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1. A dolgozat céljai és kutatási kérdései 

 

A dolgozat célja a magyar főnév alaktani szerveződésének modellálása kognitív keretben, azaz 

olyan tudományos konstrukció létrehozása, amelyben eredményesen tanulmányozható a 

főnevekkel kapcsolatos morfológiai tudásunk. Így elsődleges, nagyon általános kutatási 

kérdésünk az volt – ahogy más mai morfológiaelméleteknél is – hogy „milyen természetű ez a 

tudás, milyen szinte[ek]en ragadható meg, és mi tartozik bele” (LADÁNYI 2007: 18). 

Morfológiai tudáson a dolgozatban a szójelentések alaki kidolgozásával kapcsolatos tudást 

értjük. Kiinduló hipotézisünk, hogy morfológiai tudásunk nem választható el élesen a 

grammatika egyéb „szintjeitől”, ugyanakkor relatívan viszonyul az emberi megismerés más 

aspektusaihoz és a nem nyelvi tudáshoz, működtetése során az elmeműködés egészére jellemző 

kognitív képességekre támaszkodunk.  

A dolgozat központi problémája ugyanakkor, hogy nem világos, a kognitív szemantika egyes 

tényezői részét képezik-e, és ha igen, milyen mértékben képezik részét morfológiai 

tudásunknak, hiszen a konceptualizációk nem minden esetben szimbolizáltak (bipolárisak), 

azaz alakilag nem, vagy nem feltétlenül dolgozódnak ki. Ebből adódik a dolgozat specifikus 

kutatási kérdése: milyen konceptualizációk és milyen mértékben képezik részét a morfológiai 

tudásunknak? A dolgozat egyik legfontosabb célkitűzése tehát annak tisztázása volt, hogy a 

kognitív szemantikában leírt műveletek milyen szerepet töltenek be a morfológiai tudásunkban. 

A modell e kérdésekre egy új, kognitív nyelvtan alapú jelöltségelméletben igyekszik válaszolni. 

 

 

2. A dolgozat felépítése 

 

A dolgozat bevezető fejezeteiben (1-3. fejezet) a fentebb ismertetett általános kutatási 

kérdésünkkel (milyen természetű a morfológiai tudás és milyen szinteken ragadható meg?) és 

a kutatás tárgyának meghatározásával foglalkozunk: az általános kutatási kérdéssel kapcsolatos 

elméleti háttérfeltevéseknek, azaz a dolgozat interdiszciplináris és diszciplináris 

beágyazottságának tisztázása után értelmezzük a morfológiai szót a nyelvi tevékenység társas-

kognitív modelljében (TÁTRAI 2011), valamint áttekintjük a főnév mint lexikai kategória 

legfontosabb jellemzőit (LANGACKER 1987; TALMY 2000; TOLCSVAI NAGY 2017), elsősorban 

jelentéstani, alaktani, tipológiai alapvonásait (2.). A 3. fejezetben a morfológiai szót BYBEE 

nyomán (1985, 2010) hálózati csomópontként közelítjük meg a nyelvi hálózat jellemzői, azaz 



a szimbolikusság, a példányalapúság, a hierarchikusság és a produktivitás szerepének 

hangsúlyozásával, amely hálózati jellemzők általános kognitív folyamatokra, a modalitásközi 

asszociációra, a memóriára, a tömbösítésre és az analógiára vezethetők vissza. A fejezetben a 

morfológia kulcsjelenségeinek, az inflexiónak, a derivációnak, a kompozíciónak, a gyök és tő 

terminusoknak az értelmezése mellett kitérünk a morfológiai szó egészleges és/vagy összetett 

feldolgozásának és hozzáférésének kérdésére. A sémaelvűségből kiindulva (LADÁNYI 2017) a 

gyakoriság szerepe, a mintázatok erőssége, a sémák alkalmazási tartománya, típusai és a 

kidolgozási távolság (séma és megvalósulás távolsága) kerülnek előtérbe.  

