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1. Bevezetés  
 
A valenciaelmélet kapcsán kétségkívül elsősorban az ige, majd a melléknév valenciájára 

gondolunk. A főnévi valencia létét sokáig megkérdőjelezték. Sommerfeldt/Schreiber Wörterbuch 

zur Valenz und Distribution der Substantive (1977) valamint Teubert Valenz des Substantivs 

(1979) c. könyvének megjelenése után azonban bizonyossá vált, hogy a főnevek is rendelkeznek 

valenciával. Időközben számos tanulmány és a kontrasztív nyelvészetben egy Német-magyar 

főnévi valenciaszótár (Bassola 2003) is megjelent. A főnévi valencia hagyományos felfogása 

Teubertre nyúlik vissza, míg Hölzner (2007) Jacobsra (1986/1994) támaszkodva egy 

multidimenzionális felfogást honosított meg. A valensgrammatika ma nem tekinthető egységes 

elméletnek. A főnévi valencia kutatásában és gyakorlatában meglévő különböző diskurzusok 

ellenére azonban a pozitív eredmények dominálnak, amelyek különösen a németnek mint idegen 

nyelvnek a tanításában és tanulásában jól hasznosíthatók. Tekintettel a főnévi szintagmák 

számos eddig még nem vizsgált kérdéseire, a főnévi valenciakutatás a mai napig megőrizte 

aktualitását. 

 
 
2. A disszertáció témája, aktualitása, célkitűzése és kutatási kérdései 

 
A jelen disszertáció témája A valens főnevek reciprok szerkezeteinek vizsgálata a német 

nyelvben. Ez a téma a strukturális nyelvészeten belül a dependens- ill. valensgrammatika kutatási 

területéhez tartozik és a főnévi valencia egy speciális területét képezi. Témaválasztásomat 

mindenek előtt Bassola/Kubczak/László (2004) és Schierholz (2004), valamint a Német-magyar 

főnévi valenciaszótár1 c. kutatási projektben való részvételem motiválta. A dolgozat témájának a 

vizsgálatát különösen az alábbi okok miatt tartom fontosnak: 

- Konkrét és mélyreható elemzések a főnév reciprok szerkezeteire vonatkozóan - ismereteim 

szerint - eddig nem voltak. Ez az értekezés megpróbálja ezt a hiányosságot részben pótolni. 

- Mivel a reciprok szerkezetek kiegészítői részben a főnévi kiegészítők és szabad határozók 

közötti határterületen helyezkednek el, így a vizsgálatuk különösen fontos és érdekes. 

- A reciprok szerkezetek vizsgálata számos kutatásbeli hiányosságra hívja fel a figyelmet, pl. a 

főnévi valencia következetlen és hiányos jelölésére a szótárakban és a lexikonokban. 

- Mivel minden valenciaszótár egyben szintagmatikai szótár is, ezért a reciprok szintagmák 

kiegészítőinek meghatározása a lexikográfia szempontjából is nagy jelentőségű. 

                                                 

1 Deutsch-ungarisches Wörterbuch zur Substantivvalenz Teil 2 von Bassola (előkészületben) 
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- A németnek mint idegen nyelvnek a tanításához és a tanulásához az igékhez hasonlóan 

fontos a főnévi argumentumszerkezetek meghatározása, hogy a nyelvek közötti 

különbségekből adódó interferencia hibákat elkerülhessük. A német nyelvnek a tanításánál és 

tanulásánál - tapasztalataim szerint - előnyösebb a szavak helyett szintagmákat tanítani és 

tanulni. 

 
A jelen dolgozat előzetes célkitűzése a vizsgálatok kereteit képező főnévi valencia legfontosabb 

alapkérdéseinek tisztázása. A disszertáció a továbbiakban három fő célkitűzést fogalmaz meg: 

 
1. A valens főnevek reciprok szerkezeteinek két argumentummal való meghatározása empirikus 

vizsgálatok alapján 

2. A reciprok szerkezetek elemeinek holisztikus jellemzése a szintagma szintjén 

3. A reciprok szintagmák elhatárolása a többi valens főnevet tartalmazó névszói csoporttól egy - 

Reciprok-Szintagma-Módusz-nak (R-S-M) nevezett - funkcionális modell segítségével 

 

A fenti célkitűzések elérése érdekében az alábbi kutatási kérdések vizsgálatára került sor. 

- Az első célkitűzésnél:  

(1) Hogyan lehet a reciprok szerkezeteket empirikus úton meghatározni? 

(2) Hány reciprok szerkezet van a német nyelvben és melyek ezek? 

- A második célkitűzésnél:  

(1) Milyen a reciprok főnevek morfológiai felépítése?  

(2) Hogyan befolyásolja a reciprok főnevek morfológiai felépítése az argumentumszerkezetüket? 

(3) Milyen szerepet játszik az igéből képzett főnevek reciprok szerkezeteiben az ige valenciája?  

a) Hogyan alakul a főnévi igenévből képzett főnevek reciprok argumentumszerkezete?  

b) Öröklik-e az igéből képzett főnevek a reciprok argumentumszerkezetüket a tranzitív-

reflexív-reciprok igevariánsaiktól?  

c) Hogyan alakul az igéből képzett „-ung“- végű főnevek reciprok argumentumszerkezete?  

d) Milyen szerepet játszik az „örökölt valencia“ a reciprok szerkezetekben, ha az összetett 

főnevek utótagja igei eredetű?  

(4) Milyen jelentésstruktúrával kell a valens főneveknek a reciprok szerkezetekben rendelkeznie?  

(5) Hogyan lehet a reciprok főneveket különböző jelentésmezőkhöz hozzárendelni? 

(6) Milyen morfoszintaktikai és szemantikai jellemzőkkel kell a prepozícióknak a reciprok 

szerkezetekben rendelkeznie?  

(7) Milyen morfoszintaktikai és szemantikai jellemzőkkel kell a reciprok szerkezetekben részt vevő 

argumentumoknak rendelkeznie?  

(8) Milyen alternatívák, szubsztitúciós lehetőségek és olvasatok lehetségesek a reciprok szintagmák 

között?  
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- A harmadik célkit űzésnél:  

(1) Hogyan lehetséges a Reciprok-Szintagma-Módusz (R-S-M) formatípusát és funkciótípusát 

meghatározni? 

(2) Hogyan lehet a reciprok szerkezeteket a többi valens főnevet tartalmazó szintagmáktól 

elhatárolni? 

(A vizsgálatok eredményei a tézisek 5. pontjában kerülnek összefoglalásra.) 
 
