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5. Konklúzió helyett 

A konnektorok parányi elemek a szövegben, de nagy figyelmet kívánnak: 
kulcsszerepük van a szövegjelentés felépülésében, a koherencia létrejöttében. 
Ehhez képest nem kevés tennivaló akad még a kutatásuk terén. Eleve nincs egy-
séges és közismert felfogás a konnektorfogalom mibenlétéről, azokon a területe-
ken pedig, ahol a konnektorokkal kapcsolatos jelenségek intenzív kutatás 
tárgyává váltak, többnyire parciális megközelítésmóddal találkozunk. Sok a 
pontatlanság és kellően meg nem alapozott általánosítás mindazon megállapítá-
sokban, leírásokban, melyeket a konnektorok működéséről, illetve a szerepüket 
betöltő nyelvi egységekről a szakirodalomban fellelhetünk. Ez a dolgozat a 
meghatározások és a problémák terén való tisztánlátáshoz kívánt hozzájárulni, 
belehelyezve a konnektorokkal kapcsolatban felvethető valamennyi nyelvészeti 
kérdést tanulmányozásuk adekvát — szövegtani-szövegnyelvészeti — keretébe. 

Munkánk első fejezetében a konnektor fogalmával és a konnektorműkö-
dés/konnektorhasználat sajátosságaival foglalkoztunk. Miután több felfogást is 
áttekintettünk, a konnektort — részben a relevanciaelmélet szellemében — az 
információ feldolgozását optimalizálni hivatott, procedurális jelentést hordozó 
egységek által betöltött szövegszerkezeti funkcióként definiáltuk, és a szöveg-
strukturáló elemek osztályán mint legtágabb halmazon belül a teljes komplex 
szövegösszetevőt jelölő/konstituáló „funktorok” egyik részhalmazaként azono-
sítottuk. Bemutattuk a konnektorok anaforikus természetét, és a kapcsolás (a 
„konjunktok” relációja) többszintű reprezentációja mellett érveltünk. 

A második fejezetben azt vizsgáltuk, milyen hely illeti meg a konnektorokat 
a nyelv rendszerében. Itt szóhasználatunk elkerülhetetlenül kétértelművé vált, 
amennyiben konnektor címen nem csupán magát a funkciót, hanem az azt szo-
kásosan betöltő nyelvi egységek osztályait is jellemezni igyekeztünk. Így tár-
gyalhattuk a konnektorok jelentését (a relációtípusok kérdését és a különböző 
lexikai egységek interpretációvezérlő sajátosságait). Példa gyanánt hosszabban 
kitértünk az egyik alapvető — konnektorral jelzett — jelentésviszony: az ellentét 
meghatározására, mögöttes relációinak és felszíni megvalósulásainak bemutatá-
sára. Az ellentétet negáción alapuló bináris fogalmi viszonyként láttuk egzakt 
módon megragadhatónak, és bemutattuk, hogy az ellentétet jelző konnektorok 
miként mozgósítanak mögöttes (implicit, illetve elvárt) tartalmakat. Minthogy 
ezekhez az explicit formában nem jelentkező tartalmakhoz gyakran nehéz hozzá-
férni, több elmélet is kialakult az ellentétviszony interpretációjáról. Az 
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argumentativista és a szillogisztikus megközelítés kritikája mellett a fogalmi 
sémák szerepének jelentőségét hangsúlyoztuk. 

A harmadik fejezetben figyelmünk teljes egészében a szöveg szerkezete felé 
fordult. Annak vizsgálata és demonstrálása alapján, hogy miként fonódnak egy-
másba a szöveg értelmi részstruktúrái, a konnektorpólusok lokalizációjának, 
körülhatárolásának nehézségeit és lehetőségeit vettük számba. Leírtunk egy 
olyan XML-alapú annotációs eszközt, amelynek használatával lehetőség van a 
további konnektorkutatások empirikus megalapozására, a szükséges vizsgálati 
anyag megfelelő preparálására. A konnektorterminusok következetesen egyér-
telmű azonosításához szükséges szövegjelentés-szerkezeti ismérvek és formai 
kritériumok kutatása mellett visszatértünk a konnektorszerepben álló egységek 
lexikológiai jellemzőihez is, hogy sajátos kotextustagolási potenciáljukra rávilá-
gítsunk. 

