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Az értelmezős szerkezet lehetséges kategorizációja 
beszélt nyelvi adatok alapján*

Absztrakt
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 értelmezés révén próbáljuk elérhetőbbé tenni 
a beszédpartner számára. Az értelmező jelzői kategóriaként jelenik meg a korábbi 
hagyományos grammatikai leírásokban, noha ez az osztályozás korábban már 
problematikusnak bizonyult (Balogh 1999, 2000: 444–460). Vizsgálatunk arra 
tesz kísérletet, hogy empirikus adatokkal járuljon hozzá az értelmező lehetséges 
megjelenéseinek és funkcióinak újabb, prototípuselvű klasszifikációjához. Az ér-
telmezős konstrukciók vizsgálatában a spontán beszélt nyelvi adatok (Krizsai 
2018; Palágyi m. e.) olyan jellemzőkre világítottak rá, amelyek pusztán tervezett 
írott források feldolgozásával háttérben maradtak. Az igei értelmezős konst-
rukció előfordulásai jelzik a halmozott mondatrész kategóriájától egyértelmű 
megkülönböztethetőséget, mivel a figyelem egy folyamatra irányul, különbö-
ző 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 repertoár-
jának függvényében ennél jóval változatosabbak is lehetnek. Tanulmányunk egy 
olyan korpuszvizsgálat tanulságait mutatja be, amely spanyolországi magyarok-
kal készült interjúk feldolgozásából származik. A 11,5 órányi felvétel jellemzőit 
a korábbi beszélt nyelvi anyag, a Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz értel-
mezős konstrukcióinak a sajátosságaival vetjük össze, külön kiemelve az igei és 
a transzlingvális előfordulásokat (García–Li 2014). A transzlingválás jelensége 
az értelmezős szerkezetnek a kontextualizációban betöltött funkcióját a beszéd-
partnernek tételezett tudás felől erősíti meg. Emellett ez a konstrukció a sikeres 
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referáláshoz járulhat hozzá hétköznapi társalgásokban és formálisabb interjú-
helyzetekben egyaránt.

Kulcsszavak: értelmezős szerkezet, sikeres referálás, kontextualizáció, transz-
lingválás, Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz

1. Bevezetés 
A hagyományos grammatikai leírás az értelmezőt csupán jelzői bővítményként 
kezeli, és a további kategorizációját illető problémák is aligha nevezhetők a nyelv-
tudomány központi kérdéseinek (vö. Balogh 2000). Dolgozatunk arra világít rá, 
hogy a funkcionális szemléletű nyelvleírás perspektívája képes egy jelenséget és 
a hozzákapcsolódó leíró nyelvészeti kategóriát úgy újraértelmezni, hogy a nyelvi 
kifejezések aktuális és referenciális megvalósulásait vegye figyelembe empiriku-
san gyűjtött adatokra támaszkodva.

A tanulmányban először röviden felvázoljuk a munkánk elméleti hátterét és 
közvetlen szakirodalmi előzményeit, és egy elsődlegesen mondattani modell 
pragmatikai megközelítését ismertetjük. Alapfogalmaink, az értelmező viszony, 
a kontextualizáció és a transzlingválás mellett egy olyan csoportosítási lehetőséget 
mutatunk be, amelyet empirikus beszélt nyelvi adatok alapoznak meg. A két vizs-
gált korpusz (a Katalóniában tartózkodó magyarok életútinterjúi és a Budapesti 
Egyetemi Kollégiumi Korpusz) szövegtípusának lehetőségeit kiaknázva elemzé-
seink folyamatosan reflektálnak a diszkurzív funkciókkal való esetleges össze-
függésekre. Tanulmányunk az értelmezős konstrukció lehetséges kategorizációját 
mutatja be, figyelmet fordítva azokra a jelenségekre, amelyek magyarázatára 
a kontextualizáció általunk mozgósított fogalma expliciten nem terjed ki, de 
a pragmatikai perspektíva bevonása átfogóbb leírásukat teszi lehetővé. A dolgo-
zat ezáltal rávilágít arra, hogy a pragmatikai megközelítés hogyan lehet inherens 
része a nyelvleírás bizonyos aspektusainak, valamint hogy az empirikus beszélt 
nyelvi adattípusok hogyan járulnak hozzá az egyes nyelvi jelenségekkel kapcsola-
tos ismereteinkhez. Az értelmezős konstrukció leírásában a jelentésképzés társas 
és társadalmi beágyazottságának a jelentőségét a transzlingváló előfordulásokon 
keresztül szemléltetjük. Amellett, hogy kiemeljük a beszélt nyelvi adatok nyelv-
leírásban betöltött jelentőségét, olyan problémákra is reflektálunk, mint a tag-
mondathatároknak vagy a tagok egymáshoz való viszonyának a kérdése.

2. Elméleti háttér
Az értelmezős konstrukciót Imrényi András (2017) a hagyományos, a mon-
datban betöltött bővítményi szerepénél (Balogh 2000) tágabban értelmezve, 
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kontextualizáló viszonyként írja le. A viszonyhálózati mondatmodell három 
dimenzió mentén közelít a mondathoz: „1. valamilyen folyamatot (pl. ese-
ményt, helyzetet, tulajdonsághordozást) ábrázolnak; 2. ezt valamilyen közlési 
funkció (pl. kijelentés, kérdés, felszólítás) kifejezésébe ágyazzák; és 3. jelölik a 
szituációs és szövegbeli kondextushoz fűződő kapcsolatukat” (Imrényi–Kugler 
2017: 663). A mondat harmadik dimenziója (D3) kontextualizáló viszonyokat 
tartalmaz. A kontextualizált hálózatrész az elemi mondat makrostruktúrájában 
egy olyan üzenet, amelynek könnyebb feldolgozását és a beszélői szándéknak 
megfelelő értelmezését kontextualizálók segítik. A kontextualizálók személyhez 
vagy dologhoz köthetik az üzeneteket, elhelyezhetik azokat térben és időben, 
megjeleníthetik az információforrást, értékelhetik az üzenetet valószínűség, 
érzelmi viszonyulás, diskurzushoz való kapcsolat szempontjából (Imrényi 
2017: 746). 

