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Brdar Mario
Úton Apgartól Zidanig és azon is túl a konstrukciók színes világában,

avagy miért kell Prágába menni?

Előadásom kiindulópontja egy egyszerű összehasonlítás bizonyos angol igei konstrukciók és ezek 
magyar megfelelői között. Már kevés példa alapján is látható, hogy a lehetőségek a magyar-
ban vagy kevésbé színesek, mint az angolban, vagy pedig, más értelemben, jóval színeseb-
bek. Ez figyelhető meg az eponimikus igei konstrukcióknál is, melyekben egy tulajdonnév 
tárgyként jelenik meg egy sematikus jelentésű ige mellett. Az alábbiakban látható, hogy
a magyarban gyakran hiányoznak a közvetlen (strukturálisan megfelelő) ekvivalensek.

(1) I got to hold him for a moment then he was moved to the weigh scale and they did 
the apgar then.

(2) Az Apgar-tesztet a születés után 1 perccel és 5 perccel végzik el.
(3) A szöveg annyiban tévedett, hogy nemcsak ABC testinget csinálnak a csecsemőknél, 

hanem annál átfogóbb tesztet: apgar-tesztet. 
(4) Egyébként mindenképpen be kell mennie azoknak is akik bábával szülnek, mert:

anyakönyvezik a babát, megvizsgálják, apgar tesztet csinálnak,…
(5) … addig a babát apgarozták, mérték…

Hasonló eredményre jutunk a funkcióigés (ún. terpeszkedő) szerkezetek angol‒magyar kontrasz-
tív elemzése során is:

(6) In the winter of 1990-91 he made an attempt to climb the Rupal Face of Nanga
Parbat…

(7) Alonso tesz még egy utolsó, elkeseredett próbálkozást a Ferrarinál
(8) No more oil, and then their country starts coming to a stop, including their military,

which is their largest oil consumer.
(9) Az ország lassan leáll, beleértve a hadsereget is, amelyik a legnagyobb fogyasztó.

A rezultatív szerkezetek angol‒magyar egybevető vizsgálata során sem állapíthatunk meg mást:

(10) Former Secretary of State Hillary Rodham Clinton has refused to turn her email ser-
ver over to an independent third party and claims she has wiped the server clean,…

(11) Bennett és Trouba véresre verte egymást.
(12) Vésővel kockává formálta.

Mivel a fenti konstrukciók két nyelvre alapozott elemzésének eredményeképpen a korrelációk ér-
dekes mintázata rajzolódik ki a szemünk előtt (melynek képe még több nyelv bevonása után még 
tovább élesedne), meg kell kérdeznünk magukat, hogy ez vajon a véletlen műve-e, és triviálisnak 
tekinthető-e, vagy pedig mindez valamilyen mélyebb összefüggést rejt. Mindenesetre, úgy tűnik, 
hogy pillanatnyilag a puzzle darabjai még nem rendeződnek össze koherens képpé, mivel hiány-
zik egy olyan mélységű és granularitású integratív kognitív nyelvészeti modell, melynek keretein 
belül összefüggéseikben és átfogóan vizsgálhatnánk a fent említett vagy hasonló nyelvi jelensége-
ket, történetiségükben és a nyelvhasználat pillanatnyi dinamikájában is. A kognitív nyelvészeten 
belül jelenleg több egymástól elszigetelt földdarab azonosítható, melyeknek művelői általában 
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egy-egy jelenség vizsgálatára szakosodnak, sőt még ezeken belül is egymástól gyökeresen eltérő 
művelési módokat alkalmazó csoportok különülnek el egymástól, melyek a különböző megmun-
kálási módokat a hiányzó kommunikáció következtében ‒ vagyis más csoportok publikációinak 
ignorálása miatt ‒ nem vetik össze egymással, és így azok előnyeit és hátrányait nem mérlegelik.

Míg mindezidáig nem készült még kognitív szempontokat figyelembe vevő átfogó 
nyelvtipológiai javaslat, ironikusnak tűnhet, hogy generatív nyelvészek legalább egyet a három fenti 
szerkezet közül próbáltak összefüggésbe hozni egy másik nyelvi jelenséggel ‒ melyet alapjában 
véve a kognitív nyelvészet keretein belül fedeztek fel először ‒, ami nem más, mint a mozgásesemény 
Talmy-féle tipológiája (Talmy 1985, 2001a, b). Míg azonban a kognitív nyelvészek nem látták 
meg az összefüggést az adott nyelvi „szindróma” különböző tünetei között, addig a generatív 
nyelvészek valójában összekeverték egy szinten a tüneteket és az „anamnézist” (Snyder 2001). 

Előadásomban megkísérlem feltárni a kognitív és funkcionális nyelvészeti elméletek integ-
rációs lehetőségeit és egy olyan bővebb elméleti keretet kidolgozni, melybe beleemelem a prágai 
kommunikációs dinamizmus fogalmát, illetve a centrifugális és centripetális állítmány koncepció-
ját is (Curme 1931, Mathesius 1961, Vachek 1961). Az így kialakított egységes, holisztikus elméleti 
keret nemcsak a fenti konstrukciók megfelelő finomságú és tipológiailag adekvát integratív leírását 
teszi lehetővé, hanem más konstrukciók és más jelenségek összefüggéseinek koherens kezelését is. 

Kulcsszavak: konstrukciós grammatika, eponimikus igei konstrukció, funkcióigés szerkezet, rezultatív
szerkezet, mozgásesemények tipológiája, prágai funkcionalizmus 
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Kertész András
Nyelvleírás és tudományelmélet: új problémák

A nyelvtudomány fő áramlatainak változásait jelentős mértékben motiválták tudományelméleti
megfontolások és alakították tudományelméleti viták. 

Nyelvészet és tudományelmélet e viszonyának korai megnyilvánulása a történeti-össze-
hasonlító nyelvészet azon törekvése volt, hogy a nyelvtudományt a kor természettudományának, 
mindenekelőtt a darwinizmussal fémjelzett biológiának a módszertanához igazítsa (l. pl. Tsiapera 
1990). A saussure-i fordulat mögött is egészen nyilvánvaló tudományelméleti motiváció húzódott 
meg, mely azonban nem valamely természettudomány módszertanát kívánta a nyelvtudomány 
számára követendő mintaként javasolni, hanem – Simone (2004) szemléletes kifejezésével –
„Saussure álmát” próbálta megvalósítani: a nyelvtudomány önálló tudománymódszertanának 
kialakítását a Comte hatását tükröző pozitivista háttérfeltevésekkel (Seuren 2017). A bloomfiel-
dizmus és a neo-bloomfieldizmus módszertanát az analitikus tudományelméleten belül a logikai 
pozitivizmus induktív módszertana határozta meg, míg a generatív nyelvészetét a Syntactic Struc-
tures tanúsága szerint az analitikus tudományelmélet deduktív-hipotetikus elméletfelfogása (Bach 
1962, Allan 2003). Noha a tudományelméletnek a nyelvtudományra gyakorolt hatása hullámzó 
volt, amennyiben egyes időszakokban némileg gyengült, más periódusokban erősödött, a tizenki-
lencedik századi kezdetektől a mai napig az elfogadott metaelmélet abban az értelemben játszott 
konstruktív szerepet a nyelvtudomány fejlődésében, hogy befolyásolta a tárgytudományos problé-
mák tartalmát, a nyelvtudományi kutatás célját és a cél elérését szolgáló módszertan kidolgozását.

Az utóbbi mintegy két évtized nyelvtudományát nagyon élénk tudományelméleti viták 
jellemzik. Dominánsnak vélt grammatikaelméletek rendülnek meg az élesen felvetett, meg-
oldatlan tudományelméleti problémák következtében, és nyilvánvalóvá válik a korábbiaktól 
különböző, új metodológiák kidolgozásának igénye. Azonban, bár e viták a jelenlegi nemzet-
közi szakirodalom homlokterében állnak, a hazai grammatikaírás nem vesz róluk tudomást.  

A hazai recepció hiányára tekintettel az előadás célja a problémafelvetés: az, hogy 
általánosságban és magas absztrakciós szinten bemutassa azoknak a tudományelméleti prob-
lémáknak egy részét, amelyek ismerete jelenleg szükséges feltétele a nyelvleírásnak. 

Kiindulópontként az előadás áttekinti a tudományelmélet utóbbi évtizedekben leját-
szódó szemléletváltását, a diszciplínaspecifikus tudományelméletek kialakulását, majd bemutatja
a következő problémákat és a közöttük fennálló összefüggéseket:

• az adat-/evidencia-probléma a nyelvleírásban,
• adattípusok integrációja a nyelvleírásban,
• konvergáló és divergáló evidencia a nyelvleírásban,
• legitimációs stratégiák a nyelvleírásban,
• grammatikák összehasonlítása,
• az ellentmondások kezelése a nyelvleírásban,
• érvelési hibák a nyelvleírásban.

Ugyanakkor az előadás nem vállalkozik a következőkre:

• Nem kívánja a hazai nyelvtudomány említett lemaradásának okait feltárni.
• Nem célja, hogy a tudományelméleti reflektálatlanságból következő hiányosságokat 

a magyarországi nyelvtudományban tételesen kimutassa. 
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• Nem fejti ki a felvetett problémák – korábbi publikációkban már részlegesen tárgyalt 
(l. pl. Kertész–Rákosi 2012, Kertész et al. (eds.) 2012, Kertész–Rákosi (eds.) 2014, 
Kertész et al. (eds.) 2019) – megoldási lehetőségeit.

Kulcsszavak: adatforrás, konvergáló evidencia, divergáló evidencia, introspekció, érvelési hiba

Válogatott irodalom 
Allan, Keith 2007. The Western classical tradition in linguistics. Equinox. London.
Arppe, Antti – Gaëtanelle, Gilquin – Glynn, Dylan – Hilpert, Martin – Zeschel, Arne 2010. Cognitive 

corpus linguistics: five points of debate on current theory and methodology. Corpora 5: 1–27.
Bach, Emmon 1965. Structural linguistics and the philosophy of science. Diogenes 51: 111–128.
Featherston, Sam 2007. Data in generative grammar: The stick and the carrot. Theoretical Linguistics

33: 269–318.
Hacking, Ian 1996. The disunities of the sciences. In Galison, Peter – Stump, David (eds.): The disu-

nity of science: Boundaries, contexts, and power. Stanford University Press. Stanford. 37–74.
Haider, Hubert 2009. The thin line between facts and fiction. In Featherston, Sam – Winkler, Susanne 

(eds.): The fruits of empirical linguistics. Vol. 1. Process. de Gruyter. Berlin – New York. 75–102.
Haider, Hubert 2018. On Minimalist theorizing and scientific ideology in grammar theory.

Preprint August 2018. DOI: 10.13140/RG.2.2.15886.82242. 
Haug, Matthew C. (ed.) 2014. The armchair or the laboratory? Routledge. London – New York.
Janda, Laura A. (ed.) 2013. Cognitive linguistics: The quantitative turn. de Gruyter. Berlin – Boston.
Kertész, András – Rákosi, Csilla 2012. Data and evidence in linguistics: A plausible argumentation

model. Cambridge University Press. Cambridge.
Kertész, András – Rákosi, Csilla (eds.) 2014. The evidential basis of linguistic argumentation.

John Benjamins. Amsterdam–Philadelphia.
Kertész, András – Schwarz-Friesel, Monika – Consten, Manfred (eds.) 2012. Converging data sources in 

cognitive linguistics. Elsevier. Amsterdam etc. = Special Issue of Language Sciences 34/6: 651–778.
Kertész, András – Moravcsik, Edith – Rákosi, Csilla (eds.) 2019. Current Approaches to Syntax:

A Comparative Handbook. de Gruyter. Berlin – New York.
Podesva, Robert J. – Sharma, Devyani (eds.) 2014. Research methods in linguistics. Cambridge

University Press. Cambridge. 
Sampson, Geoffrey R. 2007. Grammar without grammaticality. Corpus Linguistics and Linguistic Theory

3: 1–32.
Seuren, Pieter A. M. 2017. Saussure and Sechehaye: Myth and genius. A study in the history of linguistics

and the foundations of language. Brill. Leiden–Boston.
Schlesewsky, Matthias 2009. Linguistische Daten aus experimentellen Umgebungen: Eine multiex-

perimentelle und multimodale Perspektive. Zeitschrift für Sprachwissenschaft 28: 169–178.
Schönefeld, Doris (ed.) 2011. Converging evidence: Methodological and theoretical issues for linguistic

research. Benjamins. Amsterdam–Philadelphia.
Simone, Raffaele 2004. The object, the method, and the ghosts. Remarks on a terra incognita.