A 4. fejezetben a morfológiai szót LANGACKER nyomán (1987, 2008) szimbolikus 

egységként közelítjük meg. A fejezet célja az alaki kidolgozás kognitív nyelvtan alapú 

vizsgálatának megalapozása, olyan keretrendszer kialakítása, amelyben választ kereshetünk 

általános és specifikus kutatási kérdésünkre egyaránt. Ennek érdekében bevezetjük a 

fonológiai, szemantikai, valamint morfofonológiai és morfoszemantikai jelöltség és 

jelöletlenség fogalmát. Ezen általunk kidolgozott jelöltségelméletben alapvető jelentőségű a 

fonológiai és szemantikai tér unipoláris (a szimbolikus viszonyhoz közvetetten hozzájáruló) és 

bipoláris (a szimbolikus viszonyhoz közvetlenül hozzájáruló) szerveződésének 

megkülönböztetése, azaz a fonológiai pólus és a fonetikai potenciál, a szemantikai pólus és a 

konceptuális potenciál (nem dichotomikus) szétválasztása, és ennek érvényesítése a leírásban. 

A jelöltségelmélet célja másfelől az adott nyelv viszonylag állandó fonológiai és fogalmi 

struktúráinak, kategóriáinak, valamint variabilitásának, dinamizmusának együttes, 

rendszerszintű megragadása. A fejezetben előfeltevéseket fogalmazunk meg a 

konceptualizációk (tudáskeretek és tudástartalmak, tudásszerkezetek és képi sémák, metonímia 

és metafora, előtér-háttér elrendezés, szemantikai profilálás és integráció) jelöltségi viszonyaira 

vonatkozóan.  

Az 5. fejezetben a magyar főnév fonológiai terét vizsgáljuk a hangtan és az alaktan 

testesültség alapú lényegi összetartozását hangsúlyozva. Ezzel egyfelől a fejezetben részben 

választ kívánunk adni a dolgozat általános kutatási kérdésére is (milyen természetű a 

morfológiai tudás és milyen szinteken ragadható meg?). Vizsgálatunk a fonetikai potenciálból 

kiaknázott, tehát fonológiailag jelölt beszédhang-, fonéma- és szótagsémákból indul ki. 

Tárgyaljuk a beszédhang- és fonéma sémák morfológiai szóban való érintkezésének és 

elkülönülésének jelentőségét. A morfológiai szó fonológiai pólusát nem a szegmentálás felől 

közelítjük meg, hanem az adott konstrukció egészlegesen megragadható hangzássémájának 

kidolgozásaként (l. SZILÁGYI N. 2013). A részben szótag-, részben fonéma alapú – eltérő 

mértékben szimbolikus elemekkel rendelkező – hangzásséma megvalósításában nagy szerepük 



van a grammatikai kontinuumon a fonémák és a bipoláris fonológiai struktúrák (morfémák) 

közötti átmenetet képviselő kötőhangzóknak. A sematikus jelentésű bipoláris struktúrák alaki 

kidolgozása kapcsán korpuszalapú leírásban a morfológiai szó vokális 

profilmeghatározottságaként értelmezett magánhangzóharmóniával és a toldalékok 

hangzássémában betöltött morfotaktikai és szimbolizáló szerepével foglalkozunk. A részletes 

jelentésű bipoláris struktúrák alaki kidolgozása kapcsán a típus- és példányalapon elsáncolt 

főnévi tövek hangzássémákba illeszkedését vizsgáljuk, a sémák korpuszalapon bemutatott 

versengése és a részben összefüggő hangzássémák bemutatása mellett azt is bizonyítjuk, hogy 

a tövek mássalhangzóinak – fonetikailag kondicionált (l. MARKÓ 2017) – beszédhang sémái 

magyarázóértékkel bírnak a tárgyeset bizonyos szempontból sajátos alaki kidolgozásában.  

