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17. FÉLÚTON KONFERENCIA

PROGRAM

október 21. (csütörtök) 
Helyszín: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtára 
     1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, A épület II. em. 243.
  
9.15-9.30  Megnyitó 

      Tolcsvai Nagy Gábor, akadémikus, egyetemi tanár, az ELTE BTK
            Nyelvtudományi Doktori Iskolájának vezetője

FORDÍTÁS ÉS KULTÚRA

Szekcióvezető: Slíz Mariann  

9.30-10.00 Cseh Lilla Zsófia: Kulturális és fordítási kérdések a mangák fordításában 
      és az animék feliratozásában
10.00-10.30 Sárvári Kinga Fanni: „Pentatlóniák” a dalfordításokban, avagy létezik-e 
      vokális ekvivalencia?
10.30-11.0010.30-11.00 Hauber Ki:  A Dunántúl 18. századi családnévanyagának 
      funkcionális-kogniv nyelvésze megközelítése

11.00-11.15 Szünet

FONETIKA 

Szekcióvezető: Bárth János

11.15-11.45 Cseke Laura: Regionális köznyelvi vizsgálatok
11.45-12.15 Garai Luca: Alveoláris legyintőhangok és hangkörnyezetük akuszkai 
            vizsgálata

12.15-13.15  Ebédszünet 

GRAMMATIKA 

Szekcióvezető: Pomázi Bence

13.15-13.45 Kocsis Ágnes: Darabolási eseményhez köthető le és fel igekötős igék 
      vizsgálata
13.45-14.15 Roskó Mira: Az értelmező kategorizációjának újragondolása a főnévi 
            jelzők vizsgálatán keresztül
14.15-14.45 Bajzát Tímea Borbála: „még tudomásul venni sem képes” – Kísérlet a 
      premodális tartományokat akváló segédigei és predikav melléknévi 
      alaptagok hálózatos elrendezésére számítógépes eljárással
14.45-15.15 Szlávich Eszter: „A tenger mélye játszótér le, és elhiem, hogy jó i 
      éljek” – A melléknevek segédigei szerepének konstrukciós jellemzői
15.15-15.45 Virovec Viktória: A jövő időre utalás és a kell interakciója, különös 
            tekinteel a kellesz-re
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17. FÉLÚTON KONFERENCIA

PROGRAM

október 22. (péntek)
Helyszín:  ELTE BTK Kari Tanácsterem 
     1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, A épület fsz. 39.
  
9.30-10.15  Plenáris előadás
      Prószéky Gábor: A magyar nyelvtechnológia fejlődése máig ‒ és holnaptól

10.15-10.3010.15-10.30 Szünet

KONTRASZTÍV NYELVÉSZET 

Szekcióvezető: Juhász Dezső 

10.30-11.00 Pintye Erzsébet: Kollokációk az idegennyelv-oktatásban: egy 
      német–magyar kontraszv vizsgálat eredményei
11.00-11.30 Rentz Tamás: A bolgár és a török evidencialitás jelentése és 
      összehasonlítása
11.30-12.0011.30-12.00 Szücs Zsane: Oszmán-török szavak a bolgár és a magyar államigazgatási 
      nyelvben

12.00-13.15  Ebédszünet 

ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 

Szekcióvezető: Tátrai Szilárd

13.15-13.45 Mayer Péter: A tartalmi összegzés vizsgálata
13.45-14.15 Csenki-Bozsó Réka Helga:  Szülői vélemények a nagyon korai           
            nyelvtanulásról
14.15-14.45 Mezőlaki Regina Anna: Mi a siker ára? Austa felnőek és austa 
      személyekkel foglalkozó szakemberek a kommunikációról
14.45-15.15 Bencze Norbert: „Ebben igazat adok neked” Az egyetértés és egyet nem 
      értés kifejezése az első találkozások dialógusaiban
15.15-15.45 Till Anilla: Miaad pusztul a Föld! Vagy mégsem? Erőszakos és 
      erőszakmentes környezetvédelmi kommunikáció
15.45-16.1515.45-16.15 Uricska Erna: A police.hu-tól a police_hu-ig, avagy a magyar rendőrség 
      külső kommunikációjának új irányvonala

16.15-16.30  Zárszó

      Farkas Tamás, habilitált egyetemi docens, az ELTE BTK Magyar 
      Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének igazgatója

2



17. FÉLÚTON KONFERENCIA

2021. október 21-22.
ELTE BTK

Bajzát Tímea Borbála
bajzat.mi9696@gmail.com
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészeudományi Kar
Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet doktori program

„még tudomásul venni sem képes” 
Kísérlet a premodális tartományokat akváló segédigei és predikav melléknévi 

alaptagok hálózatos elrendezésére számítógépes eljárással

A jelen kutatás célkitűzése, hogy az a priori kategorizációs eljárások mellőzésével 
tegyen kísérletet a feltehetően premodális (Van linden 2010) tartományokkal 
asszociálódó segédigék és predikav melléknevek egymáshoz viszonyíto 
hálózatszerű elrendezésére. A vizsgált szerkezaagok elérésére egy indirekt elemzői 
eljárást alakítoam ki, mely során olyan főnévi igeneves kompozitumok listázása volt a 
cél, amelyek az elsődleges figura szempontjából belső állapotot reprezentálnak (pl. 
KÉPESSÉG). Célzoan megválaszto szövegek elemzésével listáztam a humán 
ágágenshez kapcsolódó éleani és humánspecifikus movációkat jelölő kifejezéseket. 
Összesen 107 ilyen cselekvésre, illetve folyamatra utaló igei konstrukciót 
azonosítoam, ezeknek az igéknek a főnévi igenévi alakjával indítoam keresést a 
Magyar Nemze Szövegtár 2-ben (v2.0.5) (Oravecz et al. 2014). A keresőkifejezések 
környezetében négy keresési kondícióban (2L; 1L; 1R; 2R) szűrtem az együesen 
előforduló kifejezéseket, majd gyakorisági listákat generáltaam. A listák alapján 
rögzíteem azokat az igéket, mellékneveket, amelyek komplex magmondatot alkotnak 
aa főnévi igenévvel. Az így elért 19 kifejezés közül a jelen vizsgálatba, az első 10 
kifejezést emeltem be (tud, akar, szeret, kíván, képes, mer, képtelen, hajlandó, bír és 
szándékozik). Ezen kifejezésekre (főnévi igenévvel alkoto kompozitum alaptagjaként) 
reprezentav méretű mintát vételeztem az MNSZ2-ből. A keresési kondíciók által a 
korpuszokban előforduló bármely főnévi igenév komponens bekerülhete a mintába. 
Ez lehetővé tee a premodális tartománnyal asszociálódó szerkezetek melle a 
modális (Kiefer 2000; Kugler 2017; Mortelmans 2010) konstrukciók azonosítását is. A 
vivizsgálat a választo módszertanában törekszik az adatvezéreltségre és a funkcionális 
(Tolcsvai Nagy szerk. 2017) kiindulópont érvényesítésére. A nyelvi példányokban 
kidolgozódó függőségi viszonyok gépi felismertetéséhez az e-magyar emtsv (Indig et 
al. 2019) verzióját alkalmazom, majd az így kapo elemzéseket számítógépes 
módszerrel vetem össze egymással azért, hogy a vizsgált szerkezeagok 
argumentumstruktúrái és függőségi viszonyai közö  hasonlóságok és eltérések 
leírhatóvá váljanak, ezzel megragadva az elemze szerkezeagok közö  távolságot a 
sszemankai térben. Az elemi mondatok azon jelentésrétegei, amelyek szoros 
összefüggésben állnak a modális jelentésszerveződéssel, de automakus kódolásukra 
nincs mód, az elemzés komplexitásának megtartása érdekében kézi korrekcióval 
kerülnek azonosításra.
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Irodalom

