
Nominalizáció és elemi mondat 

I. A mondatformák rendszere 

A nominalizálás és az elemi mondatok következőkben kifejtett össze
függése csak a mondatformák rendszerének ismeretében válik érthetővé. Az 
alábbiakban ezért a mondatformák összefüggéseit ismertetjük lényeges voná
saiban. 

(1) A (tárgyas) mondatformák levezethetők egymásból. A levezetés 
során az egyes mondatformák a megelőző mondatformákból — bizonyos konk
rét mozzanatok elvonatkoztatásával — állnak elő. A levezetés során mind 
általánosabb formák jönnek létre (— szerves rendszer). PL: 

[(1) köt (jelj) -j- kötelet + a tehénre 
[(2) köti (jel^ -j- kötéllel -j- a tehenet 

köt 
ki-k. 
le-k. 

(jel2) -f- -f- a tehenet + a legelőre] 

1 
[ki-köt (jel3) + hogy M] 

köt (jel^: mellette a transzformációs csoport két sora ugyanazt a tényállást 
ábrázolja, de: 

az (1) — a belső tárggyal — közvetlenül, részletezve; 
a (2) — az acc. obj.-szal — bizonyos részletektől eltekintve, illetőleg az 
(l)-ben kiemelt mozzanatot akcidentálissá redukálva. 

ki-köt (jel2): a vele szerkesztett mondat a transzformációs csoport viszonyai
ból szakad ki — a csoport egy tárgyi viszonyának az abszolútizálódásaként. 

Ha az ábrázolt tényállás részleteibe akarunk behatolni, úgy a csoport
hoz kell visszanyúlnunk. 

A csoport által ábrázolt tényállást redukáljuk egy pontra, és így válik 
lehetővé az ábrázolt tényállás kibővítése. 

Vagyis: az ábrázolt tényállás bizonyos részleteitől való elvonatkoztatás 
és az ábrázolt valóság kiterjedése feltételezi egymást. 
ki-köt (jel3): a tárgy abszolútizálódása (a transzformációs csoport viszonyai
ból) tovább folyik; a mondatok mintegy harmadfokon szakadnak el a közvet
len valóságtól. Megjelenik a nominalizáció; a generális transzformáció. A nomi-
nalizációs eljárásokkal a nyelv tükrözőképessége eléri a maximumát. 

(2) Az (l)-ben tárgyalt mondatformákat a konkrét mondatokra vetítve 
a szabályok újabb sorát, az ún. közvetítő szabályokat állapítjuk meg. Ugyanis 
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az (l)-ben megállapított szabályok a kérdéses szabályok (2) közvetítésén át 
határozzák meg mondatainkat. Mégpedig: 

Implicit formák, pl.: 

[ken -f- zsírt + a kenyérre] 
[keni + zsírral -f- a kenyeret] 

Ï 
[keni -f- + a kenyeret]lmpL 

Anorganikusán bővült formák, pl.: 

ken + zsírt -f- a kenyérre 
keni + zsírral -f- a kenyeret + 

késsel 
a fiának 
a bödönből anorg. 

Vagyis a mondat olyan elemekkel egészül ki, amelyek transzformációs össze
függésbe a mondat többi elemeivel nem hozhatók. 

Anorganikusán bővült implicit formák, pl.: 

[ken -f- zsírt -f- a kenyérre' 
I &e?n -f zsírral -\- a kenyeret 

1 
[&em -f- . . . . - f a &ewí/ereí]imp] 

I 
{[&e?w -f . . . . -f- a &era/ereí] impl. -f ^^? anor g .} 

A közvetítő szabályok az (l)-ben tárgyalt formák módosulásai. 
(3) Az (l)-ben és a (2)-ben tárgyalt formák konfrontálása egy új szabály

rendszert eredményez: homoszintaktikai formák. Pl. az alábbi mondatok 

keni -f a zsírt 
keni -f a kenyeret 

közvetlenül egy azonos formán alapulnak: 
[I+F(-0Í 

Vagy pl. az alábbi mondatok alapja 

keni + zsírral -f a kenyeret 
keni -f késsel -f a 2sír£ 

közvetlenül egy azonos forma: 

[I + FiC-vel) + F2(-í)]. 