Az elvégzett munka áttekintéséből is kiderül, hogy sok kutatási feladat pon-
tos kijelölése és elvégzése szükséges a konnektorjelenségek körében, empirikus 
és elméleti síkon egyaránt. Konklúzió helyett hadd mutassunk rá ezek néhány 
területére. 

A nem explicit tartalmak jelentősége alapvető a nyelvi működésben, ám ezek 
egzakt megragadása a legnehezebb. A pragmatikai irodalomban nem ritka két-
ségbe vonható, erősen spekulatív ad hoc megoldások a nem explicit tartalmak 
feltárására rámutatnak arra, hogy mennyire szükség van a konnektorokhoz kap-
csolódó (általuk aktivált) látens tartalmak, illetve az ezekhez való hozzáférés 
vizsgálatára. Ennek a pontosan leírható nyelvi tényekkel való összefüggésekre 
kell irányulnia, és az interpretációban a puszta intuíción alapuló, formálisan nem 
igazolható elemek kizárására kell törekednie. Az egyik fő feladat formális (lexi-
kai, szintaktikai és szemantikai) támpontok további és rendszeres keresése a 
konnektor úgynevezett bal oldali pólusának azonosításához. E feladat megoldá-
sát a szerkezeti sajátosságok elemzése mellett a fogalmi sémák és a lexikonbeli 
hipertextuális kapcsolódások vizsgálata viheti előre. Feladat annak további ku-
tatása is, hogy az egyes konnektorok hogyan irányítják az interpretációs folya-
matot. Ebben lényegesek a többnyelvű kontrasztív kutatások, és 
megkerülhetetlen a lexikalizáció/grammatikalizáció vizsgálata is.  

A mélyrehatóbb konnektorkutatások vizsgálati anyaga eddig túlnyomórészt 
igényesen megformált írott szöveg, s ez sok mindent elfed a feltárandó jelensé-
gekből. Éppen ezért kitüntetett figyelem illeti az élőnyelvi (orális) megnyilatko-
zásokat, szövegműveket. Külön foglalkozni kell a beszélt és az írott nyelv, 
illetve a monologális és dialogális formák összevetésével, ugyanis ezek jelentős 
eltérést látszanak mutatni a konnektorhasználat tekintetében. A beszélő által 
konstruált és a befogadó által értelmezett jelentésszerkezetek viszonyának vizs-
gálata a pszicholingvisztika, a kognitív tudomány és a szociolingvisztika körébe 
tartozó problémák kutatásához vezet. A befogadói várakozások (elvárások) és a 
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fogalmi sémák szerepének vizsgálata a valószínűség-számítás módszereinek 
alkalmazását is indokolttá teszi. Ezen a téren alapvető a releváns adatmennyiség 
felhalmozása és a kérdések pontos megfogalmazása. 

Több nyelv és az ezekre irányuló kutatások is egyértelművé tették, hogy 
mennyire központi jelentősége van az ellentétviszonynak és sajátos megvalósu-
lási formáinak a szövegekben, a jelentés szerveződésében. Mivel a magyar 
nyelvről e tárgyban rendszeres és átfogó munka nincsen, mihamarabb szükség 
volna a magyar ellentétjelző konnektorok kutatásának és leírásának elindítására. 
Kívánatos, hogy mindehhez kontrasztív kutatások is kapcsolódjanak. 

A fent említett kutatási teendők kiterjedt empirikus vizsgálatokat feltételez-
nek. Ehhez pedig megfelelően annotált korpusz előállítása szükséges, ami ön-
magában is komoly feladat. 

A jelen értekezésünket tehát nem zárhatjuk másként: dolgunkat elvégeztük, 
kezdődhet a munka. 