A 6. fejezetben a magyar főnév szemantikai terét, a konceptualizációk szemantikai jelöltségét 

vizsgáljuk. A fejezetben a magyar főnév szemantikai tere a főnév fogalmi reprezentációinak – 

azaz tudástartamainak és tudásszerkezeteinek (PARADIS 2004, 2005) –, valamint ezek 

szemantikai konfigurációinak, azaz a nyelvi megismerésben elsáncolt szimbolikus 

struktúráinak viszonyrendszerében értelmeződik. A kvalitatív kutatás a magyar főnevek 

derivációs hálózatok révén felépülő morfolexikai kategóriáira irányul és hipotéziseket fogalmaz 

meg e kategóriák tagjainak inflexiós mintázatával kapcsolatban. A korpuszalapú (l. lejjebb) 

kvantitatív kutatás e hipotézis igazolását célozza, a tudástartalmak (pl. EMBER, ANYAG) 

független változókként, a tudástartalmakat szimbolizáló szavak inflexiós alakjai (pl. tárgyeset) 

pedig függő változókként szerepelnek. A tudásszerkezetek elemzése a DOLOG és a VISZONY 

profilálásának alakilag is leképeződő differenciálódásából indul ki és kiterjed a többesség, a 

birtoklás, illetve a téri és erődinamikai viszonyok (TALMY 1988, 2000) leírására. A fejezet 

elméleti vonatkozású célja a tudástartalmak, tudásszerkezetek és szemantikai konfigurációk 

viszonyrendszerének megértése, azaz annak illusztrálása, hogy a fogalmi reprezentációkból, 

elsősorban tudásszerkezetekből elvont szemantikai konfigurációk miként motiválják a fogalmi 

reprezentációk feldolgozását (fogalmi reprezentáció → szemantikai konfiguráció → fogalmi 

reprezentáció).  

A 7. és 8. fejezetben két esettanulmány következik. Először a kiemelkedően produktív, sok 

tekintetben inflexiós jellegű, deverbális -Ás morfémás szavakon mutatjuk be, miként járul 

hozzá egy kognitív morfológiai modell a derivátumok akár roppant összetett és poliszém 

hálózatának megértéséhez. A második esettanulmányban – mint konstrukcióként megragadható 

jelentéskiterjesztést – a magyar melléknév–főnév konverzió hagyományosan eliminált 

jelenségét vizsgáljuk a diskurzusban megértett metonimizáció és a lexikonban rögzült, 



ugyancsak metonímián alapuló metaforizáció (KÖVECSES 2013) elkülönítésével, illetve a két 

típus közötti kontinuum korpuszalapú vizsgálatával.   

 

 

3. A dolgozat módszertana 

 

A dolgozat módszertani célkitűzése, hogy érvényesüljön „empíria és elmélet kölcsönhatása” 

(TOLCSVAI NAGY 2013: 60). A használatalapúság elvéből adódóan a kvalitatív elemzések nagy 

része is élő nyelvi példákra támaszkodik. Minthogy a dolgozatnak nincs területi- vagy 

társadalmi nyelvváltozatokat érintő perspektívája, a korpuszelemzések mindig a Magyar 

Nemzeti Szövegtár jelzett verzióinak teljes-, tehát alkorpuszokra nem szűkített korpuszára 

terjednek ki. Az MNSZ gyakorisági mutatóinak közlése olykor csupán valamilyen elméleti 

tézis bizonyítását vagy szemléltetését szolgálja. Ennél jellemzőbb, hogy az ún. versengő sémák 

leírását illetően bír magyarázóértékkel. A dolgozatra ugyancsak jellemző módszertani eljárás, 

hogy a kvalitatív kutatás után hipotéziseket fogalmaz meg a kutatás tárgya kapcsán és ezt 

korpuszalapon teszteli.  Egy esetben az is előfordul, hogy szemantikai elkülönülés fokozati 

megállapítására igyekszünk korpuszalapú módszert kidolgozni.  

