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MID-nap a diskurzusjelölőkről

2022. május 14-én a PTE BTK-n 

Szerint(ünk) 
Alberti Gábor – Dóla Mónika – Pozsonyi Lilla – Szeteli Anna 

alberti.gabor@pte.hu 

A világból/világba (0) áramló információ a feladón (1. személy) és a címzetten (2. személy) 
kívül egy (tőlük potenciálisan különböző) információforráson is (3. személy) áthaladhat: 
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27 mező: 3 alapjelentés 3 mondattípusban, és a forrás: 3/2/1 
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A 3 alapjelentés a kijelentő mondattípusban, és a forrás: 3 
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A 3 alapjelentés a kérdő mondattípusban, és a forrás: 3 
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A 3 alapjelentés a felszólító mondattípusban, és a forrás: 3 
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A kijelentő és a felszólító jelentés, ha a forrás: 1 
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A kérdő jelentés, ha a forrás: 1 
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A 3x3 jelentés, ha a forrás: 2 
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Még további vizsgálati szempontok: 
 A szubjektív objektivizálása, az objektív szubjektivizálása
 a szerint többes számú változatai
 a szerint-kifejezés kvantált, fókuszált, kontrasztívan topikalizált változatai
 a feladói szereppel visszaélő beszélő szerint-használatai

A szakirodalmi háttér ezekben a munkáinkban érhető el: 

Szeteli Ádám; Friedszám Attila; Szeteli Anna; Kárpáti Laura; Hagymási Judit; Kleiber Judit; Alberti Gábor 2022: A kétrétegű 
dinamikus pragmatika implementációja. In: Berend Gábor; Gosztolya Gábor; Vincze Veronika (szerk.) XVIII. 
Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SzTE Informatikai Intézet (2022), 449-462. 

Szeteli Anna 2017: Szerint(em): A kifejezés funkcióinak vizsgálata formális interpretációs rendszerben. In: Czeferner 
Dóra; Böhm Gábor; Fedeles Tamás (szerk.): Szemelvények 4.: Válogatás a a PTE BTK XXXIII. Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián (2017) I- III. helyezést elért hallgatóinak pályaműveiből. Pécs, PTE BTK Kari Tudományos 
Diákköri Tanács, 88-107. 

Szeteli Anna 2021: Az inferencialitás és a közvetlen tapasztalat – Beszélői „visszaélések” a szerintem kifejezés tükrében. 
OTDK I. díjas értekezés, Miskolc. 

Szeteli, Anna; Alberti, Gábor 2017: Énszerintem, teszerinted 'in my/your opinion'. In: Rákosi, György (szerk.): Debrecen 
Workshop on Pronouns: DWP 2017. Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézete, 43-44. 

Szeteli, Anna; Mónika Dóla; Gábor Alberti 2019: Pragmasemantic Analysis of the Hungarian Inferential – Evidential 
Expression 'szerint'. STUDIES IN POLISH LINGUISTICS 14:1, 207-225. 

Szeteli Anna; Pozsonyi Lilla 2019: A szerint diskurzusjelölő funkcionális grammatikai keretben. OTDK-értekezés, Bp. 
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Köszönjük 

a figyelmet! 
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Az előadás felépítése

• Bevezetés: A hát diskurzusjelölő
• A felolvasások

• A kísérlet felépítése

• A felállított kategóriák

• Eredmények
• Hosszadatok

• Alapfrekvencia-mérések

• Összefoglalás

• Felhasznált irodalom
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Bevezetés: A hát diskurzusjelölő
• A spontán beszédet szervező egyik leggyakoribb elem

(Dér&Markó 2007)

• Feltérképezése
• mind pragmatikai (Schirm 2011, Alberti 2016, Szeteli&Alberti 2018)
• mind beszédkutatási (Dér&Markó 2017, Schirm&Szabó&Gocsál 2017)

irányból elindult

• Az ezekben a kutatásokban felállított kategóriák részben lefedik
egymást, részben eltérőek

• Célunk a hangtani tulajdonságok irányából, de
pragmaszematikai igényességgel felállított szempontok mentén
a korábbi kutatásokat is figyelembe véve tárni fel a különböző
hát-funkciókat 14



A felolvasások: A kísérlet felépítése

• n=63, PTE hallgatói, 25 férfi és 28 nő
• Többfordulós párbeszédek a kísérletvezetővel
• Kerettörténetbe ágyazva 9 alszituációval

• Elemzés:
• Praat: hát dj és követő/megelőző szünetek izolálása, illetve frekvencia

mintavétel a magánhangzó három pontján

• SPSS: Statisztikai elemzés

• Előny a spontán beszéddel szemben: kiküszöböl a
beszédprodukcióhoz kapcsolódó problémákat / „zajokat” (pl.
hezitáció) (Szeteli 2019)
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A felolvasások: A felállított kategóriák

• Pragmaszemantikai szempontok alapján felállított alapkategóriák
(Alberti 2016, Szeteli&Gocsál&Alberti 2019: pilot)

• határozott (h1)

• bizonytalan (h2)

• aggodalmas (h3)

• incselkedő (h4)
• nyomatékosító funkciójú hát (hf)

mondatkezdő

– mondatvégi

16



A felolvasások: A felállított kategóriák
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A felolvasások: A felállított kategóriák
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A felolvasások: A felállított kategóriák
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A felolvasások: A felállított kategóriák
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A felolvasások: A felállított kategóriák
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A felolvasások: A felállított kategóriák

• Pragmaszemantikai szempontok alapján felállított alapkategóriák
(Alberti 2016, Szeteli&Gocsál&Alberti 2019: pilot)

• határozott (h1)

• bizonytalan (h2)

• aggodalmas (h3)

• incselkedő (h4)
• nyomatékosító funkciójú hát (hf)

• Egyéb kategóriák bevonása mások kísérleteinek konstruktív
reprodukciója céljából

• a beszélő attitűdjét erősen hordozó lemondó típus (h5)
• mondandó indító (h6)

• összegző (h7)
• értékelő típus (h8)
• konkluzív záró hát (h9) [(hf) való prozódiai összehasonlítás céljából]

mondatkezdő

Dér&Markó (2017) által vizsgált, inkább formai szempontok 

alapján létrehozott kategóriák

– mondatvégi
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Eredmények: hosszadatok

1. ábra. Hosszkülönbségek a tíz vizsgált kategóriában (95%-os konfidenciaintervallumokkal)
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Eredmények: hosszadatok

2. ábra. A diskurzusjelölő után tartott szünetek a tíz vizsgált kategóriában (95%-os konfidenciaintervallumokkal)25



Eredmények: Alapfrekvencia-mérések

3. ábra. Három ponton mért frekvenciaadatok a tíz vizsgált kategóriában (95%-os konfidenciaintervallumokkal)
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Összefoglalás

• Egyértelmű elkülönülések a hosszadatok alapján

• Tendenciák a diskurzusjelölőt követő szünet hosszának 
tekintetében

• Hangsúlyozás, irregularitás

• Operátorok

• A hát diskurzusjelölő hangtani tulajdonságainak feltérképezése 
pragmaszematikai szempontok szerint – funkció szerinti 
szétválasztás alapján, illetve korábbi kutatások kategóriáit 
figyelembe véve
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Hát köszönjük a figyelmet!
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Felhasznált irodalom

• Alberti Gábor – Dóla Mónika – Kárpáti Eszter – Kleiber Judit – Viszket Anita – Szeteli Anna. megj.előtt.
Lehetséges lehetséges világaink. Kézirat benyújtva a JENY-be. 2020.