A hagyományosan értelmezősnek nevezett szerkezeteket a modell szintén 
a kontextualizáció fogalmával közelíti meg. A kontextualizált hálózatrész ez eset-
ben egy szereplőnek vagy körülménynek olyan megkonstruálását nyújtja, amely 
a megnyilatkozó perspektívájából nézve önmagában nem elégséges a sikeres 
referáláshoz, a hatékony – azaz kis erőfeszítést igénylő és a beszélői szándéknak 
megfelelő – feldolgozáshoz. Ezért a megnyilatkozó a referenst más nyelvi szim-
bólummal, egy kontextualizálóval is hozzáférhetővé teszi. Az értelmező viszony 
hatóköre az elemi mondat valamely szereplőjének vagy körülményének a ki-
dolgozásával így az elemi mondaton belül marad, ezáltal olyan kidolgozó elem 
lehet, amely az üzenet sikeres feldolgozásához biztosít hátteret. 

Imrényi a pragmatikai perspektívánál egyszerre alkalmazza szűkebben és tá-
gabban a kontextualizáció fogalmát: a kontextualizáló viszonyokat elsősorban 
az elemi mondaton belül vizsgálja, a D3 dimenzióhoz kötve, miközben a fogalom 
hatókörébe kerülnek mindazok a viszonyok, amelyek a figyelem előterébe helye-
zett információ könnyebb feldolgozását, a beszélői szándék szerinti megértését 
és értékelését segítik elő. A kontextualizálók tehát a befogadás megkönnyítésére 
és a megértés pontosságára szolgálnak (Imrényi 2017: 744).

Az empririkus adataink alapján amellett érvelünk, hogy a kontextualizáció prag-
matikai megközelítése kiindulópontul szolgálhat az értelmezős szerkezetek, ezáltal 
a kontextualizáló viszonyok szisztematikus feltárásához. Noha a kontextualizáció 
a sikeres referálást célozza, a két művelet, a sikeres referálás elősegítése és a kon-
textualizálás nem azonosítható automatikusan. A dolgozat ennek megfelelően 
megkülönbözteti azokat az értelmezős konstrukciókat, amelyekben a mondat 
egy szereplőjére vagy körülményére két, a diskurzusvilágban azonos módon 
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lehorgonyzott nyelvi kifejezés referál azoktól, amelyekben a kontextualizálás nem 
azonosítható a sikeres referálásnak az imént bemutatott elősegítésével.

A jelenség leírásához a funkcionális kognitív pragmatika kontextualizációértelme-
zése szolgál kiindulópontul, a relevánsnak tűnő kontextuális ismeretek mozgósításán 
keresztül. A kontextualizáció pragmatikai értelmezésében „a résztvevők a fizikai, 
a társas és a mentális világ feldolgozásából származó, relevánsnak tűnő háttérismere-
tek mozgósításával biztosítják a diskurzus során aktuálisan alkalmazásba vett nyelvi 
szimbólumok sikeres referenciális értelmezését” (Tátrai 2017: 947). A kontextuali-
záció amellett, hogy interakciós és dinamikus természetű (Verschueren 1999: 109), 
műveletként bizonyos, a világismeret különböző apektusaiból származó információk 
mozgósítását kezdeményezi nyelvi szimbólumokon keresztül (vö. Langacker 2002 
és 2008 ground fogalma). Verschueren (1999: 111) ezzel összefüggésben a kontex-
tualizációt a jelentésképzés egyik fő összetevőjeként tartja számon.

Az értelmezős konstrukció esetében a kontextualizáció művelete természet-
szerűleg összefügg a diskurzus szekvenciális szerveződésével és a feldolgozás 
linearitásával (vö. Verschueren 1999: 108), hiszen a tagok egyikének, jellem-
zően az értelmezett tagnak a feldolgozása korábbi, a viszonyt azonban a később 
feldolgozandó (többnyire) értelmező tag teremti meg. Imrényi modellje nem 
reflektál a lineáris feldolgozás kérdésére, de a tagok viszonyának különböző mér-
tékű aszimmetriája kapcsán számol azzal, hogy a korábban feldolgozott tag nem 
kizárólag értelmezett pozícióban állhat. Palágyi (m. e.) kimutatja, hogy a tagok 
jelentésének egymáshoz való viszonya alapvetően meghatározza a szerkezet szim-
metrikus vagy aszimmetrikus voltát: a színnévi értelmezős konstrukció példáján 
szemlélteti, hogy egy dolog és annak tulajdonsága viszonyában a kontextualizáció 
egy specifikáló művelettel esik egybe a sikeres referálás elősegítésére.

Mindezek alapján a kontextualizáció célja lehet
a) egy entitásra történő sikeres referálás elősegítése,
b) bizonyos kontextuális ismeretek mozgósításának a kezdemé-

nyezése nyelvi szimbólumok segítségével,
c) a kontextusra vonatkozó ismereteink módosítása az alkalma-

zásba vett nyelvi szimbólumok révén.

Munkánk az értelmezős konstrukció leírásában a vázolt kontextualizáló funkci-
ókra fókuszál, vagyis arra, hogy az egyes értelmezős előfordulásokban e három 
melyike kerül előtérbe. A kategóriák közötti határ nem éles, a megkülönböztetés 
alapját az értelmezős szerkezet diskurzusbeli funkcionálása adja. A konstrukció 
diszkurzív funkciói a vázolt kategóriáknál jóval változatosabb és összetettebb 



199Az értelmezős szerkezet lehetséges kategorizációja beszélt nyelvi adatok alapján

képet mutatnak (vö. Krizsai 2018), ezeket az egyes példák bemutatásakor érin-
tőlegesen tárgyaljuk.

