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Mint ismert, a megnyilatkozásainkban nemcsak a való vagy képzelt világ tényeit közöljük 

embertársainkkal, hanem a világhoz és a saját kijelentésünkhöz való viszonyulásunkat is 

megjelenítjük: a kijelentésünk igazságértékének valószínűségét, bizonyosságát jelölhetjük, 

bizonyos cselekedetek lehetőségét, szükségszerűségét fejezzük ki az olyan mondatokkal, mint: 
 

Talán nem is tudta, hogy el kell jönnie. 
Minden bizonnyal ma szép idő lesz. 
Én ezt nem tehetem meg, mivel nem engedi a lelkiismeretem. 
  

Az ilyen jellegű, magatartásra és szubjektivitásra utaló  többletinformációt modalitásnak 

nevezik a nyelvészeti szakirodalomban. 

Ismert, hogy a különböző nyelvek eltérő módon tagolják a valóságot azáltal, hogy 

grammatikai és szemantikai rendszerük sajátos viszonyokat teremtve utal az emberi környezetre 

és a létezők (és nem létezők!) viszonyaira. A nyelv ilyen értelemben egyfajta szemléletmódot 

kínál a beszélők számára. A világnak ez a nyelvspecifikus látásmódja a jeltárgyak és viszonyok 

bizonyos tulajdonságait kiemelheti, és ezáltal is sajátosan kategorizálhat bizonyos tárgyakat, 

viszonyokat. Bár a modalitás univerzális nyelvi jelenségnek tekinthető, mivel minden nyelvben 

Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

Műszaki és Humántudományok Kar 

MMaarroossvváássáárrhheellyy  

HHuummáánnttuuddoommáánnyyookk  TTaannsszzéékk  

 



2 
 

valamilyen formában megjelenik, a nyelvi rendszerek a modalitás fogalomkörét, fokozatait 

implicit vagy explicit jellegét eltérő módon tagolják és kódolják, azaz eltérő lexikai és 

grammatikai kategóriákkal fejezik ki. 

A kutatócsoport célja, hogy az eddigi erre vonatkozó eredményeket figyelembe véve, 

töbnnyelvű szövegkorpusz kialakításával és ennek vizsgálatával feltárja:  egyrészt a magyar, a 

román és az angol nyelv modális rendszerének különbségeit kontrasztív módszerekkel, másrészt 

azt, hogy a fordításokban hogyan fejeződik ki a forrásnyelvi módális jelentés, és milyen 

változások, esetleg eltérések jönnek létre a fordítói döntések és a két vizsgált nyelv eltérő 

jelentésrendszere miatt. 

  

A kutatás második évében az előző évi elméleti megalapozást folyattuk, amely több 

tanulmány formájában is napvilágot látott. Egyrészt elmélyítettük a szakirodalmi kutatást, 

másrészt továbbhaladtunk az adatok feldolgozásával és értékelésével. Világossá vált, hogy a 

kutatást célszerű két irányban folytatni. Ennek következtében tehát egyrészt az angol modális 

igék magyarra és románra való fordítási lehetőségeivel foglalkoztunk, adatbázisba rendezéssel, 

másfelől viszont a modalitás kutatása tágabb értelemben feltételezi a magyar modalitás speciális 

eszközeinek vizsgálatát is. 

  

2. A modalitás hordozó nyelvi kifejező eszközök tanulmányozása folytán világossá 

vált, hogy az angol modális igék fordítási lehetőségeit nem lehet globálisan vizsgálni, hanem el 

kell különíteni az egyes modális igéket egymástól és a célnyelvi sajátosságokat is figyelembe 

kell venni. 

Az első kutatási évben létrehozott Excel formátumú adatbázist nagyszerűen tudtuk 

hasznosítani kutatásunk során, hiszen a MemoQ fordítói környezet egy csv formátumú 

dokumentumot könnyen tud kezelni adatbázis formájában, és a kutatócsoport 

Excel xlsx formátumából könnyen lehet csv formátumot létrehozni. Az adatbázis ilyen módon 

lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű és sokféle modális értéket vizsgálni tudjuk több nyelv 

vonatkozásában. 

  

3. A csoport munkatársai a magyar modális érték elméleti és empirikus kérdéseit is 

vizsgálták különböző nyelvek vonatkozásában, különös tekintettel az angol–magyar fordítás 

esetében. Többek között megállapították, hogy a magyarban a -hat/-het képzővel alkotott igék 

többértelműségét jelzi, hogy számos angol modális igét tartalmazó szószerkezet fordítható ezzel 

a nyelvi formával (can, could, should, would, may). A -hat/-het képzővel alkotott igei 

szerkezetek valószínűséget, megengedést, akaratot (óhajt), hajlamot, külső körülményekre való 

utalást (cirkumsztanciális modalitást) egyaránt kifejezhetnek. Hasonlóképpen a magyar  -na/-
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ne módjel többféle angol modális érték megjelenítője lehet a magyarban. Ugyanakkor a 

magyarban grammatikailag jelöletlen a modális érték, mivel egyszerű jelen időben is 

megjelenhet. 

Az erre vonatkozó empirikus vizsgálatok fontosabb következtetései az angol–magyar 

modalitás nyelvi kifejező eszközeiről: 

1. analitikus-szintetikus különbségek  (a jelentések kódolhatósága a szó szintjén) 

2. eltérő nyelvi szinteken fejeződik ki a modalitás a két nyelvben (lexikai – morfológiai 

szintű kifejeződés) 

3. a modális érték explicit – implicit módon való jelölése 

4. a modális érték grammatikailag jelölt vagy jelöletlen módon való kifejeződésének 

eltérő aránya. 

A kutatócsoport tagjai az eddigiekben több nyelvészeti konferencián mutatták be magyar 

és angol nyelven a kutatás eredményeit, és magyar és angol nyelvű szakfolyóiratokban, 

konferenciakötetben publikáltak a kutatási témában. 

A következőkben az adatbázis gazdagítása mellett szeretnénk további tanulmányokat 

megjelentetni a modalitás fordításával kapcsolatban, ugyanakkor részt szeretnénk venni további 

szakmai rendezvényeken, konferenciánkon. Végső célként egy angol nyelvű tanulmánykötet is 

szeretnénk szerkeszteni a csoport munkatársainak szaktanulmányaiból. 

A kutatás közvetlen felhasználhatóságát jelzi, hogy a kutatásunk lezárásával annak teljes 

adatbázisa elérhetővé válik egyetemi hallgatók, kutatók és külső felhasználók számára online 

változatban, és így közvetlenül hasznosítódik a nyelvi képzésben, a fordítói kompetencia 

fejlesztésében, valamint az idegennyelv-oktatásban. 

 

Dr. Benő Attila 

Dr. Imre Attila 

Marosvásárhely, 

2011.09.13. 

  
 