 
3. Az értekezés felépítése  
 

A disszertáció hét fejezetre tagolódik. Az első fejezetben a kutatás témája és célkitűzései 

fogalmazódnak meg. A második fejezet súlypontját a főnévi valencia 12 fontos alapkérdésének 

diskurzusa képezi. A harmadik fejezetben először egy Előtanulmány (Hum 2006a) eredményei, 

majd az értekezés új módszertani elemei - a főnévi valencia értelmezése két argumentummal a 

szintagma szintjén és a vizsgálatok holisztikus módszere - kerülnek ismertetésére. Ezt követően 

fontos alapfogalmak, mint pl. a reciprocitás, a szintagma és a Reciprok-Szintagma-Módusz (R-S-

M) meghatározására kerül sor. A negyedik fejezetben elsőként az empirikus vizsgálatokhoz 

szükséges adatállomány rögzítése, majd a valens főnevek reciprok struktúráinak a meghatározása 

következik. Az ötödik fejezetben a reciprok struktúrák elemei, így a szerkezetek középpontját 

alkotó reciprok jelentéstartalommal rendelkező főnevek, majd a prepozíciók és a genitív- és 

prepozíciós attribútumok vizsgálata és leírása található. Ezt a fejezetet a reciprok struktúrák 

közötti alternatívák, szubsztitúciós lehetőségek és különböző „olvasatok“ rövid vizsgálata és 

összehasonlítása zárja. A hatodik fejezet a reciprocitást egy valens főnevet tartalmazó névszói 

csoport móduszaként (funkcionális kategóriájaként) értelmezi. A Reciprok-Szintagma-Módusz 

(R-S-M) meghatározására a reciprok szintagmák elemeinek - az ötödik fejezetben meghatározott 

- formai és tartalmi ismertetőjegyei alapján kerül sor. Végezetül a vizsgálat tárgyát képezi, hogy 

a rendelkezésre álló jellemzők elégségesek-e a reciprok struktúráknak a többi valens főnevet 

tartalmazó szintagmáktól való elhatárolására. A hetedik fejezetben a legfontosabb eredmények 

összefoglalása és egy a további feladatokat előrevetítő kitekintés olvasható. A függelékben 

található táblázatok az elvégzett vizsgálatok menetét és eredményeit dokumentálják.  
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4. Vizsgálati módszerek és eljárások 
 
4.1. A vizsgálati módszerek elmélete, definíciók  

Az alkalmazott módszerek úgy kerültek kiválasztásra, hogy a valens főnevek reciprok 

szerkezeteinek meghatározását, a szerkezetek elemeinek leírását és egyben más valens főnevet 

tartalmazó szerkezetektől való elhatárolását a lehető legjobban elősegítsék. Ebben fontos 

szerepet játszott a „reciprocitás” fogalmának a dolgozatban való értelmezése. Az Előtanulmány 

során kiderült, hogy a valens főnevek struktúráinak a reciprocitása önmagában nem írható le sem 

egy tisztán szintaktikai, sem egy tisztán szemantikai jelenségként. Sőt bizonyos esetekben a 

szintaktikai és a szemantikai eszközök együttesen sem elegendőek a „reciprocitás” egyértelmű 

meghatározására. Ezért ez a jelenség ebben a dolgozatban a reciprok struktúrákat alkotó elemek 

közötti relációs jelentésből kiindulva a szintagma szintjén egy funkcionális modell keretében 

holisztikus módszerrel került leírásra. A reciprocitásnak a szintagma szintjén való értelmezése 

azt jelenti, hogy a struktúrák meghatározásánál és elemzésénél egy, a mondaton belüli 

holisztikus egységből indulunk ki. A reciprocitás a szintagma szintjén olyan „kapcsolatot” jelent, 

amely a valens főnév és minimum 2 argumentuma között jön létre, s amelyben a szerkezet 

elemei kölcsönösen feltételezik egymást. A holisztikus vizsgálati módszer azt jelenti, hogy a 

reciprok szintagmákat mint egységet a részei funkcióján keresztül lehet meghatározni. A 

holisztikus módszernek két fajtáját különböztetjük meg. Az egyik a részektől halad az egész felé 

(lásd 5. fejezet), a másik az egésztől a részek felé (lásd 4. fejezet). A reciprok szerkezetek 

teljeskörű jellemzéséhez a dolgozatban a módszer mind a két fajtáját alkalmaztam. 

 
4.2. Az empirikus vizsgálatok forrásai 

A valens főnevek reciprok struktúráinak meghatározásához és jellemzéséhez szükség volt egy 

megfelelő számú valens főneveket és a főnevek által vonzott prepozíciókat tartalmazó listára. 

Vizsgálataim alapjait, mivel a kutatási koncepciómat alapvetően a németnek, mint 

idegennyelvnek a tanítása motiválta, a következő források főnévállománya képezte (lásd 4. 

fejezet): 

- Sommerfeldt/Schreiber (1977/1983): Wörterbuch zur Valenz und Distribution der Substantive (som) 

- Hessky (2000): Deutsch-ungarisches Handwörterbuch (hes) 

- Schierholz (2001/2005): Liste der Mit-Phrasen (sch)  

- Bassola (2003/előkész.): Deutsch-ungarisches Wörterbuch zur Substantivvalenz. 1. és 2. rész (bas1+bas2) 

A valens főnevek reciprok szerkezeteinek meghatározása, validitásuk ellenőrzése valamint az 

argumentumok szemantikai jellemzőinek vizsgálata az IDS-COSMAS-II-adatbankja 

segítségével történt: [http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/referenz/virtuell.html/Cosmas II. 

Client v. 3.6.1.exe]. 
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4.3. A vizsgálati eljárások ismertetése 

Az egyes vizsgálatokhoz kapcsolódó legfontosabb eljárások az alábbiakban foglalhatók össze: 

A 4. fejezetben (1. célkitűzés: A valens főnevek reciprok szerkezeteinek meghatározása) az első 

fő célkitűzés elérése érdekében - a források alapján - meg kellett határozni a valens ill. a reciprok 

jelentéssel rendelkező főnevek és a reciprok szerkezetekben részt vevő prepozíciók körét. A 

vizsgált források közül háromban (Sommerfeldt/Schreiber (1977/1983), Schierholz (2001/2005) 

és Bassola 1+2 (2003/előkész.)) valens főnevek találhatók. Így ezekben a forrásokban a reciprok 

szerkezetek meghatározása onomaziológikus perspektívából definíció2 alapján történt. 

- A Bassola (2003/előkész.) „Deutsch-ungarisches Wörterbuch zur Substantivvalenz” 1-2. 

részében 100 valens főnév argumentumszerkezetét vizsgáltam a „reciprocitás“ 

morfoszintaktikai és szemantikai feltételeinek figyelembevételével, majd ennek alapján 

választottam ki a reciprok szerkezeteket (100/8). 

- A Sommerfeldt/Schreiber (1977/1983) „Wörterbuch zur Valenz und Distribution der 

Substantive” c. forrásban 717 főnév argumentumszerkezetét tanulmányoztam a „reciprocitás” 

szemantikai feltétele mellett. Az elemző munkánál nagy segítséget jelentettek azok a 

morfoszintaktikai és szemantikai információk, amelyek a főnevek minden egyes 

argumentumszerkezeténél - konkrét példákkal illusztrálva - szerepelnek. Mindazokat a 

főneveket, amelyek argumentumszerkezetükkel holisztikus egységként a reciprok funkciónak 

megfeleltek, feljegyeztem (717/60).  

- A Schierholz-féle Mit-Tabelle (2001) 228, már empirikusan ellenőrzött vonzatos főnevet 

tartalmazott. Ezek a főnevek, amelyeknek közös jellemzője, hogy a „mit“  prepozíciót 

vonzzák, annak a 3579 valens főnévnek egyik alcsoportjába sorolhatók, amelyek az erfurti 

projekt (lásd Schierholz 2001) során kapták meg a valens jelzőt. A vonzatos főneveknek ezt a 

„mit“ -prepozíciós alosztályát a mellékelt korpuszpéldák alapján a „reciprocitás“ feltételei 

mellett teszteltem (228/160).  

- A 4. forrásban, Hessky (2000): Német-magyar Kéziszótár (Deutsch-ungarisches 

Handwörterbuch), lévő valens főnevek reciprok szerkezeteinek a meghatározásához a 

következő lépésekre volt szükség:  

(1) a főnévi szócikkek kiszűrése a szótárból egy számítógépes program segítségével3 

                                                 
2  Vgl. Bassola/Kubczak/László (2004: 185): „Unter valenten Substantiven mit reziproken Strukturen sind die 

Substantive zu verstehen, die mindestens zwei Argumente (A1 und A2) haben, die umgetauscht werden können”. 
Semantische Bedingung der Reziprozität bedeutet Wechselseitigkeit. Ob es zwischen Wechselseitigkeit und 
Symmetrie ein Bedeutungsunterschied vorliegt, kann nur im Kontext entschieden werden. 