The Linguistic Review 21: 235–256.
Tsiapera, Maria 1990. Organic metaphor in early 19th century linguistics. In Niederehe, Hans-Josef – Koer-

ner, E. F. K. (eds.): History and historiography of linguistics. Benjamins. Amsterdam–Philadelphia.



13

Ladányi Mária
A nyelvi leírás néhány kategóriájának és terminusának értelmezése 

eltérő nyelvelméleti keretekben

A nyelvi leírás csak látszólag a tények objektív, elméletfüggetlen leírása. Egyrészt mind gya-
korlati, mind elméleti szempontból vitatható, hogy mi számít ténynek, illetve adatnak; más-
részt a nyelvi leírásban használt kategóriák jellege, a terminusok fogalmi tartalma, a vizsgálat 
módszertani kérdései még akkor is a háttérként szolgáló nyelvelmélettől függenek, ha ez az el-
mélet explicit módon nem jelenik meg a leírásban (vö. pl. Korpuszvita 2007, Kertész–Rákosi 
2007, Imrényi 2009). Emellett a nyelvleírási problémák többnyire olyan általánosabb kérdés-
felvetésekhez kötődnek, amelyekre csak koherens elméleti keretben lehet válaszokat, illetve 
magyarázatokat keresni. Mindezek miatt ugyanannak a jelenségnek a leírása és magyarázata a 
különböző nyelvelméleti modellekben jellegzetesen eltérhet egymástól. Előadásomban néhány 
ilyen jelenséget vizsgálok meg közelebbről a formális generatív grammatika (pl. Chomsky 
2002/1957, 2015/1965, Webelhuth (ed.) 1995, É. Kiss – Kiefer – Siptár 2003, Nádasdy 2006) 
és a funkcionális kognitív nyelvészet (pl. Langacker 1987, 2008, 2009, Talmy 2000, Tolcsvai 
Nagy – Ladányi (szerk.) 2008, Tátrai 2011, Tolcsvai Nagy 2013, Tolcsvai Nagy (szerk.) 2017) 
elméleti modelljében és nyelvleírási módjában – az utóbbi irányzatra helyezve a hangsúlyt. A 
vizsgált jelenségek háttereként bemutatom a két irányzat megközelítésmódját a nyelv és kul-
túra, a nyelv és nyelvhasználat, a nyelvtan és a szókincs, valamint az alak és a jelentés viszo-
nyához, kiemelve ezek közül a nyelvi rendszer és nyelvhasználat kérdéskörét, amelyen belül 
elsősorban az autonóm rendszer vs. használat alapú rendszer (Barlow–Kemmer 2000, Gries–
Stefanowitsch (eds.) 2006), valamint a produktivitás és a gyakoriság (pl. Bauer 2005, Plag–Dal-
ton-Puffer–Baayen 1999, Bybee 2007) fogalmát és szerepét tárgyalom. A fenti témák mellett 
áttekintek továbbá néhányat a nyelvi leírás elméleti keretektől függő eszköztárából és eljárásai-
ból, olyan fogalmakon keresztül, mint például a szabály vs. séma; mélyszerkezet, felszíni szer-
kezet és szerkezeti átalakítások vs. konstrukciók, sémák és a séma megvalósulásai (Langacker 
1987, 2008, 2009, Tolcsvai Nagy 2013, Tolcsvai Nagy (szerk.) 2017). A tárgyalt fogalmak meg-
világításához elsősorban a saját kutatási területemről, a morfológiából (pl. Taylor 2002, Tuggy 
2005), illetve a saját kutatásaimból (Ladányi 2007, 2008, 2017) vett anyagokat használok fel.

Kulcsszavak: nyelvi leírás és nyelvelméleti keretek, nyelvi rendszer és nyelvhasználat, autonóm rendszer és 
használat alapú rendszer, produktivitás és gyakoriság, szabály és séma
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Tolcsvai Nagy Gábor
Két-ség az egységben: a nyelvi alak–jelentés párok

használati alapú leírása

Az előadás a funkcionális és kognitív nyelvelméletek azon – részben mögöttes – kérdését 
teszi nyílttá, amely a nyelvi szerkezetek ontológiájának duális természetű, strukturalista, 
tágabban formális értelmezésére válaszol. Ezek a válaszok az alak–jelentés párok kettős-
ségében főképp az alábbi tényezőket veszik figyelembe a formális duálisságot (és az alak
elsőbbségét) meghaladandó, részben külön-külön, részben egymással összefüggésben:

• a szimbolizációs viszony alak és jelentés között,
• a motiváció alak és jelentés között (például ikonikusság),
• az alak (forma) inherensen sematikusan jelentéses volta,
• a jelentés elsődlegessége (az alak jelentést konstruál meg, általános kognitív elvek 

révén, alak és jelentés egyaránt fogalmi struktúrákban tárolódik),
• a kontinuumelv (lexikon, morfológia és szintaxis szimbolikus szerkezetek kontinuu-

mát alkotják).

A fenti tényezőket támogató elméleti belátások közül az alábbiak lényegesek:

• a nyelvi és nem nyelvi minták feldolgozása és tanulása integrált módon történik,
• a nyelv használati alapú rendszer, szoros kapcsolat van a nyelvi szerkezetek és a szerkeze-

tek megvalósulásai között, a produkció és a megértés integrált része a nyelvi rendszernek,
• a nyelv környezeti alapon működik, a kontextus szabályszerű tényezői konvencionali-

zálódnak, a nyelvi kifejezések kontextusérzékenysége valószínűségi alapon működik,
• a nyelvi egységek kognitív rutinok, mentális aktiváció visszatérő mintái,
• a szerkezetnek műveleti természete van.

Az ekképp alakuló nyelvleírások egyszerre támaszkodnak a nyelvtudomány, a pszichológia és 
az agykutatás összetartó eredményeire, szintéziseket keresve.

Vajon az ekképp kidolgozott nyelvelméletek, leíró nyelvtanok és az általuk alkalmazott 
tudományfilozófiák mennyire képesek meghaladni a duális nyelvszemléletet (és vele együtt a 
duális világleírást), illetve valóban lehetséges-e monista nyelvleírás? Az előadás e kérdésre a vá-
laszt egyetlen leíró témakör vázolásával mutatja be, azt vizsgálva, hogy a temporalitás, közelebbről 
a megértett és feldolgozó idő, az időbeli lehorgonyzás, az ennek alapot adó embodiment és az en-
nek közeget adó referenciakeret miképp működik a konceptualizáló nézőpontjából, és mindez ho-
gyan ragadható meg a maga műveleti és szerkezeti, konstrukciós egységében, objektivizációs és 
szubjektivizációs szintjeiben, többek között az Osiris Nyelvtan komplex eljárásában, elsősorban a 
háromdimenziós mondatmodellben. Az így körvonalazott vizsgálat egyik kiemelt témája a tempo-
ralitás feldolgozási módjainak köre: van-e más művelet a szekvenciális és összegző mód mellett? 
Az előadás kitér az adat adattá minősítésének módszereire, a kutatási hozzáférés, az intuíció és 
az introspekció e témakörbeli kérdésére, az általánosítás, a lényegiség és összetettség tényezőire.

Kulcsszavak: alak–jelentés pár, duális nyelvszemlélet, háromdimenziós mondatmodell, használati alapú
nyelvészet, konstrukció, temporalitás a nyelvben
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Babarczy Anna – Balázs Andrea – Krizsai Fruzsina
Beszédaktusok megértése óvodás korban

 
A funkcionális nyelvészeti irányzatok közös alapvetése, hogy a pragmatika a nyelvtan szerves 
része, tudományterületként sem határolódik el élesen a nyelvleírás más aspektusaitól (Langacker 
1987). Az elmúlt évtizedek kísérleti eredményeire épülő álláspontok (Bernicot–Laval 2004, 
Schultze–Grassmann–Tomasello 2013, Honan et al. 2015) azonban megoszlanak azzal kapcsolat-
ban, hogy kimutathatók-e összefüggések általános kognitív és nyelvi készségek és a pragmatikai 
kompetencia között. Munkánk ebbe a diskurzusba illeszkedik óvodások beszédaktus-megérté-
sének kísérletes vizsgálatával. A beszédaktusok sikeres feldolgozásának a mérésére 68 3–6 év 
közötti gyermekkel és 12 felnőtt kontrollszeméllyel folytattunk kísérletet. A résztvevők 18 rövid 
szituációt néztek végig, amelyekben az egyik szereplőtől direkt vagy indirekt kérés hangzott el 
(különböző nyelvtani összetettséggel), vagy pedig verbális inger nélküli egyszerű vagy bonyolult 
inferencia segítette őket a kérés megértésében. A szituációt követően négy kép közül kellett ki-
választaniuk a kérésnek megfelelőt. Általános kognitív képességeket három standardizált teszttel 
mértünk (munkamemória működése, zavaró hatások kizárása, nyelvtani szerkezetek megértése).

A beszédaktusos feladatban és a nyelvi szerkezetekre vonatkozó teszten nyújtott teljesít-
mény között erős korreláció áll fenn. Ez azt mutatja, hogy a beszédaktusok sikeres alkalmazásba 
vétele összefügg a nyelvtani szerkezetek megértésével: azok a gyerekek dolgozták fel sikeresen a 
beszédaktusos helyzetet, akik a nyelvtani szerkezetek megértésében is jobban teljesítettek. Azt talál-
tuk emellett, hogy a verbális inger nélküli szituációk megértése a legnehezebb, a legkönnyebb pedig 
az egyszerű szerkezetű direkt kérés. Noha a választott vizsgálati módszer természetéből adódóan a 
beszédaktusok kontextus- és médiumfüggő megértését méri, a nyelvtani teszttel kimutatott korre-
láció a nyelvtan emergens jellegének tanulásos elsajátítására is rámutathat: azok a gyerekek, akik 
jobban teljesítettek a nyelvtani teszten, az indirekt beszédaktusokkal is sikeresebben boldogultak.

Kulcsszavak: beszédaktus, óvodás kor, általános nyelvi készségek, pragmatikai kompetencia
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Bajzát Tímea Borbála
„Ami többnek akar látszani” – az akar, a tud és a mer segédigés konstrukciók 

szórendi vizsgálata funkcionális nyelvelméleti keretben
 
Az előadásban bemutatott korpuszalapú kutatás célja az, hogy hozzájáruljon a segédigeség jobb 
megértéshez úgy, hogy komplex módszertannal elvégzi három segédigés szerkezet szórendi 
vizsgálatát. A vizsgálat kerete a funkcionális kognitív nyelvelmélet (Langacker 2008, Tolcsvai 
Nagy 2013), mivel ez használatalapú megközelítéssel, a nyelvi változásra is érzékeny prototí-
puselvű nyelvészeti kategorizációval (Tolcsvai Nagy 2010) alkalmas a jelenség árnyalt értel-
mezésére és leírására. Az előadás bemutatja a tud + főnévi igenév, az akar + főnévi igenév és 
a mer + főnévi igenév segédigés kompozitumszerkezet szórendi vizsgálatát három különböző 
korpusz alapján. A szórendi elemzés Imrényi András viszonyhálózati mondatmodelljét (Imrényi 
2017) használja fel, és annak terminusaival írja le a korpuszadatokban megfigyelhető szóren-
di mintázatokat. A modellben lehetővé válik mind a szemantikai-műveleti szempontok, mind 
a szórend szempontjának érvényesítése egységes, többdimenziós ábrázolással, ezáltal összetet-
tebb leírás adható a korábbi, strukturális elemzésekkel összevetve (vö. Kálmán et al. 1989). A 
modell továbbá – az alapbeállításhoz viszonyítva eltérési fokok mentén – skaláris leírást tesz 
lehetővé (Imrényi 2017). A komplex magmondat fogalmának alkalmazásával (Imrényi 2017) a 
névszói igemódosító, az igekötőhöz hasonlóan (Kiefer 2003), a mag komponenseként kezelhető.