• Dér Cs. I. & Markó A. (2007). ‘A magyar diskurzusjelölők szupraszegmentális jelöltsége.’ Nyelvelmélet
nyelvhasználat. Szerk. Gecső T. & Sárdi Cs. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta

Könyvkiadó. 61–67. old.

• Schirm A. (2011). A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón
státusa alapján. Doktori disszertáció, Szeged.

• Alberti G. (2016). Hát a meg meg a hát. "Szavadd ne feledd!" Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Szerk.

Kas B. Budapest: MTA NytI. 17–27. old.

• Szeteli A. & Alberti G. (2018). Hát igen, más hát! Mesterek és Tanítványok 2: Tanulmányok a bölcsészet- és
társadalomtudományok területéről. Szerk. Czeferner D., Böhm G. & Fedeles T. Pécs: PTE BTK KTDT. 27–53.

old.

• Dér Cs. I. & Markó A. (2017). A hát funkciói a prozódiai megvalósulás függvényében. Beszédkutatás 25. 105–

117. old.

• Schirm A., Szabó V. & Gocsál Á. (2017). Beszélt nyelvi elemek a tanári megnyilatkozásokban. Előadás:

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban konferencia. Szeged, 2017. április 28.

• Szeteli, A., Gocsál Á. & Alberti G. (2019). Szemafor hát! Jelentés és Nyelvhasználat 6:1. 33–63. old.

29



Diskurzusjelölők 
kiskamaszok dialógusaiban

Szőke Patrícia
2022.05.14.
Magyar mint idegen nyelv napja
Pécsi Tudományegyet Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
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Bevezetés

 Főként a hát diskurzusjelölő

 12–13 éves pécsi és Pécs környéki magyar anyanyelvű lányok spontán
dialógusaiban

 Kevéssé vizsgált korcsoport; más korcsoportokat vizsgált:

 Markó és Dér (2011) – óvodások, gimnazisták, felnőttek

 Kondacs (2016) - óvodások

 Schirm (2019) – gimnazisták és több felnőtt korcsoport

 Vukov Raffai (2016) – vajdasági 7-14 évesek és felnőttek

 Nyelvtanítási szempontból fontos korcsoport: kritikus periódus
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A magyar vizsgálatok eddigi eredményei
Óvodások Középisolások Felnőttek

a korcsoport 
diskurzusjelölő-
használatáról 
általánosan

nem minden beszélőnél jelenik 
meg minden diskurzusjelölő

vagy magjelentés és ahhoz közeli 
használat, vagy teljesen 
kiüresedett szóként használják

darabszámra legtöbb diskurzusjelölőt 
használó csoport

a beszédtervezői funkciók alacsonyak 
olyan diskurzusjelölőknél is, 
melyeknél a többi korcsoportban 
magas(abb)ak

darabszámra legkevesebb 
diskurzusjelölő

hát kevés funkció

főként általános válaszjelölés és 
beszédtervezés

több funkció, de még nincs 
attitűdjelzés és a beszédtervezői 
funkció nagyon alacsony

főként általános válaszjelölésre 
használt

minden vizsgált funkció 
megjelenik

megnő a beszédtervezési szerep

ilyen és így ilyen esetében magas, így
esetében alacsony 
beszédtervezési funkció

nagyon alacsony beszédtervezői 
funkció

erősen csökken az előfordulás

megnő a beszédtervezői szerep 
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Saját kutatás
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KorSzak Korpusznyelvészeti és 
Szakmódszertani Munkacsoport

 2020 februárjában alapult

 Cél: híd a korpusznyelvészet és a MID szakmódszertana között

 Négy almunkacsoport:

 Gyermeknyelvi korpusz

 MID-tanulói korpusz

 Élőnyelvi korpusz

 Korpuszalapú füzetek

 Irányított spontán beszéd gondolattérképek alapján

 Nincs tanári vagy egyéb felnőtt moderáció

 Videós korpusz Word leiratokkal
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Alanyok, kutatás körülményei

 Három 12–13 éves pécsi és Pécs környéki lány

 PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola

 Ismerik egymást, osztálytársak

 Hat dialógus

 Témák: Harry Potter, természetben, sorozatok, kreatív hobbi, állatok, sport

 ~ 115 perc

 ~ 10,600 szó
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Módszerek

 Diskurzusjelölők manuális kiválogatása

 Trianguláció* érdekében két további annotátor

 Elsődleges szempont a textuális többletjelentés, prozódia másodlagos

 Hát és egyéb diskurzusjelölők aránya összes szóra vetítve

 Hát aránya szövegenként szószámra és percre vetítve

37



Eredmények: példák

 Általános válaszjelölő (~32%):

(1) Hát szerintem ez a sorozat témájától is függ.

 Beszédtervező (~33%):

(2) Én is szeretek erdőkben lenni, és nekem még ugye a tavak környéke, ami nagyon, hát, kikapcsol.

 Kötőszó (~23%):

(3) És hát szerintem először így elgondolkozik azon, hogy vajon ezt most miért csináljuk?

(4) […] de hát a szabadidőm, az ugyanúgy több karanténba, mint volt, előtte.

 Magyarázás (~8%):

(5) [M]eg szerettem volna tanulni [kötni], viszont, hát, eléggé nehéz és nem ment olyan jól.

 Nyomatékosítás (>1%):

(6) A macskákat meg egyenesen… hát, szerintem utálja.