Indig Balázs–Sass Bálint–Simon Eszter–Mielholcz Iván–Kundráth Péter–Vadász Noémi 2019. emtsv – egy 
  formátum mind fele. In: Berend, Gábor–Gosztolya Gábor– Vincze Veronika (szerk.): XV. Magyar 
  Számítógépes Nyelvésze Konferencia (MSZNY 2019). Szegedi Tudományegyetem Informakai 
  Tanszékcsoport. Szeged. 235–247.
Kiefer Ferenc 2000. Jelentéselmélet. Corvina Kiadó. Budapest. 
KKugler Nóra 2017. Az evidencialitás és a modalitás. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. A magyar 
  nyelv kézikönyvtára. 4. Osiris. Budapest. 467–494.
Mortelmans, Tanja 2010. Modality in Cognive Linguiscs. In: Geeraerts, Dirk–Cuyckens, Hubert (eds.): The 
  Oxford Handbook of Cognive Linguiscs. Oxford University Press. New York. 1343–1377.
Oravecz Csaba–Váradi Tamás–Sass Bálint 2014. The Hungarian Gigaword Corpus. In: Calzolari, 
  Nicolea–Choukri, Khalid–Declerck, Thierry–Losson, Hrafn–Maegaard, Bente–Mariani, 
  Joseph–Moreno, Asuncion–Odijk, Jan–Piperidis, Stelios (eds.): Proceedings of the ninth internaonal 
    conference on language resources and evaluaon (LREC-2014). European Languages Resources 
  Associaon (ELRA). Reykjavik. 1719–1723.
Tolcsvai Nagy Gábor 2017 (szerk.). Nyelvtan. A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Osiris. Budapest. 
Van linden, An. 2010. From premodal to modal meaning: Adjecval pathways in English. Cognive 
  Linguiscs 21(3): 537–571.
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Bencze Norbert
benczenorbert@gmail.com
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészeudományi Kar
Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazo nyelvészet doktori program

„Ebben igazat adok neked”
Az egyetértés és egyet nem értés kifejezése az első találkozások dialógusaiban

Véleményünk kifejezése önreprezentációnk szerves része. Svennevig (1999, 2014) a 
megismerkedést diskurzuselemzési keretben vizsgálva három dimenziót különíte el, 
amelyekben az első találkozás alkalmával a résztvevők épík kapcsolatukat. Mivel a 
vélemény információkat és a tűdöket is tartalmazhat, annak megosztása az 
ismerősség (1) és a normák (2) dimenzióját épík, de hozzájárulnak a harmadik 
dimenzió, a szimpáa (3) (ki)alakításához is. Svennevig leírja a kérdés–válasz–reakció 
részekből álló önreprezentációs szekvenciaszerkezetet is. Hipotézisem szerint a 
megismermegismerkedési dialógusok résztvevői egyetértésük kifejezésére több direktebb 
eszközt használnak, míg az egyet nem értés esetében véleményüket inkább elfedik, a 
véleménykülönbség még a szélesebb kontextus vizsgálatával is nehezen felismerhető. 
A második hipotézisem szerint a vélemény kifejezése elsősorban a Svennevig által leírt, 
a válaszra érkező kommentben történik meg. A pragmakai diskurzuselemzésbe a 
magyar villámrandikorpusz 18 dialógusát vontam be. Villámrandi-felvételeken végze 
korábbi vizsgálatok rámutaak, hogy a dialógusokban a romankus jelleg háérbe 
sszorul, jellemzőbb a kölcsönös „interjúztatás”, az önkonstruálás és a poziv 
benyomások kialakítása (Stokoe 2010), amelyet a magyar villámrandikorpuszon 
történt korábbi elemzések is bizonyítoak. A dialógusok egyetértést és egyet nem 
értést kifejező megnyilatkozásait a szekvenciaszerkezetben való elhelyezkedésük, 
felépítésük szerint vizsgáltam. Az látható, hogy a vélemény kifejezésének nyíltsága a 
beszélőtől és a téma személyességétől is függ. A megerősítő jelzések véleménykifejező 
és támogató szerepe nem egyértelmű. Az elemzések rámutatnak arra, hogy – 
elsősorbanelsősorban az eltérő – vélemény felismerése nem mindig lehetséges, az 
ismeret(len)ség ezen fokán a beszélők kerülik a nyílt ellentmondást.

Irodalom

Culpeper, Jonathan 2011. Impoliteness. Using Language to Cause Offence. Cambridge University Press. 
  Cambridge.
Koczogh Helga Vanda 2017. Udvariasság/Udvariatlanság és (in)direktség az egyet nem értés 
  beszédaktusában. Jelentés és nyelvhasználat 4: 1–26.
Stokoe, Elizabeth 2010. „Have You Been Married, or…?”: Elicing and Accounng fo Relaonship Histories in 
    Speed-Dang Interacon. Research on Language and Social Interacon 43(3): 260–282.
Svennevig, Jan 1999. Ge ng acquainted in conversaon. A study of inial interacons. Cambridge
  University Press. Cambridge.
Svennevig, Jan 2013. Direct and Indirect Self-Representaon in First Conversaons. Journal of Language and 
  Social Psychology 33(3): 302–327.
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Cseh Lilla Zsófia
l.zsofia.cseh@gmail.com
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészeudományi Kar
Nyelvtudományi Doktori Iskola, Fordítástudomány doktori program

Kulturális és fordítási kérdések a mangák fordításában és az animék feliratozásában

Habár a képregény a világon mindenhol rendkívül népszerű és „a kilencedik művésze 
ágként” is emlegek, sok az előítélet, a félreértés a műfajjal kapcsolatban. A médiumra 
irányuló kutatások elsősorban a rajzokat, azok formavilágát vizsgálják, nyelvésze és 
főleg fordítási szempontból nagyon kevés tanulmány vagy egyéb munka születe a 
téren. Dolgozatomat a téma irán érdeklődést és a számos felhasznált nyelvet 
figyelembe véve angol nyelven írom. Előadásomban a képregény történelmének rövid 
áekintése után (a legelső képregénynek a történészek általánosan a bayeux-i 
falifalikárpitot tartják) a médium fordításának általános és egyedi problémáit tervezem 
felvázolni, végül pedig rátérek fő témámra, a japán mangákra. A manga az elmúlt 20 év 
során vált népszerűvé az euro-atlan világban, és a megnövekede kereslet mia a 
fordítások száma is nő. Azonban esetükben a kulturális különbségek a nyelvieknél is 
nagyobb kihívást jelentenek a fordítók számára. Az előadás a különböző nyelvekre 
lefordíto mangákban megjelenő kulturális elemeket vizsgálja és a magyarázatukra 
használt fordítói megoldásokat: kihagyás, kifejtés, lábjegyzet, kulturális 
behelbehelyeesítés és megtartás. Főként angol és olasz fordításokat elemzek, de egy-két 
jelenet erejéig magyar, francia és finn példákat is felvonultatok. Ezenkívül kitérek az 
animék angol nyelvű felirataira, és illusztrálom a nehézségeket. Kutatásom célja a 
manga mint japán kulturális termék transzkulturálissá válásának bemutatása, és a 
különböző fordítási stratégiák összehasonlítása, elemzése és értékelése. 