3   A főnévi szócikkek kiszűrése a szótárból elektronikus úton történt, amelynek az elvégzésében Dr. Prószéky 
Gábor (MorphoLogic) volt a segítségemre (2005. március 23.). 
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(2) a valens főnevek szétválasztása az avalensektől a főnévállomány XML-formátumában 

levő <ValenzD>-jelölés segítségével  

(3) a valens főnevek csoportosítása a vonzott prepozíció/k szerint („Schierholz -Methode“: a 

főnevekhez idioszinkratikusan kötődő prepozíciók alapján)  

(4) a reciprok szerkezetekben részt vevő prepozíciók meghatározása a MobiMouse Plus-

programban elektronikusan lehívható szócikkek segítségével  

(5) a valens főnévállomány meghatározása azon prepozíciók segítségével, amelyek egy 

kölcsönös szituációban ill. szimmetrikus reláció kialakításában részt vesznek  

(6) a valens főnevek reciprok szerkezeteinek meghatározása (vonzatos főnév4 + Gen és/vagy 

prepozíciós attribútum/ok). 

A különböző forrásokban végzett vizsgálatok eredményeinek összesítése után lehetővé vált 

azoknak a főneveknek és prepozícióknak a meghatározása, amelyek - a vizsgált források 

alapján - a reciprok szerkezetek képzésében részt vesznek. 

Az egyes főnevek reciprok szerkezeteinek meghatározásához szükség volt még a főnév-

prepozíció-kombinációk kontextusban való meghatározására ill. a validitásuk ellenőrzésére. Ez 

az eljárás az IDS- COSMAS II alatt működő TAGGED- és W-archívumban történt.5 

 

Az 5. fejezetben (2. célkitűzés: A reciprok szerkezeteket alkotó elemek jellemzőinek 

meghatározása) annak a kérdésnek a megválaszolása állt a középpontban, hogy milyen 

relációkban tudnak a struktúrák elemei a reciprocitás megkülönböztető ismérve alatt a szintagma 

szintjén működni. Ennek a kérdésnek a megválaszolásában a holisztikus módszernek az a 

koncepciója segített, amely az alkotóelemekre és azok morfoszintaktikai és szemantikai 

tulajdonságaira koncentrál. Itt a 4. fejezetben leírt vizsgálati eredményekre támaszkodva a 

reciprok struktúrák elemeinek szinkron aspektusból való vizsgálatára és tulajdonságaik 

bemutatására kerül sor. A jellemzők leírásánál fontos szempont volt, hogy a szerkezetek elemei 

és a nyelvi szintek - amennyire csak lehet - egymástól elkülönítve kerüljenek vizsgálatra. Az 

egyes alkotóelemek jellemzőinek a meghatározása az alábbi eljárások szerint történt: 

 
� A reciprok főnevek morfoszintaktikai és szemantikai jellemzőinek megállapítása 

A reciprok jelentéssel rendelkező valens főnevek morfológiai elemzését Naumann 

„Wortbildungslehre” (1986) és Fleischer/Barz „Wortbildung der deutschen Gegenwartsprache” 

(1995) c. szakirodalom segítségével végeztem. Mivel a dolgozat a szinkron vizsgálati 

                                                 
4  Kiindulópont: több mint  40 000 szócikk → 23.719 főnévi szócikk → 521 főnév <ValenzD>- jelöléssel → 40  

valens főnév a reciprok szerkezetekben.  
5   A főnév-prepozíció-kombinációk kontextusban való meghatározása ill. validitásuk ellenőrzése az archívumokban   

a Szentner János által készített program segítségével történt. 
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módszernek elkötelezett, problémás esetekben Augst „Wortfamilienwörterbuch der deutschen 

Gegenwartsprache” (1998) c. szakirodalomat használtam a döntéshez. A reciprok főnevek 

szemantikai jellenzőinek meghatározásánál egyrészt a releváns szakirodalomra (pl. Teubert 

1979, Schierholz 2001, Haspelmath 2007) támaszkodtam, másrészt megpróbáltam a főneveket a 

közösen vonzott prepozíció/k alapján különböző jelentésmezőkhöz hozzárendelni. 

 
� A prepozíciók morfoszintaktikai és szemantikai jellemzőinek megállapítása  

A reciprok szerkezetekben a [főnév+prepozíció]-egység egy idioszinkratikus kapcsolatot képez, 

ahol a főnév régensként működik. A prepozíciók szintaktikai vizsgálatának alapjául Schierholz 

(2001: 191) és Bassola (2004: 185) koncepcióját alkalmaztam, amely kimondja: „Azok a 

vonzatos/valens főnevek, amelyeknek minimum két realizált argumentuma van, azok egy vagy 

több prepozíciót vonzanak.” A reciprok szerkezetek prepozícióinak szemantikai jellemzőit 

egyrészt Lehmann (1985) grammatikalizációs paramétereivel, másrészt - az alábbiakban 

ismertetésre kerülő - különböző szakirodalom segítségével, az előfordulás validitását pedig IDS-

korpuszokban teszteltem. A reciprok szerkezetekben előforduló prepozíciók szemantikai 

jellemzőinek meghatározásánál minden prepozíció esetében a következőképpen jártam el: 

- Elsőként meghatároztam Helbig/Buscha (1993) segítségével, hogy az egyes prepozíciók 

melyik szemantikai fő csoport/ok/ban fordulnak elő.  

- Második lépésként ellenőriztem az egyes prepozíciók jelentésmezőit Schröder (1990) 

segítségével.  

- Harmadik lepésként meghatároztam az egyes prepozíciók jelentését a Duden 10: 

Bedeutungswörterbuch (2002) alapján.  

- Negyedik lépésként a validitás igazolására az empirikus vizsgálatok folyamán nyert 

[főnév+prepozíció] kapcsolatok kerültek bemutatásra. Abban az esetben, ha az adatállomány 

az egyes prepozíciók kapcsán több mint 10 [főnév+prepozíció] kapcsolatot tartalmazott, 

akkor egységesen az első 10 példa került bemutatásra. Az egyes [főnév+prepozíció] kapcsolat 

előfordulását az IDS-COSMAS II-korpuszainak TAGGED- ill. W- archívumában 

ellenőriztem és ezt követően táblázatosan kiértékeltem. 

- Ötödik - egyben utolsó - lépésként következett annak a meghatározása, hogy milyen 

jelentésmezőre/elemre vezethető vissza a prepozíció jelentése a konkrét reciprok funkcióban. 

Ahol a különböző jelentésmező/k (1-3. lépés) és a reciprok funkcióban előforduló prepozíció 

jelentése között (4. lépés) hasonlóságok/azonosságok állapíthatók meg, azok a jelentéselemek 

utalnak a prepozíció reciprok jelentéstartalmára. 
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� Az argumentumok morfoszintaktikai és szemantikai jellemzőinek megállapítása  

Itt az argumentumok szemantikai jellemzőinek a meghatározása (INSP = tartalmi spezifikum) 

állt az előtérben, amely a következő lépésekben történt: 

Először a különböző képzési bázissal rendelkező főnevek kiválasztására (igéből képzett, 

melléknévből képzett ill. egyszerű főnév) került sor. Utána a kiválasztott főnevekhez 

argumentumokat kerestem az IDS-COSMAS II alatt működő W- archívumban. Főnevenként 5 

argumentumot jegyeztem fel szövegkörnyezetben a források pontos rögzítésével, amely a 

dolgozat függelékében található. Az argumentumok kiválasztásánál a sokszínűség ill. az egyes 

forrásokban való előfordulási gyakoriság játszott szerepet. Ezt követően az argumentumok 

szemantikai tulajdonságainak vizsgálata és kiértékelése következett a Helbig/Schenkel (1991: 

97ff.) által bevezetett szemantikai szelekciós tulajdonságok (+/- Hum = emberi lény/emberi lény 

kivéve, +/- Anim = élőlény/élettelen dolog) segítségével. 