 Bizonytalanság (~4%):

(7) Hát nem tudom, mert igazából nagyon okosnak […] mutatják őket a filmben.
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Eredmények
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Eredmények: diskurzusjelölők 
szövegenként
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Összegzés

 Főként általános válaszjelölő vagy kötőszói funkció

 A hezitálások nagy része is általános válaszjelölői vagy kötőszói helyen

 A kötőszói megjelenések szerepe:

 small talk vagy erős érzelmi bevonódás esetén nem csak mondanivaló
továbbvitele funkció

 Az eredmények felhasználhatóak a hát különböző KER-szinteken való, tudatos
tanításában

41



Fontosabb felhasznált irodalom
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megtekintés.
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Könyvkiadó, Budapest, 70–75.

Flögl Szilvia (2010): Trianguláció - teória és praxis In Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, Tinta könyvkiadó, Budapest, 122-127.
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Diskurzusjelölők kiskamaszok dialógusaiban 
2022. 05. 14. Pécs Szőke Patrícia 

Általános válaszjelölő: 

(1) Klára: És szerintetek mi az a tényező, ami, vagy valami dolog, ami hogyha

jellemző, vagy benne van egy sorozatban, akkor így totálisan lerombolja?

Ibolya: Hát szerintem ez a sorozat témájától is függ. Most így konkrét dolgot

nem tudnék megnevezni, de szerintem ezt nagyban befolyásolja, hogy milyen

témája van a sorozatnak.

Beszédtervező: 

(2) Én is szeretek erdőkben lenni, és nekem még ugye a tavak környéke, ami

nagyon, hát, kikapcsol.

Kötőszó: 

(3) Márta: És, hát lehet, hogy csak én vagyok ilyen furcsa, de gondolkodtatok-e

már arról, hogyha mondjuk odamentek egy kutyához és elkezditek

kényeztetni, vagy hülyéskedni, vagy játszani előtte, bármi, akkor így mit

gondolhat a kutya?

Ibolya: Erre már én is gondoltam, hogy mire gondolhat a kutya. És hát

szerintem először így elgondolkozik azon, hogy vajon ezt most miért

csináljuk?

(4) Hát én szerintem a karantén előtti időszakban talán többet voltam kint, mint

a mostani időszakban, de hát a szabadidőm, az ugyanúgy több karanténba,

mint volt, előtte.

Magyarázás: 

(5) [M]eg szerettem volna tanulni [kötni], viszont, hát, eléggé nehéz és nem ment

olyan jól. 

Nyomatékosítás: 

(6) Amikor visszük sétálni, akkor is így a nagyobb kutyákat így kikerüli, nem

megy oda megszaglászni őket. Vagy ilyenek. A macskákat meg egyenesen…

hát, szerintem utálja. Mindig kergeti őket, meg fúj rájuk.

Bizonytalanság: 

(7) Tanár: Ha lenne egy állat, amit háziállatként gondoznátok, vagy

háziállatként hazavinnétek a Harry Potterből, akkor melyik állat lenne az?

Márta: Én szerintem egy baglyot.

Tanár: Aha, és miért a bagoly, Márti?

Márta: Hát nem tudom, mert igazából nagyon okosnak, hogy is mondjam,

okosnak mutatják őket a filmben, és egy ilyet hazavinni, hogy mondjuk

üzengethetsz a barátaidnak bármikor, szerintem az tök menő lenne.

Tanár: Kipróbálnád, hogy a baglyoddal üzengetsz?

Márta: (nevetve) Igen.

Tanár: Gyorsabb lenne, mint egy messenger-üzenet? Mondjuk.

Márta: Hát az nem, de mégis olyan, hát hogy is mondjam, ilyen érdekesebb

lenne.
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„Mik ezek a  kIS izék?”

FUTÓ BETTINA – HUSZICS ALIZ – ALBERTI GÁBOR – FARKAS JUDIT

AZ IS ÉS A SZINTÉN MINT DISKURZUSJELÖLŐ?
Túlélőkészlet a MID tanulók számára
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Téma

• Kutatási terület

• Érdekesebb jelenségek

• Összevetés a szinténnel

• Lehetőségek a MID tanításban

• Fontossági sorrend – szintek
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is 

negatív is 
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Példamondatok
IS

• Julcsi is felemelte a zongorát.

• Mindig is szerettem léghajózni.

• Törik a hajam, kopik a körömlakkom. És a
lábam is fáj.

• Még Julcsi is felemelte a zongorát.

• Hárman is felemelték a zongorát.

• Ne gondold, hogy bármit is elhiszek neked!

• El akartam menni a buliba és el is mentem.

• Szeretlek is meg nem is.

• Nem is jöttél el, pedig megígérted.

• Mikor is született Petőfi Sándor?

Sem

• Julcsi sem emelte fel a zongorát.
• Soha sem/nem szerettem léghajózni.
• Nem jöttél el a bulimba és nem

köszöntöttél meg. És virágot sem
hoztál.

• Még Julcsi sem emelte fel a
zongorát.

• Hárman sem emelték fel a zongorát.
• Meg sem próbállak rábeszélni.
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Logikai is/sem, szintén

(1) a. Julcsi is felemelte a zongorát.

b. *Is Julcsi felemelte a zongorát.

(2) a. Julcsi is és Bazsi is felemelte a zongorát.

b. *Is Julcsi, is Bazsi felemelte a zongorát.

(3) a. Julcsi sem emelte fel a zongorát.

b. *Sem Julcsi felemelte a zongorát

(4) a. Julcsi sem és Bazsi sem emelte fel a zongorát.

b. Sem Julcsi, sem Bazsi nem emelte fel a zongorát.

kvantor

disztributív olvasat

É. Kiss 1992: 151–173

É. Kiss 2003: 51

(5) a. Péter Marit Julinak is bemutatta.

b. Péter Marit Julinak szintén bemutatta.

1.kont.: Péter Marit bemutatta Tamásnak.

2.kont.: Péter Zolit bemutatta Tamásnak.

3.kont.: Sándor Zolit bemutatta Tamásnak.

(6) Szintén/*is tegnap az ebédidőben Zoli felkereste Julit. 

(7) Szintén/*is Zoli kereste fel Julit tegnap az ebédidőben.

diskurzusőrző 
olvasat Huszics 2020:65

Rendezett n-es Huszics 2020:58 48



Univerzális kvantor + is/sem

(8) a. *Mindenben is a rosszat látod.

b. *Mindennap is fociztál.

c. Mindig is szerettem léghajózni.

d. -Te mindenhez értesz?

- Mindenhez is.

(9) a. Semmiben sem látod a rosszat.

a’.Semmiben nem látod a rosszat.

b. Soha sem fociztál.

b’.Soha nem fociztál.

Szemantikai 
inkompatibilitás Brody 1990:117
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Univerzális kvantor + is/sem

Soha sem/soha nem?