Irodalom

Heltai Pál 2013. Kultúraspecifikus elemek és reáliák. Fordítástudomány 29: 32-54.
Koyama-Richard, Brigie 2007. One thousand years of Manga. Flammarion. Paris. 
Pedersen, Jan 2005. How is Culture Rendered in Subtles? MuTra 2005 – Challenges of Muldimensional 
  Translaon: Conference Proceedings.
    hps://www.euroconferences.info/proceedings/2005_Proceedings/2005_proceedings.html Utolsó 
letöltés: 2021. 10. 08.
Viljanen-Belkasseh, Paula–Metsäjä , Mirumaru 2014. Nelle terre dei GAL: Dall’Italia alla Finlandia 
  araverso il fumeo. Seentrione 26: 122–129.
Zane n, Federico (ed.) 2008. Comics in translaon.  Routledge. London, New York.
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Cseke Laura
csekelaura1996@gmail.com
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészeudományi Kar
Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet doktori program

Regionális köznyelvi vizsgálatok

Dialektológiai kutatásom kiinduló kérdése az volt, hogy hogyan közelíthetünk a 
múltban nyelvileg jól adatolt, izoglosszális pozícióban levő Pápa vidék magyar 
anyanyelvű beszélőinek nyelvhasználata felé. A kutatás kérdése az, hogy a jelen nyelvi 
állapot elemzésekor milyen generációs különbségekből fakadó eltéréseket 
fedezhetünk fel az adatközlők megnyilatkozásaiban, illetve hogy a nyelvjárások fölé 
boltozódó köznyelvi egységesülés miként hat a regionális nyelvhasználatra. A cél tehát 
a térség szinkrón nyelvi vizsgálata volt – ennek megfelelően többféle módszertannal 
valósult meg az advalósult meg az adatgyűjtés. 
  A történe összehasonlítás alapját Beke Ödön, valamint az MNyA. gyűjtései 
szolgáltaák. Jelenkorunk adatközlői a helyi televízió interjúalanyai voltak. Kvantav 
szemléletű vizsgálaal dolgoztam, ahol a jelenségek dokumentálásának módszere a 
többszöri hallgatás utáni lejegyzés volt. I egy időben, térben meghatározo, 
társadalmilag és életkor szempontjából sokszínű csoport volt a vizsgálat tárgya, mely 
eredményeként képet kaptam a regionalizmusok előfordulásáról, gyakorisági 
értékeiről. Hat kiemelt nyelvi jelenséggel, valamint a spontán módon előforduló 
memetanyelvi reflexiókkal és a passzív nyelvi tudás kérdésével foglalkoztam 
mélyrehatóbban. 
  Az eredmények mutatják, valamint a regionális köznyelv terminus is utal arra, 
hogy a térség sok szállal kötődik a köznyelvi formákhoz minden nyelvi szinten, de él a 
nyelvváltozatban több olyan sajátos elem is, amely regionalizmusnak tekinthető. A 
kutatás fontos tapasztalata, hogy a jelen forrásokkal és módszertannal hitelesen és 
friss adatokkal lehet vizsgálni a regiolektust, mely hozzájárulhat a regionális köznyelv 
és köznyelv viszonyrendszerének jobb megértéséhez. A jövőben műszeres fonekai 
vizsgálatokkal szeretném folytatni a kutatást – úgy vélem, hogy az i nyert adatok, 
kökövetkeztetések bizonyos tekintetben objekvebbek lehetnek a korábbi kutatások 
hagyományos lejegyzéseinél. A terveze műszeres fonekai és 
spontánbeszéd-vizsgálatok összevető elemzése empirikus adatokkal bővíthek az 
ismereteinket általánosabban véve is a regionalizmusokkal kapcsolatos változási 
folyamatokról, melyek alapot adnának más nyelvi területekkel való összevetésre is, 
valamint az időbeliség vizsgálatára.

Irodalom

Beke Ödön 1905. A pápavidéki nyelvjárás. Athenaeum. Budapest.
Hajba Renáta 2012. Regionális nyelvhasználat Szombathelyen. Doktori disszertáció. Eötvös Loránd 
  Tudományegyetem Bölcsészeudományi Kar. Budapest.
  hp://doktori.btk.elte.hu/lingv/hajbarenata/diss.pdf Utolsó letöltés: 2021. 09. 09.
MDial. = Kiss Jenő (szerk.) 2001. Magyar dialektológia. Osiris Kiadó. Budapest.
PParapacs Andrea 2020. A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés. Tinta Könyvkiadó. Budapest.
Posgay Ildikó 1979. A pápai regionális köznyelv első tapasztalatairól. In: Imre Samu (szerk.): Tanulmányok a 
  regionális köznyelviség köréből. Nyelvtudományi Értekezések 100. Akadémiai Kiadó. Budapest. 65–77.
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Csenki-Bozsó Réka Helga
rekabozso@gmail.com
Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészeudományi Kar
Nyelvtudományi Doktori Iskola, Angol alkalmazo nyelvészet doktori program

Szülői vélemények a nagyon korai nyelvtanulásról

Kutatásom témaköre a nagyon korai idegennyelv-tanulás. A nemze alaptanterv 
szerint minden gyermek legkésőbb negyedik osztályos korában megkezdi az idegen 
nyelvek tanulását. Azonban az erős igény és az európai irányelvek hatására ennél 
jelentősen korábban is rendelkezésre áll nyelvtanulási lehetőség a fiatal gyermekek 
számára: általános iskola első osztályától, óvodáskorban, sőt, akár azt megelőzően is. 
  Az előadás témáját képező kérdőív PhD kutatásaim próbafelmérése, melynek 
alapvető témája az 1-7 éves gyermekek szüleinek véleménye a nagyon korai angolról. 
    A világhálón kitölthető kérdőívben 50 szülő válaszait gyűjtöem össze olyan 
kérdésekről, amelyek a nagyon korai angolt érink. A szülők számot adtak 
véleményükről abban a témában, mely kor a legmegfelelőbb a nyelvtanulás kezdésére, 
és különbözőképpen indokolták döntésüket. Adatot gyűjtöem a kitöltők 
véleményéről az ideális tanárt, a tanítás módszereit, a korai tanulás módjait illetően, 
szó ese a tanár kiejtéséről, és arról is, hogy ohonukban gyermekük milyen módon 
találkozik az angol nyelvvel. 
    A kérdőívet kitöltő szülők közül önként jelentkező válaszadók némelyikével a 
kérdőívet követően interjút készíteem, hogy válaszaikra nagyobb komplexitással 
láthassak rá. Az így összegyűlt kérdőíves válaszok és az ezt követően készíte négy 
interjú tartalmának elemzését ezidáig csak két-három kérdésre koncentrálva végeztem 
el. A kérdések egy-egy konferencia előadás témáját, majd publikáció alapját képezték, 
előadásomban a már publikált és a még feldolgozásra váró eredmények csoportjait 
mutatom be. 
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Alveoláris legyintőhangok és hangkörnyezetük akuszkai vizsgálata