 
� A reciprok szerkezetek egymás közötti viszonyának vizsgálatánál a „összefüggések“ elvét 

követtem, amellyel a reciprok szerkezetek közötti kapcsolatok fontosságára kívántam utalni. 

 
A 6. fejezetben (3. célkitűzés) a reciprok szintagmák elhatárolását a többi valens főnevet 

tartalmazó névszói csoporttól a reciprocitás jelenségének egy funkcionális modell, a „Reciprok-

Szintagma-Módusz (R-S-M)“ keretében való meghatározása tette lehetővé.  

 

5. A vizsgálatok eredményei 
 
Az előzetes célkitűzésnek megfelelően a 2. fejezetben („Stand der Valenzforschung“) mutattam 

be a főnévi valencia 12 legfontosabb alapkérdésének diskurzusát6, amelyek a leírt vizsgálatok 

fontos elméleti hátterét képezik. Fontos továbbá megemlíteni az Előtanulmány (3.1. pont) alábbi 

hipotéziseit, amelyek a konkrét vizsgálatok kiindulópontját jelentették: 

- A valens főnevek argumentumszerkezetei közül a reciprocitást leggyakrabban a 

[zwischen+Dativ]-, a [Gen+(mit+Dativ)]- és a [Gen]- ill. a [von+Dativ]- mint „genitívpótló”- 

szerkezetekkel lehet kifejezni. 

- A reciprocitás jelenségének a meghatározásában a reciprok szerkezetek valamennyi eleme 

fontos szerepet játszik. 

                                                 
6  1.Van egyáltalán főnévi valencia? 2. Mit értünk főnévi valencia alatt? 3. Hogyan lehet a főnévi valenciát 

értelmezni? 4. Melyek a valens főnevek? 5. Hogyan lehet a valens főneveket osztályozni? 6. Hogyan lehet a 
főnévi valenciát meghatározni? 7. Hogyan lehet a valens főnevek kiegészítőit és szabad határozóit 
megkülönböztetni? 8. Vannak-e a főnévnek kötelező kiegészítői? 9. Mit jelent a kvantitatív és a kvalitatív 
valencia a főneveknél? 10. Hogyan helyezkednek el a valens főnevek különböző argumentumai? 11. Milyen 
hasonlóságok és különbségek vannak az igei és a főnévi valencia között? 12. Mi a jelentősége a főnévi 
valenciának?  
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- A valens főnevek struktúráinak reciprocitását csak egy a különböző nyelvi szinteket átfogó 

jelenségként lehet teljes körűen meghatározni.  

A „reciprocitás” tanulmányozása a különböző elméletekben és tudományágakban (3.2. pont) arra 

engedett következtetni, hogy ezt a jelenséget mindenütt sajátosan értelmezik, ezért egy egységes 

definíció nem fogalmazható meg. A reciprocitással összefüggő tipológiai vizsgálatok, amelyek 

az igékkel kapcsolatban állnak rendelkezésre (pl. Kulikov 2003 és Haspelmath 2007), hasznos 

információkat nyújtottak a terminológia és a definició kérdésében, valamint rávilágítottak arra, 

hogy az igék és az igékből képzett reciprok jelentéssel rendelkező főnevek között 

párhuzamosságok figyelhetők meg. Mindezek figyelembevételével a valens főnevek 

szintagmáinak reciprocitása ebben a dolgozatban komplex módon - a Reciprok-Szintagma- 

Módusz (R-S-M) keretében - került bemutatásra. Az eredmények összefoglalása a továbbiakban 

a fő célkitűzések kutatási kérdéseit követi. 

 
Az első célkitűzéssel (A valens főnevek reciprok szerkezeteinek két argumentummal való 

meghatározása empirikus vizsgálatok alapján) kapcsolatban végzett vizsgálatokat és az 

eredmények részleteit az értekezés 4. fejezete tartalmazza. Ennek a fejezetnek a legfontosabb 

alapkérdése az volt, hogy milyen szintaktikai eszközökkel lehet egy meghatározott funkciót - a 

valens főnevek reciprocitását a szintagma szintjén - kifejezni. A vizsgált források alapján 180 

reciprok jelentéssel rendelkező valens főnevet, 7, a reciprok főnevek által vonzott prepozíciót és 

a genitív és/vagy prepozíciós attribútumokat a „mit“/„gegen“/„von“/„zu“  ill.  a „zwischen“, 

„unter“ és „in“ prepozíciókkal, valamint morfoszintaktikai argumentumokat sikerült a reciprok 

szerkezetekben azonosítani. Ezeket az eredményeket az alábbi empirikus vizsgálatok támasztják 

alá: 

� A valens ill. a reciprok jelentéssel rendelkező valens főnevek meghatározása: 
 
 Vizsgált források 

 
A valens főnevek száma 

 
A valens főnevek száma a reciprok 

szerkezetekben 

1. bas1 50 8 
2. bas2 50 8 
3. hes 521 40 
4. som 717 60 
5. sch 228 160 
 Összesen átfedésekkel: 1566 276 
 Összesen átfedések nélkül: 1219 194* 

 
*  Az IDS COSMAS II-korpuszaiban való ellenőrzés nélkül (lásd 10. táblázat a függelékben). 

Az IDS TAGGED- (Archiv der morphologisch annotierten Korpora) és W- (Archiv W der 

geschriebenen Korpora) archívumaiban történt ellenőrzések után 180 főnév maradt (lásd 11.a 

és 11.b táblázat a függelékben) és ezek képezték a további vizsgálatok alapját. 
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� A reciprok szerkezetekben előforduló prepozíciók meghatározása: 

A valens főnevek argumentumszerkezeteinek elemzése során a 18, főnevek által vonzott 

prepozíció (Schierholz 2001) közül 7 fordult elő a reciprok szerkezetekben. 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Prepo- 
zíciók: 

an auf aus bei durch für gegen gegen-
über 

in mit nach über um unter von vor zu zwischen 

Forrás: Schierholz (2001)                                    ↓ 

 ↓ 
Vizsgálati eredmény: prepozíciók a reciprok szerkezetekben 

1. gegen - 2. in - 3. mit - 4. unter - 5. von - 6. zu - 7. zwischen 

 
� A valens főneveket tartalmazó reciprok szerkezetek meghatározása: 

A valens főnevek reciprok szerkezeteinek meghatározásánál fontos szerepet játszottak a reciprok 

jelentéssel rendelkező valens főnevek, az általuk vonzott prepozíciók és az argumentumok, 

amelyek az „aufeinander bezüglich” (egymás  feltételezése/kapcsolat) propozíció - mint kognitív 

bázis - alapján egy szintagmatikai egységet alkotnak.  