A beszélt nyelvi korpuszadatok alapján az értelmezős konstrukció és a mellé-
rendelés viszonyára nem térünk ki. Több olyan példát mutatunk be, amelyekben 
a szövegtípusból és annak szekvenciális szerveződéséből következően nincse-
nek élesen kijelölhető tagmondathatárok. Az értelmezős konstrukció tagjainak 
azonosítását azonban – ugyancsak a szövegtípusból adódóan – a megnyilat-
kozás hangsúlyviszonyai minden esetben lehetővé tették. A kéthangsúlyosság 
(vö. Palágyi m. e.) mellett például a hezitálás vagy az önjavítás jelezte az értel-
mezői viszony meglétét.

A dolgozatban azonosítunk igei és igenévi értelmezős konstrukciókat. 
Tekintetbe véve a nominális és az igei lehorgonyzás alapvető műveleti jellemzőit,1 
felmerül annak a lehetősége, hogy az igei értelmezős konstrukció a lehorgonyzott 
igealakok természetéből következően az elemi mondaton túlmutató jelenség, 
hiszen a teljes elemi jelenet újrakonstruálását végzi el. Ennek a kérdésnek az át-
fogó tárgyalására munkánk nem vállalkozhat, az elemzéseink viszont amellett 
érvelnek, hogy – beszélt nyelvi előfordulásokban legalábbis – az elemi jelenet 
szereplői közti viszonyokra is többféleképpen irányulhat a figyelem.

A vizsgált beszélt nyelvi korpuszokban szereplő megnyilatkozások sokszor 
többféle nyelvi forrásból merítenek, ezért egyes példáink értelmezése során 
a transzlingválás szociolingvisztikai modelljére is támaszkodunk. Transzlingválás 
alatt olyan nyelvi gyakorlatokat érthetünk, amelyek során a beszélők a teljes nyelvi 
repertoárjukat alkalmazásba véve különböző nyelvek (mint a magyar, a spanyol 
vagy a katalán) elemeként konvencionalizálódott nyelvi szimbólumokat integrál-
tan használnak fel a beszédükben (García–Li 2014). Ezekhez a gyakorlatokhoz 
az értelmezős konstrukcióban a sikeres referálás funkciója felől közelítünk.

3. Anyag és módszerek
Vizsgálatunk során korpuszalapú kvalitatív tartalomelemzést végeztünk, amely-
hez két szövegkorpusz adatait használtuk fel. Az első ezek közül a Budapesti 
Egyetemi Kollégiumi Korpusz (továbbiakban: BEKK) volt. A BEKK egy 2015 
és 2017 között készült hangfelvételekből álló adatbázis, amelynek kutatásai 
Bodó Csanád vezetésével az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai 
és Dialektológiai Tanszékén jelenleg is zajlanak. A hanganyagokat budapesti 

1  A nominális lehorgonyzás a referenciális jelenet szereplőit és körülményeit vonatkoztatja az alapra, 
míg az igei alapvetően a megnyilatkozónak a referenciális jelenetre vonatkozó valóságkoncepcióját 
is magában foglalja (Langacker 2008: 259).
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egyetemi kollégiumi szobákban a szobai lakói által rögzített beszélgetések al-
kotják. A mintegy 60 órányi nyersanyagból 20 órányi felvételt jegyeztek le és 
annotáltak a Bihalbocs szoftver alkalmazásával, amelyet eredetileg dialektoló-
giai-geolingvisztikai célú kutatásokhoz fejlesztettek (l. bővebben Vargha 2017). 
A korpusz anonimizálása jelenleg is tart. A BEKK kutatócsoportja a korpuszépí-
tésbe olyan szociolingvisztikai kérdések megválaszolásának a céljával vágott bele, 
mint hogy a beszédpartnerek interakcióik során hogyan hoznak létre, tartanak 
fenn és alkotnak újra különböző társas kategóriákat és azokhoz kapcsolódó je-
lentéseket, ezen belül is legfőképpen az etnicitás, a nem és a nyelv konstrukcióit 
előtérbe helyezve (Bodó et al. 2017; Bodó 2018). Mindazonáltal a korpusz más 
szempontú nyelvészeti vizsgálatokra is alkalmas, beszélt nyelvi jellege miatt olyan 
nyelvi jelenségek új szempontú megközelítését is lehetővé teszi, amelyek leírása 
eddig döntően tervezett, írott diskurzusok alapján történt. Ennek megfelelően 
a korpusz 13 és fél órás feldolgozásánál kinyert adatok között 42 értelmezős 
konstrukció kapott annotációs kódot.

Jelen tanulmány másik szövegkorpusza (továbbiakban: NARR) a második 
szerzőnek, Szabó Gergelynek a doktori kutatásához végzett előzetes terepmun-
kájából származik. E doktori kutatás egy olyan nyelvészeti etnográfiai vizsgálat, 
amely Katalóniában tartózkodó magyarok metanyelvi narratíváinak értelmezését 
valósítja meg (hasonló kutatáshoz l. Szabó 2018a). A 2018 tavaszán végzett terep-
munka a résztvevői megfigyelések mellett 10 Barcelonában rögzített életútinterjú 
elkészítését foglalta magába. Ezen interjúk 11 és fél órányi hanganyagot jelente-
nek, amelyben 138 értelmezős konstrukciót annotáltunk. A szövegkorpuszok 
hasonlósága azoknak beszéltnyelviségében rejlik, a kettő közötti lényegi különb-
séget pedig az adja, hogy míg a BEKK kollégiumi szobák lakói közötti dialógu-
sokat tartalmaz, addig a NARR interjúi kvázimonológok, amelyben a narrátor 
beszédét csak néha szakítja meg interjúvezetői kérdés. A korpuszokból kinyert 
értelmezős konstrukciókat kvalitatív elemzésnek vetettük alá, amelyet követően 
az értelmezőket klasszifikáltuk a sikeres referálás, a kontextualizáció és a rekon-
textualizáció kategóriáival, valamint azonosítottunk a konstrukciókkal megjelenő 
egyéb diszkurzív funkciókat, mint az attitűdjelölés vagy az önjavítás.
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4. Elemzés
4.1. Sikeres referálás
A sikeres referálás kategóriájába tartoznak azok az értelmezős előfordulások, 
amelyek fő diskurzusbeli funkciója az elemi mondat valamely szereplőjének vagy 
körülményének a jobb megértése olyan módon, hogy a referensek egymásra 
vonatkoztatása segítse a kontextuális értelmezést. Azok a példák szerepelnek itt, 
amelyekben a referens két különböző nyelvi szimbólummal válik hozzáférhetővé, 
egy fogalmi tartomány különböző komponensei révén (pl. specifikáló művelet-
tel). Jellemző egy entitásnak az alternatív konstruálás különböző megoldásaival 
történő megjelenítése, ami megvalósulhat a specifikáció különböző szintjein, va-
lamint a tagokon megfigyelhető azonos inflexiós mintázattal. A sikeres referálás 
az értelmezős szerkezetek leggyakrabban megjelenő fajtája a korpuszainkban: 
a BEKK 25 (60%), míg a NARR 79 (57%) ilyen példányt tartalmaz.

