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aktus
beszédaktus
képi beszédaktus
illokúciós aktus
képi illokúciós aktus
alkalmaz
alkotás
alkotó
attitûd
attitûd-akció
ábrázol
ábrázolás
állít
állítás
azonosító állítás
valamirôl-való-állítás
valaminek-az-állítása
baleset
balszerencse
befogadás
birtokol, rendelkezik vele
címke
csak akkor
denotál
autodenotatív
duplikál
duplikátum
elôfeltétel, preszuppozíció
egyezés
éppen akkor
értelem

act
speech act
pictorial speech act
illocutionary act
pictorial illocutionary act
apply
producing
producer
mood-stance
mood-action
depict
depiction
assert, predicate
assertion, statement
identity statement
asserting-of
asserting-that
mishap
mischance
uptake
posses, have
label
only-if
denote
selfdenoting
duplicate
duplication
presupposition
conformity
just-if
signification
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értelmezés, interpretáció
értékel
értés, megértés
érzékeltet
felfogás
feltétel, kondíció
feltevés
felvetés
A-ról való felvetés, hogy
fiktív
hasonlóság
hasonmás
használ
helyettesít
hordozó
hozzárendel
hozzárendelô
igaz
illokúciós érték
inskripció
jegy
jelent
jelentés
K-nak lenni
-ként
nôként
létezôként
cselekvôként
kép
a képen
képalkotás
képez
képezés
képiesítés
képi elrendezés
képi leírás
képi konstrukció
képmás
konceptuális képmás
kiejt
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interpretation
appreciate
interpretation, understanding
portray
apprehension
condition
supposition, assumption
posing
posing-of A … that
fictional, fictive
resemblance, similarity,
likeness
likeness, portrait
use
substitute
vehicle
assign, ascribe
ascriptive
true
illokutionary force
inscription
character, mark
signify
meaning
being K
as
as being a woman
as being
as doing
picture, effigy
in the picture
creation of picture
picture
picturing
pictorialization
pictorial arrangement
pictorial describing
pictorial design
image
conceptual image
utter
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kimondásban
kimondás által
komoly szituáció
konstrukció
konvenció
korrelációs rendszer
kulcs
látszat
(logikailag) maga után von
másolat
megértés
megfelelô/je/
megfelelô szituáció
megfelelési osztály
megítélés kánonjai
megjelenés
megjelenít
megvalósítás
megnyilatkozás
melléfog
miként néz ki valami
minta
mintapéldány, mintapélda
mutat, bemutat, megmutat
nézôpont
olyan mint
olyan mintha
összevág
összevágó
P O-t F szerint ismeri fel
pár (ellenpár)
párhuzamos perspektíva
a példány
példáz
portré
predikáció
prezentál
propozíció, kijelentés
propozicionális aktus
propozicionális tartalom
referál vmre
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in saying
by saying
serious situation
design
convention
plan of correlation
clue
look
entail
copy, replica
understanding
compliant
convenient situation
compliance class
cannons of assassment
appearance
display
instantiation
utterance
misfire
what something looks like
pattern
sample
show
visual vantage point
look like, look alike
look as if
match
matching
P recognises O render F
counterpart
tiered design
instance
exemplify
portrait
predication
present
proposition
propositional act
propositional content
refer to
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referencia
autoreferencia
reprezentáció
reprezentációsan
reprezentál
valamirôl való reprezentáció
valaminek a reprezentációja
valamiként reprezentáció
téves reprezentáció
rigid valamirôlség
rigid valakiéség/valamiéség
S O-ról való/van
S O-é
sikertelenség
szándék, intenció
intencionális
szemlélés
szkéma
szó szerint
támpont
tárgy
társ-tulajdonság
természetes fajta
téma
többirányú
tulajdonít
utánoz
vegyük-úgy-hogy játékok
vetítôsugár
végrehajtás
világ
lehetséges világok
aktuális világ
való világ
visszaadás
vonatkozik vmre
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reference
self-reference
representation
representationally
represent
representation about sg
representation of sg
representation as
misrepresentation
rigid aboutness
rigid of-ness
S is about O
S is of O
failure
intention
intentional
looking
schema (sing)
schemata (pl)
literal
cue
object
property-associate
natural kind
subject
multi-directional
attribute
imitate, simulate
games of make-believe
sight-line
performance
world
possible worlds
actual world
real world
rendering
pertain to
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