A legyintés az amerikai angolban elsősorban a /t d/ hangokon figyelhető meg, melyek 
rövid zöngés szegmentumként jelennek meg magánhangzók közt. A legyintés nem 
teljesen neutralizálja a két fonémát, így a pre-fors clipping mia a legyinte /t/ elő  
magánhangzó rövidebb, mint a legyinte /d/ elő (Braver 2014). A mai 
nyelvhasználatban a /n/ és /nt/ hang(kapcsolat)nak is van legyinte allofónja (Picard 
1997), viszont eddig nem vizsgálták a nazális legyintőhangok akuszkai jegyeit. 
    A nazálisok arkulációjában részt vesz az orrüreg is, így az intenzitás a 
legalacsonyabb frekvenciatartományokban az orális hangzókhoz képest nagyobb, 
meredekebb spektrális lejtést eredményezve (Fujimura 1962). A nazalitás áerjedhet 
a környező magánhangzókra, megváltoztatva ezek formánsszerkezetét 
(Fujimura–Lindqvist 1971). A spektrális lejtés meredekségét konvencionálisan a 
H1–H2, míg a magánhangzó-nazalitás mértékét az A1–P0 érték jelöli (Styler 2017). 
Jelen kutatás két fő kérdése az volt, hogy a nazálisokból képze legyintőhangok 
akakuszkailag eltérnek-e az orális /t/ legyinte változatától, valamint, hogy milyen 
hatással van egymásra a legyinte szegmentum és az azt megelőző magánhangzó 
időtartam és nazalitás szempontjából. 
  A kutatás során hat észak-amerikai angol anyanyelvű beszélő ohon, headseel 
felve, felolvaso mondatba ültete álszavait vizsgáltam. A legyintő 
hangkörnyezetben álló /t n nt/ hang(kapcsolat)ot tartalmazó mintákat Praatban 
hangszinten szegmentáltam, majd VoiceSauce segítségével kinyertem a 
szegmentumok időtartamát és alapfrekvenciáját, továbbá a H1–H2 és A1–P0 
értékeket. A staszkai elemzés lineáris kevert modellek alkalmazásával történt 
Pythonban. 
    Az eredmények alapján a /n/ és /nt/ fonémákból képze legyintőhangok nem 
különböznek egymástól, azonban ezek hosszabb időtartamúak és meredekebb 
spektrális lejtésűek a legyinte /t/-knél. A legyinte nazálisok elő nazalizáltan jelenik 
meg a magánhangzó, viszont a megelőző magánhangzó időtartamát illetően nincs 
szignifikáns különbség az orális és nazális legyintőhangok közö.
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A Dunántúl 18. századi családnévanyagának 
funkcionális-kogniv nyelvésze megközelítése

A prezentáció célja bemutatni a Dunántúl két megyéjében, Veszprém és Győr 
megyékben a német és magyar eredetű családnévanyag jellemzőit különös tekinteel 
a nevek keletkezésében szerepet játszó kogniv folyamatokra.
    A nevek keletkezését nagyfokú szemankai tudatosság jellemzi. A névben a 
forma-jelentés egysége és az általuk kifejeze funkció közö  kapcsolat eredendően 
movált, amely az elnevezeen alapul. Ugyanakkor a névadás során mindig a névadó 
kogniv befolyása érvényesül – ő az, aki az elnevezendő számos tulajdonsága és 
másokkal való relációja közül a protopuselv alapján választ. A nevekben kifejeze 
szemankai tartalom így nem közvetlenül a világot képezi le, hanem a név 
megalkotójának a világról való tudását. 
    A névadás során a névadó az általa ismert nevekből sémákat von el. A névrendszer 
egyedi névpéldányai a sémák, modellek megvalósulásai. Így a nevek keletkezése a 
mindenkor meglévő névrendszer viszonylatában történik, a sémák, modellek 
mintaként szolgálnak az új nevek létrehozásakor, megszabva, befolyásolva azok 
keletkezésének módját.
    Jelen kutatás forrását a Dunántúli Történe Családnévtár (DTCs.) jelen, amely 
Mária Terézia 1767. évi úrbéri tabelláinak névlistáit dolgozza fel. Az összeírás az egész 
ország területére kiterjedő összeírások közül időben a legközelebb esik azokhoz a 
jelentős népességmozgásokhoz, amelyek nagyban áormálták a térség etnikai és 
nyelvi viszonyait. A Dunántúl területén a magyarságnak és a németségnek különböző 
időben letelepült csoportjai azonosíthatók, amelyek eltérő intenzitású nyelvi és 
kulturális kapcsolaal rendelkeznek az összefüggő német és magyar nyelvterüleel. 
    A családnevek szemankai-movációs pológia szerin azonosítása, majd a 
meghatározó szerepet betöltő alapmodelleknek a leírása nemcsak nyelvi, hanem 
pszichológiai információkkal is szolgál ado névközösség tekintetében, feltárja a 
névhasználók szemléletbeli sajátosságait, világról szerze tudását és ennek fogalmi 
megkonstruálásának leggyakoribb, legmeghatározóbb módjait.  A névsémák 
nemzetenként, vallásonként, kultúránként és nyelvenként, de még kisebb 
névközösségenként is eltérőek lehetnek, vagyis a különböző névközösségek 
nénévkorpuszának összevetése a nyelvhasználók kogniv képességeinek ezen kategóriái, 
világról alkoto képe közö  eltérésekre világíthat rá.
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Darabolási eseményhez köthető le és fel igekötős igék vizsgálata

Az előadás darabolási eseményt megkonstruáló le és fel igekötős konstrukciók 
szemankai elemzését mutatja be. A le és fel igekötő, valamint a ’darabol’ jelentésű ige 
kapcsolódási mintázatait kutatja korpuszalapú elemzéssel, funkcionális kogniv 
nyelvésze keretben (Tolcsvai Nagy 2013).
    A kutatás kiindulópontjául az a megfigyelés szolgált, hogy a fel és le igekötők 
gyakran kapcsolódnak szeleteléssel, darabolással kapcsolatos igékhez, valamint 
jelentésük is nagy változatosságot mutat ezekben a konstrukciókban, így alkalmasak az 
igekötők és igék kapcsolódásának vizsgálatára, valamint a kapcsolódás szemankai 
tényezőinek feltárására.
    A kutatásban szereplő konstrukciók alapigéinek elsődleges jelentése a darabolás 
folyama pusához kötődik: 'valamilyen eszközzel/kézzel egy fizikai entást elemekre 
bont'. A vizsgált igék online és papíralapú szinonimaszótárak és értelmező szótárak 
szócikkeiből származnak. A kutatás ezen igék szemankai csoportosítását is elvégzi, 
majd a fel és le igekötőkkel való kapcsolódást csupán azokon az igéken vizsgálja, 
amelyek olyan darabolási eseményt jelenítenek meg, amelynek eredménye diszkrét 
darabokra tagolás. A Magyar Nemze Szövegtárból nyert adatokon alapuló 
korpukorpuszalapú vizsgálat arra keresi a választ, hogy milyen mintázatokban kapcsolódik az 
igekötőpár ezekhez az igékhez, mennyire térnek el a két igekötő kapcsolódási 
mintázatai egymástól, milyen esetekben kapcsolódik az igekötőpár csupán egyik vagy 
másik tagja bizonyos igékhez, valamint milyen szemankai tulajdonságokkal 
rendelkező igékhez kapcsolódhat mindkét igekötő.
  A darabolással kapcsolatos igék vizsgálata nem egyedülálló sem a külföldi (pl. 
Devylder 2017), sem a magyar szakirodalomban (Andor 1998, Brdar-Szabó 2020), 
továbbá az igekötőzés is behatóan vizsgált területe a magyar nyelvnek (pl. Szili 2009, 
Ladányi 2012). A kutatás újszerűségét az adja, hogy a fel és le igekötők 
mikrorendszerét egy szemankailag többé-kevésbé homogén alapigekészlethez való 
kapcsolódásán keresztül vizsgálja. Ez lehetővé teszi, hogy a két igekötő kapcsolódási 
mintázatairól részletesebb képet kapjunk. A kutatás a későbbiekben alapul szolgálhat 
a a fel és le igekötők poliszémiájának, illetve a fel és le igekötős konstrukciók újszerű 
jelentéseinek vizsgálatához is.
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A tartalmi összegzés vizsgálata