A korpuszadatokat a Magyar Nemzeti Szövegtárból (v2.0.5), a Magyar Történeti Magá-
néleti Korpuszból és a Magyar Generatív Történeti Szintaxis adatbázisából vételeztem. A minták 
lekérése során törekedtem segédigénként száz- vagy kétszázas véletlen minták vételezésére. A 
három különböző nyelvtörténeti kort reprezentáló mintavétel lehetőséget ad arra, hogy a három 
vizsgált kompozitumszerkezet szórendi mintázatait az időbeliség perspektívájában összevessem, 
és hozzájáruljak a szórendi konstrukciók változási folyamatának feltárásához és megértéséhez. 

Kulcsszavak: szórend, segédige, főnévi igenév, viszonyhálózati mondatmodell, kompozitumszerkezet, mag-
mondat, igemódosító
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Bajzát Tímea – Ballagó Júlia – Hauber Kitti – Havasi Zsuzsanna – 
Szlávich Eszter – Simon Gábor

Az igealak köré szerveződő metaforák szerkezeti sajátosságai

Az előadás abból a kutatásból mutat be egy specifikus szeletet, amely a metaforikus kifejezé-
sek korpuszbeli azonosítása köré szerveződött (előzményként l. Deignan 2008, Stefanowitsch 
2006, Babarczy–Simon 2012). Az ELTE MetaID kutatócsoport a magyar nyelvre adaptálta Ge-
rard Steen és munkatársainak MIPVU módszerét (l. Steen et al. 2011), amely egy szótár alapú 
jelentés-egyértelműsítő eljárás az indirekt jelentésként értelmezett metafora annotálásához. A ku-
tatócsoport az eredeti módszert a magyar nyelv sajátosságaihoz igazította, így kiegészítette azt a 
potenciálisan metaforikus kifejezések szerkezetét feltérképező annotációs címkékkel: elsősorban 
az igealak és argumentumai, másodsorban az inflexiós elem és a szótő, továbbá a birtokos szerke-
zetek tekintetében. A kialakított módszerrel megjelöljük egy szövegben a metaforikus kifejezése-
ket és e kifejezések jellemző szerkezeteit, illetve a szerkezettípusok megoszlását is feltérképezzük.

Az előadás egy több mint 900 szövegszóból álló próbakorpusz kézi, illetve online anno-
tálásának eredményeiről számol be. Bemutatja röviden a módszert, majd részletezi a feltárt szer-
kezetek jellegét és arányát. Ezt követően az igei metaforákat helyezi a középpontba, a következő 
szempontok mentén: (1) milyen argumentumokra terjed ki a metaforizálódó igei jelentés, (2) a kor-
puszbeli nominálisok mennyire jellemző argumentumai az adott igének, (3) van-e összefüggés az 
igealak kollokálódási mintázatai és a vizsgált korpuszban megfigyelhető metaforizálódása között.

A kutatás a kutatói korpusz mellett az MNSz2 adataira és a Mazsola korpuszlekérdező
felületről nyerhető adatokra is támaszkodik. A vizsgálat alapvető tézise, hogy az igealakok metafo-
rikus használatba vétele visszatérő mintázatokat mutat, ezek a mintázatok pedig hatékonyan feltár-
hatók az annotálás során. A metaforikus kifejezések azonosítása kiindulópontja lehet a további
korpuszalapú és korpuszvezérelt kutatásoknak.
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Benczes Réka
Hangalaki motiváció a szóalkotásban

A modernkori nyelvtudomány hajlamos az üzenet tartalmára helyezni a hangsúlyt, háttérbe szo-
rítva annak formai, alaki tulajdonságait. Az elmúlt évtizedekben az a (hibás) szemlélet alakult ki, 
hogy az ún. referenciális funkció (Jakobson 1960) egyben a nyelv „alapfunkciója” is (l. Waugh 
1980), ami azzal járt, hogy számos meghatározó munkában a Jakobson által azonosított többi 
funkciót – például a poétikait, amely az üzenet formai, hangalaki szempontjaira fókuszál – a nor-
málistól eltérőnek, sőt deviánsnak minősítették. Kutatások sora bizonyította azonban, hogy érzé-
kenyek vagyunk a nyelv hangzására. A hangalak motiváló hatással bír a nyelv több szintjén (erről 
részletesen l. Tolcsvai Nagy (szerk.) 2017), és kihatással lehet döntéseinkre, cselekedeteinkre is. 
Mindennapos nyelvhasználatunkat áthatja a poétikai funkció, éppen ezért a referenciális funkció-
val való szembeállítása nemcsak megalapozatlan, de nem is ad valós képet a nyelv működéséről.

Az előadás alapfelvetése, hogy a szóalak befolyással bír a jelentésre – ezt a jelensé-
get hangalaki motivációnak nevezzük. A hangalaki motiváció azokra a fonológiai körülmé-
nyekre utal, amelyeknek köszönhetően nem önkényes kapcsolatok alakulhatnak ki a) hang-
alak és jelentés (pl. hangutánzó és hangfestő szavak: sziszeg, cammog) és b) hangalak és 
hangalak (pl. alliteráló és rímelő összetételek: bababörze, nászfrász) között (l. Benczes 2019). 
Az előadás során 1) korábbi véleményekkel ellentétben (pl. Zwicky–Pullum 1987, Baldi–
Dawar 2000) rámutatunk a hangalaki motiváció alapvető és központi szerepére a szóalkotás-
ban; és 2) a kognitív nyelvészeti, illetve konnekcionista modellel összhangban (Gonnermann
et al. 2007) a morfémát egy olyan, kevésbé rigid kategóriaként azonosítjuk, amely képes a
kevésbé szokványos vagy atipikus szóalkotási sémákat is magában foglalni. 
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Bibok Károly
Alternálódó igei szerkezetek lexikai-konstrukciós megközelítésben

Szintaktikai alternációról akkor beszélhetünk (vö. Kiefer 2007), amikor egy igével lehetséges 
egy szintaktikai szerkezet, és ugyanazzal az igével lehetséges egy másik szintaktikai szerkezet 
is. Jelentésük szinonim vagy előre jelezhető módon különbözik egymástól. Akik nem tartják 
megfelelőnek a különböző konstrukciókban megjelenő jelentések felsorolását, vagy a lexikai (pl. 
Rappaport Hovav – Levin 1998), vagy a konstrukciós (pl. Goldberg 2006) elképzelést képviselik.

A jelen előadás a szintaktikai alternáció magyarázataként a lexikai-konstrukciós el-
járást ajánlja, amely nem tekinti az adott jelenséget kizárólagosan lexikainak vagy konst-
rukciósnak. Felismerve a szintaktikai alternáció kettős természetét, kiküszöböli a lexikai és 
konstrukciós megközelítés egyoldalúságát, és egyúttal integrálja azok előnyös tulajdonsá-
gait. Az előadás az új, komplex koncepciót három igeosztály példáján keresztül mutatja be. 

A) A mozgás módja és iránya, azaz igék (hagyományosan) emelkedő vonzatszámmal:
(1) A labda (a medence szélén) pattog.
(2) A labda a medence szélére pattog.

B) Lokatív alternáció, azaz igék ugyanannyi vonzattal:
(3) Péter zsírt ken a kenyérre.
(4) Péter zsírral keni a kenyeret.

C) Az eszköz és az alany váltakozása, azaz igék (hagyományosan) csökkenő vonzatszámmal:
(5) Rita betörte az ablakot egy kalapáccsal.
(6) A kalapács betörte az ablakot.

Az előadás második részében a lexikai-konstrukciós koncepció és a lexikai pragmatika össze-
függéseit vizsgálom Bibok 2017-ből kiindulva, valamint a koncepció egészének metaelméleti
értékelését kísérlem meg Kertész–Rákosi (2012) plauzibilis érvelési modelljének alapján. A
lexikai-konstrukciós koncepciónak a rivális elméletekkel szembeni előnyös tulajdonságai:
1) az alternálódó konstrukciókban előforduló igék jelentése egyetlen alulspecifikált reprezen-
tációval megragadható, valamint 2) a benne szereplő enciklopédikus információk alapul szol-
gálnak a különböző konstrukcionális jelentések számára.
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Brdar-Szabó Rita
Rezultatív mikrokonstrukciók és morfológiai vetélytársaik

elmélet és empíria egységében

Előadásom témája az utóbbi időben egyre intenzívebben kutatott rezultatív konstrukciós csa-
lád (Peña Cervel 2016) viselkedésének egy olyan részterülete, amely eddig még nem került a 
figyelem középpontjába, mégpedig két rezultatív mikrokonstrukció és ezek morfológiai ve-
télytársainak az esete. A mikrokonstrukció terminust Traugott (2008) és Traugott–Trousdale 
(2010) szerint használom. A következő példák felvillantják az előadásban vizsgált jelenségeket:

(1a) Karikára vágjuk a kolbászt.
(1b) Felkarikázzuk a kolbászt.
(1c) ?Karikázzuk a kolbászt.
(2a) A tojásokat habosra keverjük a cukorral.
(2b) A nokedlihez a tojásokat kicsit felhabosítjuk, […]
(2c) A tojásokat habosítjuk a cukorral.

Az (1a) alatti példa az N-ra/-re + vágást kifejező ige konstrukcióját szemlélteti, a (2a) alatti az
Adj-ra/-re + ételmegmunkálást kifejező ige konstrukcióját, (1b–c) és (2b–c) pedig az ezekkel
rivalizáló morfológiai szerkezeteket mutatja be – igekötős, illetve szuffixummal képzett igé-
ket –, melyek páronként egymás között is vetélkednek egymással, bizonyos pillanatnyi approxi-
matív szinonímia, illetve részleges funkciómegoszlás formájában. 

Az előadásban a gasztronómiai és konyhatechnikai diskurzus különböző szövegtípu-
saiból összeállított saját korpusz alapján végzett empirikus vizsgálatok eredményeit kívánom 
összefoglalni. A kutatás középpontjában a fent említett szintaktikai és morfológiai rivalizációk  
mikrokontextusainak dokumentálása és elemzése áll. A következő szövegrészlet egy ilyen mik-
rokontextust szemléltet:       

(3) A salátát csíkokra vágjuk, az almát felkockázzuk, a póréhagymát karikázzuk, a sajtot 
vékony szeletekre vágjuk, majd az egészet óvatosan összeforgatjuk.
https://www.eletforma.hu/receptek/normandiai-salata/ [2019. jan. 19.]

Az empirikus vizsgálat deszkriptív hozadékát végül az aktuális konstrukciós grammatikai diskur-
zus rezultatív szerkezetekre vonatkozó eredményeinek tükrében fogom értelmezni.
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Csontos Nóra
A mondás aktusának konstruálása:

A mond, mond vmit, mond vminek, mondja, [hogy] elemző bemutatása

A metapragmatikai tudatosság kérdése a mondás aktusán keresztül is elérhetővé válik, hiszen
a megnyilatkozó önmaga vagy egy másik megnyilatkozó beszédtevékenységéhez is reflexíven
viszonyulhat (Verschueren 1999: 187–198, Tátrai 2017: 1048–1051). 

Az előadás kognitív funkcionális keretben (Tolcsvai Nagy (szerk.) 2017) a mondás
aktusát megvalósító prototipikus ige konstruálási lehetőségeivel foglalkozik. Először – az idé-
zés nyelvi tevékenységét is magába foglalva – a perspektiváló megalkotási módokra koncentrál, 
és a mond Sg3 jelen és múlt idejű, kijelentő módú alakjainak elemzését végzi el az MNSz2 
szövegtípusonként 200-200 adatból álló véletlen listája és a Google találati listája alapján. A 
vizsgálat elsősorban a következő szempontok mentén szerveződik: a) a kontextualizáció mér-
tékével összefüggésben az ige mellett megjelenő bővítmények, diskurzusjelölők, b) az idéző 
részben / kontextualizáló főmondatban megjelenő mutató névmási lehetőségek és azok össze-
függése a mellékmondatban kifejtésre kerülő tartalommal; továbbá röviden reflektál c) az ige-
idők motiváltságára. Ezen vizsgálati tényezőkhöz kapcsolódóan az előadás d) a konstruálás
kérdését elemzi. A vizsgálati szempontokat az előadás szövegtípusokhoz is köti.

