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1. Bevezetés 

A jelen tanulmány azoknak a nyelvészeti kérdéseknek a megfogalmazására 
irányul, melyek a konnektorok vizsgálata során, illetve e vizsgálat eredménye-
képpen vetődnek fel. A megfogalmazott kérdések egy részére megkísérel 
egyúttal választ is adni, vagy legalábbis adalékokkal szolgálni a válaszadáshoz, 
több esetben azonban kénytelen beérni a problémafelvetéssel, a kutatás (követett 
vagy kívánatos) irányainak jelzésével. 

Az első feladat természetesen annak meghatározása, hogy mit értünk kon-
nektor alatt, s egyúttal azt is át kell tekintenünk, hogyan kezeli ezt a kategóriát a 
szakirodalom. Ezt követően meg kell fogalmaznunk, hogy miért tartjuk lénye-
gesnek és aktuálisnak az e tárgykörben folytatott vizsgálódást. 

Az utóbbi kérdésre persze a rövid indokláson túl a tanulmány egészének kell 
választ adnia, ezért a munka szervezőelvét annak a haszonnak a keresése hatá-
rozza meg, melyet a nyelvre irányuló elméleti és alkalmazott kutatások számára 
a konnektorok vizsgálata, működésük pontos és explicit megragadása jelenthet. 

Ez a könyv bizonyos tekintetben egy korábbinak, a 2001-ben megjelent Le 
champ lexical de mais-nek a folytatása, ugyanis kiindulópontját azok az általá-
nos problémák adják, melyeket ott a francia nyelv értelmezési tartományán alap-
vetően lexikológiai céllal vizsgált jelenséghalmazzal kapcsolatban tártam fel. 
Ehelyütt az időközben magyar nyelven megjelent publikációim idevágó elemeit 
is szintézisbe foglalom. Az olvasó felfigyelhet a francia nyelvi jelenségek elem-
zésének markáns jelenlétére, illetve a francia nyelvészeti diskurzusra való ref-
lektálás súlyára a műben. Ez nem véletlen: ez a kitekintés, ha nem is mentes 
némi egyoldalúságtól, a magyar nyelvészeti és szövegtani kutatások számára 
minden bizonnyal nagy haszonnal járhat. 

A mű három fő fejezetre tagolódik: az elsőben a konnektor meghatározásával 
és működésének általános feltételeivel, a másodikban rendszernyelvészeti as-
pektusaival, a harmadikban pedig a vele kapcsolatos szövegszerkezeti kérdések-
kel fogunk foglalkozni. Így mind grammatikai és lexikológiai, mind 
pragmatikai, mind pedig szövegtani kérdéseket is érintünk majd. Az egyes feje-
zetek végén rövid összefoglaló és a tanulságok levonása igyekszik a műben való 
tájékozódást megkönnyíteni. 

A tárgy sokoldalúsága aligha engedné meg, hogy dogmatikusan kövessünk 
valamely szűkebb nyelvészeti elméletet, sőt: interdiszciplinaritást tesz szüksé-
gessé, és az egyes problémák megoldásának keresése elkerülhetetlenül heuriszti-
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kus eljárásokhoz vezet. Fő referenciális keretként mindazonáltal a PETŐFI S. 
János nevéhez fűződő szemiotikai textológiát tekinthetjük.  

 

E könyv megszületésében döntő szerepe volt Békési Imre ösztönzésének, fi-
gyelmének, támogatásának, és annak is, amit — közvetlen és áttételes formában 
— tőle tanultam. Őt illeti tehát első helyen köszönet, úgy is, mint első olvasóim 
és bírálóim egyikét. Köszönettel tartozom Petőfi S. Jánosnak, Szikszainé Nagy 
Irmának és Dobi Editnek, akikkel az Officina Textologica szakmai műhelyében 
működhettem együtt. Barátságuk s a nekik köszönhető inspiráló légkör munkám 
során mindvégig meghatározó volt. Köszönet illeti Tolcsvai Nagy Gábort és 
Boda István Károlyt munkám alapos tanulmányozásáért, értékes észrevételei-
kért, melyeket, amennyire lehetett, igyekeztem a végső szövegváltozat elkészíté-
sekor tekintetbe venni, s amelyeket további kutatásaim szempontjából is 
fontosnak tartok. Kiss Sándorral igen tanulságos beszélgetéseket folytathattam a 
jelen munka előzményét jelentő és részleteiben itt is felidézett francia nyelvű 
könyvem írásakor — köszönet érte. Köszönöm Reszegi Katalin korrektori mun-
káját is. Mindazért, ami e könyvben bírálat tárgya lehet, természetesen kizárólag 
a szerző felelős. 

A könyv írása során a Békésy György Ösztöndíj támogatását élvezhettem. 
Munkámban részben azon kutatásaim eredményei is megjelennek, melyeket a 
Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme (Párizs) meghívott kutatója-
ként végeztem. 

Végül, de korántsem utolsó sorban, el kellene mondanom, mennyi mindent 
köszönhetek Csűry Andreának, feleségemnek és nyelvész-munkatársamnak. 

 
 