Kutatásom az információtömörítés (Cremmins 1982, Endres-Niggemeyer 1998, Koltay 
2003) és annak lehetséges megvalósulásain belül elsősorban a tartalmi összegzés 
funkcionális kogniv nyelvésze (Kövecses–Benczes 2010, Tolcsvai Nagy 2013) 
vizsgálatával foglalkozik, 34 kilencedik osztályos gimnazista azonos szövegből írt 
összefoglalójának kvantav és kvalitav elemzését adva.
    A kvantav elemzések egyfelől arra irányulnak, hogy az alapszöveg (T1) és az 
összefoglalás (T2) közö milyen mértékű redukció megy végbe; másfelől további 
szövegstaszkai adatokkal (szószám, tagmondatszám, mondatszám, bekezdésszám) 
az összefoglalások szövegsűrűségét mérik, valamint annak változását a 
forrásdokumentuméhoz képest.
  A kvalitav vizsgálatok a MAXQDA tartalomelemző szoverben részletes annotációs 
kategóriákat rendelnek az összegzések különböző pusú nyelvi kifejezéseihez, 
amelyek megmutatják, hogy a T2-k mekkora arányban támaszkodnak a T1-re, illetve 
hogy milyen jellegű formai-szemankai átalakításokat végeztek a tanulók az 
alapszöveg tömörítésekor.
    A diákok összegzéseinek vizsgálatába két tanári véleményezőt is bevontam. A 
tőlük kapo értékelések által rangsorolhatóvá váltak a szövegproduktumok, 
amelyeket végül három minőségcsoportra bontva mutatok be (1. kevésbé megfelelő, 
2. megfelelő, 3. legmegfelelőbb). A különböző csoportokba tartozó szövegek 
kvantav és kvalitav adatait összesítve és egymással összehasonlítva 
meghatározhatók azok a kritériumok, amelyek a jobb kategóriába kerülést indokolják; 
továbbá a diákoknak a szövegtömörítési műveletben való jártasságára vonatkozó 
egegyéni válaszait csoportoként átlagolva nyilvánvalóvá válik, hogy a begyakorloság 
összefüggésben áll a kapo értékelésekkel, ebből kifolyólag az információtömörítésre 
fejleszthető és fejlesztendő kompetenciaként érdemes tekintenünk.
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Mi a siker ára? 
Austa felnőek és austa személyekkel foglalkozó szakemberek 

a kommunikációról*

Az auzmus spektrum zavarral élő személyek és szüleik életminősége jelentősen 
alacsonyabb a pikusan fejlődő társaik életminőségéhez képest (MASZK 2020). Az 
austa és neuropikus személyek szociális képessége közö  minőségi eltérés 
megnehezíthe a mindennapokat. Így, a kommunikáció kölcsönös mivolta mia (Frith 
2007), fontos mindkét résztvevő társas viselkedését vizsgálni.
    A bemutatni kívánt kutatás során azzal foglalkoztam, hogy miként vélekednek az 
auzmussal élő személyek, illetve az auzmussal foglalkozó szakemberek a sikeres 
kommunikáció (Ivaskó–Németh T. 2002) feltételeiről. Milyen interakciós korlátok, 
illetve megküzdési stratégiák jellemzik a két célcsoportot? Beszélhetünk-e 
sikerességről, amennyiben legalább az egyik, az interakcióban részt vevő fél jelentősen 
magas kogniv erőfeszítés (Sperber–Wilson 1986) árán próbál együműködni?
    A kutatás önkéntes adatközlői beleegyezéssel zajlo, az adatok anonim módon 
kerültek felhasználásra. Az adatgyűjtés során 13, félig strukturált kérdéssort 
tartalmazó mélyinterjút veem fel Asperger-szindrómás személyekkel, illetve austa 
személyekkel foglalkozó szakemberekkel. A kiválaszto módszertan révén 
megvizsgálható és összehasonlítható a két célcsoport perspekvája, megismerhetőek 
az adatközlők metapragmakai képességei.
  Az adatokat relevanciaelméle (Sperber–Wilson 1986) keretben értékeltem.
    Az adaelvétel eredményeképpen megállapítható, hogy a két célcsoport hasonló 
módon vélekedik a kommunikáció sikerességének feltételeiről, azonban eltérő 
eszközök fedezhetőek fel a pragmakai stratégiáik közö. Az adatközlők többnyire 
képesek voltak reflektáltan nyilatkozni saját kommunikációjukra vonatkozóan.
    A vizsgálat eredményei által közelebb kerülhetünk azon kérdés 
megválaszolásához, hogy feltételezhető-e egy olyan konnuum, amelyen egyszerre 
megjelenik az apikus és pikus viselkedés (Fletcher-Watson–Happé 2019). A kutatás 
hozzásegíthet az akadálymentes kommunikáció feltételeinek megismeréséhez.
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15



17. FÉLÚTON KONFERENCIA

2021. október 21-22.
ELTE BTK

Pintye Erzsébet
pintye.erzsebet@gmail.com
Debreceni Egyetem, Bölcsészeudományi Kar
Nyelvtudományok Doktori Iskola, Német nyelvészet doktori program

Kollokációk az idegennyelv-oktatásban: 
egy német–magyar kontraszv vizsgálat eredményei 