A mond perspektiváló Sg3 konstruálási lehetőségeit a kutatás a nem perspektiváló Sg1
működéséhez való viszonyában is elemezni kívánja. Ezért a mond Sg3 vizsgálatát az MNSz2
Sg1 véletlen listájának 100 adatával is összeveti.

Mindezen vizsgálattal az előadásnak módja nyílik arra, hogy szemléltesse, a mond ige 
a mondás aktusát megjelenítő többi igéhez képest szemantikailag semlegesnek tekinthető (vö. 
Csontos 2016, 2018), de konstruálási lehetőségei nem csupán a perspektivizációra nyújtanak le-
hetőséget, hanem a szubjektivizációnak (Sanders–Spooren 1997: 95) is teret engednek; a mondás 
aktusának kontextualizációját eltérő fokon valósítják meg, eltérő mértékű metapragmatikai tuda-
tosság jellemzi őket. 
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Dér Csilla Ilona
Vélni vagy vélekedni? A valószínűség és a vélemény jelölésének változásai

Az előadás az MNSz2 és a Magyar történeti szövegtár korpuszadatait elemezve foglalkozik a ma-
gyar vél és vélekedik igék konstrukcióival (kiemelten a Sg1 és Sg3 jelen idejű, kijelentő módú ala-
kokkal), arra a fő kérdésre keresve a választ, hogy az egyes használatok során hogyan helyeződik 
előtérbe a vélekedésen belül a valószínűség (lehetségesség), illetve a szubjektív vélemény (meggyő-
ződés, értékelés) (Kugler 2015, vö. Persson 1993), és ez hogyan változott a 18. századtól napjainkig. 

Egyfelől az így/úgy mutató névmással alkotott konstrukciók jelentésbeli eltéréseit ele-
mezzük, különös tekintettel 

• a főmondati (pl. úgy vélem/vélekedem[, hogy]) vs. mellérendelő tagmondatként (pl. 
s én is így vélem; magam is így vélem) való használat különbségeire; 

• a személyes névmásokkal való együttes előfordulásokra (pl. ő így véli), illetve az 
azok nélküli használatokra (pl. úgy vélekedem); 

• valamint a vél és a vélekedik hasonló és eltérő kollostruktúráira (vél + főnévi igenév, 
pl. tudni vél, vmit vmilyennek vél; vmiről vélekedik vhogyan).  

Előzetes feltevéseink a következők:

1. A főmondatbeli predikátumok és konstrukcióik mint kontextualizálók (Imrényi–Kug-
ler 2017: 745 és kk.) és a különböző mellékmondatbeli szubjektivizációjelölő elemek 
(Kugler 2015: 31) egyaránt meghatározhatják, hogy inkább a valószínűség vagy a 
vélemény lesz a hangsúlyos (úgy vélem, sikerül/sikerülhet/sikerülni fog / valószínűleg 
sikerül stb.). 

2. A diskurzusjelölőkkel való kollokálódás (nos/mellesleg/hát + úgy vélem; úgy vé-
lem hát) műfajtól függően jelentkezik, elsősorban az informálisabb, illetve a beszélt 
nyelvhez közelibb műfajokban, és inkább a véleménykifejezésre jellemző.

3. A vélekedik, bár periférikusabb a használata a vél-éhez képest, inkább használatos 
véleményjelölőként, semmint a valószínűség jelölőjeként. 
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Domonkosi Ágnes
„Tetszettem volna magamat megvédeni…”

A tetszikelő szerkezetek formai és funkcionális lehetőségei

Az előadás célja annak bemutatása, hogy a tetszik segédige főnévi igenévvel kiegészülő 
szerkezetei (pl. Hogy tetszik lenni?) milyen komplex szemantikai tartalmak kidolgozásához 
járulhatnak hozzá (Lengyel 2000, Tolcsvai Nagy 2017), mennyiben képeznek le másképp
egy adott folyamatot, mint igével kifejezett megfelelőik (Ön téved ~ Tévedni tetszik). 

Az udvariassági funkciójú, segédigés analitikus igealakok prototipikusan olyan nem-
tegező közlésekbe épülnek (Koutny 2004, Domonkosi–Kuna 2015, 2016), amelyekben a hall-
gató a reprezentált elemi jelenet elsődleges szereplője, azonban a konstrukció lehetővé teszi, 
hogy nyelvileg kidolgozatlan maradjon (pl. Tetszik érteni?). Az előadás rámutat, hogy a tetszik 
használata a beszélőnek a hallgatóhoz való viszonyulását profilálja, a kidolgozatlanság révén 
elért személytelenség és távolítás pedig hozzájárul az udvariassági szerep érvényesüléséhez.

Az előadás internetes keresőkkel szisztematikusan gyűjtött nyelvi példákra, az MNSz2
korpuszadataira, illetve diskurzuskiegészítő tesztekből származó nyelvi adatokra egyaránt
építve mutatja be a tetszikelő szerkezet megvalósulásának változatait: 

(i) tárgyalja a reprezentált jelenet szereplője nyelvi megjelenítésének vokatívuszi (pl. Azt 
tetszik mondani, képviselőtársam, hogy az ellenfél gyakorlatilag nem jut szóhoz), datí-
vuszi (pl. A néninek börtönben is tetszett lenni?), alanyi (pl. Ha valaki nem ezen az úton
megy, akkor beleesik abba a téves logikába, amit Ön tetszett mondani) lehetőségét,

(ii) mérlegeli a többes számú forma szerepét az alanyi pozíció lehetőségének kialakulásában
(pl. Az egész projektet szintén önök tetszettek előkészíteni),

(iii) rámutat, hogy a segédige időbeli paradigmájának leírt hiányossága (Lengyel 2000) ellenére
főként a felnőttekhez forduló gyermeki használatban adatolhatók jövő idejű példák (El
fog tetszeni jönni velünk kirándulni?), 

(iv) bemutatja, hogy a szerkezet bizonyos grammatikai típusai hogyan járnak együtt egyes ti-
pikus funkcióival (pl. a múlt idő feltételes mód, sgi+inf. sorrend – rosszallás: Tetszett volna
jobban figyelni!),

(v) szemlélteti, hogy a tipikusan 3. személyű forma 1. és 2. személyű megvalósulásai megidézett
diskurzusokat jeleznek, így gyakran ironikusak (Jobb híján haza tetszettem menni, meg
tetszettem írni az e-mailt),

(vi) áttekinti azokat a nyelvi lehetőségeket, amelyek egyrészt a szerkezeti bonyolultságra (El
tetszik lenni tévedve lenni – Esterházy), másrészt a deszemantizált segédige eredeti
jelentésére (El tetszett késni? Nem tetszett, de igen) reflektálnak.

Kulcsszavak: tetszikelés, segédigés analitikus szerkezetek, deszemantizált segédige, hiányos paradigma
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Götz Andrea
Diskurzusjelölők intermodális vizsgálata írott és beszélt magyar diskurzusban*

Az írott és beszélt nyelvváltozatok tulajdonságainak vizsgálata a diskurzusjelölők szempontjá-
ból különösen fontos, mivel számos diskurzusjelölő elsősorban a beszélt nyelvben jelentkezik, 
illetve a beszélt nyelvben eltérő gyakoriságot és használatot mutat, mint az írott nyelvváltoza-
tokban. E probléma, vagyis a különböző beszélt és írott szövegtípusok és a bennük található 
diskurzusjelölők kapcsolata ismert témája a magyar diskurzusjelölő-kutatásnak (Schirm 2017). 
Ennek ellenére ezt a kapcsolatot kevés kutatás vizsgálja. A jelen kutatás korpuszalapú intermo-
dális megközelítésből tárgyalja a kérdést teljes diskurzusjelölő-készletet (Dér–Markó 2010 alap-
ján) vizsgálva magyar európai parlamenti beszédek elhangzott és normalizált, valamint angol 
beszédek magyarra szinkrontolmácsolt és fordított változatának korpuszában (l. Götz 2017).

A fordított és tolmácsolt szövegeket is tartalmazó intermodális korpuszok elmélyíthetik a 
fordított és tolmácsolt diskurzusok közötti hasonlóságokról és különbségekről szerzett ismereteket 
(Shlesinger–Ordan 2012). Hasonló módon a tolmácsolt és fordított magyar szövegek diskurzusje-
lölő-használata elmélyítheti ismereteinket a beszélt és írott magyar szövegekéről. Franciáról an-
golra és hollandra szinkrontolmácsolt és fordított szövegekben például a kötőelemek viselkedése 
eltér (egyes elemek gyakoribbak), amit a mediációs módok eltérésén túl a kötőelemek stratégikus 
használata okoz: az eredmények szerint a tolmácsolás alapvetően átalakítja a diskurzusszerkezetet, 
amelynek szervezésében ezen elemek alapvető szerepet játszanak (Defrancq–Plevoets–Magnifico 
2015). Egyes elemek funkcionális skálájának kiaknázása is eltérhet az eredeti és a tolmácsolt szöve-
gekben, mivel bizonyos elemek (pl. well) a tolmácsok önkorrekcióját szolgálhatják (Defrancq 2016). 

A kutatás egy-egy órányi eredeti és tolmácsolt felszólalást, valamint ezek normalizált
és fordított változatát elemzi. Az eredmények szerint a diskurzusjelölők gyakorisága eltér az
írott és beszélt diskurzusokban.

Kulcsszavak: diskurzusjelölők, intermodális korpuszkutatás, tolmácsolás- és fordítástudomány, beszélt és 
írott diskurzus, magyar fordított és tolmácsolt diskurzus
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Hegedűs Rita
Részem vagy tulajdonom? Az összetartozás/birtoklás rész/egész viszony

funkcionális tipológiai vizsgálata

A funkcionális nyelvleírás elméletét a gyakorlat hívta életre és tartja életben. Az alkalmazott 
területek: a nyelvtanítás, a fordítás, a nyelv számítógépes feldolgozása állandóan új és új kérdé-
seket vetnek fel, melyeket nem lehet a formális nyelvtani keretek közt megválaszolni. 

2004-ben megjelent nyelvtanom „Funkciók” c. részének egyes fejezetei – melyeket az
említett műben funkcionális kategóriák-nak, majd a terminus félreérthetősége miatt diskurzus-
egységek-nek nevezek – azonos súllyal veszik figyelembe a lexikont és a grammatikát; magyarázó
elvként a konceptualizáció lehetséges menetét követik. Konferencia-előadásomban egy fejezet,
a rész-egész/összetartozás/birtoklás témájának további feldolgozását kívánom bemutatni. A Ber-
lini Humboldt Egyetem CENTRAL projektjének keretében 10 nyelvben vizsgáljuk e diskurzus-
funkciót azonos keretben, azonos szempontok szerint: 

• a diskurzusegységnek az adott nyelvre jellemző grammatikai struktúra szerinti leírá-
sa(i) [a szerkezet egynyelvi leírásának vitatott pontjai];

• a diskurzusegység elemzése tematikus szerepek szerint;
• a vizsgált diskurzusegység elhelyezése a Dik/Vendler alapján kidolgozott prediká-

tumtípus-sémában;
• a diskurzusegység elemzésem felbontása figura–háttér (trajektor–landmark) szem-

pontjából;
• a birtoklás/összetartozás/rész-egész diskurzusegység alkategóriái.

A „Részem vagy tulajdonom?”  c. tervezett előadásom kulcskérdései:

• miért épp a magyar szolgál tertium comparationisként;
• egy funkcionális-tipológiai vizsgálat várható eredményei;
• a korpuszok alkalmazhatósága;
• a terminológia kérdése.

