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1. Az értekezés témája, célja  
 

A dolgozat egy saját győjtésbıl származó spontán társalgási szövegkorpusz és két kortárs 
dráma elemzése alapján funkcionális és kognitív elméleti keretben a dialógus szövegtani 
jellemzıinek bemutatására törekszik. 

Az elemzés ennek értelmében megvizsgálja a dialógusok külsı kapcsolódási 
tartományához sorolható kontextuális tényezıket (szituációs kontextus, a cselekvés 
kontextusa, tematikus kontextus), a párbeszédek szerkezeti jellemzıit (szomszédsági párok, 
fordulók felépítése, témaváltások), és a mikroszint legalapvetıbb viszonyainak (deixis, 
koreferencia) érvényesülését. Az egyes nyelvi eszközök elemzésének fı szempontja a 
funkcionális megközelítés alapján azok kommunikatív szerepének bemutatása. Mivel a 
vizsgált korpusz részben spontán szövegeket, részben szépirodalmi jellegükbıl adódóan 
fiktív, konstruált dialógusokat tartalmaz, az elemzés arra is választ keres, hogy a két 
dialógustípus között milyen alapvetı különbségek mutathatók ki, és hogy a fent említett 
változók mennyiben járulnak hozzá a spontán és a tervezett szövegek tipológiai 
elkülönítéséhez.  
 
2. A dolgozat felépítése 
 

A kognitív nyelvészet és a dialóguskutatás viszonyának rövid, általános jellegő 
bemutatása után a második fejezet a dialógus különbözı meghatározásait tekinti át a 
nemzetközi és hazai dialóguskutatás fıbb irányainak összefoglalásával, elsısorban a 
funkcionális szemlélető (szociológiai, pragmatikai, kognitív) kutatásokra helyezve a 
hangsúlyt.  

A harmadik fejezet a kutatás anyagát és módszereit tárgyalja, a vizsgált szövegkorpuszok 
jellemzıit és a dialóguselemzés kognitív nyelvészeti lehetıségeit mutatja be a három fı 
szempont, a kontextuális tényezık, a fordulók és a mikroszintő elemek jellemzıinek 
vizsgálatán keresztül.  

Ezt részletezi a szövegkorpuszok konkrét elemzésével a negyedik fejezet, mely a spontán 
és a tervezett társalgások vizsgálatának eredményei alapján kísérletet tesz a dialógus 
legfontosabb szövegtani jellemzıinek leírására. Az elemzés leghangsúlyosabb része a 
dialógus fordulóinak és egyes mikroszintő elemeinek tanulmányozása, mely a deixis és a 
koreferencia elemzésébıl kiindulva vizsgálja meg az egyes változók érvényesülését a szöveg 
magasabb szintjein is.  

Az ötödik fejezet összegzést nyújt a kapott eredményekrıl, és arra is választ keres, hogy 
a dolgozat milyen kérdéseket hagyott nyitva, és milyen további kutatások számára nyújthat 
hasznos támpontokat.  

 
3. A kutatás anyaga és módszere 
 

A dialógusok szövegtani jellemzıinek tanulmányozása kétféle, egymáshoz sok 
szempontból hasonló, de alapvetıen mégis különbözı szövegkorpusz elemzésével történt. 
Mindkét mintában találhatók két és többszereplıs társalgások, nyelvhasználatuk, stílusuk és 
szövegszerkezetük pedig egyaránt a hétköznapi nyelvi tevékenységek jellemzıit mutatja. A 
lényegi különbség közöttük az, hogy az egyik korpusz valódi spontán beszélgetésekbıl épül 
fel, melyek elemzése diktafonos rögzítés után egy egyszerősített transzkripció segítségével 
történt. A másik anyag viszont elıre megkonstruált párbeszédekbıl áll, s bár minden 
szempontból az élıbeszéd jellegének megırzésére törekszik, valójában fiktív, szépirodalmi 
dialógusokból épül fel. A két korpusz keletkezési körülményei között a legfontosabb 
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különbség a nyelvi tevékenység idıbeli és társadalmi dimenziójában és a szövegek résztvevıi 
szerepeiben mutatkozott. A prototípus-elmélet értelmében az egyik szövegkorpusz 
prototipikus spontán párbeszédnek tekinthetı, mely a beszélt nyelvben, közvetlen interakciós 
helyzetben, a résztvevıi szerepek állandó cserélıdésével, spontán módon valósul meg, 
befogadására pedig az azonnaliság jellemzı. A másik korpusz ezzel szemben látszólag 
prototipikus tervezett szöveg, mely az írott nyelvben, közvetett interakciós helyzetben, 
késleltetett befogadással jelenik meg, fontos jellemzıje pedig a résztvevıi szerepek 
állandósága és a tervezettség. Ezt úgy kell értelmezni, hogy a szereplık párbeszédei ugyan 
közvetlen interakcióban, a beágyazott résztvevıi szerepek cserélıdésével valósulnak meg, a 
szépirodalmi alkotás jellege miatt azonban a drámára jellemzı az írott nyelvi megjelenés és a 
valódi résztvevıi szerepek (szerzı és befogadó) állandósága. A drámai szövegek 
problematikáját tovább bonyolítja a nyelvi tevékenység alapvetıen dialogikus jellege, mivel 
ez a dialogicitás a szerzı és a befogadó illetve a különbözı diskurzusok viszonylatában 
egyaránt megjelenik.  