A sikeres referálás jellegzetes előfordulása az izé nyelvi szimbólum alkalma-
zása, amelynek a megjelenése a társalgásokban önmagában értelmezést kíván. 
Az izé jellemzően hozzáférhetővé tesz egy sematikus jelentésstruktúrát, amelyet 
a konstrukció értelmező tagja dolgoz ki részetezőbben.

(1a)  Dehát nem is kaptunk izét, értesítést arról, hogy lehet már szavazni. 
(BEKK)

(1b) most vizeletben fogunk izélgetni, turkálni meg ilyenek (BEKK)
 

Az izé leggyakrabban olyan inflexiós mintázattal realizálódik, mint az értelmezős 
konstrukció másik tagja, ilyen az (1a) példa is, amelyből azt láthatjuk, hogy az izé 
a szóhelyettesítés (Gyarmathy 2012) funkcióját ellátva referál az elemi jelenet 
valamely szereplőjére, továbbá, hogy az egyazon referensre vonatkozást azonos 
inflexiós mintázat mellett az jelzi, hogy a konstrukció tagjai azonos viszonyban 
állnak a mondat más szereplőivel és körülményeivel. A (1b) példa azonban 
egy olyan értelmezős konstrukciót mutat be, amelyben az izé eltérő inflexiós 
mintázattal jelenik meg a másik referenshez képest. Amikor a megnyilatkozó 
egy biokémiai terepgyakorlaton zajló tevékenységről beszél, akkor az izél-hez 
nemcsak a -ni főnévi igenévképző járul, ahogyan a másik referens esetében, ha-
nem a - get gyakorító igeképző is, amely egy cselekvés tartós és ismételt jellegét 
hivatott kidolgozni.

Bár az értelmezős szerkezet igei és igenévi előfordulásait a korábbi leírások 
periférikus jelenségként tartják számon (vö. Balogh 1999), a beszélt nyelvi 
korpuszaink adatai ezt nem erősítik meg.
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(2) lemaradtam, kimaradtam bizonyos dolgokból (NARR)
 

A (2) példában a megnyilatkozó egy tipikus migrációs élettapasztalat elbeszé-
lése közben hoz létre egy olyan értelmezős szerkezetet, amelynek a sajátosságát 
nemcsak az igei előfordulás adja, hanem az is, hogy a sikeres referálást az eltérő 
igekötők dolgozzák ki.

 
(3) szupermárketbe is- vagy bocsánat, ábécébe is, boltba is (NARR)
 

A (3) példa értelmezős konstrukciója önjavításból indul ki, emiatt van jelen 
a metanyelvi reflexióként felfogható vagy bocsánat is, amit az támaszt alá, hogy 
az interjú során a megnyilatkozó pár fordulóval korábban a kódváltások mellő-
zésének szükségessége mellett érvelve azt mondta: szerintem egy-egy kulturált, 
tanult ember az meg tudja különböztetni a nyelveket, amiket beszél. Ez alapján 
a szupermárket lexémát nem találta adekvátnak, ezért javította azt ugyanolyan 
inflexiós mintázatú nyelvi kifejezéssel az értelmezős konstrukció többi tagjában. 
Az inflexiós mintázat mellett is kötőszó is járult mindhárom referenshez.

E nyelvi purizmusra való törekvés azonban csak ebben az interjúban jelent 
meg, és mint láthatjuk, a beszélő reflektálttá tette a nyelvi szimbólumok eltérőként 
való felfogását, mégis egy olyan megnyilatkozást tett, amelyet transzlingválóként 
is értelmezhetünk. A transzlingválás a kortárs, avagy kritikai szociolingvisztika 
(vö. Bodó–Heltai 2018) egyik kulcskoncepciója, amely azon modellek közé tar-
tozik, amelyek túl kívánnak lépni a beszélés csupán egyes nyelvek kategóriáin 
keresztül történő megragadásán. Transzlingváló gyakorlatok alatt így azokat 
a beszédeseményeket érthetjük, amelyek során a beszélők különböző néven ne-
vezett nyelvekkel (esetünkben például a magyar vagy a spanyol nyelv) társított 
nyelvi szimbólumokat2 integrált módon használnak fel a kommunikációs céljaik 
elérése érdekében (García–Li 2014; a transzlingválás modelljének részletesebb 
kifejtéséhez l. még Bodó m. e.). A transzlingválás tehát jelentésalkotó folyamat, 
amely során a beszélők a teljes nyelvi repertoárjuk alkalmazásba vételével szer-
vezik tudásukat, és segítik a beszédpartner megértését. Emiatt ezek a gyakorlatok 
nem tekinthetők egyszerűen kódváltásnak (és ezáltal deficitnek), hiszen jelentő-
ségük éppen a többletjelentések kidolgozásában áll. Ha értelmezős szerkezetben 
valósul meg a transzlingválás, akkor az a sikeres referálást szolgálhatja.
2 Fontos megjegyezni azt is, hogy a kritikai szociolingvisztika a funkcionális pragmatikából (Tátrai 
2017) ismert nyelvi szimbólumokat tágabban értelmezi, így nyelvi forrásokról beszél, amelyek a nyel-
vi jeleket és az azokhoz kapcsolódó társas jelentéseket is magukban foglalják (Heltai 2016). Ezek 
a nyelvi források absztrakcióként rendeződnek valamely néven nevezett nyelv konstrukciójához.
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(4) a végtelen, az az <indefinitivo>s szerződés (NARR)
 