Kulcsszavak: tertium comparationis, diskurzusfunkció, funkcionális tipológia
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Horváth Péter
Az ELTE Verskorpusz annotációs eljárásai révén nyerhető

kvantitatív adattípusok

Az előadás a készülő ELTE Verskorpusz, valamint az annak részét adó poétikai alkorpusz 
automatikusan annotált jellemzőit, illetve az azokból nyerhető főbb kvantitatív adattípusokat 
mutatja be. Az ELTE Verskorpusz projekt célkitűzése az, hogy a 19. és a 20. század első felében 
alkotó, a magyar költészeti kánon részét képező magyar költők összes verse bekerüljön egy 
olyan adatbázisba, amely – eltérően a jelenlegi, magyar verseket tartalmazó adatbázisoktól (pl. 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Arcanum Verstár) – a versszövegek mellett tartalmazza azok 
számítógépes eszközökkel, automatikusan felismerhető nyelvi és poétikai jellemzőit is. Egyrészt 
saját fejlesztésű programmal automatikusan annotáljuk a versek szerkezeti egységeit, a versek 
rímképletét és ritmusát, a versekben szereplő alliterációkat és a szavak fonológiai szerkezetét. 
Másrészt az MTA Nyelvtudományi Intézetben fejlesztett e-magyar program segítségével 
annotáljuk a versekben szereplő szavak szótári alakját, szófaját és morfológiai jellemzőit 
(Váradi–Simon–Sass et al. 2017, Novák–Rebrus–Ludányi 2017, Sass–Miháltz–Kundráth 2017). 

Az előadás Ady Endre, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső összes versén keresztül 
mutatja be az annotált jellemzőket, illetve az azok lekérdezésén keresztül nyerhető kvantitatív 
adatok főbb típusait. A poétikai és grammatikai jellemzőkről nyerhető kvantitatív adattípusok 
ismertetése során többek között bemutatom a három szerző verseiben a rím és a ritmus legy-
gyakoribb mintázatait, a különböző hangrendű szavaknak az arányait, a főbb szófajoknak az 
arányait, valamint az egyes szófajok esetében talált leggyakoribb szavakat. Az előadás a mor-
fológiai jegyek alapján történő lekérdezésekre is hoz néhány példát, illetve kitér a különböző 
annotált jellemzőknek az együttes, korrelációk feltárására irányuló vizsgálati lehetőségeire is.

Kulcsszavak: ELTE Verskorpusz, automatikus annotálás, e-magyar, kvantitatív adattípusok
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Imrényi András
Az alany szemantikája*

Langacker kognitív nyelvtanának egyik alaptézise a grammatikai kategóriák szemantikai meg-
alapozásának lehetősége (Langacker 1991a: 282). Az általa javasolt meghatározások gyakran 
univerzális érvényűnek hatnak, ugyanakkor megjelenik az a gondolat is, hogy minden nyelvet
és minden konstrukciót a saját jogán kell a leírás tárgyává tenni (Langacker 2008: 423).

Az előadás amellett érvel, hogy Langackernek az alany szemantikájára vonatkozó javas-
lata (vö. Langacker 2008: 363–366) a magyar mondattan számára kevésbé előnyös, mint az a
Brassaira visszamenő gondolat, amely az alany jelentését szemantikai szerepek konstrukció-
függő megjelenésével hozza összefüggésbe: „a nevező a cselekvő ige cselekvényét cselekszi,
a szenvedőét szenvedi, s a közép igéének állapotában van” (Brassai 2011/1864: 199).

A trajektor fogalmán alapuló langackeri magyarázat egyik motivációja az angol cselekvő
és szenvedő szerkezetek alanyának egységes kezelése, és ezáltal egy elsősorban szórendi megol-
dással jelölt viszony szemantikai jellemzése. A magyarban viszont az alany morfológiai jelölésé-
vel és a tárgy topikként való semleges mondatbeli szerepeltetésének lehetőségével összefüggésben
más elemzésre lehet szükség. Továbbá felmerül az az igény, hogy az alany szemantikai meghatá-
rozása az igebővítmények általános leírásába illeszkedjen. Az érvelés a kognitív nyelvtanra jelen-
tős mértékben támaszkodik: egyrészt a biliárdgolyó-modellre (Langacker 1991b: 209), másrészt
az eset szemantikájáról szóló leírásra (Langacker 1991a: 384).

Kulcsszavak: kognitív nyelvtan, alany, trajektor, konstrukció, szemantikai szerep
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Ivaskó Lívia – Papp Melinda
A metaforák jelentésváltozásának szerepe a terápiás történetmondásban 

kognitív nyelvészeti perspektívából*

Az emberi nyelvhasználat egy sajátos formája a metafora, melynek interpretálása során több
kognitív funkció együttes működésére van szükség. A terápiás történetek feldolgozása során 
olyan kontextuális információk befolyásolhatják az adott nyelvi elemek jelentésének alaku-
lását, melyek egy többszintű modellben írhatóak le attól függően, hogy a szituációban mire
irányulnak, ha irányulnak, a résztvevők szándékai és/vagy befogadói attitűdjei. 

Az előadás célja a metaforák szerepének dinamikus értelmezése a Metamorphoses Mese-
terápiás Módszer (Boldizsár 2010) alkalmazása során. A szerzők a relevanciaelmélet metafo-
rafelfogásából (Wilson 2011) kiindulva, azt továbbgondolva egy háromszintű modell segítsé-
gével mutatják be a metaforikus tartalmak interpretációját a terápiás eljárásban. A metafo-
rafeldolgozás első szintje a terapeuta és a kliens közti kommunikációban, a második szintje a 
kliens és a választott történet közti kapcsolatban, a harmadik szintje a kliens saját interpretá-
ciói közti szintlépésekben, változásokban értelmeződik. A vizsgálat anyagát terápiás diskurzu-
sokban elhangzó metaforikus jelentéstartalommal rendelkező példák adják. Ebben a gondolat-
menetben szeretnénk megmutatni, hogy a nyelvi jel jelentésének dinamikus változásait egyes 
tényezők – mint például a mentális kontextus vagy a kommunikátor (történetmondó) nonver-
bális kommunikációjának elemei – hogyan befolyásolhatják egy adott történet és a befogadói 
attitűd által meghatározott kontextuson belül. Az előadás a valós beszédhelyzetből származó
nyelvi példák elemzésével a nyelvhasználat funkcionális leírásához kíván hozzájárulni. 

Kulcsszavak: metafora, terápiás történetmondás, mentális kontextus, interpretáció
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Krizsai Fruzsina – Szabó Gergely
Az értelmezős konstrukció lehetséges kategorizációja

beszélt nyelvi adatok alapján

A nyelvi interakció egyik célja a közös jelentésképzés (Tátrai 2017); a választás, az egyezkedés és 
az adaptáció folyamatainak meghatározó összetevője az is, hogy a saját megnyilatkozásainkat ér-
telmezés révén próbáljuk elérhetőbbé tenni a beszédpartner számára. Az értelmező jelzői kategó-
riaként jelenik meg a korábbi hagyományos grammatikai leírásokban, noha ez az osztályozás ko-
rábban már problematikusnak bizonyult (Balogh 2000: 444–460). Vizsgálatunk arra tesz kísérletet, 
hogy empirikus adatokkal járuljon hozzá az értelmező lehetséges megjelenéseinek és funkcióinak 
újabb, prototípuselvű klasszifikációjához. Az értelmezős konstrukciók vizsgálatában a spontán 
beszélt nyelvi adatok (Krizsai 2018; Palágyi [megjelenés előtt]) olyan jellemzőkre világítottak 
rá, amelyek pusztán tervezett írott források feldolgozásával háttérben maradtak. Ilyen többek kö-
zött az igei értelmezős konstrukció, amely a halmozott mondatrész kategóriájától egyértelműen 
megkülönböztethető, mivel a figyelem egy folyamatra irányul, különböző lexikai kifejezésekkel. 
A konstrukciót alkotó kifejezésekben találkozhatunk a folyamat általánosabb és specifikusabb 
(pl. bemegy, beakad) leképezésével, de a szerkezet tagjai a beszédpartnerek saját és egymásnak 
tulajdonított repertoárjának függvényében ennél jóval változatosabbak is lehetnek. Előadásunk 
egy olyan korpuszvizsgálat tanulságait mutatja be, amely spanyolországi magyarokkal készült 
interjúk feldolgozásából származik. A 11,5 órányi felvétel jellemzőit egy korábbi beszélt nyelvi 
anyag, a Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz értelmezős konstrukcióinak a sajátosságaival 
vetjük össze, külön kiemelve az igei és a transzlingvális előfordulásokat (García–Wei 2014). A 
transzlingválás jelensége az értelmezős szerkezetnek a kontextualizációban betöltött funkcióját 
a beszédpartnernek tételezett tudás felől erősíti meg. Emellett ez a konstrukció a sikeres referá-
láshoz járulhat hozzá hétköznapi társalgásokban és formálisabb interjúhelyzetekben egyaránt.
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Kugler Nóra
Az alternatív sorok és a függőségi viszonyok értelmezése

Az előadás azt vizsgálja, hogy a mondat fonológiai pólusán az alternatív szeriális elrendeződés (pl. 
felvarrom a szoknyának az alját; a szoknyának felvarrom az alját) – amelyet az előadás sornak (a 
példákban alternatív soroknak) nevez (Imrényi–Kugler 2012) – hogyan befolyásolja a függőségi 
viszonyok értelmezését. A vizsgálat a példában szereplő birtokos szerkezet és a tárggyal bővülő fő-
névi igenévi szerkezet alternatív szórendi megvalósulásaira korlátozódik (pl. almát akarok sütni). 

A tárgyalás arra a tételre épül, hogy a kifejezések szomszédossága a közelség ikonikusságá-
nak megfelelően a szorosabb fogalmi összetartozást képezi le a fonológiai póluson, ezért a függőségi
viszonyon alapuló összetartozásnak is szórendi közelség felel meg. Ha ez nem teljesül, akkor
az anomáliát az is jelzi, hogy a függőségi ágrajzban kereszteződnek az élek.

Az anomália kiküszöbölésének egyik módja az, hogy az elemzés a távoli bővítményt (a szok-
nyának) a vele szomszédos, a láncban abszolút fölérendelt taghoz (felvarrom) köti (l. Imrényi
2013: 94, további szakirodalommal). A vizsgálat eredményei a következők:

• A szomszédosság mindig megértett viszony, ezért a konceptuális összetartozás felisme-
résében meghatározó a szemantikai szerkezetek és a morfoszintaktikai jelöltség össze-
egyeztethetősége v. inkompatibilitása (pl. az alját felvarrom a szoknyának).

• A függőségi viszonyban lévő tagoknak a lánc abszolút fölérendelt tagjának más-más 
oldalára kerülése (vagyis az élek kereszteződése az ábrában) nem mindig jár együtt 
azzal, hogy a „távoli” bővítményt fogalmilag is a szomszédos kifejezéshez kapcsoljuk 
(pl. bérletet megyek venni; ??bérletet megyek).

• A szomszédosság által előidézett fogalmi „átrendeződés” akkor is lehetséges, ha a füg-
gőségi viszonyban lévő tagok a lánc abszolút fölérendelt tagjának azonos oldalán állnak 
(tehát az élek nem kereszteződnek) (pl. sütni almát akarok).
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Kugler Nóra – Pomázi Bence
A látással összefüggő, kiértékelést kifejező episztemikus predikáció

alternatív megkonstruálási módjai

Az előadás a látszik és a tűnik kifejezések korpuszadatainak elemzésére alapozva vizsgálja a vizu-
ális perceptuális jelenettel analóg, a tapasztalat kiértékelését elvégző episztemikus predikátumok
(vö. Mortelmans 2017, Mulder 2017) nyelvi megkonstruálását. 