Ennek értelmében a dolgozat elemzı fejezetei egyrészt a spontán párbeszédekbıl álló 
szövegkorpusz vizsgálatával a prototipikus társalgások szövegtani jellemzıit kívánják 
bemutatni. Ehhez a drámai dialógusok jellemzıinek elemzése is hozzájárul, mivel a drámai 
dialógusokból álló korpusz nem sorolható sem a prototipikus társalgások, sem a prototipikus 
tervezett szövegek közé, a prototipikus társalgásokhoz való hasonlósága miatt alkalmat ad 
azok szövegtani jellemzıinek árnyaltabb vizsgálatára. A drámai dialógusok elemzése 
másrészt a tervezett szöveghez közelítı jellemzıi miatt a spontán és a tervezett 
megnyilatkozások közötti fı különbségek bemutatását is lehetıvé teszi.  

A korpuszok feldolgozása alapvetıen háromféle módszer alkalmazásával történt. A 
dialogikus szövegek jellemzıire vonatkozó hipotézisek megfogalmazásához elsıként 
szükséges volt a vonatkozó szakirodalmi kutatások áttanulmányozása, különös tekintettel a 
gyakorlati jellegő vizsgálatokra. A dialógusok szekvenciális rendezettségének, a fordulók 
szerkezeti jellemzıinek és a beszélıváltások bemutatásának módszertani keretét a 
konverzációelemzés adta, lehetıvé téve a párbeszédek szövegtani vizsgálatának kibıvítését. 
Ezekben a fejezetekben a szomszédsági párok és a beszédaktusok arányainak 
meghatározásához, a témaváltás jellemzıinek bemutatásához és az egyes párbeszédek 
szerkezetének leírásához szükség volt bizonyos statisztikai számításokra is (pl. mélységi 
mutató). A deixisre és a koreferenciára vonatkozó megállapítások számos gyakorlati példa 
elemzése alapján születtek, de az elemzésben fontos volt a vizsgált jelenségek gyakoriságának 
megfigyelése is.  

A dolgozatban alkalmazott módszerekrıl általánosságban elmondható, hogy minden 
fejezet elkészítése három lépésben történt. Az egyes témakörök kidolgozásában elsı lépés a 
vonatkozó szakirodalom feldolgozása volt, ezt követte a kétféle szövegkorpusz tüzetes 
vizsgálata az adott jelenség elıfordulási gyakoriságának megállapítása érdekében, végül a 
szövegekbıl vett jellemzı példák segítségével megtörtént a kapott eredmények 
összehasonlítása és a konkrét témára vonatkozó tézisek kidolgozása is.  

 
4. A kutatás tézisei, eredményei 
 
 

A kontextuális tényezık szerepe a szövegalakításban. A dialógus kontextuális tényezıi 
a létrehozott szöveg kommunikációs közegének legfontosabb egységei, így a szöveg külsı 
kapcsolódási tartományához sorolhatók. Ide tartozik a szituációs kontextus (beszédhelyzet), a  
cselekvés kontextusa (a dialógus során végbemenı cselekvés), a tematikus kontextus (a 
szövegek kontextusa), a szövegek létrehozásához és feldolgozásához szükséges elızetes 
tudás, a kommunikáló felek között létrejövı nyelvi interakció, és a szöveget mint 
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produktumot meghatározó nyelvi norma. A kontextuális tényezıket vizsgáló fejezet a fenti 
tényezık alapján keresi a különbségeket a hétköznapi spontán beszélgetések és a tervezett 
drámai dialógusok között. A tényezıket összegezve a szövegek külsı kapcsolódási 
tartományában a vizsgált korpuszok alapján az alábbi különbségek figyelhetık meg: 