Előadásomban a szókincstanítás egyik fontos területével, a kollokációkkal mint 
állandósult szókapcsolatokkal szeretnék foglalkozni. A nyelvoktatás egyik legfontosabb 
célja, a tanuló kommunikav kompetenciájának fejlesztése. A kommunikav 
kompetencia fejlesztésének elengedhetetlen része a tanulók lexikális 
kompetenciájának fejlesztése. Az Európa Tanács által kidolgozo és 2001-ben 
nyilvánosságra hozo Közös Európai Referenciakeret (KER) lexikális kompetencia 
leírásában olvasható, hogy az egyedi szóalakok melle az állandósult kifejezések, 
kekeretek és az állandósult szókapcsolatok tanítására is törekedni kell a nyelvórákon. 
Kutatásomban a kollokációk, mint állandósult szókapcsolatok vizsgálatával 
foglalkozom, hiszen a kollokációk több szempontból is a nyelvtanulás problémás 
területének tekinthetők. A kollokációk azonosítása, megértése, felismerése a hallo és 
olvaso szövegekben könnyebbség, míg a kollokácók produkv használata komoly 
nehézséget okoz a tanulóknak. Ennek egyik lehetséges oka a kollokációk 
nyelvspecifikus tulajdonságában rejlik. A tanulók hajlamosak azt gondolni, hogy a két 
nnyelv közö teljes megfelelés van, ugyanazt a szót, kifejezést minden további nélkül 
átvihek az anyanyelvből az idegen nyelvbe. Hazai és nemzetközi kutatások hívják fel a 
figyelmet arra, hogy különösen az anyanyelvvel ekvivalens kollokációpusoknál 
tapasztalható a tévesztés. Mivel rengeteg hiba azonosítható a kollokációk 
használatakor (főleg haladó szinten), a kollokációkat minél előbb, explicit módon, már 
a kezdő szintű nyelvórákon kontraszv módon kell közveteni a nyelvtanulóknak.
  Az előadásomban a kollokációk, mint állandósult szókapcsolatok más 
szintagmakus szókapcsolatoktól (idiómák, szabad szókapcsolatok) való elhatárolása 
melle, a német–magyar kollokációpárok, ekvivalenciapusok bemutatására, a két 
nyelv köz különbségek hangsúlyozására törekszem, hiszen a kollokációk 
alkalmazásakor leggyakrabban elkövete hibák az L1-transzferre vezethetők vissza. 
Elemzésemben német kollkációkból indulok ki, amelyekhez a magyar megfelelőket 
rendeztem. Az elemzésben a 2005 – 2019 közö kiado német mint idegen nyelv 
köközép- és emelt szintű (B1 – B2) éreségi dolgozatainak olvaso szövegértést mérő 
szövegeiből kigyűjtö kollokációkat használtam fel, az elemzésben a frazeológiai 
kutatásokból ismert hármas felosztásra törekedtem. Az ekvivalenciapusok 
bemutatását követően módszertani javaslatokat, ötleteket fogalmazok meg azzal 
kapcsolatosan, hogyan érdemes kontraszv módon közveteni a kollokációkat az 
idegennyelv-órákon. A kollokációk hatékony közvetéséhez, módszertani elvek 
kidolgozásához a kapo eredmények jelentősen hozzájárulhatnak. A vizsgálat 
eeredményei gyakorla hasznossággal lehetnek az oktatásban. 
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A bolgár és a török evidencialitás jelentése és összehasonlítása

Az evidencialitást hagyományosan egy olyan információforrást kódoló kategóriaként 
határozzák meg, amelyen keresztül közvete információt, következtetést vagy 
közvetlen észlelést fejezhetünk ki. Az információforrás jelölésének fontossága abban 
rejlik, hogy lehetővé teszi az átado információ megbízhatóságának egyéni 
értékelését. A bolgár és a török nyelv nyelvtanilag kódolja a különbséget a közvetlen és 
a közvete információforrások közö, és ennek megfelelően a közvete módon, azaz 
hallomásból vagy következtetésből szerze információk kifejezése érdekében e 
nynyelvek beszélői ún. evidenciális alakokat használnak.
  Korábbi kutatások alapján megállapítható, hogy a bolgár evidenciálitás eredete 
szempontjából nem elhanyagolható a török nyelv katalizáló hatása. Első lépésben a 
bolgár temporális rendszer átalakulása szolgált az evidencialitáskategória 
megjelenésének alapjául, ami az imperfektum formai és szemankai változásaival, és 
egyúal a temporális rendszerben fennálló oppozíciók megváltozásával kezdődö, de 
az evidencialitáskategóriák kiteljesedésére már csak a török hódoltság utáni 
korszakban találunk példákat. Éppen ezért a bolgár evidencialitás fejlődési 
körülmékörülményeinek jobb megértése és az oszmán-török nyelvnek erre a fejlődésre 
gyakorolt hatásának – azaz a bolgár evidencialitás az oszmán-török nyelvből történt 
átvétele melle és ellen szóló jelek – feltárása érdekében célszerű a két 
evidencialitás-rendszer összehasonlítása.
  Előadásomban a bolgár és a török evidencialitáskategóriák jelentését, a 
kategóriák beszélők általi használatát és az evidencialitáskategóriák gyerekkori 
elsajátását fogom összehasonlítani. A kutatás során te megfigyeléseim megfelelő 
alapot szolgáltathatnak a fen célok teljesítéséhez.
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Az értelmező kategorizációjának újragondolása a főnévi jelzők vizsgálatán keresztül

Az előadás az értelmezői viszonynak a szakirodalom által elfogado 
szubkategorizációját vizsgálja felül, az ezt célzó kutatás kérdéseit és kezde lépéseit 
mutatja be. A kutatás célja annak igazolása, hogy a redukciós (vagy hátravete jelzői) 
értelmező (pl. Veszek telefont, olcsót) és az azonosító értelmező (pl. Péter, a barátom) 
nem két lényegileg elkülönülő szerkeze pus (Balogh 2003, Dér 2001). A két 
konstrukció összehasonlítása egy korábbi elemzésen alapul, amely szerint az 
értelmező besorolható az eltagolt bővítmények tágan érte jelenségkörébe. Az 
eleltagolt kifejezés az őt megelőző mondaól mondatzáró írásjellel elkülöníte, de a 
bázismondat szemankai szerkezetébe integrálható (függőségi hálózata egy 
csomópontjának megfeleltethető) bővítmény.  Az értelmező és az értelmeze egyező 
inflexiója (pl. Veszek telefont, olcsót) azt a célt szolgálja, hogy a köztük lévő viszony 
megkülönböztethetővé váljon a predikav viszonytól (pl. Veszek telefont. Olcsó.), és az 
értelmező megőrizze az eltagolt bővítményekre általánosan érvényes kidolgozó 
jelleget (Roskó 2020). Az elemzésnek a funkcionális kogniv nyelvészet biztosít 
elmélelméle háeret, a szintakkai megközelítés a függőségi nyelvtannal is 
összeegyeztethető (l. Imrényi 2017).
  A kutatás egyik kiindulópontja az, hogy az ún. azonosító értelmező leírásához (pl. 
Péter, a barátom) elengedhetetlen általában véve a főnévi jelzők vizsgálata. Az 
értelmező korábbi szakirodalma erre az összefüggésre nem figyelt föl. A kutatás jelen 
szakaszának feladata olyan konstrukciók azonosítása, amelyekben elsődlegesen 
főnévként kategorizált lexémák jellemzően jelzői szerepben állnak. Fő módszertani 
kérdése pedig az, hogy milyen módon lehet szövegkorpuszból főnévi jelzőket 
tartalmazó konstrukciókat lekérdezni.  
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„Pentatlóniák” a dalfordításokban, avagy létezik-e vokális ekvivalencia?

Előadásom középpontjában a speciális műfordítói kihívást jelentő dalfordítások 
készítésének és felhasználhatóságának problemakája áll. Az alkalmazható fordítói 
stratégiák megannyi választás elé állítják a dalfordítót, akinek a célnyelvi szöveg 
megalkotásakor a forrásnyelvi szöveg melle a zenei anyagra és az énekelhetőség 
szempontjaira is tekinteel kell lennie. Jelen előadás Franzon (2008) és Low (2003, 
2008) dalfordítási választásokat és elveket összefoglaló taxonómiáiból kiindulva (és 
azokat továbbgondolva) felvázol egy műfajspecifikus fordításelemző modellt, melynek 
alalkalmazásával számszerűsíthetők az egyes dalfordítások tulajdonságai, így az azonos 
célnyelven készült különböző változatok is összevethetővé válnak egymással. Az 
elemzési modell bemutatása kismintás kvalitav vizsgálaal egészül ki, mely lexikai, 
zenei és szöveg-zene kohéziós analízist foglal magában, és szükségessé teszi új 
terminusok (pl. szöveg-zene kohézió: a mű nyelvi és zeneszövegében megfigyelhető 
kohéziós mintázatok egymáshoz való illeszkedése; vokális ekvivalencia: a szöveg-zene 
kohéziós viszonyok közö  megfeleltethetőségek mértéke egy dal erede és fordíto 
sszövegű verziója közö) bevezetését, illetve eddig pontosan nem definiált 
terminusszerű kifejezések (zenei kohézió) fogalmi sztázását is. A használt terminusok 
gyakorla alkalmazási lehetőségeit egy Liszt-dal erede nyelven és fordításokban is 
közreado változatai segítségével szemléltetem. Az előadás lezárása kijelöli a 
lehetséges további kutatási irányokat, egyúal nagyobb mintán elvégzendő kvantav 
jellegű empirikus adatgyűjtésre is javaslatot tesz. A várt kutatási eredmények adalékul 
szolgálhatnak a (mű)fordításkrika, az audiovizuális fordítóképzés, a zenepedagógia és 
a a zeneműkiadás számára is.
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„A tenger mélye játszótér le, és elhiem, hogy jó i éljek”
A melléknevek segédigei szerepének konstrukciós jellemzői