Az (l)-ben a mondatformák egy általánosuló rendszerét dolgoztuk ki. 
Az altalanosulás a formákat alkotó viszonyok differenciálódásával valósul meg. 
A (3)-ban a formarendszer tovább általánosul. Ennek a további általánosulás
nak a módja azonban: az (l)-ben kialakult különbségek megszüntetése (illető
leg általánosítása). 
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(4) Az eddigiek alapján úgy tűnik: vannak szerves (illetőleg átmeneti) 
formák és vannak homoszintaktikai formák. Valójában ez a két formarendszer 
nem különül el így egymástól. Egyfelől bármely forma (így a homoszintaktikai 
formák) mélyén ott vannak a szerves rendszer alakulatai. Pl.: 

Vken -f- zsírt -\- Y a kenyérre ] 

[ I+F( - í ) ] 
t 

[keni -f- fzsírral -f a kenyeret ] 

Vagy: 

ken -f zsírt -f- a kenyérre 
keni - j- zsírral -\- a kenyeret 

M7 
[I -f Y.i-vel) + Fa(-í)] 

t 
"keni -\- a zsírt -\- a kenyérre 

+ késsel 
keni -f- a zsírral -f- a kenyeret 

Másfelől bármely forma (így a szerves rendszer formái is) közvetlenül felfog
hatók úgy, mint homoszintaktikai alakulatok. Pl. az alábbi mondat: 

keni -(- zsírral + a kenyeret 

közvetlenül ugyanazon a formán alapul, mint 

keni -f- késsel + a zsírt 

[ I + F ^ e Z ) +.F a(-í)] . 

Ez annyit jelent: a formarendszerben két, ellentett irányú, egymást köl* 
csönösen feltételező mozgás 

szerves rendszer -* homoszintaktikai rendszer 
homoszintaktikai rendszer -*• szerves rendszer 

egyidejűleg figyelhető meg. Bármely forma egyidejűleg szemlélhető úgy, mint 
a szerves rendszer egy meghatározott sora, és úgy, mint homoszintaktikai sor. 

A szerves és a homoszintaktikai formáknak ez az összefüggése a nyelv 
kialakulása és működése szempontjából jelentős. A beszélni tanuló először 
homoszintaktikai szinten alakít ki maga számára a nyelvről egy nagyon leegy
szerűsített üres általános képet. A mondatok csak egy nagyobb tömegének 
a konfrontálásával tárul fel az üres általános alatt a szerves rendszer, amely
ben egy differenciálódási folyamat során mind általánosabb formák jönnek 
létre. Majd az így differenciált különbségek általánosításával a beszélő a homo
szintaktikai formákhoz jut vissza, de most már mint levezetett általános for
mákhoz. A beszélőben pedig a folyamat 
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üres általános -*• (szerves rendszer -*• levezetett általános) 
eredménye mint két ellentett irányú, egymást egyidejűleg kölcsönösen fel
tételezett mozgás 

szerves rendszer —• levezetett általános 
levezetett általános -> szerves rendszer 

őrződik meg. 

II. Nominalizáció és elemi mondatok a generatív grammatikában 

A nominalizációk és az elemi mondatok viszonyának a következőkben 
(III.) kifejtett értelmezése a generatív grammatika ismeretében még érdeke
sebbé válik. Ezért az alábbiakban a generatív grammatikának a nominali-
zációkkal kapcsolatos felfogását ismertetjük. 

A generatív grammatika CHOMSKYnak a Syntactic Structures és az 
Aspects . . . c. kötete között lényeges változáson, fejlődésen megy át. Kérdés, 
miben fogható meg ez a fejlődés. 

A Syntactic Structures a grammatika két komponensét állapítja meg: 
Phrase Structure Grammar és Transformational Grammar. A grammatikának 
ebben a formájában bizonyos minőségi mozzanatok figyelhetők meg. Egyfelől 
a PSG-en belül a S(entence) és a neki szubordinált NP, VP, N, V stb. között. 
Másfelől a PSG és a TG között, ahol az S, N stb. minőségi különbsége, amely 
a PSG-re jellemző, megszűnik. A PSG középpontjában az elemi mondat áll; 
a kategóriák csak az S-hez képest jelentősek a rendszer számára. A TG-ben 
pedig az S és az N különbsége csak a PSG levezetésének u. n. utolsóelőtti sorá
ban szűnik meg. 

