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Az előadás a poláris kontraszt séma-megvalósulás viszonyban értelmezett
jelenségének empirikus kutatását kívánja megalapozni kognitív nyelvészeti keretben.
A kiindulópont az, hogy az antonimként kezelt viszonyokban eltérő
begyakorlottsággal azonosíthatók az antonimák. Az antonímia felismerése, az antonima
előhívása a mentális erőfeszítés szempontjából skaláris jelenség. Minél összetettebbek
a fogalmi szerkezetek, annál komplexebb feladat a viszonyítandó fogalmi tartomány
kijelölése, és annál több kritérium mentén lehetséges antonim viszony feltételezése a
szerkezeteket reprezentáló kifejezések között. Az összetettebb viszonyok
azonosításában (analóg módon) szerepük lehet a legalapvetőbb poláris kontrasztoknak.
A poláris primitívumok típusának kijelölésére Cruse (1986: 219) javaslatot fogalmaz meg
a motiváltság alapján (meleg–hideg típus). Osgood kutatásából azonban az látható,
hogy az aktív–passzív, erős–gyenge, jó–rossz kifejezések alkalmasabbak voltak a
szemantikai differenciál számára, mint a fiziológiai megkülönböztetésen alapuló
kontrasztok.
Több adatforrás bevonása és többféle vizsgálat elvégzése látszik szükségesnek a
poláris kontraszt nyelvi kifejezésének jobb megértéséhez. A típusjelentés felől az
orientáció feltárásához korpuszok gyakorisági adatait, a nyelvelsajátítás folyamatát
dokumentáló adatokat és laikusoktól származó interjúk adatait érdemes használni. A
nyelvi polaritás és az embodiment viszonyának kutatásához kísérletes vizsgálatok
szükségesek, az előadás erre egy tervet is bemutat. Kísérletesen vizsgálható a pólus
azonosítása stimuluskifejezések típusjelentésében (l. Osgood), valamint a stimulus
értékjelentésének az összefüggése a poláris pár elérési idejével. A példányok felőli
vizsgálatot korpuszalapú kutatásra érdemes építeni: a megvalósulások nyelvi
környezete alapján fel lehet tárni a kifejezések orientációjának és preferenciájának a
viszonyát (Dilts, Turney–Littman), esetleges „pólusváltását” (Andor), illetve a
neutralizálódást.
A javaslat hozzájárulhat a kognitív nyelvészet és a szentimentelemzés
összehangolásához, a polaritáson alapuló hálózatok korpusznyelvészeti kezeléséhez.
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