 

 

4. A dolgozat legfontosabb eredményeinek összegzése 

 

A dolgozat általános kutatási kérdését illetően elmondható, hogy a szójelentések alaki 

kidolgozásával kapcsolatos tudásként meghatározott morfológiai tudás szimbolikus jellegű, a 

szójelentés alaki kidolgozása annak fonológiai és szemantikai közegében történik. Miképpen a 

morféma is fonológiai és szemantikai hasonlóságokból emergálódó kétpólusú struktúra (BYBEE 

2010), azaz fonológiai és szemantikai struktúrákból származtatható, a hangtan és jelentéstan 

eredményei is nagyban hozzájárulnak a sémát kidolgozó morfológiai szó és a szó nagyságú 

sematikus forma-jelentés párként felfogott morfológiai konstrukció megértéséhez. A 

dolgozatban a magyar főnév fonológiai terét annak artikulációs, akusztikai és percepciós 

alapjainak figyelembevételével közelítettük meg, miképpen a szemantikai tér működését 

illetően is általános kognitív folyamatokból indultunk ki, azaz vizsgálatunkban szem előtt 

tartottuk a nyelvi megismerés fiziológiai alapjait. Ennek megfelelően az egyes főnevet érintő 

alaktani jelenségek kapcsán e kognitív morfológiai modellben magyarázóértékkel bírt a 



hangzósság és a morfotaktikai áttetszőség elve a tárgyeset kidolgozásánál és a kötőhangzóknál, 

az egészleges feldolgozás a birtoktöbbesítő jeles konstrukció hangzássémájának esetében, a 

beszédhang sémák absztrahálása a morfémák eredetileg hiátustöltő /j/ és /v/ fonémáját illetően, 

a közelségi elv és a profilálás magánhangzó-harmónia kapcsán, a multimodális asszociáció a 

kötőhangzók bipolarizációjánál, a radiális és prototípuselvű kategorizáció a lexikai kategóriák 

hálózatelvű „átjárhatósága” kapcsán, a tömbösítés példányalapon elsáncolt morfofonológiai 

sémák esetében és az analógia a tárgyeset, a többes szám és a superessivus, valamint az -Ó és -

Ás morfémás alakok összefüggéseinél. A modell jelöltségelméletének keretében empirikusan 

is igazoltuk, hogy a nem nyelvspecifikus, alapvetően megismerési tartományok révén 

szerveződő tudástartalmak és azok tudásszerkezetei befolyásolják a szavak derivációs hálózatát 

és inflexiós mintázatát, valamint, hogy a fogalmi természetű szerkezeteket (multiplexitás, 

körülhatároltság, képi sémák, téri és erődinamikai viszonyok) a nyelvi megismerés szemantikai 

konfigurációként aknázza ki, illetve sematizálja konstrukciós jelentésként. A többesség, a 

birtoklás, illetve a téri és erődinamikai viszonyok alaki kidolgozását, illetve a jelek és ragok 

kategóriáját a főnév mondatjelentésbe (IMRÉNYI 2017) való integrálódása, az igei figurák 

kidolgozása felől közelítettük meg. A jeles konstrukciók az ige elsődleges-, míg a ragos 

konstrukciók az ige másodlagos figuráját dolgozzák ki. Továbbá, az ugyancsak fogalmi 

természetű műveletek, a metonimizáció és a metaforizáció (LAKOFF–JOHNSON 1980) 

hozzájárulnak az alaki kidolgozáshoz (melléknév–főnév konverzió), illetve konstrukciós sémák 

kiterjesztéséhez (-Ás képzős főnevek), ezen felül azt is megállapítottuk, hogy morfológiai 

tudásunknak nem csupán a képi sémák (JOHNSON 1987; KOTHENCZ 2012) képezik részét, 

hanem a velük kapcsolatos metaforák is.  
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