Az alternatív konstruálási módok szempontjából két viszonyra fordítunk kiemelt figyelmet. 
Egyrészt arra, hogy a kontextualizáló–kontextualizált viszony (Imrényi 2017: 743–747) az elemi 
mondaton belül (valami valami(lyen)nek látszik/tűnik; láthatólag/látszólag valami valami(lyen)) 
vagy  tagmondatok viszonyában valósul-e meg (Úgy látszik/tűnik, hogy valami valami(lyen)); más-
részt arra, hogy a mentális szubjektum objektivizáltabban vagy szubjektivizáltabban konstruáló-
dik-e meg (valami valami(lyen)nek látszik/tűnik nekem; Nekem úgy tűnik, hogy; illetve vmi va-
lami(lyen)nek látszik/tűnik), és ezzel összefüggésben a kiértékelés inkább szubjektumhoz kötött, 
vagy a hozzáférés inkább általános. Az objektivizáció/szubjektivizáció alatt a konceptualizáló 
kifejtett vagy kifejtetlen jelenlétét értjük (Langacker 2008: 260–264, Tolcsvai Nagy 2017: 306–
309). Mivel a szerkezetek mentális folyamatokat konstruálnak meg, a jelentésszerkezetüknek 
mindenképpen része a mentális szubjektum, de ahogy a példák is mutatják, az implicit is maradhat.

A látszik és a tűnik kifejezések eseményszerkezetükben igen hasonlóak, szimbolikus asz-
szociatív viszonyaik azonban aszimmetriát mutatnak a szereplői viszonyok perspektiválása szem-
pontjából. A látszik esetében a Stimulus helyett az Experiens kiindulópontjából is feldolgozható a 
viszony (valamit valami(lyen)nek látok; úgy látom, hogy valami valami(lyen)), továbbá a lát tőből 
képzett módosítószók nagy változatossága áll a rendelkezésre a mentális folyamat kifejezésére 
az elemi mondaton belül (pl. láthatóan/láthatólag). A tűnik kifejezés azonban erőteljesen kötődik 
a Stimulus trajektorhoz (FORRÁShoz), vizuális megjelenés mellett mozgás kifejezésében pedig 
nemcsak közeledést (feltűnik, előtűnik), hanem távolodást is kifejezhet (eltűnik). Az asszociatív 
viszonyok alapján arra következtetünk, hogy a látszik és a tűnik kifejezéseknek az episztemikus 
bizonyosság kifejezésében is eltérései lehetnek. Ezt a hipotézist empirikus eljárással ellenőrizzük.
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Kuna Ágnes – Hámori Ágnes
A metapragmatikai reflexiók szerepei és mintázatai

az orvos–beteg interakciókban

A funkcionális kognitív megközelítés egyik alapvetése, hogy a nyelvhasználat középpontjában
a közös figyelmi jelenetekben megvalósuló jelentésképzés áll (Tomasello 2002, Tátrai 2011),
amelyet mindig kísér bizonyos mértékű reflexív tudatosság (Verschueren 2000). Ennek a meta-
pragmatikai tudatosságnak a mértéke és irányultsága, valamint nyelvi kidolgozottsága dinami-
kusan változik az egyes beszédeseményekben.

Erre a megközelítésre támaszkodva jelen előadás egy speciális diskurzustípusban, a házi-
orvosi rendelések orvos–beteg konzultációiban vizsgálja a metapragmatikai jelzések tipikus
nyelvi konstrukcióit. A vizsgálat anyagát tíz rögzített és száz résztvevő megfigyeléssel dokumen-
tált háziorvosi konzultáció adja (Kuna–Kaló 2014, Kuna [megjelenés alatt]).

A kutatás elsősorban a következő kutatási kérdésekre keresi a választ: 1) Vannak-e tipikus 
mintázatai az orvos és a beteg közti metapragmatikai kifejezéseknek? 2) Ezek milyen nyelvi konst-
rukciók révén valósulnak meg? 3) Milyen összefüggést mutatnak ezek a reflektálás funkcióival 
és az orvos–beteg közti interakció sajátosságaival (kommunikatív célok, szerepviszonyok stb.)? 

Az elemzés rámutat, hogy a metapragmatikai reflexiók nyelvi megalkotásában különb-
ség van az explicitség, kidolgozottság mértékében. Vannak teljes mondat formájában megkonstruált
reflexiók, valamint kevésbé vagy csak minimálisan explicit jelzések (nézze, nyilván). Változó
lehet továbbá a szemantikai telítettség mértéke is; az egyes reflexiókat a begyakorlottság és a
grammatikalizálódás különböző foka jellemezheti (mondjuk; azért kérdezem/mondom; úgy
teszem fel a kérdést; erős a gyanúm). Ugyancsak lényeges különbségek mutatkoznak a reflexiók
lehorgonyzásának módjaiban, a reflexió vonatkozásában (beszélőre, partnerre, közös tudásra,
interakcióra); tárgyában (pl. tudás, mondás, érzelem, belső folyamatok kidolgozása), illetve
diskurzusbeli funkcióiban (megértés segítése, meggyőzés stb.).

Kulcsszavak: metapragmatikai tudatosság, orvos–beteg konzultáció, reflexivitás, referencialitás, cselekvéstí-
pusok
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Laczkó Krisztina
A metapragmatikai tudatosság mintázata
a befogadói tevékenység vonatkozásában

Az előadás az internet közvetítette spontán írásbeliségben megjelenő kötetlen diskurzusokban, 
500-as mintán (http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9157953&la=134947965) vizsgálja
a metapragmatikai tudatosság megjelenését és ennek jellemző mintázatait. Ehhez a vizsgálat 
elméleti háttérfeltevéseként társas kognitív nyelvészeti kiindulópontból a diskurzusokat mint 
közös figyelmi jeleneteket kezeli, ennek kontextusában értelmezve a metapragmatikai tuda-
tosság jelenségét. A metapragmatikai tudatosság fogalma a diskurzus résztvevőinek reflexív 
viszonyulást jelöli a nyelvi tevékenységhez, illetve az annak közegében zajló dinamikus je-
lentésképzéshez (l. bővebben Versucheren 1999; Tátrai 2017). Az éppen megnyilatkozó sze-
mélyek reflexió tárgyává tehetik a saját, a másik, illetőleg az egyéb harmadik személyek meg-
nyilatkozói, illetve befogadói tevékenységét, továbbá reflektálhatnak magára az éppen folyó 
diskurzusra, illetve annak szerveződésére is. A metapragmatikai tudatosságnak a megfigyelhető 
nyelvi nyomai a metapragmatikai jelzések. Ezek szemantikai kidolgozottsága ikonikus össze-
függést mutat a tudatosság mértékével. A metapragmatikai tudatosság a résztvevők különböző 
mértékű reflexív viszonyulása közös nyelvi tevékenységükhöz, a dinamikus jelentésképzés-
hez. A korpuszvizsgálat bemutatja a kötetlen CMC-s társalgás szituáltságának a reflektáltságát, 
azaz a komplex narratív nyelvi tevékenységre történő reflexiók működését, a befogadás aktu-
sára történő reflexiókat helyezve a középpontba a megértés sémáinak a mentén. Az elemzett 
minta egy tematikusan kötetlen topikból származik („Lila anyák bölcsésztopikja”), amelyben 
a résztvevők napi szinten folytattak diskurzust. A teljes anyag több mint 250 ezer hozzászó-
lást tartalmaz. Az összefüggő 500-as mintán manuálisan annotáltam a megértésre vonatko-
zó metapragmatikai reflexiók nyelvi megvalósulásait. Az előadásban a legtipikusabb nyelvi 
megvalósulásokra összpontosítok elsősorban a szemantikai kifejtettség mintázatait vizsgálva.
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Markó Alexandra – Deme Andrea – Bartók Márton – 
Csapó Tamás Gábor – Gráczi Tekla Etelka

Az elölségi harmónia a magyarban – artikulációs szempontok

A magánhangzó-harmónia az a fonológiai jelenség, amikor egy adott tartományon (pl. tő vagy 
szóalak) belül a magánhangzók valamely sajátosságukban hasonlók egymáshoz. Ennek a jelen-
ségnek az eredetét sokan a magánhangzók között (a köztes mássalhangzón áthatolva) érvénye-
sülő koartikulációs hatás grammatikalizálódásaként értelmezik (Benus–Gafos 2007). A magyar-
ban az elölségi harmónia sokat vizsgált jelenségkör, különösen az úgynevezett semleges vagy 
áttetsző magánhangzók (e, é, i, í) viselkedése miatt, amelyek fonetikai elölségük ellenére bi-
zonyos esetekben nem elülsőként vesznek részt a harmóniában (Nádasdy–Siptár 1994). Mind 
korpuszelemzések, mind kísérleti vizsgálatok készültek már a nyelvhasználatban megvalósuló 
mintázatok feltérképezésére és magyarázatára. Ezekből kiderült egyebek mellett, hogy a sem-
legesség fokozati természetű; a különféle semleges magánhangzók előfordulási gyakorisága 
mind az ún. vegyes, mind az antiharmonikus tövekben eltérő, és nem független a nyelvállás-
foktól; bizonyos tövek esetében ingadozás figyelhető meg; illetve kontextushatás is kimutat-
ható (pl. Hayes et al. 2009, Rebrus–Törkenczy 2016). A fonetikai jellegű vizsgálatok részben 
ellentmondásos eredményre vezettek: míg egy artikulációs kísérletben azt találták, hogy az 
áttetsző (vagy antiharmonikus tövekben hátsóként viselkedő) magánhangzók kevésbé elül-
ső nyelvhelyzettel képződnek (Benus–Gafos 2007), akusztikai és percepciós vizsgálatok nem 
találtak ilyen eltérést (Blaho–Szeredi 2013). (Megjegyzendő, hogy az artikuláció, az akuszti-
kum és a percepció eltérései között nincs egyenes arányú összefüggés, vö. kvantális elmélet.)

Az előadásban a korábbi szakirodalmi állítások (felül)vizsgálata alapján megkíséreljük 
felvázolni a magyar elölségi harmónia artikulációs alapú leírásának (lehetséges) szempontjait, és 
bemutatjuk az erre irányuló kísérletes (elektromágneses artikulográfiával készült) vizsgálatunk 
első eredményeit.
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Modrián-Horváth Bernadett
Megszidódik és meg van szidva: A passzív funkciók morfoszintaktikai

kifejezőeszközeinek korpuszalapú vizsgálata

Az előadás középpontjában a passzív igenem (diatézis) magyar kifejezőeszközei állnak. Az igene-
mek kategóriái – melyeket a mondat fő figurájának/figuráinak az ige által kifejezett eseményhez 
való viszonyulása alapján különíthetünk el – a funkcionális és a magyar nyelvészeti szakirodalom 
megfigyelései szerint kontinuumot alkotnak. A forma és funkció viszonyának leírását megne-
hezíti, hogy az egyes igenemekre jellemző morfológiai és szintaktikai kifejezőeszközök között 
gyakran poliszém képzőket (Szili 1999) és szerkezeteket (Honti – H. Varga 2006/2013) találunk. 

A passzív jelentéstartalom mibenléte is eltérő a különböző megközelítések szerint (l. 
Givón 1994, Langacker 2006; H. Tóth 1996, Szili 1999, H. Varga 2015, Molnár 2018 stb.). 

A passzív funkciók magyar kifejezőeszközeinek eddigi vizsgálata elsősorban különböző 
idegen nyelvekkel való összehasonlításban történt meg (vö. Sturm 1995, H. Varga 2015, Modrián-
Horváth [megjelenés előtt]), de átfogó korpuszalapú vizsgálatukra mind ez ideig nem került sor. 