 
• A spontán és a tervezett dialógusokra egyaránt jellemzı az összetett tér- és 

idıszerkezet megjelenése. Az egyik fontos különbség közöttük azonban az, hogy a 
spontán dialógusok résztvevıi általában azonos fizikai világban, ugyanabban a térben 
és idıben helyezkednek el, míg a drámák beágyazott és valós résztvevıire ez nem 
minden esetben érvényes. Emellett a spontán társalgások beszédhelyzetének tér- és 
idıszerkezete jóval változatosabb, mint a drámáké, de általában nincs explicit módon 
jelölve a beszélgetések szövegében.  

• A spontán és a tervezett szövegek szociális világára egyaránt jellemzı, hogy a 
résztvevık viszonyainak jelölésére a szociális deixis különbözı fajtáit használják fel. 
A spontán szövegekben viszont – a dráma beágyazott résztvevıivel ellentétben – 
minden esetben mőködésbe lép a másik fél szociológiai és kulturális helyzetérıl 
kialakított kép is.  

• Mindkét párbeszédtípusról elmondható, hogy nyelvi cselekvései más, nem nyelvi 
cselekvésekkel egyidejően bontakoznak ki, de míg a spontán társalgásokban a 
cselekvés kontextusa a résztvevık szövegeibıl, a drámában a szerzıi utasításokból 
következtethetı ki.  

• A spontán és a tervezett párbeszédek tematikus kontextusára egyaránt jellemzıek a 
gyakori, nem asszociatív témaváltások. Emellett azonban a spontán beszélgetésekben 
a több replikán keresztül kifejtett és késıbb is visszatérı téma, a dráma szövegében 
pedig a szerzıi utasításokból kikövetkeztethetı, szituatív témaváltás fordul elı 
leggyakrabban. A spontán társalgásokban a központi fogalom köré rendezıdı 
tudásnak, a drámai szövegekben pedig a forgatókönyvek követésének van nagyobb 
szerepe. 

 
A dialógus alapegysége, a forduló. Ez a fejezet a dialogikus szövegek alapegységét, a 

fordulót vizsgálja meg a spontán és a tervezett beszélgetések elemzésén keresztül. Az elemzés 
a fordulók szerkezeti jellemzıit a dialógusok lezártsága és bonyolultsági foka, valamint a 
szomszédsági párok tipikus elıfordulásai alapján vizsgálja, emellett kitér a közbeékelıdı 
szekvenciák vagy szövegrészek és a beszédaktusok jellemzıire is.  A spontán és a tervezett 
szövegek dialógusainak fordulói között az elemzések alapján a következı fıbb különbségeket 
lehet megfogalmazni: 

 
• A fordulók szerkezetét tekintve a spontán szövegekben az egy- és kétfokú, a 

drámákban a két- és háromfokú dialógusok fordultak elı gyakrabban. A spontán 
szövegekben a nyitott dialógusok szerepeltek nagyobb arányban, míg a drámai 
szövegekben a nyitott és a zárt dialógustípusok egyenlı arányban fordultak elı. 

• A dialógustípusok szekvenciális rendezettségére mindkét esetben a kérdés–válasz 
szoros pár dominanciája volt a legjellemzıbb, de a spontán társalgásokban az 
eldöntendı, a drámai szövegekben a kiegészítendı kérdések aránya volt a nagyobb. 
A drámákban gyakoriak voltak az elutasító jellegő válaszok, szekvenciális 
rendezettségük azonban a spontán társalgásokénál változatosabb volt. 

• A spontán társalgásokra a betét- és mellékszekvenciák gyakoribb elıfordulása volt 
jellemzı. A kommunikatív közbevetések funkciója a kétféle dialógustípusban 
eltérınek mutatkozott.   
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• A spontán beszélgetések mezoszintő szövegrészeinek témája kifejtetlen , a drámai 
szövegeké kifejtett  formában volt jelen. A spontán társalgások szövegrészei általában 
nem kapcsolódtak a megelızı és a követı fordulókhoz, míg a dráma szövegében ez a 
kapcsolat általában jelen volt. A spontán társalgásokra inkább a függı beszéd 
alkalmazása volt jellemzı, míg a dráma szövegében gyakran megjelentek az egyenes 
beszédő narratívák.  