50



Is-ek a nyelvi mérésekben
(ORIGO, ECL, MID érettségi)

Logikai
Propozíciós (DP+)
„Többször is”
Igekötő+is+ige
„el is tudja készíteni”

A2

Nem is
Sem-sem
Semmit sem
Még…is, már…is
Is-is
Logikai
Propozíciós (DP+)
„Többször is”
Igekötő+is+ige
„el is tudja készíteni”

B1

Semmit sem/nem
Nem is
Sem-sem
Semmit sem
Még…is, már…is
Is-is
Logikai
Propozíciós (DP+)
„Többször is”
Igekötő+is+ige
„el is tudja készíteni”

B2

„bármilyen furcsa is”
metakognitív
„meg sem 
próbálkoztak vele”
„kicsit is emlékeztet”
Semmit sem/nem
Nem is
Sem-sem
Semmit sem
Még…is, már…is
Is-is
Logikai
Propozíciós (DP+)
„Többször is”
Igekötő+is+ige
„el is tudja készíteni”

C1

szintén?

Hunglish.hu
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„Nyomatékosító is” A2

Diskurzuskiegészítés Dóla 2020:98
A családunkban több cukrász is aktívan tevékenykdik a városban. Én 
is nagyon szeretem a Sacher-tortát, szinte mindennap ezt eszem.
- Mindig megveszed, vagy el is tudod készíteni / el tudod készíteni?
- Én sajnos nem, de anyukám igen.
- …

ECL, A2
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Pragmatikai jelölők B1

MID érettségi, B1
MagyarOK B1+, 47.o.

Mechanikus szóbeli drill (Dóla 2020:89)

Szeretek fagyit enni még télen is.

Szeretek telefonozni még órán is.

Szeretek olvasni még buszon is.

Alkoss hasonló mondatokat a még… 

is felhasználásával!
?

53



Neg.univerzális kvantor + sem/nem B2

Minimálpárok
A palacsintánál semmit sem szeretek jobban.
A palacsintánál semmit nem szeretek jobban.

Senki sem lehet tökéletes.
Senki nem lehet tökéletes.

Sehol sem látom a páromat.
Sehol nem látom a páromat.

ORIGÓ, B2 54



Nehézségi szint szerint
„bármilyen furcsa is”
metakognitív
„meg sem 
próbálkoztak vele”
„kicsit is emlékeztet”
Semmit sem/nem
Nem is
Sem-sem
Semmit sem
Még…is, már…is
Is-is
Logikai
Propozíciós (DP+)
„Többször is”
Igekötő+is+ige
„el is tudja készíteni”

C1

El is ment otthonról.

Nem is ment el otthonról.

El sem ment otthonról.

MagyarOK B1+, 47.o.
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Mit tennél hozzá?
Mit csinálnál másképp?
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Hárman is/sem
Az olvasatok

(10) Julcsi is felemelte a zongorát.

(11) Julcsi sem emelte fel a zongorát.

disztributív kollektív

(12) Julcsiék is felemelték a zongorát.

(13) Julcsiék sem emelték fel a zongorát.

(15) Hárman sem emelték fel a zongorát.

(16) Hárman is felemelték a zongorát.

(14) Julcsi és Bazsi is felemelte a zongorát.

(15) Julcsi és Bazsi sem emelte fel a zongorát.
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Hagymási Judit – Kárpáti Laura – Kleiber Judit – Alberti Gábor
PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék, Pécs
Mik ezek a kis izék? A Magyar mint idegen nyelv napja
2022  05  14
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Előadás felépítése

❏ Mi is az a csak?
❏ A csak típusai

→ logikai típus
→ diskurzusjelölő típus

❏ Metakognitív csak
❏ csak-ot tartalmazó konstrukciók – kitekintés jelleggel
❏ Összegzés
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Logikai csak (É. Kiss 1998)

❏ jellemzően: azonosító-kirekesztő értelmezés; hangsúlytalan
❏ típusai:

→ fókuszos csak

(1) János csak Marit hívta meg.

→ propozíció előtt megjelenő

(2) János csak lemásolta a szavakat.

❏ fókusz: szembeállítás kifejezése, kiegészítendő kérdésre válasz,
szövegelőzményből nem következő információ
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Diskurzusjelölő csak (Gyuris 2008)

❏ diskurzuspartikula: nem befolyásolják az őket tartalmazó mondat deskriptív
vagy propozicionális tartalmát, nem alkotnak összetevőt más kifejezésekkel,
nem válaszolnak semmilyen kérdésre, nem tagadhatók

❏ típusai:

→ hangsúlyos

(3) János CSAK tehetséges.

→ hangsúlytalan – mondatmodalitás: felszólító

(4) Egyél csak!
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A csak típusai

Típus
Azonosító-
kirekesztő 
értelmezés

Inverz szórend Pragmatikai 
kontribúció Hangsúly Példa

Propozíció hatókörű ✓ – – – °Csak megjött az öcsém.
It’s just that my brother has arrived.

Összetevő hatókörű ✓ ✓ – – °/’Csak az ’öcsém jött el.
Only my brother came.

Skaláris-értékelő
É. Kiss (2006) ✓ ✓ ✓ – °Csak az ’öcsém jött el. (Nem a barátom.)

Only my brother came. (Not my boyfriend.)

Bátorító/Fenyegető
(Fábricz 1986; Gyuris 2008) – ✓ ✓ – ’Gyere °csak el!

Just come (anyway)!

Óhajtó – ✓ ✓ – °Csak ’jönne el az öcsém!
If only my brother would come!

Információ 
megtagadó – – ✓ ✓ A: Miért nem jöttél? | Why didn’t you come?

B: Csak! | Just because!

Metakognitív
Gyuris (2009) – – ✓ ✓ ’CSAK °eljött az öcsém!

My brother DID come after all! 64



A metakognitív csak (Kárpáti 2021)

❏ Metakognitív: tudatában vagyunk a korábbi elvárásainknak,
vélekedéseinknek bizonyos eseményekkel kapcsolatban.

❏ Három időpillanat:
• I. Tézis: elsődleges vélekedésünk megfogalmazása.
• II. Antitézis: a tézisbeli vélekedésünktől eltérő végkifejlet van

kilátásban.
• III. Referenciaidő: megvalósult, beigazolódott a tézisbeli vélekedés.

❏ Formális elemzés: ℜeALIS (Alberti 2011)
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❏ Vonal: beszélői (és hallgatói) vélekedés.
❏ A feladó ezekre utal a megnyilatkozásban:

I.Tézis
II.Antitézis
III.Referenciaidő

● 2013: a fiú elkezdi megírni a PhD értekezését. (I.)
● 2014–2015: kevesebb lelkesedéssel, de még

mindig dolgozik rajta.
● 2015–2017: nagyon lecsökken a munkakedve, úgy

tűnik, egyáltalán nem fogja befejezni. (II.)
● 2018–2019: újra írni kezd, változó lelkesedéssel.
● 2020: végre befejezi a PhD értekezést. (III.)