Az előadás témája azok a címben is neveze konstrukciók, amelyekben a komplex 
magmondatot (l. Imrényi 2013) egy melléknév és egy felszólító-kötő módú ige (a 
terminusra l. Ladányi 2017: 567–569) alkotja. Az ilyen szerkezetekben a melléknévnek 
segédigei jellege van (vö. Kálmán C. és mtsai 1989), a konstrukció pedig a 
hagyományosan keős állítmánynak neveze szerkezetekkel (pl. el kell menjek), illetve 
a légét tartalmazó komplex magmondatokkal (pl. nincs mit mondjak) rokonítható. 
    A komplex magmondatban komponensként résztvevő melléknevek értékelést 
fejeznek ki vagy (pre)modálisak (pl. a deonkus kötelező, szükséges). A segédigeszerű 
használatot moválja a melléknevek szemankai tartalma, illetve a formai oldalon az, 
hogy az előforduló melléknevek infinivusszal bővülnek a gyakoribb, konvencionalizált 
konstrukciókban (l. jó i élnem, el kell mennem, szükséges gyakorolni). Az elemzést a 
kogniv nyelvtan keretein belül végzem (Tolcsvai Nagy 2017, Langacker 2008), az 
adatok az MNSZ2-ből származnak, illetve Google-keresésekkel egészíteem ki a 
mimintát. 
  A kutatás fő kérdései közé tartozik, hogy mely melléknevek alkothatnak komplex 
magmondat konstrukciót felszólító-kötő módú igével összekapcsolódva, valamint az, 
hogy ezek a melléknévi konstrukciók milyen grammakalizáltsági szinten állnak (a  
grammakalizáltságot skálán lehet értelmezni, vö. Dér 2008).  A grammakalizációban 
kulcsfontosságú, hogy az alapmodalitások szemankai terében a szereplők 
erődinamikai viszonya konstruálódik meg (Talmy 2000) az kötő-felszólító módú igével 
jelölt potenciális folyamat viszonyában (l. Pelyvás 2013). 
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Oszmán-török szavak a bolgár és a magyar államigazgatási nyelvben

Kutatásom célja az oszmán-török eredeel rendelkező államigazgatási terminusok 
vizsgálata a magyar és a bolgár nyelvben. Meg fogom vizsgálni, hogy a bolgár nyelv 
több államigazgatási szakzsargont őrzö-e meg, mint a magyar. A magyar nyelvben 
oszmán-törökből származnak azok a terminusok, amelyek a török hódoltság idején a 
katonai és közigazgatási intézményekkel voltak kapcsolatosak, pl. deerdár, szandzsák, 
pasa, dívány, atnámé és a kádi. Ezekkel a szavakkal, kifejezésekkel, a dívány kivételével 
ma már csak történelmi és irodalmi szövegekben találkozhatunk. Az oszmán-török 
jöjövevényszavaink átadói a Balkán- félszigeten letelepede törökök és a félszigeten lakó 
szláv ajkú népek voltak. Számos szó horvát és szerb közvetéssel vált a magyar nyelv 
részéve (janicsár, szpáhi, deli). 
  Kutatásom alapjául az interneten illetve a könyvtárakban fellehető régi magyar és 
bolgár jogi szövegek (XVI. és XIX. század közö  források) szolgáltak, melyekből a 
mindkét nyelvben gyakran előforduló oszmán-török államigazgatási szavakat 
válogaam ki.
  A magyar jogi szaknyelv kutatásakor nagy hangsúlyt kapnak a lan eredetű 
szakkifejezések, bár a lan melle más nyelv is hatást gyakorolt a magyar államjogi 
nyelvezetre. Munkámmal szeretnék áekinthető képet adni Bulgária és Magyarország 
oszmán-török hódoltság idején használt államigazgatási szókincséről. Kutatásom 
másik célja oszmán-török-bolgár-magyar jogi szakzsargon gyűjtemény összeállítása, 
amely elérhető lesz, így a kutatók és a téma iránt érdeklődők munkáját segíthe. 
    Eddigi kutatásom alapján arra a megállapodásra jutoam, hogy az oszmán-török 
nyelv nagyobb nyomo hagyo a bolgár nyelvben, mint a magyarban. Az állításom 
alátámasztásához szeretném kiemelni, hogy 1908-ig a bolgár melle az Osmanlıca, 
oszmán-török nyelv volt a hivatalos nyelv, annak ellenére, hogy történeleg a modern, 
független bolgár állam már 30 évvel korábban létrejö. 1908-ig a bolgár könyvek 
jelentős hányadát ezen a nyelven adták ki.
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Miaad pusztul a Föld! Vagy mégsem? 
Erőszakos és erőszakmentes környezetvédelmi kommunikáció

“A gyerekeinktől veszed el a jövőt”, “az ilyenek mia pusztul majd ki az emberiség”, 
“nem foglalkoznak az emberek a klímavészhelyzeel”. Számtalan sokkoló, fenyegető 
üzeneel szembesülünk napjaink környezetvédelmi diskurzusában, mely a 
klímaszorongással küzdőket különösen nehezen érinthe. A környezetvédelmi 
kommunikáció meghatározó irányvonala a fenyegetésre, sokkra és megfélemlítésre 
épül, azonban kutatások bizonyítják, hogy az erőszakos kommunikációs módszerek 
hosszú távon nem működnek hatékonyan. Ahhoz, hogy felismerjük az erőszakos és 
ererőszakmentes környezetvédelmi kommunikációt és kutatni tudjuk azok valódi 
hatásait, első lépésként meg kell határoznunk annak jellemzőit. Az erőszakmentes 
környezetvédelmi kommunikáció egy olyan kezdetleges elmélet, mely az 
erőszakmentes kommunikáció és a környezetvédelmi kommunikáció interszekciójából 
jö létre, és annak nyelvi és vizuális elemeit kívánja meghatározni. Ebben a kutatásban 
a formálódó elmélet nyelvi sajátosságaira fókuszálok, mely az elmélet 
továbbfejlesztésének és hatékonyságának vizsgálatának alappillérjéül szolgál. A feltáró 
kkutatást a World Wildlife Fund (WWF) egyik környezetvédelmi kampányának elemzése 
szolgálja, melyben erőszakos és erőszakmentes üzeneteket vizsgálok 
tartalomelemzéssel. Ezen sajátosságok leírása után a kutatónak lehetősége van 
nemze és nemzetközi környezetvédelmi szervezetek és egyéb médiumok 
kommunikációjának vizsgálatára, valamint a jövőben ezek hatékonyságának 
vizsgálatára és javaslaételekre: például egy erőszakmentes, működőképes 
környezetvédelmi kommunikációs stratégia létrehozása vége.
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A police.hu-tól a police_hu-ig
A magyar rendőrség külső szerveze kommunikációjának új irányvonala