• A közvetett beszédaktusok közül a spontán társalgásokban az elıkészítı stratégia, a 
dráma nyelvében pedig a javaslattevı forma volt gyakoribb. 

 
A dialógus mikroszintő elemei és azok makroszintő vonatkozásai. A fejezet a 

dialogikus szövegek szerkezetében két alapvetı mikroszintő jellemzıt vizsgált meg. Az egyik 
ilyen jelenség a deixis, mely a mezo- és makroszinten a személyi viszonyok kialakításában, 
valamint az idı- és térviszonyok hálózatának megteremtésében játszik kiemelkedıen fontos 
szerepet. Ezek a viszonyok általában nem választhatók el a megnyilatkozó és/vagy a befogadó 
által alkalmazott nézıpontoktól, ezért a deixis a nézıpont fogalmával is szoros összefüggést 
mutat. A fejezet elsı része a spontán társalgásokban és a drámai párbeszédekben alkalmazott 
nézıpontok, idı- és térviszonyok bemutatására törekszik, az elemzésekben pedig a fenti 
jelenségek és a deixis összefüggéseinek vizsgálatára helyezi a hangsúlyt. A fejezet második 
része a másik mikroszintő jellemzıvel, a koreferenciával foglalkozik, melynek fogalmilag 
kidolgozott és sematikus megjelenési módjait vizsgálja a nézıpont, a szövegtopik és a 
szövegfókusz jelenségével összefüggésben. Az elemzések arra is példát hoznak, hogy a két 
összetevı mely pontokon mutat szoros összefüggést, és a szövegtipológiai kutatásokban 
hogyan használható fel szövegtipológiai változóként. A dialógus mikroszintő elemeinek 
vizsgálatából a spontán és a tervezett szövegek különbségeire vonatkozóan az alábbiakat lehet 
megállapítani: 

 
• A spontán párbeszédekben szereplı rámutatások leggyakrabban exoforikus jellegőek, 

a drámai dialógusokban azonban megjelentek az endoforikus deixisek is. 
• A drámai dialógusok és a spontán társalgások nézıpontviszonyai között a 

legjelentısebb különbség a tudatosság szubjektumának kérdésében jelentkezett. 
• A drámai dialógusok legfıbb jellemzıje a perspektivizáció, míg a spontán 

társalgásokban a szubjektivizáció több formája volt gyakori jelenség. 
• (4 ) A beszélt nyelvre az egyenes és a szabad függı beszéd volt a leginkább jellemzı 

közlésmód, míg a dráma nyelvében sokkal gyakoribb volt a függı beszéd 
alkalmazása. 

• A spontán társalgásokban leggyakrabban az igei személyragok, a drámai szövegekben 
pedig a személyes névmások voltak használatosak a nézıpontok lehetséges 
variációinak jelölésére.  

• A koreferencia mindkét dialógustípusban alapvetıen anaforikusnak bizonyult, a 
nézıponttal való kapcsolatában a vizsgált dialógustípusok között nem mutatkozott 
jelentıs különbség. 

• A drámai dialógusok és a spontán társalgások között a szövegtopik és a szövegfókusz 
kiemelésének jellemzı eszközeiben volt a legnagyobb különbség.  

• A deixis és a koreferencia kapcsolata a drámai dialógusokban szorosabbnak 
bizonyult. 

 
A spontán és a tervezett dialógusok jellemzıi. Ez a fejezet – összefoglalva az addigi 

elemzések eredményeit – megpróbál globális jellemzést adni a spontán és a tervezett 
szövegek fıbb szövegtani tulajdonságairól. A spontán társalgások összefoglaló jellegő 
bemutatása után a tervezett dialógusok leírása következik azzal a megszorítással, hogy a 
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szövegek alapján tett megállapításokat nem lehet általános érvénnyel és kategorikusan 
alkalmazni. A kétféle dialógustípus tárgyalásakor fontos leszögezni, hogy ezek a kategóriák 
skaláris jellegőek, vagyis az egyes jellemzık viszonyfogalomként értelmezendık. Ennek 
megfelelıen egy adott tulajdonság különbözı mértékben lehet jellemzı egy-egy konkrét 
beszélgetésre, ezért a spontán és a tervezett szövegek az adott tulajdonság szempontjából egy 
képzeletbeli egyenes különbözı pontjain helyezhetık el. Az egyenes egyik végén a 
prototipikus spontán, a másik végén a prototipikus tervezett dialógusok vannak, és a konkrét 
párbeszédek a tervezettség mértékének megfelelıen foglalnak helyet a két végpont között. 
Ebbıl a szempontból a prototipikusan spontán szöveg csak minimális mértékben igazodik a 
társalgásokat strukturáló sémához, s e séma minél kevesebb elemét használja fel (pl. elmarad 
az üdvözlés vagy a felvezetı téma), a prototipikusan tervezett szövegben viszont a felek 
állandóan alkalmazkodnak az adott sémához, és folyamatosan érvényesítik a társalgás 
szabályait (pl. általában zárt szerkezető dialógusokat alkotnak, követik a beszédhelyzethez 
kapcsolódó forgatókönyvet). A spontán és a tervezett szövegekre nemcsak a tervezettség 
mértéke, hanem a többi szövegszerkezeti tulajdonság szempontjából is ez a skaláris 
elhelyezkedés jellemzı, ebbıl adódóan a dialógusokról tett összefoglaló jellegő 
megállapítások a fentiek figyelembe vételével értelmezendık.  