A (4) példában a beszélő a munkaszerződésének határozatlan idejű jellegére 
annak helyi szinten értelmezhető fogalmi kategóriájával referál, így a ’végtelen’ 
melléknévi jelentést a spanyol nyelvhez kapcsolható nyelvi szimbólum (idefi-
nitivo) a magyar nyelvhez kapcsolható -s melléknévképzővel együtt dolgozza 
ki. A transzlingváló sikeres referálások azonban nem mindig a helyi fogalmi 
kategóriák alkalmazásba vételével valósulnak meg.

 
(5)  kivettem azt a taxis- tudod, azt a hajtási engedélyt, aztat a <licență>t, 

s nekiálltam taxizni az éjjel (NARR)
 

A beszélő az (5)-ben a hajtási engedély nyelvi szimbólumot veszi használatba, 
amelyet dialektológiai tudással felvértezve ’jogosítvány’-ként és Erdélyhez kap-
csolható nyelvi forrásként értelmezhetnénk, a választott román nyelvi szimbó-
lum megszólaltatása azonban a ’licensz’ jelentést dolgozza ki, a taxiszolgáltatás 
folytatásához szükséges engedélyre való sikeres referálást célozza meg.

A következő példák a helyi nyelvek regisztrálásával kapcsolatosak:
 
(6a) a spanyol nyelvet, a <castellano>t, nem a <catalan>t (NARR)
(6b) spanyolra, érted a kasztejjánóra (NARR)
 

A (6a) példában a spanyol nyelvet a castellano lokális kategóriája (kb. ’kasztíliai 
spanyol’) teszi értelmezhetővé a catalan (’katalán’) szintén lokális kategóriával 
szembeállítva. A (6b) példában azonban a helyi kategóriának egy sajátos meg-
szólaltatását láthatjuk, ahol a konvencionális kiejtéshez képest az [a] labiálisabb, 
a palatális laterális approximáns [ʎ] pedig centrálisabb és megnyúlt. A (6a) és 
a (6b) értelmezős konstrukciói így arra is rámutatnak, hogy a sikeres referálás 
célzása nem egyes néven nevezett nyelvekhez kötődő nyelvi szimbólumokon 
keresztül történik; a sikeres referálás olyan cél, amely a nyelvi szimbólumok 
dinamikus alkalmazásba vételével valósul meg.

Azt feltételezhetnénk, hogy az értelmezős szerkezetek transzlingváló elő-
fordulásai csak a nyelvileg heterogén életutak elbeszélésekor valósulnak meg, 
azonban a kollégiumi társalgásokban is találunk rá példát.

 
(7)
A: Mert ez ilyen <future>. Közreműködés.
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B: Ja.
A: Vagy <fe- feature>, vagy mittudom én. <Future> a jövő, tényleg, jah, 
mingyá elalszok. [...] Sok volt a narkó a tonhalban. (BEKK)
 

A (7)-ben A és B beszélők egy dalról, egészen pontosan annak előadójáról foly-
tatnak társalgást. A future és a közreműködés főnevek alkotják azt az értelmezős 
konstrukciót, amely B számára hozzáférhetővé teszi a több előadós daloknál 
gyakran alkalmazott feat vonatkozó jelentését, amelynek a megértését a Ja mon-
datértékű módosítószó is jelezheti. Az A beszélő csak az újabb fordulóban javítja 
önmagát, amikor a konvencionálisabb lexémával (feature) referál, a „tévesztést” 
pedig – sajátos metanyelvi reflexióval – a vacsorájában található anyagok okozta 
álmossággal magyarázza.

A sikeres referálás kategóriája kapcsán azt tapasztalhattuk, hogy ezek valósul-
nak meg leggyakrabban mindkét korpuszunk tekintetében. A sikeres referálás 
vonatkozhat entitásra, de folyamatra is, erre mutattak rá igei és igenévi példáink. 
Ezen kívül a sikeres referálás olykor átlépi a hagyományosan értelmezett néven 
nevezett nyelvek határait, a transzlingváló eljárással történő referálás integráltan 
használ fel különböző nyelvekkel társított nyelvi szimbólumokat.

4.2. Kontextualizáció
A kontextualizációt műveletként azokban az értelmezős előfordulásokban azo-
nosítottunk, amelyek nem csupán az elemi mondat szereplőjének vagy körül-
ményének a jobb megértését célozták, hanem valamilyen kontextuális ismeret 
mozgósításának a kezdeményezésén keresztül tették ezt. Azaz olyan műveletként 
tekintünk a kontextualizációra, amely az elemi jelenet szereplőjének vagy kö-
rülményének értelmezéséhez bizonyos diskurzusvilágbeli ismereteket valami-
lyen nyelvi szimbólummal hozzáférhetővé tesz. Ilyen funkciójú konstrukcióból 
a BEKK-ben 16-ot (38%), a NARR-ban 33-at (23%) adatoltunk.