A jelen előadás áttekintést kíván nyújtani a funkcionális alapon meghatározott passzív 
funkciók magyar kifejezőeszközeiről, melyeket egyrészt egy e célra összeállított tudományos 
szövegkorpusz szintetikus és analitikus állítmányainak kvalitatív vizsgálatával, másrészt külön-
böző fokú agentivitást implikáló igék morfológiai és szintaktikai átperspektiválási lehetőségeinek 
kvantitatív-kvalitatív korpuszvizsgálatával nyertem ki. Végül egy esettanulmány keretében rész-
letesen bemutatom két konstrukció: az -ódik/-ődik képzős és a -va/-ve van struktúrák korpuszvizs-
gálatok alapján kirajzolódó jelentésszerkezeteit.
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Németh T. Enikő – Németh Zsuzsanna – Nagy C. Katalin
Ami a korpuszokból kimarad: rejtőzködő pragmatikai jelenségek

Az utóbbi években a korpuszhasználat a nyelvhasználat kutatásának egyik módszertani elvévé 
vált (vö. Lehmann 2004). Előadásunkban azt vizsgáljuk, hogyan lehet ezt megvalósítani olyan, 
klasszikusan más adatforrások alapján elemzett jelenségek esetében, amelyek nehezen közelíthe-
tőek meg a korpuszban explicite megjelenő nyelvi elemek alapján:

(i) Az implicit argumentumokat leginkább intuíció és (gondolat)kísérletek segítségével vizsgálták 
(l. Németh T. 2019). A gazdag lexikai-szemantikai reprezentációval rendelkező igék implicit 
argumentummal való előfordulása azonban bizonyos mértékig korpuszmódszerrel is kutatha-
tó. Az előadásban az iszik ige implicit tárgyi argumentummal való előfordulásait elemezzük 
korpuszra is támaszkodva.

(ii) Az indirekt beszédaktusokat leginkább intuíció és (gondolat)kísérletek segítségével kutat-
ták (pl. Searle 1975; Jagodics–Janacsek–Németh 2013), bár a konvencionálisan közvetett 
beszédaktusok korpuszmódszerrel is megközelíthetőek. Előadásunkban a magyar közvetett 
direktíváknak azon módozatát vizsgáljuk, amely a hallgatónak a kért cselekvés végrehajtására 
való képességét érinti.

(iii) Az implikatúrákat a filozófiai pragmatikai megközelítések szintén intuíció és (gondolat)kí-
sérletek segítségével tárták fel (pl. Grice 1975; Katsos–Breheny 2010). A konverzációelem-
zés módszertani alapelvei szerint korpuszalapú, ezért elutasítja ezen adatforrásokat (Mondada 
2013). Előadásunkban olyan párszekvenciákat vizsgálunk, amelyek második párrésze diszp-
referált, és implikatúraként merül fel.

Elemzéseink megmutatják, hogy e rejtőzködő pragmatikai jelenségek csak korlátozottan vizsgál-
hatóak korpuszmódszerrel. Csak a kutató nyelvhasználatra vonatkozó intuíciója alapján lehet az 
adott előfordulásokat a vizsgált pragmatikai jelenség(ek) megnyilvánulásaiként kategorizálni és 
magyarázni.
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Pethő József
A funkcionális kognitív nyelvtan és a stíluselemzés

Az előadás célja annak összegző jellegű, bár szükségszerűen nem teljességre törekvő bemu-
tatása, hogy a funkcionális kognitív nyelvészet új eredményei – különös tekintettel az ezeket 
az eredményeket a magyar nyelvleírás szempontjából szintetizáló Osiris Nyelvtanban fog-
laltakra – hogyan építhetők be közvetlenül a stíluselemzés módszertanába és gyakorlatába.

A gondolatmenet a stílus és a stíluselemzés mibenlétének legáltalánosabb jellemzése 
és az elemzések főbb típusainak, eddigi gyakorlatának áttekintése után a következő főbb fo-
galmaknak, illetve nyelvi jelenségeknek a stíluselemzés szempontjából történő értelmezésére 
és viszonyának tárgyalására épül fel: séma és megvalósulás, kategorizáció, konstruálás (figye-
lemirányítás, profilálás, feltűnőség, hozzáférhetőség, perspektiváltság, nézőpont). Ezek – és 
egyéb itt nem részletezendő, az előadásban is csak röviden érintett, de a funkcionális kogni-
tív nyelvészet elméleti kerete szempontjából szintén lényegi és így a stíluselemzés módszerta-
nát meghatározó meglátásoknak, alapelveknek, mint például a kommunikáció tényezőinek és 
folyamatának funkcionális modellálása – stilisztikai relevanciájának példájaként említhető a 
nagyobb stílustípusok (stílusirányzatok, szövegtípusokhoz rendelhető stílusok) vagy egyes ki-
tüntetett jelentőségű stíluselemek, például a nyelvi képek (metafora, hasonlat stb.), alakzatok 
sémaként való értelmezésének lehetősége, és ezzel együtt ezek megvalósulásainak a pusz-
tán „klasszikus”, szükséges és elégséges feltételek alapján, pontos határok megvonásával tör-
ténő elemzői kategorizálása helyett a prototípuselv alapján végzett (elemzői) kategorizálással 
és ennek megfelelő interpretációval történő felváltása, ami egyes szövegek vagy egyes szép-
irodalmi alkotói életművek újrapozicionálásához, újraértelmezéséhez vezethet. Az előadás rá-
mutat a jelentéstan, a pragmatika és a stíluselemzés néhány különösen lényeges kapcsolódási 
pontjára is. Az elvi-módszertani jellegű megállapításokat a téma jellegének megfelelően, illetve 
általánosabban: elmélet és gyakorlat kívánatos egységének jegyében egy konkrét szöveg (egy 
Krúdy-novella) stíluselemzésének idevágó megállapításai támasztják alá, illetve illusztrálják.

Az előadás – figyelembe véve azt is, hogy a hazai stilisztika gyakorlatába az elmúlt évti-
zedekben már beépült a funkcionális kognitív nyelvészet számos új eredménye – mindenekelőtt 
olyan elveket, elemeket kíván tárgyalni, amelyek vagy nagyobb, „rendszer-szerű” hangsúlyt ér-
demelnek, vagy kifejezetten új elemként épülhetnek be a stíluselemzésekbe. Ezzel mind a tu-
dományos igényű, mind a magyar nyelv iskolai oktatásának keretein belül megvalósuló stíluse-
lemzésekhez egy „alapszintű” kiindulási vagy legalábbis potenciális vitaalapot kíván nyújtani.
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Pomázi Bence
A képi séma működése a datívuszrag jelentésszerkezetében

konkrét és absztrakt jelentésű konstrukciókon keresztül

Az előadás abból a kiindulópontból vizsgálja a -nak/-nek rag jelentésszerkezetét, hogy az elvont 
viszonyokat megkonstruáló nyelvtani elemek jelentését konkrét fizikai tapasztalaton alapuló képi 
sémák szervezik (vö. Lakoff 1987). Így a datívuszraghoz a FORRÁS–ÖSVÉNY–CÉL képi séma 
tartozik, amely az úton levés fizikai tapasztalatára épül. A rag jelentésében ezek közül leginkább 
a CÉL, a felé mutató IRÁNY és az ÖSVÉNY utolsó szakasza profilálódik a szakirodalom szerint. 
Az előadás viszont arra fekteti a hangsúlyt, hogy a rag jelentésstruktúrájában nem figura (a land-
mark) profilálódik, hanem a figurák ige által is kifejezett viszonya, csak sematikusabban, mint az 
igénél. A rag a névszóval kompozitumszerkezetet alkot, a -nak/-nek ragos névszó pedig az igei 
régensével egy kidolgozottabb kompozitumot, így valósítva meg a konstituenciát (vö. Langacker 
1987, Tolcsvai Nagy 2013, Tolcsvai Nagy (szerk.) 2017), az ige és a rag jelentésének alszerkeze-
tei között pedig részleges megfelelések vannak. Az ige által vázolt jelenet szereplői megfelelésbe 
kerülnek a rag jelentésében lévő sematikus figurákkal, a figyelem előterébe pedig a köztük lévő 
viszony kerül. Az empirikus kutatás felméri, hogy ez hogyan valósul meg a konkrét, helyviszonyt 
kifejező szerkezetekben (ütközik vminek, támaszkodik vminek), és hogyan a metaforikus jelentésű 
konstrukciókban (tanárnak megy). Az előadás az igei alaptagok két nagy szemantikai csoportjára 
fókuszál: a mozgásigékre (ütközik, nekimegy, tart [vminek] stb.) és a mentális folyamatokat meg-
konstruáló igékre (tart, gondol, érez [(vmit) vminek] stb.).
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Roskó Mira – Szlávich Eszter
„Hova fiatalodjak még?”

A hova kérdő névmás ok- és célhatározói funkciója

Jelen előadás során a hova V-zik már/még konstrukcióval foglalkozunk, amelyben a V nem moz-
gásige, a hova kérdő névmás ok- és célhatározói funkcióval rendelkezik, a teljes mondat pedig 
retorikai kérdésként (l. Szikszainé Nagy 2001) értelmezhető. Az előadás során kísérletet teszünk 
arra, hogy részletes bemutatást adjunk a hova névmás nem lokalizációs jelentésben való előfor-
dulásairól, amely jelentésváltozást grammatikalizálódásnak (l. Dér 2008) tekintjük. Az elemzés 
során a funkcionális kognitív szemantika (l. Tolcsvai Nagy 2010), pragmatika (l. Tátrai 2011) 
és mondattan (l. Kugler 2017) módszereit alkalmazzuk. A szerkezet bemutatásához valós nyelvi 
adatokat használtunk fel, ezeknek forrása az MNSz2 és a Google volt. A konstrukciót beszédak-
tusként, implikatúraként értelmezzük, amelyben nagy szerepet játszanak bizonyos diskurzusje-
lölők (már, még, ennyire stb.) (l. Dér 2009). Az ilyen konstrukciót tartalmazó mondatok beszéd-
cselekvés-értéke nehezen határozható meg és variábilis, az ezzel kapcsolatos többértelműség 
pedig motiválhatja az adott szerkezetek alkalmazását. A hova kérdő névmás ok- és célhatározói 
szerepű használatát gyakran a TÉRBEN VALÓ HALADÁS – CÉL FELÉ HALADÁS metafora 
hívja életre; a térben való elindulás megfeleltethető a jelenetben való tevékenység elkezdésének, 
a haladás pedig a cselekvés folytatásának. Ez azt is eredményezi, hogy a szereplő által végzett te-
vékenységet illetően előtérbe kerül annak fokozati, skaláris mivolta; ez alól kivételt képez néhány 
olyan előfordulás, amelyek esetében a névmás olyan folyamatok mellett jelenik meg, amelyek 
kapcsán feltehetőleg semmilyen kontextusban nem beszélhetünk irányjelentésről; azaz a hova 
névmás képes teljesen elszakadni eredeti jelentésétől.
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Schirm Anita
A diskurzusjelölők funkciói a szövegtípusok tükrében

A diskurzusjelölők multifunkcionális elemek, azaz számos szerepet képesek betölteni (Hovy 
1995). A diskurzusszegmensek összekötése révén textuális funkcióval bírnak, s részt vesznek a 
szöveg kohéziójának és koherenciájának a létrehozásában és fenntartásában. Emellett azonban 
fatikus, emotív, interperszonális, autotelikus és manipulatív szerepük is lehet (Maschler–Schiffrin 
2015). Az előadás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a szövegtípusok mely jellemzői és hogyan 
befolyásolják a bennük előforduló diskurzusjelölő-példányok funkcióit.

Különféle szövegekből (interjúkból, spontán társalgásokból, stand-up comedy szöve-
gekből, beszélgetőműsorokból, tanári magyarázatokból, tanulói válaszokból) épített, azonos 
(350.000 leütés) terjedelmű korpuszokban a diskurzusjelölők szószámra és percre vetített gya-
korisága, valamint az elemek funkciómegoszlása lett megvizsgálva. Az elemzés azt mutatta, 
hogy az egyes diskurzusjelölők magfunkcióján (Bell 1998) kívül a szövegtípusok prototipikus 
tulajdonságai határozzák meg, hogy mely diskurzusjelölők milyen arányban és milyen szerep-
körben jelenhetnek meg egy adott szövegben. E tulajdonságok közé tartozik a szöveg formalitása 
(formális/informális), tervezettsége (spontán/tervezett) és a szöveg típusa (elbeszélő/magyarázó/
adatközlő). További fontos paraméterek még a diskurzusjelölőt használó személy szerepe (pl. 
az interjúkban: terepmunkás/adatközlő, a beszélgetőműsorokban: moderátor/vitapartner, a ta-
nórai kommunikációban: tanár/diák), valamint a megnyilatkozásának a célja (pl. tájékoztatás, 
szórakoztatás). A kutatás során az is kiderült, hogy a szövegtípusok keveredése és a szövegfajták 
átalakulása is hatással van a diskurzusjelölő-használatra. Az előadás a vizsgált szövegtípusok 
diskurzusjelölő-mintázatát összevetve kísérletet tesz három diskurzusjelölő (a hát, az ugye és a 
szóval elemek) szövegtípusfüggő és -független szerepeinek az elkülönítésére is.