Az elemzés eredményeképpen kirajzolódott néhány olyan viszonyfogalom, amely mentén 
a spontán és a tervezett szövegek árnyaltabban jellemezhetık. A vizsgált korpusz alapján ezek 
a viszonyfogalmak a következık: 
 

(1) a társalgás sémáinak megjelenése 
(2) a tér- és idıszerkezet összetettsége 
(3) a nyelvi és nem nyelvi cselekvések viszonya 
(4) a témaváltások jellege és gyakorisága 
(5) a normától való eltérés mértéke 
(6) a szomszédsági párok aránya 
(7) a fordulók szerkezeti jellemzıi 
(8) a közbevetések funkciója 
(9) a tudatosság szubjektumának kérdése 
(10) a deixis és koreferencia szerepe 

 
E jelenségek érvényesülésének módja és/vagy mértéke alapján az egyes konkrét dialógusok a 
spontán és a tervezett jelleg két végpontja között skaláris elhelyezkedést mutatnak. 
 
5. Összefoglalás 
 

A dolgozat összegzı fejezete a kutatás elején megfogalmazott hipotézisekre reflektál a 
következı szempontok szerint.  

Az elsı feltevés szerint a spontán társalgások és a drámai dialógusok között a tervezettség 
mértékében jelentıs különbség volt várható. Ez a feltevés igazolódott, hiszen a spontán 
szövegek gyakran csak implicit formában követték a feltételezhetı sémák valamelyikét, 
melyek a dráma szövegében sokkal határozottabban jelentkeztek. 

A második hipotézis azt tételezte fel, hogy a spontán és a tervezett szövegek külsı 
kapcsolódási tartományához sorolható kontextuális tényezık között több egyezés is lesz a 
szituációk és a résztvevık közötti viszonyok hasonlósága miatt. Ez a feltételezés nagyrészt 
igazolódott, hiszen a beszédhelyzet összetevıi mindkét szövegben igen nagy változatosságot 
mutattak, a résztvevık párhuzamosan végzett nyelvi és nem cselekvéseikben megnyilvánuló 
szándékai és motivációi hasonlóak voltak, és mindannyian az adott beszédhelyzetben 
érvényes szövegek létrehozására és megértésére törekedtek. A legfontosabb különbség a 
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kontextuális tényezıkre vonatkozó információk kifejtettségében, az elızetes tudás 
alkalmazásában és a normák követésének mértékében jelentkezett, mely a tervezett 
dialógusok beágyazott résztvevıi szerepeivel hozható összefüggésbe. 

A harmadik állítás a szövegek belsı szerkezeti jellemzıire vonatkozott, és azt feltételezte, 
hogy ebbıl a szempontból a spontán és a tervezett szövegek jelentıs különbséget mutatnak. 
Ez a feltevés csak részben igazolódott, hiszen a dialógusok szerkezeti jellemzıi között több 
hasonlóság is felfedezhetı. Ilyen a párbeszédek szekvenciális rendezettsége, hiszen mindkét 
szövegben a kérdés-válasz szomszédsági pár aránya volt a legnagyobb. Mindkét típusra 
jellemzı volt a kétfokú nyitott dialógusok, a közbevetések és a mezoszintő szövegrészek 
használata, a mellékszekvenciák azonban egyik korpuszban sem voltak gyakoriak. A fordulók 
szerkezeti jellemzıinek vizsgálata a hasonlóságok mellett néhány különbséget is felfedett: a 
spontán szövegekben gyakrabban megjelentek az egyfokú dialógusok és a betétszekvenciák, 
míg a drámában a háromfokú dialógusok sem voltak ritkák. A közbevetések funkciója a két 
dialógustípusban különbözı volt, a mezoszintő szövegrészek közlésére pedig a spontán 
szövegekben inkább a függı, a drámákban az egyenes beszédet használták a szereplık. A 
közvetett beszédaktusok közül a spontán társalgásokban az elıkészítı stratégia, a dráma 
nyelvében pedig a javaslattevı forma volt a gyakoribb. 