(8a) viszek neki macskát, igazit (BEKK)
(8b) Az az ilyen élettanácsadó köbö, ilyen buzi, nem? (BEKK)
(8c)  úgy voltam, hogy ott dolgoztam normálisan, feketén, szerintem aztán 

látták, hogy jól dolgozok (NARR)

A kontextualizáció egyik előfordulástípusa a megnyilatkozónak a megnyilatkozás 
tárgyához való viszonyulását dolgozza ki valamely nyelvi szimbólummal. Ebben 
a csoportban a kontextualizált rész referenciális értelmezéséhez a megnyilatkozói 
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perspektíva feldolgozása is hozzájárul az értelmező tag révén. A (8a) példa abban 
az összefüggésben érthető meg, hogy a megelőző társalgásban egy rajzfilm-
figuráról, Garfieldról volt szó. Az értelmezős konstrukcióban így nem pusztán 
egy specifikáló műveletet fedezhetünk fel, hanem annak a relációnak a nyelvi 
megképzését, amelyben az igazi releváns specifikálója lehet a macskának. A hatá-
rozottság és számosság tekintetében a diskurzusvilágban nem azonosított macska 
így az értelmező tag révén kerül viszonyba a diskurzusvilág többi macskájával. 
A (8b) azt szemlélteti, hogy egy referens nyelvi megjelenítésének alternatívái ho-
gyan jelölik a hozzá kötődő megnyilatkozói attitűdöt. A két fogalmi tartomány 
azonos entitásra vonatkoztatása ezáltal annak a szándékát is elérhetővé teszi, hogy 
a megnyilatkozó saját, erősen negatív viszonyulásán keresztül is megkonstruálja 
az élettanácsadó szakmát. A negatív attitűdöt konstruálja meg emellett az ilyen 
diskurzusjelölő, amely a megnyilatkozónak a referálás mikéntjével kapcsolatos 
bizonytalanságát jelzi. A (8c) pedig nem egyszerűen az alternatív konstruálás 
lehetőségeit aknázza ki, hanem különböző fogalmi keretekből választ. A figye-
lemirányítási eseményben a munkavégzés körülményét két olyan melléknévvel 
dolgozza ki, amelyek csak a megnyilatkozói perspektíva mozgósításával érthetők 
meg egymás vonatkozásában. A normálisan a munkavégzés minőségére, míg 
a feketén az illegális foglakoztatásra referál, a konstrukció két tagja így a két 
fogalmi keret egymásra vonatkoztatását, nem pedig a két kifejezés egy fogalmi 
keretben történő értelmezését kezdeményezi. A fogalmi keretek elhatárolását 
a megnyilatkozó kiindulópontjának a feldolgozása adja.

4.2.1. Deiktikus kifejezés mint kontextualizált
Prototipikus deiktikus kifejezések kontextualizálását csak a BEKK-ben adatoltuk. 
Ez összefüggésben állhat a szövegtípus dialogikusságával, hiszen ezek a diszkur-
zív szituációk potenciálisan kapcsolódhatnak olyan nem nyelvi cselekvésekhez, 
amelyekben a beszédpartnerek vesznek részt.

(9a) itt, a koliban elég rossz a kávé (BEKK)
(9b) Április elsején hülyén járás napja, ott tali, geci, a Deákon (BEKK)

Noha a deiktikus kifejezések értelmezős konstrukcióiban a sikeres referálás 
a meghatározó funkció, az értelmezett ezekben az esetekben olyan nyelvi kifeje-
zés, amelynek a megértése a diskurzus résztvevőinek fizikai és mentális világának 
feldolgozása révén lehetséges. Mivel a deiktikus kifejezések értelmezett tagként 
megkövetelik saját kontextuális értelmezésüket, az értelmező tag is ennek függ-
vényében dolgozható fel. A (9a) példában a megnyilatkozó a beszédpartnerekhez 
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viszonyítva referál arra a fizikai térre, amelyhez a rossz kávé tartozik, a deiktikus 
kifejezés azonban csak a résztvevők fizikai teréhez képest teszi feldolgozhatóvá 
a téri viszonyt, annak fogalmi kidolgozását egy másik nyelvi kifejezés végzi el. 
A (9b) példában hasonlóképp megjelenő kontextualizáló viszonyban a geci 
diskurzusjelölő révén nő a tagok közti távolság. 

Ezekben az előfordulásokban a tagok inflexiós mintázata nem azonos, az ér-
telmezős konstrukció az egy entitásra történő referálást különbözőképp lehor-
gonyzott nyelvi kifejezésekkel valósítja meg. Ezáltal a két kifejezés nem pusztán 
a referens különféle fogalmi kidolgozását valósítja meg, hanem a diskurzusvilág-
hoz való viszonyát is többféle perspektívából jeleníti meg. A deiktikus kifejezést 
kontextualizáló tag határozottság tekintetében azonos módon van lehorgonyozva 
az adatolt előfordulásokban (a beszédpartnerek által ismert és azonosított en-
titásként).

4.2.2. Metareflexív viszonyulás
Az értelmezői viszonyban olyan metareflexív megnyilatkozások is adatolhatók, 
amelyek a beszédpartnerek tudati folyamatait teszik reflexió tárgyává. Noha 
mindkét korpuszban előfordultak metareflexív megnyilatkozások, különbség 
mutatkozott abban, hogy melyik résztvevőnek milyen tudati működésére irá-
nyul a figyelem. A NARR a beszédpartnerre, a neki tulajdonított ismeretekre és 
vélelmekre, illetőleg a megnyilatkozás ezzel összefüggésben álló tervezettségére 
vonatkozó metajelzéseket tartalmaz. A (10) példában a megnyilatkozó foglal-
kozásának nyelvi megjelenítéséhez két nyelvi kifejezés közös fogalmi keretben 
történő megértését kezdeményezi, az értelmező tagot követően azonban a tudod 
diskuzusjelölővel arra is referál, hogy a beszédpartnerének milyen ismereteket 
tulajdonít. Ezáltal nemcsak a foglalkozásra referáló két tag kerül egymással kon-
textualizáló viszonyba, hanem a befogadónak tulajdonított ismeretek is értelme-
zői lesznek a megelőző kontextualizáló műveletnek. A (10) példa mellett több 
előfordulásnál adatolható az úgymond diskurzusjelölő, amely a beszédpartnerre 
tervezést, illetőleg a megnyilatkozónak a megnyilatkozás tárgyához viszonyított 
mentális távolságát is jelezheti.