A vizsgálatok eredményei alapján meg kellett különböztetni morfoszintaktikai és szintaktikai 

argumentumokat. A morfoszintaktikai argumentumok plurálszerkezeteket eredményeznek (lásd 

„A valens főnevek reciporok szerkezeteinek tipológiája” 4.3. pont), amelyekben a reciprocitás 

jelenségének a vizsgálata egyedi elemzést igényel. Egy kölcsönös viszony ill. szimmetrikus 

reláció egyértelműen csak azokban a szerkezetekben követhető nyomon, amelyekben mind a két 

argumentum szintaktikailag realizált. Sematikusan az argumentumok három alaptípusa fordult 

elő a reciprok szerkezetekben:  

- a genitívattribútum- argumentumok (Gen),  

- a prepozíciós attribútum- argumentumok (PPA) és a 

- [Gen + PPA]- argumentumok. 

A 180 reciprok jelentéssel rendelkező valens főnév empirikus vizsgálatai során bebizonyosodott, 

hogy az Előtanulmányban a reciprok szerkezetekre felállított hipotézisek helyesek. A vizsgált 

forrásokban a [Gen+(mit+Dativ)]-szerkezetek és a [zwischen+Dativ]-szerkezetek fordultak elő a 

reciprok struktúrákban a leggyakrabban (lásd 4-es, 6-os, 7-es, 8-as, 11.a és 11.b táblázat a 

függelékben). Annak ellenére, hogy a genitívattribútum-argumentumok is gyakran előfordultak, 

ezeket csak a kontextus segítségével lehetett egyértelműen azonosítani. Ugyanez volt érvényes a 

«genitívpótló» [von+D]- szerkezetekre is. 

Az empirikus vizsgálatok nagy jelentősége abban rejlik, hogy a vizsgálatok folyamán nemcsak 

az Előtanulmány során meghatározott reciprok szerkezetek valditását sikerült bizonyítani, de 

újabb reciprok szerkezeteket is sikerült felfedezni. Az újonan felfedezett reciprok szerkezetek 
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mindenekelőtt a [Gen+PPA]-típushoz tartoznak és a PPA a következő prepozíciók segítségével 

kapcsolódik a valens főnevekhez: 

- [gegen+Akkusativ], - [von+Dativ] és a [zu+Dativ]. 

 
A PPA- argumentumok alaptípusnál új szerkezetek a [zwischen+D]-szerkezet mellett:  
 

az [in+Dativ] és az [unter+ Dativ Plural]- szerkezet.  

 

Az [in+Dativ]-szerkezetek feltűnően ritkán fordultak elő és gyakran a [zwischen+D]-szerkezetek 

alternatívájaként. Az [unter+Dativ]-szerkezetek a pluralszerkezetekhez tartoznak és további 

vizsgálatot igényelnek. Összegezve, a vizsgálatok során meghatározott reciprok szerkezetek 

példákkal illusztrálva az alábbiak:  

 
Genitiv (Gen) - szerkezetek [Gen + PPA] - szerkezetek 

 
Prepozíciós attribútum (PPA) - 

szerkezetek 
a) Nomen genitívben 
b) „Von-Fügung“, mint genitívpótló  
c) Angolszász genitív 
d) Possessivpronomen 

a) Gen + „mit“  - PPA 
b) Gen + „von“-  PPA 
c) Gen + „gegen“- PPA 
d) Gen + „zu“-  PPA 
 

a) „zwischen“ - PPA 
b) „in“- PPA 
c) „unter“-  PPA  

Példák: 
- Unterschied des Vaters und des 

Sohnes  
- Vergleich von 

Nationalsozialismus und 
Kommunismus 

- Peters und Marias 
Auseinandersetzung  

- ihre Diskussion 

- Beziehung des Vaters mit einer Frau 
- Abschied des Vaters von dem Sohn 
- Krieg des Vaters gegen den Sohn 
- Beziehung des Kindes zu seiner Mutter 

- Freundschaft zwischen dem 
Mann und der Frau 

- Harmonie in Farbe und Form 
- Streit unter den Kindern 

 

 
Az eredmények a vizsgált forrásokra támaszkodnak, ezért nem zárható ki, hogy más valens 

főnevet tartalmazó argumentszerkezetek is képesek a „reciprocitás“ kifejezésére.  

 
A 2. Célkitűzés (A reciprok szerkezeteket alkotó elemek jellemzőinek meghatározása) 

megvalósítását számos kutatási kérdés segítette. Az ehhez kapcsolódó vizsgálatok, elemzések és 

az eredmények részletes leírása a disszertáció 5. fejezetében található. Ebben a fejezetben a 

reciprok szerkezetek elemeinek a morfoszintaktikai és szemantikai jellemzése az „aufeinander 

bezüglich“ propozíció alatt azt a célt szolgálta, hogy a leírt tulajdonságok segítségével a valens 

főnevek argumentumszerkezetének reciprocitása a „Reciprok-Szintagma-Módusz“ (R-S-M)-

keretében mint egy önálló funkcionális egység meghatározható, majd a többi valens főnevet 

tartalmazó szintagmától elhatárolható legyen. 
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� A reciprok főnevek7 legfontosabb morfoszintaktikai és szemantikai jellemzői 

A reciprok főnevek minimum kétértékű (zweiwertig) valens főnevek, amelyek a kiegészítőik 

eseteit és prepozícióit ill. azok eseteit meghatározzák. 

A 180 (100%) reciprok főnév morfológiai felépítésének vizsgálati eredménye a következő:  

 
Komplex főnevek: 155/180 = 86% Egyszerű főnevek, 

genuin főnevek 
25/180 = 14% Képzett főnevek: 

114 = 63% 
Összetett fn: 
41= 23% 

Igéből képzett főnevek: 
98 = 54% 

Melléknévből képzett főnevek: 
16 = 9% 

Infinitiv       6 - heit/keit- végű 5 
-ung-végű 36 - schaft- végű 6 
-ion--végű   9 - tät- végű 2 

 

- egyéb: 47 - egyéb 3 

 

 
A reciprok főnevek között vannak egyszerű (14%) és képzett (63%) főnevek, de szóösszetételek 

(23%) is. Számszerűségüket tekintve túlsúlyban vannak az igéből képzett főnevek (54%). 

Kiemelendő a továbbiakban, hogy az összetett főnevek utótagja 75,5 %-ban igéből képzett főnév 

(lásd 12.d táblázat a függelékben).  

A bas1+bas2 (lásd 13. a-b táblázat/függelék) forrásokban végzett vizsgálatok eredményei azt 

mutatták, hogy a valens főnevek morfológiai felépítése (képzett vs. nem képzett főnév) a 

reciprok argumentumszerkezetet kevésbé befolyásolja. Az inherens reciprok főnevek között 

találhatók egyaránt képzett (pl. Gespräch, Streit) és nem képzett (pl. Krieg, Vertrag) főnevek is. 

Az ige valenciájának (Valenzvererbung) szerepét vizsgálva az igéből képzett főnevek reciprok 

szerkezeteiben, a következő eredmények születtek: 

- A főnévi igenévből (NI) képzett főnevek öröklik az ige reciprok argumentumszerkezetét, 

pl.“Treffen+mit/unter/zwischen“. A lexikalizálódott konverzió, pl. „Vertrauen+zwischen“ 

azonban nem tartozik a NI-hez (Teubert 1979: 79ff.).  

- A tranzitív-reflexív-reciprok-igevariánsokból képzett főnevek (lásd 15. táblázat a 

függelékben) egy része teljes egészében (pl. Unterschied), másik része csak részben (pl. 

Vergleich) örökli az ige valenciaszerkezetét. 

- Az „ung“-  végű igéből képzett főnév argumentumszerkezete (lásd 16. táblázat/függelék) 

levezethető a bázisige argumentumszerkezetéből (Teubert 1979: 79ff.), pl. Verlobung 

mit+D, Verabschiedung von+D, Vermittlung zwischen+D.  