Kulcsszavak: diskurzusjelölő, szövegtípus, multifunkcionalitás, magfunkció

Irodalom
Bell, David M. 1998. Cancellative discourse markers: a core/periphery approach. Pragmatics 8/4: 515–541.
Hovy, Eduard H. 1995. The Multifunctionality of Discourse Markers. In Proceedings of the Workshop on 

Discourse Markers. Egmond-aan-Ze.
Maschler, Yael – Schiffrin, Deborah 2015. Discourse markers: Language, meaning, and context. In Tannen, 

Deborah – Hamilton, Heidi E. – Schiffrin, Deborah (eds.): The Handbook of Discourse Analysis. 
John Wiley & Sons. Chichester. 189–221.



45

Simon Gábor
Csodálom és/vagy csodálkozom: a metapragmatikai reflexivitás 

egyik lehetséges konstrukciócsaládjáról

Az előadás célja, hogy új kérdéseket vessen fel a metapragmatikai reflexivitás (Tátrai 2017: 
1045–1057) vizsgálatában, amennyiben annak kifejtettségét nem konkrét kifejezések megjelené-
sén, hanem tagmondatkapcsolatok mintázatán keresztül közelíti meg. Olyan tipikus szerkezete-
ket tárgyal, amelyek összekapcsolódnak a mellékmondatban kidolgozott megállapítás bizonyos 
jellegű és mértékű reflektáltságával, perspektiválás és szemantikai asszociáció révén. Másrészt 
módszert kínál a korábban a magyarban kevéssé vizsgált organizácós keretek (másként tagmon-
dati kollokációk, l. Graves–Warren 2010) azonosításához és korpuszalapú elemzésükhöz. 

A kutatás az MNSz2-ből véletlenszerű mintavétellel nyert 150-150 adat alapján feltér-
képezi, milyen variabilitása van a [nem] csodálom [azt], hogy és a [nem] csodálkozom [azon], 
hogy szerkezeteknek a mellékmondatban kifejtett megállapítással összefüggésben. A vizsgálat 
hipotézisei a következők. 1) A nyelvi szerkezetek konstrukciótípusokba sorolhatók az utalószó 
megjelenése mentén, ez pedig a metapragmatikai reflexivitás fokával áll összefüggésben. 2) A 
szerkezetek a polaritás mentén is mintázatba rendezhetők, összefüggés lesz a tagadószós főmon-
datok és a mellékmondatbeli ténymegállapítások állító vagy tagadó jellege, illetve szemantikai 
kidolgozottságuk között is. 3) A konstrukciók szemantikai preferenciát mutatnak, tehát az egyes 
konstrukciók a pozitív, illetve a negatív reflexiók kifejezésére pragmatikalizálódtak inkább (ru-
galmas kategóriahatárokkal, l. Diewald 2011).

A vizsgálat valószínűsíthető eredménye, hogy a főmondatbeli szerkezet kifejtettsége és a 
reflektáltság foka nem egyszerűen egyenesen arányos: a kifejtettség mértéke és módja összefügg 
azzal, mennyire erősek az előzetes elvárások, és mennyire közösek a diskurzus mentális kontex-
tusában, azaz milyen kiindulópontból történik reflektálás az eseményre.
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Tátrai Szilárd
A kontextualizáció perspektivikussága és metapragmatikai reflektáltsága 

az elemi és az összetett mondatokban

Az előadás célja, hogy a kontextualizáció funkcionális kognitív nyelvészeti értelmezését elméleti 
szempontból kidolgozottabbá tegye, arra a diszkurzív viszonyra építve, amely a kontextualizá-
ció leírásában az Osiris Nyelvtan mondattani (Imrényi 2017: 743–758, Kugler 2017: 844–848, 
874–878) és pragmatikai (Tátrai 2017: 927–951) fejezetei között kialakult.

Az előadás a kontextualizáció magyarázatát hangsúlyozottan a nézőpont, azon belül a 
kontextusfüggő kiindulópontok működése felől végzi el. A kontextusfüggő kiindulópontoknak 
olyan modelljére támaszkodik, amely szerint a közös figyelmi jelenet interszubjektív kontextusá-
ban a résztvevők (i) tér- és időbeli pozíciója, (ii) szociokulturális szituáltsága és (iii) tudati beál-
lítódása játszik lényegi szerepet a referenciális jelenet konstruálásában (Tátrai 2018). Az előadás 
amellett érvel, hogy az elemi mondatokra jellemző kontextualizáció típusai közül az időbeli és a 
térbeli elhelyezés az (i), a személyhez, dologhoz kötés a (ii), az episztemikus modalitás, az evi-
dencialitás és az értékelő attitűd jelölése pedig a (iii) működésével kapcsolható össze. Az össze-
tett mondatokban megjelenő kontextualizáló főmondatokat pedig ugyancsak a (iii) működéséből 
kiindulva értelmezi. Az előadás metapragmatikai jelzésként (l. Tátrai 2017: 1038–1053) azokat a 
kontextualizáló konstrukciókat értelmezi, amelyek – egy elemi mondaton belül, illetve egy elemi 
mondatra reflektálva – a résztvevők tudati pozícióját juttatják érvényre, rámutatva ugyanakkor 
arra is, hogy a kontextualizáló főmondatokban a személy- és időjelölésnek szintén lényegi sze-
rep jut. Az előadás a kontextualizáció fogalmával összefüggésben megvizsgálja a reflexivitás, a 
metapragmatikai tudatosság, a szubjektivizáció és a perspektivizáció tudományos kategóriáit is.
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Varga Mónika
Történeti korpusz, funkcionális leírás:

a hanem esete a kizárástól a témaváltásig

Az előadás az ellentét kifejezésével kapcsolatos diskurzusfunkciók alakulástörténetét vizsgálja 
16–18. századi nyelvi anyagon. A kérdésfeltevés a következő: hogyan jelent meg és terjedt el, 
illetőleg mivel magyarázható a hanem olyan használata, amikor nem kizáró ellentétet fejez ki, ha-
nem új témára, információra irányítja a figyelmet a diskurzusban (valamelyes kontrasztot is jelez-
ve). Például: „Magam egészségben vagyok, hanem a lábam rossz”. Az adatok szerint e változás 
éppen akkor indulhatott meg, amikor a hanem kizáró használata is többé-kevésbé stabillá vált (a 
16. század során; Juhász 1992). A jelenség ismert a szinkrón leíró szakirodalomban, részletesebb 
magyarázat nélkül, a kiemelő szerephez kapcsolva a funkcióbővülést (vö. MMNyR.). Kutatást 
igényel tehát az újabb diskurzusfunkció megjelenésének időbeli és társadalmi beágyazottsága, 
a terjedést befolyásoló szerkezeti tényezők meghatározása. Az előadás e kérdésekre a Történeti 
magánéleti korpusz (TMK) alapján keres válaszokat. A jelenség magyarázatában a funkcionális 
szemlélet érvényesül olyan fogalmak bevonásával, mint a grammatikalizáció és a szubjektivizá-
ció; ezek keretében értelmezhető a kérdéses funkcióbővülés (Barth-Weingarten–Couper-Kuhlen 
2002). A szórendi helyzet hatással lehet arra, hogy milyen funkciót eredményez a változás. A 
szintaktikai funkció részben szövegszintűvé válása és a pragmatikai értelemben vett szubjektivi-
záció a tagmondat eleji pozícióra (perifériára) jellemző (Traugott 2014, Haselow 2015). Az előa-
dás azzal foglalkozik, hogy e szempontok hogyan alkalmazhatók a nem-kizáró hanem leírásakor 
történeti anyagon. Szó lesz arról is, hogy a TMK morfológiailag elemzett adatbázisa hogyan 
teszi lehetővé a használatalapú megközelítést olyan regiszterből, amely más időszakokból ke-
véssé érhető el, valamint a metaadatok szerepéről a vizsgált jelenség és az úgynevezett független 
tényezők közötti korrelációk kimutatásában (Varga [é. n.]).

Kulcsszavak: kötőszó, diskurzusfunkció-bővülés, szórendi pozíció, történeti korpusz

Irodalom
Barth-Weingarten, Dagmar – Couper-Kuhlen, Elisabeth 2002. On the development of final though. A case of 

grammaticalization? In Wischer, Ilse – Diewald, Gabriele (eds.): New Reflections on Grammaticali-
zation. John Benjamins. Amsterdam–Philadelphia. 346–361.

Haselow, Alexander 2015. Left vs. right periphery in grammaticalization. The case of anyway. In Smith, And-
rew D. M. – Trousdale, Graeme – Waltereit, Richard (eds.): New Directions in Grammaticalization 
Research. John Benjamins. Amsterdam–Philadelphia. 157–187.

Juhász Dezső 1992. A kötőszók. In Benkő Loránd (főszerk.): A magyar nyelv történeti nyelvtana II/1. Aka-
démiai. Budapest. 772–814.

MMNyR. = Benczédy József – Fábián Pál – Rácz Endre – Velcsov Mártonné 1988: Mondattan. In Rácz Endre 
(szerk.): A mai magyar nyelv rendszere. Akadémiai. Budapest. 436–437.

Traugott, Elizabeth Closs 2014. Intersubjectification and clause periphery. In Brems, Lieselotte – Ghesquière, 
Lobke – Van de Velde, Freek (eds.): Intersubjectivity and Intersubjectification in Grammar and 
Discourse. John Benjamins. Amsterdam–Philadelphia. 7–27.

Varga Mónika [é. n.]. Változatos ellentétek, ellentétes változatok a 16–18. századi magánéleti regiszter alap-
ján. Kézirat.



48

Veres-Guspiel Agnieszka
Az indirektség mintázatai társas kontextus függvényében

Az előadásban a feldolgozott társas kontextus és az indirekt kérések mintázatainak az összefüg-
gését mutatom be lengyel és magyar kérések alapján.

Az indirektség előfordulása és mintázatai összefüggnek a kérés társas kontextusával, így 
a megértett és feldolgozott személyközi viszonyokat konstruáló egyik elemként foghatók fel. 
A társas kontextus függvényében az indirektség több mintázat szerint valósul meg, továbbá a 
kérés súlya (Csató–Pléh 1987/1988) is hatással van az indirektség előfordulására. Az indirektsé-
get skaláris jelenségként értelmezem és vizsgálom (Panther–Thornbourg 1998). Az előadásban 
részletezem az indirekt kérések megvalósulásait, figyelembe véve a metonimikus szerkezeteket, 
a forgatókönyv elemeit és azok számát, illetve a gyakoriságukat. A vizsgálataim megmutatták, 
hogy a direkt kérések leginkább szimmetrikus személyközi viszonyok esetében fordultak elő, 
erősítve a tegező formákat. Az indirekt kérések aránya a kérés súlyával, valamint a személyközi 
távolság növekedésével és a helyzet formális jellegével nő. Továbbá a konstruált személyközi 
viszonyok nemcsak a tegező/nemtegező formákkal, hanem a kérés (in)direktségével alakíthatók. 
Továbbá a kérés társas kontextusa és az (in)direktségi mintázatok összefüggnek a kérés utasítás-
ként való értelmezésével.

Az eredmények 2008-as diskurzuskiegészítő vizsgálatokon alapulnak (43 magyar anya-
nyelvű és 44 lengyel anyanyelvű adatközlő, összesen 2088 különböző kérés alapján). A folya-
matban lévő vizsgálatban pedig az adatközlők osgoodi mintájú skálán megnyilatkozásokat érté-
kelnek, a befogadói szintű indirekt szerkezeteket tartalmazó cselekvésérték (Tátrai 2018), illetve 
a társas kontextusban való adekvátság (Watts–Locher 2005) értékelésének felmérése céljából.
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