(10)  nem volt tervbe a kozmetika, csak terapeuta akartam lenni, masszőr, 
tudod (NARR)

(11) Aki csinálja ezt az előadást vagy mit, ezt a kutatást (BEKK)

A BEKK-ből származó (11) példa a dialogikus korpuszra jellemzően adatolt 
metareflexív viszonyulást szemlélteti. A rövidebb fordulókkal jellemezhető 
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BEKK-ben jellemzőbb a megnyilatkozónak a saját mentális állapotára reflektá-
lása. A (11)-ben a referálás tárgyára vonatkozó bizonytalanság figyelhető meg. 
A tagok két olyan fogalmi tartomány egymásra vonatkoztatását kezdeményezik, 
amelyekkel kapcsolatban a megnyilatkozó saját kételyeit is elérhetővé teszi, azaz 
hogy nincs tisztában a referens adekvát nyelvi megnevezésével. Az értelmezős 
konstrukció tagjai közötti, kötőszóval kapcsolt mit felveti a beszélt nyelvi kor-
puszban nehezen megállapítható mondathatároknak, valamint az értemezős 
konstrukció és a mellérendelés viszonyának a kérdését. A példa értelmezőként 
kategorizálását a szerkezet kéthangsúlyossága támogatja. 

Figyelemre méltó, hogy míg a NARR-ban a megnyilatkozó a beszédpartner 
tudatműködéseit teszi reflektálttá, addig a BEKK-ben a saját tudati folyamatai-
val kerül hasonló viszonyba. A beszédpartner fizikai és mentális állapotának 
feldolgozása és tekintetbe vétele azonban ebben a korpuszban is megjelenik, 
csak éppen olyan megoldásokkal, mint amilyen egy deiktikus nyelvi kifejezés 
jelentésének a lexikai kidolgozása.

A dolgozatban módszertani megfontolásból elkülönített funckiók közti át-
fedéseket mutathatja az adatcsoportosítás viszonylagossága. Ha deiktikus nyelvi 
kifejezés kontextualizációját a sikeres referálás kategórájához kapcsoljuk, az je-
lentősen megváltoztatja az egyes típusok nagyságrendi előfordulását: a BEKK 
kontextualizáló előfordulásainak a fele deiktikus értelmezős konstrukció. A je-
lenlegi csoportortosítás mellett döntésünket az támogatja, hogy a deixis kontex-
tualizációjára mint a beszédpartner térbeli, társas és diszkurzív szituáltságának 
a feldolgozását kezdeményező műveletre tekintünk.

4.3. Rekontextualizáció
A két korpuszban legalacsonyabb előfordulással a kontextuális ismeretek mó-
dosítását célzó, rekontextualizáló értelmezős konstrukciók szerepelnek (BEKK: 
3 [~7%], NARR: 8 [~6%]). Amellett, hogy a példák a kontextus dinamikus ala-
kulására világítanak rá, azt is megmutatják, hogy milyen lehetséges diszkurzív 
funkciói lehetnek a rekontextualizációnak.

(12)  Ez egy barbersop (= barber shop) bazmeg, nem egy lófasz negyvenöt 
éves nőnek a fodrászszalonja, hobbi fodrászszalonja bazmeg, ez egy 
komoly barbersop (=barber shop). (BEKK)

Az önjavításként is értelmezhető (12) példában a férfi- és a női fodrászszalon 
kerül kontrasztív viszonyba egymással. Noha a megnyilatkozás egésze pozitívan 
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értékeli a barber shopot (’férfifodrászszalon, borbélyüzlet’) és értékmegvonó 
(obszcén és korelvű) kifejezésekkel viszonyul a női fodrászhoz, a fodrászszalon 
rekontextualizációja az által történik meg, hogy a hobbi jelzővel ellátott értelme-
ző tagban maga az intézmény konstruálódik meg kevéssé professzionálisként. 
Azaz a megnyilatkozó kezdeményezi egy, az ő perspektívájából szakmaiatlan 
személyhez kötődő térnek, a fodrászszalonnak a munkavégző személyéből ki-
induló feldolgozását, olyan módon, hogy ezáltal nemcsak a fodrász, hanem 
az ő konceptuális közege is komolytalanná válik. A kontextualizáció korábbi 
előfordulásaival szemben itt részleges ismétlés történik, és bár a fodrászszalon 
devalválódik a barber shop viszonylatában, a megnyilatkozás egésze felől nézve 
a fodrászszalon a rekontextualizációs művelet révén illeszkedik be az értékmeg-
vonó viszonyulást megjelenítő nyelvi kifejezések sorába. (A teljes társalgás rész-
letes szociolingvisztikai elemzéséhez l. Bodó et al. 2019; Szabó 2018b.)