A Syntactic Structures a PSG-ben (az elemi mondatok grammatikájá
ban) csak egyféle szintaktikai struktúrát tételez fel. A TG-ben azonban a köz
vetlenül adott ún. felszíni struktúrát két vagy több másik struktúrára, mint 
mély struktúrákra vezeti vissza. A felszíni struktúra jelentését a mély struktú
rák szintaktikai összefüggéseiből vezeti le. Vagyis a TG-ben a mondatok 
fonológiai és szemantikai karakterizációja szintaktikailag kettéválik. Az 
Aspects-ben CHOMSKY a mondatok fonológiai és szemantikai karakterizációjá-
nak ezt a kettéválasztását az egész eljárás alapelvévé teszi meg. CHOMSKY 
szerint bármely mondatnak van egy felszíni és egy mély struktúrája; bármely 
mondatnak a jelentését a mély struktúra szintaktikai összefüggései biztosítják. 
A felszíni struktúrákat pedig a mély struktúrákból transzformációs eljárások
kal vezetjük le. 

Az új felfogás — természetesen — elsősorban a transzformáció fogalmá
nak csak egy lényeges átalakításával valósítható meg. A grammatika eredeti 
formájának a megváltozása azonban legvilágosabban a PSG megszűnésében 
és a ,,base" megjelenésében mutatkozik meg. A base-ben minden kategória 
egy ,,dummy element"-et tartalmaz, amely mint S(entence) írható újra. Ezzel 
a rekurzivitás elvét CHOMSKY a base tulajdonságává tet te meg. És ezzel együtt 
a rendszer minőségi mozzanatait, amely a Syntactic Structures-ben még meg
volt, megszünteti; az S és az N mozdulatlan egységét hozza létre. 
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III. Â nominalizációk és az elemi mondatok belső struktúrája . 

Az I.-ben láttuk:, a mondatformáknak egy általánosuló folyamata épít-j 
hető ki. Az egyes formák — ebben a folyamatban — mindig az előző forma 
bizonyos konkrét mozzanatainak az elvonatkoztatásából állnak elő. Vagyis 
a formák a rendszer folyamatában mind messzebb kerülnek a közvetlen való
ságtól. A közvetlen valóságtól való elszakadással párhuzamosan pedig a tükrö
zött valóságtartalom mindinkább kitágul. Ez a folyamat az I (jel3)-mal szer
kesztett sorokkal zárul le, ahol megjelenik a nominalizáció, a generális transz
formáció. Ezekben a sorokban a tárgyat, eszközhatározót, localist, részes
határozót teljes mondat helyettesítheti. PL: 

(1) szorítja (jeLJ + a prést -f a szőlőre] 
(2) szorítja (jeLJ + a préssel -\- a szőlőt J 

i • 
rá-sz. (jel2) + « prést -f- a szőlőre 

ki-sz. (jel2) -f a préssel -j- a szőlőt 
i 

-ki-sz. (jela) + -J- a vallomást, 
hogy M 

(rá-)sz. (jel3) + azzal, -\-
hogy a 
támogatást 
megvonta + a fiát -f- a munkára 

ra-sz. (jel3) + . . . . . . . + a fiút + (arra,) hogy 
tanuljon. 

A mondatok általánosuló rendszerének tehát egy meghatározott (legál
talánosabb) szakaszán válik lehetővé: 

N S (== Nom.) 

És ebből az is világos, hogy a Nom. egy általánosabb módon ábrázolja az ere
detileg S által tükrözött tényállást. Az S és a Nom. viszonya így az alábbiak
ban ábrázolható: 

transzf csop.ok 
szintje S 

s= X 
»[...N*S(-N om.)..] 

S. 
X 

magányos sorok sziníje 
( 0 ( j e E 3 V ) 

15* 
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Ugyanakkor, amikor a rendszer meghatározott sorában, az I (jel3)-mal 
szerkesztett mondatokban lehetővé válik az N ->• S, ez az eredmény vissza
ha t a rendszer korábbi soraira. Ettől kezdve potenciálisan a rendszer bármely 
korábbi sora nominalizálható, vagyis: S = Nom. Vagyis a nyelvi formák 
előbb ábrázolt mozgása egy másik, ellentett irányú mozgással kapcsolódik 
össze: 

transzficsop-ok 

szintje 
magányos sorok szintje 

(3 ( jet3)) 

A két ellentett irányú mozgás pedig — az elmondottak alapján — a nyelv 
mozgó rendszerében elválaszthatatlanul összetartozik: 

tron«ff. csép. ok 
szintje 

= [...N* S (=N om.)...] 
N 

•s 
N 

magányos sorok szintje 

(3 (je(3)) 

Vizsgáljunk meg egy egyszerű tényállást, pl. 

a virág fehér1 

Ugyanez a tényállás másképpen is kifejezhető: 

a fehér virág. 