- Összetett szavak esetén, ahol az utótag igéből képzett főnév, gyakran öröklődik az igei 

argumentumszerkezet. Teljes azonosságról azonban nem beszélhetünk, mert a ige valencia 

                                                 
7 Az empirikus vizsgálatok során nyert reciprok főnevek listája a dolgozat függelékében található (lásd 11. a és 11.b 

táblázat).  
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tulajdonságai a szóképzés következtében részben elvesznek (lásd 12.d. táblázat/függelék), 

pl. Eheschließung, Briefwechsel, Zusammenleben.  

A reciprok főnevek szemantikájukat tekintve relatív főnevek, amelyek komplex és relációs 

jelentésstruktúrával rendelkeznek. A min. két argumentummal rendelkező reciprok főnevek 

jelentéstruktúrája egy szemantikai modell segítségével írható le (Teubert 1979: 81ff.), amelyben 

a jelentésstruktúra egy cselekvést (pl. Kampf), egy folyamatot (pl. Begegnung), egy eredményt 

(pl. Komplott) vagy egy állapotot (pl. Ehe) jelöl.  

Arra vonatkozóan, hogy milyen jelentésmezőkhöz lehet a reciprok főneveket hozzárendelni, 

vannak hipotézisek (pl. Haspelmath 2007) és néhány elemzés (pl. Schierholz 2001), amelyek 

azonban még messze nem kielégítőek. Az eddig rendelkezésre álló eredmények alapján ezek a 

főnevek leggyakrabban emberek közötti akciókat, közös tevékenységeket és szimmetrikus 

relációkat fejeznek ki, pl. összeütközések (Kampf, Spiel, Krieg), elválás/elválasztás (Abschied, 

Abstand, Verabschiedung), hasonlóság és különbség (Ähnlichkeit, Unterschied), emberi 

kapcsolatok (Beziehung, Verbindung, Distanz), emberi interakciók (Flirt, Heirat, Interview) és 

szimmetrikus relációk (Unterschied, Einheit, Parallele). 

 
� A reciprok szerkezetekben előforduló prepozíciók legfontosabb jellemzői 
 
Az empirikus vizsgálatok alapján a következő 7 prepozíció fordult elő reciprok funkcióban az 

alábbi gyakorisággal:  

 
A reciprok funkcióban 
előforduló prepozíciók  

gegen in mit unter von8 zu zwischen 

Előfordulási gyakoriság  
180 reciprok főnévre kivetítve 

8 3 151 42 138 4 147 

Eredmény/sorrend 5 7 1 4 3 6 2 

Eredmény %-ban   83,8% 23,3% 76,6%  81,6% 

 
A reciprok szerkezetekben leggyakrabban a „mit“ és a „zwischen“ prepozíciók fordultak elő. A 

prepozíciók morfoszintaktikai és szemantikai vizsgálatainak legfontosabb eredményei az 

alábbiakban foglalhatók össze:  

A reciprok szerkezetekben primér, a főnevekhez lexikálisan kötődő prepozíciók fordulnak elő. 

Ezek a prepozíciók9 egyrészt a főnév vonzataként, másrészt a PPA „fejeként“ jelennek meg. 

Elhelyezkedésükre jellemző, hogy közvetlenül a reciprok főnév vagy a Gen-Attribut után állnak. 

                                                 
8  A „von“ prepozíció esetében az előfordulási gyakoriság a genitívpótló és az ablatívus esetek együttesére 

vonatkozik. 
9 A szófaj különlegessége (kettős jellege) abban rejlik, hogy a prepozíciók vonzatként egyrészt egy 

grammatikalizálódási folyamat részesei, másrészt pedig egyre több jelentésben (poliszémia) fordulnak elő. 
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Vonzatuk a datív vagy az akkusatív. Mindkét esettel előforduló prepozíciók esetén kötelezően a 

datív. A vizsgált prepozíciók homonímek, ami azt jelenti, hogy különböző jelentésmezőkben 

fordulnak elő, és ezért egy egységes jelentés az egyes prepozíciók esetében nem adható meg. Az 

argumentumokban szereplő, vonzatként álló prepozíciók egy grammatikalizálódási folyamat 

részesei. Minél kisebb a vonzott prepozíció jelentéstartalma, annál nagyobb a főnévé 

(Schierholz 2001: 274f.). A reciprok szerkezetekben előforduló prepozíciók jelentéseit le lehet 

ugyan vezetni a lexikális jelentéseikből, de használatuk néha a szabad határozókban való 

használathoz, néha pedig a metaforikus használathoz áll közelebb. 

Az egyes prepozíciók jelentéstartalmának vizsgálata a reciprok funkcióban az alábbi 

eredményeket hozta: A „gegen“ jelentése ellentét és ellenállás. Az „in“ többnyire a „zwischen“ 

alternatívájaként jelenik meg. A „mit“  jelentése együttlét, együttműködés. Az „unter“  kölcsönös 

viszonyt jelöl, hasonlóan mint a „zwischen“. A „von“ az elszakadás/elválás jelentésben fordul 

elő. A „zu“  egy kapcsolat irányára, amíg a „zwischen“ egy kölcsönös, szimmetrikus viszonyra 

ill. relációra utal.  

 
� A reciprok szerkezetekben előforduló argumentumok legfontosabb jellemzői 

A „reciprocitás“ feltétele minimum két argumentum egyidejű megjelenése. Az argumentumok 

empirikus alapon kerültek meghatározásra, megjelenési formáit lásd 1. célkitűzésnél. 

A reciprok szerkezetek argumentumainak szemantikai vizsgálatánál az argumentumok fajtái 

és szemantikai tulajdonságai az alábbiakban határozható meg: 

→Az argumentumok fajtái: agentív és/vagy résztvevő/partner szerep. A két argumentum 

egyidejű megjelenésekor a következő relációk fordultak elő: a Gen-szerkezetekben két 

agentívargumentum, a [Gen+PPA]-szerkezetekben egy agentívargumentum és egy 

résztvevő/partner argumentum és a PPA-szerkezetekben kettő vagy több résztvevő/partner 

argumentum. 

→Az reciprok szerkezetek argumentumainak szemantikai tulajdonságai: 

- Az argumentumok többnyire élőlényeket ill. intézményeket jelölnek, pl.  

Streit des Vaters mit dem Sohn, Schlacht der Bevölkerung gegen die Regierung. 

- Az argumentumok jelölnek azonban lokális és absztrakt dolgokat is, pl.  

Abstand zwischen Sonne und Erde, Harmonie in Form und Farbe. 

-  Gyakoriak továbbá a gyűjtőfogalmak, pl. Beziehung zwischen den beiden Ländern. 

- Nem egyértelmű a morfológiai argumentumok értelmezése a reciprok szerkezetekben, pl. 

Auseinandersetzung unter den Kindern. 
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� A reciprok szerkezetek egymás közötti viszonya 
 
A vizsgálatok folyamán felmerült alternatívák, szubsztitúciók, olvasatok és implicit 

argumentumok a „reciprocitás“ sokszínűségét tükrözik. Ezek a jelenségek teljes körűen csak 

kontextusban tesztelhetők, amelyek további mélyreható vizsgálatokat igényelnek. Az eddigi 

vizsgálatok folyamán feltárt kapcsolatok az alábbiakban összegezhetők.  

→Alternatívák:  

- „Gen/von“-alternatíva, pl. die Beziehung der Kinder vagy: die Beziehung von Kindern 

- Alternatív prepozíciók: 

„unter/zwischen“, pl. Beziehung zwischen Kindern vagy: Beziehung unter Kindern  

„gegen/mit“, pl. Krieg gegen die Türken vagy: Krieg mit den Türken  

„in /zwischen“, pl. Harmonie in Farbe und Form vagy: Harmonie zwischen Farbe und Form  

→Szubsztitúciók: 

- PPA „unter“ szerkezet helyettesíthető genitívattribútum szerkezettel, pl. 