A negyedik feltevés szerint a szövegek mikroszintő tényezıihez tartozó deixis 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a spontán és a tervezett dialógusok nézıpontjának, valamint 
tér- és idıviszonyainak kialakításában. Az elemzések mindkét szövegkorpuszban igazolták a 
deixis és a nézıpont, valamint a deixis és a tér-idı viszonyok kapcsolatát, és bebizonyították a 
hipotézis második felének állítását is, mely szerint a deixis egyes kifejezıeszközei különbözı 
funkcióban állnak a spontán és a tervezett szövegekben, hiszen a spontán társalgásokban 
leggyakrabban az igei személyragok, a drámai szövegekben pedig a személyes névmások 
használatosak a nézıpontok lehetséges variációinak jelölésére. Ezen kívül rámutattak a kétféle 
szöveg deiktikus utalásai között lévı fı különbségekre: a rámutatások exo- és endoforikus 
jellegére, a tudatosság szubjektumának kérdésére, a szubjektivizáció és a perspektivizáció 
jelenségére és az egyenes, a függı és a szabad függı beszéd használatára is.  

Az ötödik hipotézis azt állította, hogy a spontán társalgások koreferenciaviszonyaira a 
sematikus fogalommal kifejezett, névmási anafora gyakorisága lesz jellemzı. Ez a hipotézis 
teljes mértékben igazolódott, és kiegészült azzal, hogy a névmási anafora dominanciája a 
spontán társalgások mellett a drámai dialógusokra is jellemzı, valamint azzal, hogy a 
nyelvileg kifejtı deixis és a koreferencia a drámai szövegekben szoros kapcsolatban áll 
egymással. 

A hatodik feltételezés szerint a dráma szövegében a tudatos tervezés eredményeként több 
olyan jelenség is megfigyelhetı, melynek célja az élıbeszéd jellemzıinek utánzása a dráma 
szereplıinek párbeszédeiben. A dráma szövegébıl vett példák a vártnál is jobban 
bebizonyították, hogy a szerzı a szituáció, a szöveg és a stílus összhangjának érdekében több 
olyan nyelvi eszközt is felhasznál a párbeszédek tudatos tervezésében, melyek a szépirodalmi 
szövegekre általában kevésbé jellemzıek, a hétköznapi társalgásokban viszont 
elengedhetetlenek. Ilyen a topikalizált szerkezetek használata, a hibajavítások, a 
közbevetések, a betétszekvenciák és a diskurzuspartikulák alkalmazása, valamint a spontán 
szövegekre jellemzı szintaktikai kifejtetlenség is. 

A hetedik, összefoglaló jellegő hipotézis szerint a spontán családi társalgások és a 
tervezett drámai dialógusok elemzése során több olyan különbség várható, melyek segíthetnek 
a spontán és a tervezett szövegek elkülönítésében. A vizsgálatok eredményeképpen 
megfogalmazott szempontok azonban inkább csak viszonyfogalmakként használhatók a 
szövegek elhatárolásában. Közülük néhány (pl. a nyelvi és nem nyelvi cselekvések viszonya, 
a fordulók szerkezeti jellemzıi, a közbevetések funkciója, a tudatosság szubjektuma vagy a 
deiktikus utalások jellege) a gyakorlatban is jól használható szövegtipológiai változónak 
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tőnik, ezek alkalmazásához azonban szövegtipológiai kutatások és további korpuszalapú 
elemzések elvégzése szükséges. 

Az összefoglalás második részében felvázolt rövid kitekintés azt is megfogalmazza, hogy 
bár a dialógusok teljes szövegtani leírásához további kutatásokra van szükség a határozottság, 
az egyeztetés, valamint a szövegtopik és szövegfókusz megoszlásának témájában, a dolgozat 
eredményei jól hasznosíthatók a kognitív szempontú szövegtipológiai és stilisztikai 
kutatásokban is. 
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