Ekkor a barátnője mondhatja valakinek:
’CSAK megírta a PhD értekezését!’
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Konstrukciók – kitekintés (Hagymási 2022)

❏ csak-ot tartalmazó konstrukciók például: csak nem, nem csak, csak-csak, csak
azért is, …

→ némelyik egybe- és különírva is előfordulhat (pl.: nemcsak)

→ logikai (5) és diskurzusjelölő csak (6) is megjelenhet (nem minden esetben)

(5) Csak nem felvettek/vettek fel az egyetemre?

(6) CSAK nem vettek fel az egyetemre?

→ egyes szerkezetekben helyettesíthető a csak

(7) Csaknem/Majdnem elfelejtettem elmenni a díjátadóra.
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Összegzés

❏ csak: logikai és diskurzusjelölő partikula is lehet

→ ezeken belül további típusok

→ szórend, hangsúly, azonosító-kirekesztő értelmezés és 
pragmatikai jelentés alapján

❏ metakognitív csak

→ korábbi mentális állapotokra utal vissza

❏ a csak kollokálódhat más elemekkel – pl.: csak nem
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Köszönjük a figyelmet!
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Bemutatkozik a 
Pupák Műhely

Avagy egy vizuális történetmesélő játék, magyarul, a történelemről
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Rólunk

• 7 fős csapat
• Online megbeszélések
• Cél: a történelem (és a magyar nyelv) tanítása érdekesen
• Célközönség: általános iskola felső tagozat és gimnázium

• magyarországi,
• diaszpórában élő,
• A2-B1-es szinttől a MID-tanulók is
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A felmerült probléma és a rá kínált megoldás

• Frontális oktatás
• Történelemórákat nehezebb 

gamifikálni
• Covid-19 járvány felerősítette a 

problémákat

• Vizuális történetmesélő játék
• Történelmet tanít
• Segít a történelmet 

kontinuumként látni ahelyett, 
hogy egymástól elkülönülő, 
egyedi események sorozataként 
tekintünk rá
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Eddigi eredmények

• Egy kész és tesztelt epizód
• Kapcsolat iskolákkal
• Kész epizód angol verziója
• Indultunk a Microsoft Imagine Cup-on
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A játékról és a játékmenetről

• Epizódokból épül fel
• Történet alapú

• Választási lehetőségek a beszélgetések során
• Képekkel illusztrált
• Feladatok a történettel, korszakkal kapcsolatban, plusz pontokért

• Kultúrát, szavakat és erkölcsöt is oktat
• Saját karakter (MC) kalandjai történelmi eseményeken át
• Népmeseiesség:

• A játékos saját karaktere egy fogadós tizenéves gyereke
• Beszélgetés egy történelmi személlyel  elmegy szerencsét próbálni
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Rövid betekintés a játékba:
https://tinyurl.com/pupaklabs 
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További célok

• Versenyszféra
• Az évad befejezése és további évadok más történelmi korokba

és/vagy más tudományágakhoz kapcsolódóan
• Készülő grafika a testreszabható MC-ről
• Készülő feladatok és minijátékok
• További felmérések
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Köszönjük a figyelmet!
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ANTAL ZSÓFIA

A NAGYON GYAKORI KOLLOKÁCIÓI 

KÜLÖNBÖZŐ KORPUSZOK TÜKRÉBEN
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A nagyon határozószó használata nem okoz problémát a 
nyelvtanulóknak.

• Rá tudunk-e arra világítani, hogy miért használják helyesen?

• Helytelen használat esetében hol a hiba?

• Teddy bear-ként (Hasselgren 1994) működik-e?
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A tanulói korpuszokról

A tanulói korpuszok olyan írott és szóbeli megnyilvánulások szövegeinek
elektronikus gyűjteményei, amelyeket egy adott nyelvet idegen nyelvként
tanulók produktumaiból gyűjtöttek össze (Granger 2004, Szirmai 2005).

Nesselhauf (2005) a tanulói korpusz definícióját kiegészíti a
szisztematikusság fogalmával is, mellyel arra utal, hogy a korpusz szövegeit
megadott kritériumok alapján választják ki (mint például a nyelvtanuló első
nyelve, szintje stb.).

A legkevésbé kontrollált, korpuszkompatibilis szövegek az esszék (ahol csak
a téma van megadva), illetve a szóbeli interjúk (Nesselhauf 2005).
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KorSzak Tanulói Korpusz

• 2020 februárja óta épül

• Cél: meghatározott alapelvek mentén folyamatosan bővülő, jól kereshető, jelentős
méretű, nyilvános adatbázis létrehozása, mely a nyelvészek, a hungarológusok és a
MID tanításával foglalkozó szakemberek kutatásai és vizsgálatai számára gazdag
forrásanyag lehet

• 250 nyelvtanuló 2325 nyelvi produktumát (írott beadványok) tartalmazza A1-B2-es
szinten

• minden szövege egy tizenhárom változós kóddal van ellátva: PTE
NOK_SU_2021_MagyarOK_A2_8 F_HF_CZ_cseh_F_27_1_53

• Sketch Engine
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Jelen vizsgálat

• A2-B2 szint

• 205 086 token

• 162 048 szó
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A pedagógiai korpuszokról

• kifejezetten tanítási célra készülnek

• a nyelvtanuló diákok számára érthető és releváns nyelvi inputot
tartalmaznak (Willis 2003, Braun 2006)

• hidat építenek a tanórai környezetben használt nyelv és a
külvilág “cenzúrázatlan” nyelvhasználata között (Szita 2020)
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MagyarOK pedagógiai korpusz

• 201 079 token

• 144 832 szó

• a MagyarOK tankönyvek teljes szövegét
tartalmazza
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A KorSzak Tanulói Korpusz leggyakoribb lemmái és határozószói
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A MagyarOK pedagógiai korpusz leggyakoribb lemmái és határozószói
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A NAGYON LEGGYAKORIBB KOLLOKÁNSAI

KorSzak

• szeret (272)

• jól (144)

• szép (109)

• fontos (107)

• jó (78)

• érdekel (72)

• érdekes (67)

• nehéz (48)

• kedves (36)

• finom (34)

MagyarOK

• szeret (165)

• jól (124)

• kedves (35)

• szép (32)

• örül (30)

• jó (27)

• tetszik (26)

• beszél (23) – nagyon jól/érdekesen/szépen beszél

• finom (22)

• nehéz (13)

• érdekel (11)

• fontos (10)

• érdekes (7)
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A KorSzak Tanulói Korpusz – nagyon + szeret
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NAGYON + SZERET

Nagyon szeretek zuhanyozni.; Nagyon szeretek zenét hallgatni.; Nagyon szeretek itt lakni, mert csendes a környék és
nagyon jó szomszédok. / Nagyon szeretem a filmeket nézni, főleg horrorfilmeket, mert szeretem a rejtélyt, és gyakran
kaland van.

