
Főnévi valencia és vizsgálatának nehézségei a korábbi nyelvállapotokban

Előadásomban  a  német  fõnévi  valencia  történeti  kutatásának  nehézségeiről  és  eddigi 

vizsgálataim  eredményéről  szeretnék  beszámolni.  A  főnévi  valencia  jelenségét  a 

koraújfelnémet nyelvben (1350-1650) vizsgálom.

1. Először  szeretném bemutatni  a  fõnévi  valencia  Teubert  által  megállapított  három  

típusát  a  modern  német  nyelvben.  Ezután  azt  vizsgálom, hogy ez a  csoportosítás  

hogyan alkalmzható a koraújfelnémet nyelvre, illetve hogy a koraújfelnémet valens  

főnevek hogyan sorolhatók be ezekbe a kategóriákba. 

2. Ezt követi a vizsgált korpusz bemutatása. A vizsgálat során különböző műfajokhoz 

tartozó magyarországi koraújfelnémet szövegekben keresek valens főneveket. A két 

elemzett  szöveg  a  következő:  Die  Denkwürdigkeiten  der  Helene  Kottannerin 

(Kottanner  Ilona emlékiratai,  1439-1440) illetve a  Das Ofner  Stadtrecht  (A budai  

jogkönyv 1403-1439). Az első szöveg egy memoár, amely inkább a beszét nyelvhez  

áll közel, míg a második egy törvénygyűjtemény, tehát jogi-kancelláriai  szöveg.

3.  A kutatási  eredmények  bemutatása  során  a  szövegekben  talált  valens  f őneveket 

többféle szempontból szeretném csoportosítani:

 mennyiség szerint: szövegekben talált valens főnevek száma, iletve az egyes 

főnevek elõfordulásának gyakorisága a két szövegben

 érték szerint: hányszoros értéku valens főnevek fordulnak elő a szövegekben

 formai szempontból: valens főnevek csoportosítása a vonzatok grammatikai 

formája  szerint  (elöljárós  szerkezet,  alárendelő  mondat,  részes  határozói 

szerkezet, stb)

Mindezek  mellett  néhány  problémás  eset  segítségével  szeretném  bemutatni  a  

kutatás  nehézségeit  is:  a  kötelező  és  fakultatív  bővítmények  egyértelmű 

megkülönböztetése,  az  összetett  főnevek  kérdése,  a  szövegek  értelmezési 

nehézsége.

4. Végül  szeretném  felvázolni  a  kutatás  további  menetét.  További  koraújfelnémet  

szövegek elemzésével és az eredmények összehasonlításával szeretném felvázolni a  

fõnévi  valencia változoását és fejlődését a  nyelvi fejlődés során, és megvizsgálni, 

hogy a vonzatok mely formái maradtak fent a mai német nyelvben.
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