A távolságtartó slus, a jogi és szakmai kifejezések túlzo használata az egész magyar 
rendőrségi kommunikációt mind a mai napig áthatja. A szervezet mondatszerkezeteire 
„a bonyolultság, a nehézkesség, a terjedelmesség, sőt a terjengősség jellemző” 
(Molnár 2002: 42). A közösségi média térnyerésével a rendésze szervek is 
megjelentek ezeken a plaormokon, így a civil lakosság és a hivatásos szervek részéről 
érkező kommentek által kérányú kommunikációra van lehetőség. A felületek 
kezelőinek olyan kommunikációs slust és nyelvi regisztert kell találniuk, amely a 
lehlehető legszélesebb befogadói réteg számára világos, érthető és bizalomépítő (Uricska 
2020). A kutatás célja felkelteni a rendésze egységek figyelmét a közösségi oldalak 
adta lehetőségekre a civil lakosság és a hivatásos állomány kapcsolatának jobbításának 
érdekében. Hosszútávon pedig várható, hogy a digitális kommunikációs tartalmak 
átrendezik az egyén, a társadalom és a különböző szervezetek viszonyait és 
kapcsolatrendszerét. 
  A kutatás során a magyar rendőrség Instagram-profilján (police_hu) megjelenő 
rendésze digilektust mint kommunikációs gyakorlatot, valamint annak fogadtatását 
vizsgáljuk a civil lakosság részéről. A vizsgálat korpusza a police_hu Instagram oldal 
első évének (2019. július 03-tól 2020. július 03-ig) bejegyzései (N=645) voltak, melyet 
tartalomelemzéssel vizsgáltuk. A 10 legnépszerűbb bejegyzés (n=10) vizuális tartalmait 
toposzokba rendeztük (Deli 2018), míg a kommenteket (kb. 2290) minőségük szerint 
kódoltuk (Fóris 2008). Egyrészt azt vizsgáltuk, hogy a magyar rendőrség 
kommunikommunikációs gyakorlata poziv hatással van-e a közösségre, és ez kölcsönösen 
visszahat-e a rendésze szervekre? Másrészt pedig azt, hogy a lakosság részéről milyen 
ennek a gyakorlatnak a fogadtatása, amely a kommentek minőségéből egyértelműen 
megnyilvánul. Hipotézisünk szerint a kommunikációs gyakorlat mennyiségi és 
minőségi közösségépítési folyamat (Bullock 20).
  A kutatás eredménye azt bizonyítoa, és ezzel a hipotézist is megerősíee, hogy 
a rendésze szervezet felismerte a lakosság tagjainak párbeszéd irán igényét, 
valamint a közösségi oldalon alkalmazo nyelvváltozat poziv változást eredményeze 
a rendőrségről alkoto kép és vélemény tekintetében. 
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A jövő időre utalás és a kell interakciója, különös tekinteel a kellesz-re

A standard magyarban az egyetlen rendelkezésre álló eszköz a beszélők számára, hogy 
a kell esetében a jövő idejű temporális perspekvát jelöljék, a kell és a majd együes 
használata (illetve a fog kelleni/kelleni fog+(főnévi igenév) egyes beszélők számára 
elfogadható). Annak jelölésére, hogy valami a jelenben még nem szükségszerű, de a 
jövőben azzá fog válni, a hármashatár mentén, elsősorban SZSZB, BAZ megyékben és 
Kárpátalján elterjedt a kellesz használata. A kellesz esetében mind az episztemikus, 
mind a dinamikus olvasat elérhető (Virovec (2020).

    (1) a. Jánosnak ohon kellesz lennie.          (episztemikus)
    i. Valószínű [hogy János ohon lesz]         MOD>FUT
    ii. *LESZ[valószínű az, hogy János ohon lesz]     FUT>MOD
    b. Le kellesz nyírni a füvet.             (dinamikus)
    i.  Szükségszerű[hogy lenyírjuk a füvet]        MOD>FUT
    ii. LESZ[szükségszerű, hogy majd lenyírjuk a füvet]    FUT>MOD

AA dinamikus kellesz esetében a temporális perspekva lehet jövő idejű. A kelleszt 
használó beszélők akkor ítélik szignifikánsan jobbnak a szerkezetet a kellnél, ha a 
temporális perspekva jövő idejű (Virovec 2020).  A jövő idejű temporális 
perspekvával rendelkező kellesz esetében a körülmények a beszéd pillanatában (a fű 
még nem hosszú) nem indikálják a p (lenyírni a füvet) szükségességét, de a beszélő 
meg tudja jósolni / ki tudja következtetni, hogy a körülmények úgy fognak változni a 
világunkban, hogy p szükségszerűvé fog válni. 

    (2) Kontextus: Ön egy matemakatanár. A tanulói már megírták az éreségit, de 
    még nem javítoa ki azokat. (Csak azoknak a diákoknak kell szóbeli éreségit 
    tenniük, akik megbuktak az írásbelin). Ön a következőket mondja a 
    kolléganőjének:
    Szóban is vizsgáztatnom kellesz matemakából.

AA szerkezetet használó anyanyelvi beszélők kommentjeinek, autenkus példáknak és 
Virovec (2020) eredményeinek elemzése után a vonatkozó nemzetközi szakirodalom 
eredményeit (Kratzer (1981), Thomason (1984), Condoravdi (2002), Mahewson 
(2012), Kratzer (2012)) felhasználva előadásomban amelle érvelek, hogy az előző 
mondat esetében két modális bázis is hozzájárul a mondat interpretációjához. A 
mondat azt jelen, hogy ’Tekinteel arra, amit tudok és hiszek a világról, 
valószínűnek tartom, hogy van legalább egy tanuló, aki megbuko, és így a 
körülmékörülmények a való világban azt indokolják, hogy szükségszerű vizsgáztatnom, így 
egy jövőbeli t’ időpontban minden elérhető világban vizsgáztatok’. Az, hogy a 
beszélőnek szükségszerű-e vizsgáztatni, tehát van buko tanuló vagy sem, 
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az eldöntött (settled) a világunkban, de a beszélő nem tudja biztosan, hogy milyen 
irányba. Azokból az információkból, amelyeknek tudatában van (a tanulók között 
több nagyon gyenge képességű van, az idei érettségi nehezebb volt a 
megszokottnál), ki tudja következtetni azt, hogy lesz legalább egy bukott tanuló, 
amely körülmény megléte a vizsgáztatás szükségszerűségét idézi elő. 

  (3) a. Szóban is vizsgáztatnom kellesz. # De nem hiszem, hogy szóban is 
     vizsgáztatnom kellesz.
        b. Szóban is vizsgáztatnom kellesz, bár még nem tudom az eredményeket, 
     de majdnem biztos vagyok benne. 

AA mondat episztemikus elkötelezettséget foglal magában, ugyanakkor a beszélőnek 
nem kell biztosnak lennie a szükségszerűség fennállásában. Ha pedig egy jövő idejű 
orientációval/perspektívával rendelkező modális operátornak két különböző 
modális bázis is részt vehet az interpretációjában, akkor az valószínűsíthető, hogy a 
jövő időre utalás felelős az egyikért. Ez pedig tovább erősítheti azt a hipotézist, hogy 
a jövő időre utaló morfémák modális operátorok. 
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