Az utóbbi kifejezés — a Syntactic Structures szemléletének megfelelően 
az előbbi kifejezésből levezethető. Vagyis: 

A jelzős kapcsolatok konkrét elemzésére nem térünk ki. 
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a virág fehér 

a feht r vir dg 

Ugyanakkor azonban — a fentiek értelmében — fordítva is igaz: a közvetle
nebb ábrázolási forma az általánosabból levezethető. Vagyis a nyelv rend
szerében az ellentett irányú (deduktív jellegű) összefüggés is érvényes: 

Az elmondottak szerint az N - S Aspects által feltárt mozdulatlan egysége 
mint két ellentett irányú mozgás belső egysége igazolható. 

Az S — Nom. viszonyának a feltárása — a nyelvi rendszeren belül — 
egyúttal általában a mondatformák működését helyezi új megvilágításba. Az 
eddigiekben (I.) azt hangsúlyoztuk ki, hogy a mondatformák egyidejűleg 
értelmezhetők úgy, mint a formák szerves rendszerének meghatározott sorai, 
és úgy, mint homoszintaktikai alakulatok. Vagyis a mondatformák mintegy 
a szerves rendszer és a homoszintaktikai rendszer között oszcillálnak : 

Most azt látjuk, hogy a mondatformáknak ez a (szerves -*> homoszintakti
kai) komplex mozgása egy (S *+ Nom.) mozgásformával integrálódik: 
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Az S és Nom. mozgásformák integrációja már a mondatkombinációk erőteré
ben mozog: 
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A mondatformákkal kapcsolatban említettük (I.), hogy a rendszer 
komplex jellege milyen jelentős a nyelv elsajátításában. A beszélő — a honio-
szintaktikai formákból kiindulva — a mondatformák nagyobb tömegének az 
összevetéséből jut el a mondatformák szerves artikulált rendszeréhez. Majd 
az artikulált rendszer különbségeinek a megszüntetésével jut vissza a homo-
szintaktikai rendszerhez, de most már mint levezetett általános rendszer
hez. A rendszer szerves és homoszintaktikai aspektusa egyidejűleg működik. 

Az S és a Nom. komplex jellege — egy más szempontból — a nyelvi 
rendszer hasonló jellegű elsajátítására utal. A beszélni tanuló csecsemő tudva
levőleg a 11. és 20. hónap között nem tesz különbséget a szó és a mondat 
között. Tehát — ilyen értelemben — a nyelv elsajátítása egy differenciálatlan 
állapotból indul ki, ahol a mondat és a szó kategóriái nem különböznek egy
mástól. A differenciálatlan állapotból fokozatosan különülnek el a mondat és 
a mondatalkotó kategóriák. Majd a bonyolultabb kifejezési formák elsajátí
tásával a különvált S és N újra egyesül. Ettől kezdve a folyamat eredménye 
mint az S —• Nom., illetőleg Nom. -> S ellentett irányú, egymást kölcsönö
sen feltételező mozgása egyidejűleg létezik. 

Hasonlóképpen a történeti nyelvészetben felmerült a gondolat, hogy 
a nyelv kialakulása olyan alakulatokból indult ki, amelyek sem mondatok, 
sem szavak. Ebből a differenciálatlan állapotból alakult ki egy hosszú fejlődós 
során az S, és különültek el az S-en belül a mondatalkotó kategóriák. Majd 
a bonyolultabb kifejezési formák kialakulásával az elkülönült S és N a nomina-
lizációkban újra egyesült. Ez arra utal, hogy az ember a nyelv elsajátításával 
— rövid néhány hónapra redukálva — a nyelv történeti kialakulásának a 
folyamatát ismétli meg. A működő nyelvben pedig általában a nyelv kialaku
lásának történeti folyamata reprodukálódik. 

Végezetül még egy jelentős összefüggésre szeretnék rámutatni. A nyelv 
rendszerén belül a rész és az egész összefüggését a korábbiakban négy szem
pontból igazoltam. A mondat és a nominalizációk belső összefüggésének a fel
tárásával a rész és az egész összefüggése a nyelv rendszerében egy újabb, 
lényeges szemponttal gazdagodik. 

ZSILKA JÁNOS 

Elementary sentences and nominalizations 

Author investigates intő the interdependence of elementary sentences and nomi
nalizations. His results are the following: nominalizations appear in a defined stage of 
the synchronie development of elementary sentences. After the category having been 
created any elementary sentence is nominalizable. From this on any content can be 
représentée! linguistically from two sides; the elementary sentence and the nominalized 
variant are mutually interchangeable. 

Author characterizes S and its subordinated catégories — unités characterized 
thus far by CHOMSKY as immobile and static unités — by dint of his conception as dyna-
mic units. 
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