(13)  nőségem miatt ért Magyarországon diszkrimináció, mer én mérnök 
vagyok, merek az lenni, mármint ez régen volt (NARR)

A (13) példában a rekontextualizáció a figyelemirányítási esemény időviszo-
nyainak több perspektívából történő megjelenítésében áll. A mérnök vagyok és 
a merek az lenni nyelvi kifejezések úgy válnak egymás kontextualizálóivá, hogy 
az értelmezett tag(mondat), a mérnök vagyok a megelőző, a diszkrimináció ese-
ményét megjelenítő tagmondat időviszonyainál korábbi, de azzal párhuzamos 
temporalitás feldolgozását kezdeményezi, míg az értelmező tag, a merek az lenni 
a diszkrimináció eseményét követő perspektívából referál a megnyilatkozó fog-
lalkozására. A megnyilatkozó tehát a saját mibenlétét a korábbiaktól függetlenül, 
valamint a korábbi megnyilatkozáshoz viszonyítva is elérhetővé teszi, vagyis 
a referens az értelmezős szerkezetben a megnyilatkozó két különböző tem-
porális konceptualizációjához kapcsolódik. Az értelmezett tagot az értelmező 
vonatkoztatja a korábbi megnyilatkozás időviszonyaira. Az ezt követő mármint 
ez régen volt pedig ismét rekontextualizálja a korábbiakban megjelenített, komp-
lex időviszonyokat: kidolgozza a megnyilatkozás jelene és a hozzáférhetővé tett 
események közti időbeli távolságot. A példában felmerül a tagmondatok elha-
tárolhatóságának a kérdése, illetőleg a különböző szófajú és inflexiós mintázatú 
tagoknak egyazon értelmezői viszony tagjaiként való kezelése. Dolgozatunk 
a kontextualizáló viszonyt nem diszrkét kategóriaként értelmezi, a (13) rekon-
textualizáló előfordulást a kategória nem prototipikus tagjának tekintjük.
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(14)  szüleim persze azelőtt is illegálisan tartózkodtak itt, migránsok voltunk 
úgymond, ö nem menekültek, egyszerűen migránsok (NARR)

A (14) marginális példának tekinthető: az előzőhöz hasonlóan tematizálódik 
benne a tagmondatiság kérdése, a viszony három tagot foglal magába, emellett 
a rekontextualizáció arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy fogalmi tartomány 
nyelvi kidolgozása nehézséget jelent a megnyilatkozó számára. Az úgymond 
diskurzusjelölő a megnyilatkozónak a referenstől való elhatárolódását jelzi, vagyis 
azt, hogy a megnevezésért nem ő vállal felelősséget. Ezt követi egy kizáró vi-
szonnyal megjelenített értelmező tag, a nem menekültek, majd az értelmezett tag 
jelzővel ellátott ismétlése. A sikeres referálás olyan fogalomra irányul, amelynek 
lexikai jelölése nem azonos a tudomány, a politika és a média diszkurzív gyakorla-
taiban,3 a megnyilatkozó pedig ennek a zűrzavarában célozza a sikeres referálást. 
A háromtagú értelmezős konstrukció tagjai abból a perspektívából referálnak 
a fogalomra, amelyben az nem szinonimája a menekülnek, ezáltal nem csupán 
fogalmi, hanem társadalmi kiindulópontot is jelölnek: egy olyan kiindulópontot, 
amely nem azonos a könnyen hozzáférhető médiadiskurzusokéval.

5. Összegzés
Az értelmezős szerkezetek klasszifikációjához általunk a funkcionális pragmatika 
eredményeire alapozva javasolt három kategória (a sikeres referálás, a kontextua-
lizáció és a rekontextualizáció) mindkét korpusz adatai alapján alkalmazhatónak 
mutatkozott, amelyeken kívül további diszkurzív funkcióik (így az önjavítás 
vagy az attitűdjelölés) is azonosíthatóvá váltak. A beszélt nyelvi korpuszok se-
gítségével az értelmezős konstrukció olyan előfordulásait is sikerült adatolnunk, 
amelyek a korábbi szakirodalomban nem jelentek meg, ilyenek az igei és igenévi, 
továbbá a transzlingváló értelmezős szerkezetek. Ezek a példányok arra mutat-
nak rá, hogy értelmezés tárgyává nemcsak entitások és azok jellemzői, hanem 
folyamatok egyaránt válhatnak, továbbá arra, hogy az értelmezés nem kötődik 
kizárólagosan egy adott néven nevezett nyelvhez.

A két korpusz összehasonlításából az látszik, hogy a konstrukció a kvázi-
monológokat tartalmazó NARR-ban lényegesen több előfordulást mutat, mint 
3 A tudományos megközelítéshez lásd: „Migráns: Olyan személyekre vonatkozó gyűjtőfogalom, 
akik hosszabb (általában három hónapot meghaladó) tartózkodás céljával érkeznek külföldről egy 
adott országba. A statisztikai rendszerek vagy állampolgárság szerint (külföldiek) vagy születési hely 
szerint (külföldön születettek) tartják nyilván a migránsokat. A célországokra vonatkoztatva hasz-
náljuk a ’bevándorló’ kifejezést is, a származási országok szempontjából ’kivándorlókról’ beszélünk. 
A menedékkérők és menekültek a migránsok egy speciális alcsoportját alkotják” (Csuka–Török 
[szerk.] 2015: 10), a sajtódiskurzushoz l. még Prischetzky–Szabó 2011.
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a dialógusos BEKK-ben. Eltérés továbbá az is, hogy deiktikus kifejezés értelme-
zettként csakis a BEKK-ben jelent meg. Emellett a megnyilatkozó metareflexív 
viszonyulása a BEKK-ben és a NARR-ban is jelen van, de másra irányul – míg 
előbbiben a megnyilatkozó saját tudati állapotai válnak hozzáférhetővé, addig 
utóbbiban a beszédpartner (ebben az esetben az interjúvezető) vélelmeire és 
mentális állapotára történik referálás.

Az értelmezős konstrukció beszélt nyelvi korpuszokon alapuló vizsgálata 
arra világított rá, hogy az értelmezői viszony mondattani kategóriája hogyan 
árnyalható a funkcionális pragmatika felől: két nyelvi kifejezés azonos világbeli 
entitásra vonatkoztatása, a két referens közti reláció a kontextus függvényé-
ben értelmezhető. Ennek a fajta a kontextualizációs eljárásnak, az értelmezős 
viszonynak bizonyos mondatszerkezeti mintázatai figyelhetők meg. A beszélt 
nyelvi adatok elemzése pedig azt mutatta meg, hogy egy jelenség leírását hogyan 
dinamizálhatja új adattípusok bevonása.
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