezhet 
utasítást/parancsot, kérést, feltételességet vagy egyszerűen nyelvi 
sztereotípiát. 

Az előzőekből az következik, hogy az elutasítás tényét nem egyedül a 
negáció vagy egyedül a tagadás képes megvalósítani. A negáció a beszéd 
kifejezési, a tagadás pedig a beszéd tartalmi síkján érvényesül. A 
közfelfogás, és bizonyos mértékig a nyelvtanári gyakorlat szerint minden 