Beziehung unter den Kindern → Beziehung der Kinder 

- PPA „mit“ szerkezet helyettesíthető PPA „ zwischen“ szerkezettel, pl.  

  die Beziehung des Professors mit Frau Müller →  

 die Beziehung zwischen dem Professor und der Frau Müller.  

- PPA „zu“ szerkezet helyettesíthető PPA „mit“ szerkezettel, pl.  

  die Beziehung des Professors zu Frau Müller → die Beziehung des Professors mit Frau Müller. 

- PPA „von im Plural“szerkezet helyettesíthető PPA „zwischen im Plural“ szerkezettel, pl.  

  die Beziehung von Kindern → die Beziehung zwischen den Kindern. 

→Olvasatok: 

- „Genitív-szerkezetek“, pl. die Beziehung der Kinder/die Beziehung von Kindern 

- „Genitívus subiectívus“ és „Genitívus obiectívus“, pl. Vereinigung der Mieter  

- PPA „mit“, pl. Streit des Professors mit Frau Müller.  

→Implizit argumentumok, pl. Ehe des Vaters (mit jmdm). 

 

A harmadik célkitűzés (A reciprok szintagmák elhatárolása a többi valens főnevet tartalmazó 

névszói csoporttól (NP)) megvalósítása a Reciprok-Szintagma-Módusz (R-S-M) ill. az R-S-M 

forma- és funkciótípusának meghatározása segítségével vált lehetővé.  

 

� Mit jelent az R-S-M? 

Az R-S-M az absztrakció szintjén egy komplex nyelvi jel, amely a reciprocitás formatípusát 

(„Reziproke/reciprok“) - és a funkciótípuát („Wechselseitigkeit/kölcsönösség“) egy propozíció 

(„aufeinander bezüglich/egymás feltételezése/kapcsolat“)  alatt egyesíti. Az R-S-M lehetővé 

teszi, hogy a reciprok szintagmákat önálló funkcionális jelenségként/kategóriaként definiáljuk és 
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ennek segítségével a többi valens főnevet tartalmazó NP-tól elhatároljuk. Az R-S-M sematikusan 

a következőképpen ábrázolható: 

 
 

 

 

 

 

 

- A formatípus „Reziproke“ morfoszintaktikailag definiált és összefogja a reciprok 

struktúravariánsokat.  

- A funkciótípus „Wechselseitigkeit“ szemantikailag és pragmatikailag definiált és tartalmazza 

a reciprok szerkezetek elemeinek strukturális jelentését, valamint a különböző alternatívákat, 

szubsztitúciókat, olvasatokat és implicit argumentumokat. 

 
� Hogyan lehet meghatározni az R-S-M formatípusát? 

A formatípus „Reziproke“ a következő struktúravariánsokat foglalja magába az „aufeinander 

bezüglich“ propozíció alatt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A formatípus „Reziproke“ legfontosabb jellemzői: 

A valens főnevet tartalmazó reciprok szintagma középpontja a valens (reciprok) főnév. A 

reciprok főnevek morfológiai felépítésüket tekintve többségükben igéből képzett főnevek, de 

lehetnek nem csak képzett (igéből és melléknévből képzett), de egyszerű (genuin) és összetett 

főnevek is. A reciprok főnevek (Rektionssubstantive) minimum kétértékű főnevek, amelyek az 

argumentumaik eseteit (Genitiv), prepozícióit és azok vonzatait (Dativ ill. Akkusativ) 

meghatározzák. Az argumentumok formailag specifikusak (FOSP). Az argumentumok száma a 

reciprok szintagmákban minimum kettő, amelyek szintaktikailag vagy morfoszintaktikailag Gen-

argumentumok, [Gen+PPA]-argumentumok vagy PPA-argumentumok formájában 

Formtyp „Reziproke“ 

Funktionstyp „Wechselseitigkeit“ 

Reziprok-Syntagma- 
Modus (R-S-M): 

„aufeinander 
bezüglich” 

 

 

 
„ reziproke“ 
Substantive

+ 

Genitiv-Phrasen 

Genitiv + PPA mit 

PPA mit 

mit 

von 

gegen 

zu 

in 

unter 

zwischen 
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realizálódhatnak. A Gen-argumentumok állhatnak a reciprok főnév előtt vagy után. A 

posztnukleáris genitívben álló nomen gyakran helyettesíthető „Von-Fügung“-al. A Gen-

argumentumok szintaktikai szerepük szerint lehetnek genitívus subiectívusok, genitívus 

obiectívusok és genitívus possessívusok. A PPA-argumentumok mindig posztnukleárisak. A 

PPA-argumentumokban a következő primér prepozíciók fordulhatnak elő: „mit“, „gegen“, 

„von“, „zu“ ill.  „zwischen“, „unter“  és „in“.   

A reciprok szerkezetek között vannak alternatívák szubsztitúciós ill. különböző értelmezési 

lehetőségek (olvasatok).  

 
� Hogyan lehet meghatározni az R-S-M funkciótípusát?  

A funkciótípus „Wechselseitigkeit“ az R-S-M másik - a formatípustól elválaszhatatlan - oldalát 

képezi, amely a reciprok szerkezetekhez kötődő jelentés- és bizonyos „pragmatikus“ elemeket 

foglal magába az „aufeinander bezüglich“ propozíció alatt. A funkciótípus „Wechselseitigkeit“ 

a következőképpen ábrázolható:  

 

 

 
 
 
 

 

 

 
A funkciótípus „Wechselseitigkeit“ legfontosabb jellemzői: 

A reciprok jelentéssel rendelkező valens főnevek jelentésstruktúrája komplex. A reciprok 

főnevek cselekvést, folyamatot, eredményt vagy állapotot jelölő főnevek. A főnevek különböző 

jelentésmezőkhöz tartozhatnak, amelyek a „Wechselseitigkeit“ jelentéselemét képezik. Ilyen 

jelentésmezők pl. a közös akciók, az összeütközések, a verseny- és konkurenciaharc, az elválás, 

a hasonlóság és különbség, a kölcsönös kapcsolat, a szimmetrikus reláció, az emberi interakciók 

stb. Az argumentumoknak agentív- és/vagy résztvevő/partner szerepben kell megjelenniük. Az 

argumentumok többnyire előlényeket jelölnek, de jelölhetnek intézményeket lokális és absztrakt 

dolgokat is. A prepozíciók fontos szerepet játszanak a funkciótípus „Wechselseitigkeit“ 

kialakulásában. A reciprok szerkezetekben előforduló prepozíciók jelentése elősegíti a 

„Wechselseitigkeit“ antropocentrikus és lokális értelmezését10 és egyben a szerkezetek áttekintő 

                                                 

10 Weinrich (1993): 609ff. 

 

Funktions-

typ: 

„Wechsel-

seitigkeit“ 

 
semantische Merkmale: 
strukturelle Grundbedeutung  

pragmatische Elemente: 
Lesarten, implizite Argumente, ... 
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összefoglalását. A „Wechselseitigkeit“ antropocentrikus és lokális értelmezését a prepozíciók 

jelentése segítségével a következő ábra szemlélteti: 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
A kör belsejében levő antropocentrikus [Gen+PPA]-szerkezetekben az agentív- és a 

partnerszerep képeződik le, ahol az argumentumok élőlényeket (majdnem mindig emberi 

lényeket) jelölnek. A „kapcsolat“ a két argumentum között mindig „kölcsönös“, még akkor is, 

ha az agens és a partner egymáshoz való viszonya minőségileg eltérő kapcsolatokat jelöl. Ez 

azzal magyarázható, hogy a két személy kölcsönösen feltételezi egymást ahhoz, hogy egy 

cselekvés/egy folyamat/egy eredmény vagy egy állapot bekövetkezhessen. Ennek következtében 

a „kölcsönösség“ itt a következő jelentéselemeket tartalmazza:  