Jellemzően:

• mondatkezdő pozíció
• egyes szám első személy
• jelen idő
• kijelentő mód
• összetett és egyszerű mondatokban is
• nagyon + szeret + Inf
• nagyon + szeret + Acc + Inf
• nagyon + Adv + Inf

Hiba: Nagyon szeretek az időm a Franciaországban.; Ön nagyon szeretnek a kertjében dolgozni és a hétvégén ön
általában egy bicikli (J) tour csinálnak.; Nagyon szeretek focizni, még nincs időm játszani.; Nagyon szeretek a vidéken
lakni.; Nagyon szeretek egy jól sikerült nyaralás.

Teddy bear: Főleg nagyon szeretek a tollaslabdás.; Főleg nagyon szeretek focizni.; Ezenkívül (J), nagyon szeretek kóstolni 
a helyi specialitásokat.
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NAGYON + JÓL

Nagyon jól éreztem magamat.; Nagyon jól sikerült az utolsó nyaralásom, Dél-Franciaországban voltam.; Már nagyon jól beszélek 
angolul és magyarul, persze ez nagyon kemény munka.

Jellemzően:

• mondatkezdő pozíció, ha nem akkor: N + nagyon jól + Verb vagy Adv + nagyon jól + Verb
• jól + érez - egyes szám első személy vagy többesszám első személy
• jelen idő és múlt idő követi
• kijelentő mód
• összetett és egyszerű mondatokban is

Hiba: Őszintén szólva, nagyon jól és sokat keresek.; Két hónapja magyarul tanul, de beszél magyarul nagyon jól.; Nagyon jól 
éreztem magunkat.; Mindent nagyon jól magyarázta el, és a nyelvtanulók nehézségeit jobban értette, mint egy anyanyelvi beszélő.

Teddy bear: Nyelvtanulás csoportban nagyon jól motivál engem.; Nagyon jól memorizáltam az országok zászlóikat is.
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NAGYON + SZÉP

Pécs nagyon szép város, itt mindig jó a hangulat.; A tengerpart nagyon szép, a szállodák és a kempingek 
pedig elég olcsók.; Nagyon szép a panoráma, jó és friss a levegő.; Kollégista vagyok, nagyon szép környéken 
lakom.; A város nagyon szép.

Jellemzően:

• egyes szám 
• nagyon + szép + N
• N + nagyon + szép
• összetett és egyszerű mondatokban is
• szórend: bárhol állhat a mondatban

Hiba: Mona Lisa nincs szemöldöke, hanem nagyon szép.; Nagyon szeretem a magyar nyelvet, mert nagyon 
szép fonetikusa.; Nagyon szép áttekintés ott, érdemes lefotózni.; 

Teddy bear: Ott is nagyon szép volt, csak nem tudtunk minden (J) hol menni (J) mert a pandémiát.
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NAGYON + FONTOS

Nagyon fontosnak tartom a vásárlási és a kulturális lehetőségeket, mert a modern világban fontos, hogy az ember művelt legyen.; 
Az nyelv alkalmazását igazi helyzetekben tartom nagyon fontosnak.; A tanácsadó azt is mondta, hogy alvás nagyon fontos.; Brit 
vagyok és a britek számukra a magánélet nagyon fontos, azért inkább nem beszélünk magánéleti gondokról.; 
Szerintem nagyon fontos, hogy magad gondolkodj.; Nekem a tisztaság és a csend nagyon fontos és nélkülük nem tudok aludni.

Jellemzően:

• nagyon fontosnak tart (egyes szám első személy)
• valakinek/valaki számára nagyon fontos (egyes szám első személy)
• valaki szerint nagyon fontos (egyes szám első személy)
• egyes szám
• nagyon + fontos + N
• N + nagyon + fontos
• összetett és egyszerű mondatokban is
• szórend: bárhol állhat a mondatban

Hiba: Nálad nagyon fontos a jó szomszéd (J).; Vannak képek, ami nagyon fontosak és nagy segítség.; Mindenképpen Nekem 
nagyon fontos a udvarias recepciós.

Teddy bear: Nekem a szakom nagyon fontos és kreatív.; Szerintem ez téma nagyon fontos nekem, mert már sok mindent 
kipróbáltam csinálni egészségesen élni., Szerintem nagyon fontosak tartom a jó levegőt és a nyugalmat.
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NAGYON + JÓ

Nagyon jó a fizetés.; Tudom, hogy a magyarok nagyon jók kézilabdában és úszásban.; Ez nagyon jó, mert sokat 
vagyunk együtt.; Az énekesnek nagyon jó és különleges hangja van.; A kedvencem városom Budapest, nagyon jó 
és olcsó a közlekedés, sok mindent lehet csinálni a városban (J).

Jellemzően:

• valakinek nagyon jó valamije van
• egyes szám, többes szám (jó - jók)
• nagyon + jó + N
• N + nagyon + jó
• összetett és egyszerű mondatokban is
• szórend: bárhol állhat a mondatban

Hiba: Utána öt órára mentünk a partira és nagyon jó szórakoztunk.; Például HIKEL (J) szeret tanulni németül, ami 
nagyon nehéz, de ön nagyon jó beszélje (J).

Teddy bear: Minden nagyon jó, de az időjárás nagyon forró, csak borzasztó meleg volt.
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Összegzés

• Szórendi hiba nem fordul elő.

• Mindig határozóként szerepel.

• Olykor teddy bear, de nem szignifikánsan.

Miért?

• Határozóként tanítjuk, nem a nagy transzformált
variánsaként (pl. remek – remekül)

• Gyakori találkozás
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Köszönöm a figyelmet.
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Nyelvi fejlődésvizsgálat 
tematikus megközelítésben

Erdősi Vanda
PTE ÁOK  Nemzetközi Oktatási Központ
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Kontextus

• A PTE ÁOK NOK magyar nyelvi egyetemi előkészítő program diákjai
• Két szemeszteres intenzív nyelvi és szaknyelvi előkészítés (1. szemeszter

heti 30 és 2. szemeszter heti 20 nyelvóra és szaknyelvi órák)
• Kezdő szinttől B2 szintig
• Tananyag: MagyarOK tankönyvcsalád
• Modellalapú nyelvoktatási módszer
• Egy tanév során átlagosan 100 írásbeli produktum hallgatónként
• A Korszak Tanulói Korpusz alkorpusza
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Hosszmetszeti felmérések

• Hosszmetszeti (↔ keresztmetszeti) / longitudinális / panelvizsgálat
• Követéses felmérés: az egyén fejlődésének időbeli nyomon követése
• Adott egyének fejődésének legmegbízhatóbb vizsgálati módszere
• Mással nem pótolható eredmények, összefüggések elérése: egyéni 

változások, a fejlődés stabilitása vagy változékonysága, ok-okozati 
összefüggések feltárása, módszertani innovációk, fejlesztő 
beavatkozások hatása stb.