- a [Gen + (mit + D)]-szerkezetekben: együttműködés 

- a [Gen+ (gegen + A)]- szerkezetekben: ellentét  

- a [Gen + (von + D)]- szerkezetekben: távolodás 

- a [Gen + (zu + D)]- szerkezetekben: közeledés 

 
A fenti ábra [PPA]-szerkezetei, amelyekben a „résztvevők“ azonos tematikai szerepben 

fordulnak elő, a „Wechselseitigkeit“ lokális értelmezését szemléltetik. A „zwischen” jelentése 

„valamik/valakik között“, az „unter” jelentése „valakik között“. Az „in” jelentése „valamiben“. 

Az argumentumok „in“- el absztrakt dolgokat jelölnek. Az „unter” és „in”  gyakran 

helyettesíthető „zwischen”-nel, ezért ezek a prepozíciók többnyire szimmetrikus relációt 

fejeznek ki. 

Összegezve: A [Gen+PPA]-szerkezetek prepozícióinak jelentéstartalma differenciáltabb, mint a 

[PPA]-szerkezetekben szereplőké. Az antropocentrikus szerkezetek prepozícióinak jelentése 

párhuzamot mutat a konkrét emberi szituációkkal és többnyire aszimmetrikusak, amíg a lokális 

értelmezésben előforduló „in“  és „zwischen“ elsősorban absztrakt dolgokban és szimmetrikus 

relációkban figyelhető meg. Az antropocentrikus viszonyok/szerkezetek, amelyek kölcsönös, de 

többnyire aszimmetrikus viszonyokat/relációkat takarnak, további részletes vizsgálatokat 

igényelnek.  

unter + D im Pl. 

in + D  

 Genitiv + 
 

von + D 

gegen + A 

zu + D zwischen + D zwischen + D 
mit + D 
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� Hogyan lehet a reciprok szerkezeteket a többi valens főnevet tartalmazó szintagmáktól 
elhatárolni? 

 
Az R-S-M meghatározása lehetővé teszi, hogy a reciprok szintagmákat önálló funkcionális 

kategóriának tekintsük, s ennek segítségével a többi valens főnevet tartalmazó NP-tól 

elhatároljuk. Az elhatároláshoz szükség van azonban a valens főnevet tartalmazó NP további 

funkcionális kategóriákra való felosztására és azok jellemzőinek pontos meghatározására. 

Lehetőséget kínál a NP további funkcionális kategóriáinak meghatározására a valens főnevek 

„értéke“ (Wertigkeit), ahol a lehetséges és a ténylegesen realizált argumentumok tekintetében 

különbséget kell tenni. Néhány javaslat és példa11 a valens főnevet tartalmazó NP funkcionális 

kategóriákra való felosztására:  

A két argumentummal álló valens főneveknél a reciprok funkció mellett definiálni lehetne 

többek között az alábbi funkciókat, pl.  

- „Célirányos tevékenységek kifejezése“: Vertrauen der Schüler zum Lehrer vagy: 

- “Állapot kifejezése“: Stolz des Sportlers auf den Sieg. 

A három argumentummal rendelkező valens főnevek esetén hasonlóképpen több funkcionális 

kategóriát lehetne megkülönböztetni, pl. 

- „Közlés”: Bericht der Polizei an die Behörde über den Unfall vagy: 

- „Valmi átadása egy partnernek”: Lieferung der Ware an die Geschäfte durch den Großhandel. 

 
 
6. Kitekintés 
 
Végezetül szeretnék néhány témát megemlíteni, amelyekre ezen értekezés keretében nem tudtam 

ugyan kitérni, de vizsgálatuk a jövőben érdekes és hasznos eredményeket hozhat nem csak a 

kutatás, de az idegennyelv tanítás és -tanulás számára is. 

- Empirikus vizsgálataim folyamán azt tapasztaltam, hogy a főnévi valencia jelölése (a vonzott 

prepozíciók esetében) az egyes szótárakban rendkívül hiányos és eltérő. Kívánatos lenne 

ezen a területen előre lépni, mert egyre több speciális szótárra van igény, amelyekben fontos, 

hogy a valencia információk pontosan szerepeljenek. 

- A reciprok szerkezetekben előforduló morfológiai argumentumok miatt, amelyek a 

plurálszemantikával szorosan összefüggenek, gyakran áttekinthetetlenné válnak a 

„résztvevők“ közötti viszonyok. Különösen kiemelendők a PPA-szerkezetek az „unter“ 

prepozícióval (pl. Streit unter den Kindern), ahol rendszerint több mint kettő argumentumról 

van szó, továbbá az anaphorikus argumentumok, pl. Angst der Hunde voreinander. Érdemes 

                                                 

11 Sommerfeldt/Schreiber (1983): 24ff. 
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lenne ezeket a csoportokat jelölő predikátumokat a reciprok szerkezetekben mélyrehatóan 

vizsgálni és egyes eseteket modellezni. 

- Mivel a valens főneveket tartalmazó NP reciprok funkcióját a szintagma szintjén szintaktikai 

és szemantikai eszközökkel nem lehet mindig egyértelműen meghatározni, kívánatos lenne a 

szövegösszefüggés szerepét az elemzésbe bevonni és a különböző „olvasatokat“ (pl. a Gen.-

szerkezetek vagy a kölcsönös, de nem szimmetrikus relációk) valamint az implicit 

argumentumokat (pl. Heirat des Vaters (mit jmdm)) vizsgálni. 

- A reciprok jelentésű főnevek jelentésmezőinek vizsgálatát egyedi elemzéseken keresztül 

kellene lefolytatni. Ezt követően lehetőség nyílna a lexikálisan reciprok főnevek 

meghatározására és további vizsgálatára. 

- A reciprocitás kognitív irányban való mélyreható vizsgálata, ahol a lokális és a térbeli 

elképzelések (pl. Abstand der beiden Häuser/Abstand zwischen den beiden Häusern) 

valamint az absztrakt elképzelések (pl. Harmonie in Form und Farbe) kifejeződnek, 

elősegítené a reciprocitás jelenségének a szintagma szintjén való jobb megértését. 

- Az egyes nyelvekben végzett vizsgálatok mellett érdemes lenne a „reciprocitást“ kontrasztív 

módon is tanulmányozni, hogy a nyelvtipológiai különbségek ezen területen is a felszínre 

kerüljenek. 

- A reciprok konfigurációk elemzése és vizsgálata (pl. Diskussion des Vaters mit dem 

Sohn/über etwas) nagymértékben elősegítené a valens főneveket tartalmazó NP funkcionális 

felosztását.  

 
 
 

Mottóm: 

A főnév reciprocitását a vízmolekula szerkezetéhez lehet hasonlítani, amelyben az oxigén a 

főnévnek a két hidrogénatom pedig a főnév két argumentumának felel meg.  

 

      *** 
 

Reziprozität kann man mit dem Bindungsmodell des Wassers vergleichen. 
Das Sauerstoffatom kann man mit dem Substantiv gleichsetzen, 

die beiden Wasserstoffatome entsprechen den zwei Argumenten des Substantivs. 
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