A témáról részletesen: Csapó Benő (2008) és (2014)
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Néhány példa a vizsgált szövegek közül

• Valamennyi bemutatott szöveg egy diák munkája
• A diák dél afrikai, 24 éves nő, anyanyelve a dél-afrikai angol
• Vizsgált időszak: a 2020/2021-es tanév 1-2. szemeszter (online oktatásban)
• Nyelvi szintek: kezdő szinttől B2-es szintig (példaszöveg valamennyi szintre)
• A szövegek kiválasztása célzottan, meghatározott szempontok szerint

történt
• Téma: emberek bemutatása, leírása, emberi kapcsolatok és kommunikáció
• Kiegészítő információk: szint, a szöveg keletkezésének ideje, a tankönyvi

fejezet és téma, amelyhez a szöveg kapcsolódik
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A1 (2. fejezet, 2. hét. A család)

Az anyukám X neve. Ő dél-afrikai. Ő ötvenhat éves. Ő * Egyesült Arab 
Emírségekben, Dubaiban él. Ő tanár. Ő angolul és dél-afrikai hollandul 
beszél. Ő is magyarul tanul. Az anyukám hobbija a puzzle. Az apukám X 
neve. Ő dél-afrikai. Ő hatvannégy éves. Ő * Egyesült Arab 
Emírségekben, Dubaiban él. Ő üzletmenedzer. Ő angolul és dél-afrikai 
hollandul beszél. Ő is egy kicsit beszél németül. * Ő hobbija a sport. 
Nincs testvérem. Az unokatestvérem X neve. Ő angol. Ő huszonnégy 
éves. Ő Angliában, Newcastlében él. Ő angolul beszél. Ő spanyolul 
tanul. Ő mérnök. Ő hobbija * sziklamászás.
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A1 (6. fejezet, 6. hét. Barát bemutatása)

Ő X, a barátnőm. X huszonöt éves, média menedzser. Ausztráliában dolgozik. 
Nagyon szeretek X-jel lenni, mert barátságos, jókedvű és jó humora van. Ha 
együtt vagyunk, nagyon jókat lehet vele beszélgetni és jókat nevetünk. Mind 
a ketten imádunk utazni. Ha szabadságon vagyunk, akkor külföldre utazunk. 
Tavaly Új-Zélandban voltunk. Mind a ketten szeretünk ételeket és italokat 
kóstolni. Sajnos, nincs sok szabadideje, mert sokat dolgozik. X nem szeret 
sportolni, de legalább minden héten kétszer vagy háromszor fut. Viszont 
nagyon szeret túrázni és közben fotózik. Nagyon szeret fotózni, ez a hobbija. 
X jól tud főzni: gyakran nekem főz, utána segítek mosogatni. Mind a ketten 
nem szeretünk mosogatni vagy takarítani, de fontos van. *Van egy kis ideje, 
filmeket néz. Nagyon szeret horror- vagy krimifilmet nézni. Utálom
*horrorfilmek*, így nem nézünk együtt.
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A2 (1. fejezet, 10. hét. A család)
Szerintem a családom nem túl kicsi. Édesanyámnak két testvére van – egy
nővére és egy bátyja – és édesapámnak négy húga van. Nekem nincs
testvérem. A nagyszüleim Dél-Afrikában laknak.
Az apai nagymamám, Durbanban lakik a két lányával (a nagynéneim).
Egyiküknek sincs gyerekek. Az apai nagypapám Riversdalében lakik a
feleségével. Az anyai nagypapám már nem él, de az anyai nagymamám igen.
90 éves, és egy kis városban - Georgéban – lakik a nagybátyámmal. Ő nem túl
fiatal, de elég aktív ember. Nagyon szeret találkozni és beszélgetni a
barátnőjeivel a kávézóban.
Sajnos, nagyon ritkán találkozom az nagyszüleimmel, mert szeptember óta
*Egyesült Arab Emírségekben lakom, és most Magyarországon lakom. (Ezért
intenzív* tanulok magyarul.)
Az anyai nagynéném és férje Franciaországban élnek. Nem szeretek a francia
nyelvet, mert nagyon zavaró. A nagybátyám angol (de * édesanyja dél-
afrikai). Három gyerekük van. Az unokatestvéreim Angliában laknak. Az
unokabátyám* és az unokanővérem* egyaránt két gyermeke van. Az
unokatestvérem (az unokaöcsém) nagyon aktív ember. Nagyon szeret
sziklamászás. Ha együtt vagyunk, akkor szeretünk lovagolni a strandon. 105



B1 (6. fejezet, 24. hét. Emberi kapcsolatok és kommunikáció)
Természetesen látogatok sok különféle oldalakat az interneten. Attól függ, mit akarok 
csinálni.
Mindig használom a szkajpot, mert a szüleim *Egyesült Arab Emírségekben él 
(tulajdonképpen, a családom a mindenhol a világon él). Így, gyakran a szkajpon vagy 
botimon beszélgetek a családommal. (Azért a botimot használom, mert Dubaiban a 
szkajp nem mindig működik. Sajnos, a whatsappi vagy facebooki videó-csat sem 
működik.) Szeretek a szkajpot, mert olcsóbb, mint telefonálok a családomnak. 
Szerintem is jó, hogy láthatjuk egymást.
Néha megnézem a Facebookot (ha van időm). Érdekes megtudni, hogy mit csinálnak 
mások, de én nem annyira szeretek Facebookot használni. Azért, mert nem szeretek, 
hogy az egész világ tudja, mit csinálok. Inkább a whatsappon beszélgetek a 
barátaimmal. Szeretek a tumblrt is, mert általában megnézni mémeket a tumblron.
Én utálok *twittert, viszont az egyik legjobb barátnőm imád twitterezni. Szerintem túl 
sok információ van benne, és szerintem az ember rengeteg időt elvehet twitteren.
Amikor dolgoztam, sokat használtam a LinkedIn-et a kollégaival tartani a kapcsolatot. 
Most inkább egy e-mailt vagy egy üzenetet küldök a volt kollégainak.
Én használom az Instagramot és *Tiktok-ot is. Szeretek megosztani a művészetemet és 
munkámat a Tiktok-on. Csak videókat oszthatok meg a Tiktok-on, de szerintem ez 
érdekes. 106



B2 (1. fejezet, 32. hét. Bemutatkozás, mások bemutatása, 
kommunikáció)

Használom a közösségi oldalakat sok mindenre. Persze, használom a közösségi 
oldalakat kapcsolattartásra és beszélgetek a barátaimmal és családommal. Szeretem 
elolvasni, mit csinálnak éppen a barátaim. Amikor dolgoztam, szoktam használni a 
LinkedIn-et üzleti kapcsolatépítésre, de most nem szoktam erre használni. Arra nem 
annyira használom, hogy új embereket ismerjek meg. Viszont arra használom, hogy 
felkutassam a régi barátaimat vagy volt kollégaimat és volt iskolai osztálytársaimat. 
Néha sikerül, hogy felkutatom őket. Érdekes, hogy sok volt osztálytársam most 
külföldön él (nem csak én!).
Nagyon passzív ember vagyon az interneten, így arra soha nem használom, hogy 
hozzászóljak az érdekesebb témákhoz. Őszintén szólva általában csak olvasom az 
érdekes témáról.
Amikor fiatalabb voltam, arra használtam, hogy fotókat osszak meg, de most nem. 
Gyakran osztottam meg fotókat magamról, a családomról és a háziállataimról. Most 
nem szeretek, hogy az egész világ tudja, mit csinálok. Nagyon ritkán töltök fel egy-
kettő képet a nyaralásunkról a közösségi oldalakon (valószínűleg Instagramon).
Mivel illusztrátor vagyok, próbálom megosztani a művészetemet vagy munkámat az 
interneten.
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Lehetséges vizsgálati megközelítések
• Nagyszámú írásbeli nyelvi produktum, részletes fejlődésvizsgálat lehetősége
• Tematikus megközelítés: egy témakör kidolgozásának részletes elemzése a nyelvi 

fejlődés során
• Az adott témakörhöz szorosan kapcsolódó kommunikációs funkciók és a 

funkciókhoz kapcsolódó nyelvi formák vizsgálata (birtoklás)
• A hibák és a helyes használat elemzése, kategorizálása; a köztes nyelvben működő 

rendszer, szabályok feltérképezése
• Több diák nyelvi fejlődésének átfogó elemzése és összehasonlítása például 

nemzetiség, anyanyelv, életkor, nem, egyéb szempontok alapján
• Az oktatás folyamatának, a módszer hatékonyságának elemzése a kapott 

eredmények szempontjából
• Korpusznyelvészeti elemzések, a tanulói korpusz összehasonlítása a tananyag 

mint nyelvi input, valamint az anyanyelvi beszélők korpuszával az adott 
témakörben

• Eredmények és tanulságok hasznosítása a további oktatás- és tananyagfejlesztés 
során
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Gyakori többszavas 
lexikai egységek 

gyermekek 
beszédprodukcióban

Vermeki Boglárka
MANYE MID-NAP, Pécs

2022.04.14.
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Többszavas lexikai egységek

• A kompetens nyelvhasználók a beszédük nagy részében
előre megalkotott (prefabricated) lexikai egységeket
használnak. (vö. Altenberg 1998, Erman &Warren 2000);

• Lewis ehhez hozzátette, hogy „a nyelv egységekből áll,
amelyek kombinálásával összefüggő folyamatos szöveget
kapunk” (Lewis, 1997: 7).
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Többszavas lexikai egységek

• Ezek lehetnek rögzültek vagy részben rögzültek egységek; 
nagy kommunikációs értékkel bírnak:

• (1) őszintén szólva

• (2) jó emlékem van a sporttal kapcsolatban
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KorSzak 
Gyermeknyelvi 
korpusz

• 54.000 szó

• 70.000 token

• 73 felvétel

• 64 dialógus és 9 
monológ

• 12 témakör
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Az adatközlők

• 27 adatközlő

• 12-15 évesek

• Vidéki iskolások

• Osztálytársak, barátok
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Többszavas lexikai egységek

• 1434 db

• 5 szavas:
• általában a családommal szoktam kirándulni
• … emlékem van a sporttal kapcsolatban

• 4 szavas:
• még a mai napig
• semmi értelme nem volt
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Vélemény kifejezése, egyetértés

• (ezzel) én is így vagyok

• hát én is 

• (én is) egyet tudok érteni

• én is így vagyok ezzel/ vele

• ezzel én is így vagyok

• én is inkább

• én is egyetértek

• hát nekem is

• nekem is hasonló a véleményem / a 
helyzet / mint…-nél

• ez igaz

• biztos az volt 

• na ezt támogatom

• igen, (az) abszolút.
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Vélemény kifejezése, egyet nem értés

• nem azt mondom, hogy

• de szerintem ez

• így annyira nem

• de szerintem nem

• hát nekem nem

• én nem nagyon

• annyira nem támogatom
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Vélemény kifejezése, egyet nem értés

• Én most nem azt mondom, hogy neked több időd van.

• De szerintem ez így annyira nem.
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Véleménykérés

• Neked mi a kedvenc…?

• És szerinted…?

• Mit gondolsz azokról / arról, hogy…?

• Szerinted az fontos, hogy…?

119



Nyomatékosítás

• de még akkor is

• igenis

• különösen szeretem

• mindegyik ugyanolyan fontos / aranyos

• pont a(z) …-ról/-ről (már) beszéltünk

• az nem az ő vmije

• semmiképpen sem

• mennyire megaláztatás / jó
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Pontosítás

• igazából nem is

• tehát nem biztos, hogy…

• vagy legalábbis

• vagy nem is …, hanem…

• nem feltétlenül…. , hanem…

• mármint szerintem/ , hogy

• mármint nem…, hogy
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Kétség, bizonytalanság

• nem is tudom 

• mit tudom én 

• vagy hogy mondjam 

• vagy nem tudom 

• hogy is mondjam 

• nem tudom eldönteni, hogy…

• lehet, hogy ez túl nyálasan / menőn / furán / jól hangzik
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igazából

• igazából + pozitív: igazából igen

• igazából + negatív: igazából nem/ nincs
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Nyelvvizsgák

• Vélemény kifejezése – A2

• Véleménykérés – B1

• Nyomatékosítás –B1

• Pontosítás – B2

• Kétség és
bizonytalanság – B2
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Köszönöm a 
figyelmet!

vermekiboglarka@yahoo.com
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