
Megjegyzések a Montague-grammatikáról 

1. RICHARD MONTAGUE amerikai matematikus-logikus nyelvelméletének 
vázlatos ismertetését a generatív grammatikára vonatkozó néhány megjegy
zéssel kell kezdenünk. Nem azért, mintha Montague teljesen elégedett lett volna 
a generatív grammatika pillanatnyi állásával, vagy éppen annak részletes 
kritikai elemzése alapján építette volna föl a maga elméletét. Hanem azért, 
mert a generatív grammatikának a 70-es évek elejére megérett (és az aláb
biakban egy bizonyos szempont szerint kiemelendő) problémái magyarázzák 
meg, hogy Montague elmélete miért keltette föl igen sok nyelvész érdeklődését, 
Amerikában és Európában is. 

A generatív grammatika célja, hogy számot adjon az anyanyelvi beszélő 
a,zon képességéről, hogy — egy föltehetőleg véges terjedelmű elem- és szabály
rendszer birtokában — nyelvének potenciálisan végtelen számú mondatát 
képes megalkotni és megérteni. Ha első lépésként eltekintünk az olyan — vita
to t t , de igen lényeges — problémáktól, mint a pszichológiai realitás, a perfor-
mancia és hasonlók, akkor e feladat arra redukálható, hogy el akarjuk készíteni 
a természetes nyelv egy f o r m á l i s m o d e l l j é t : egy olyan formális 
nyelvet, amelynek mondatai megfelelnek a modellált természetes nyelv mon
datainak. 

Mivel a nyelv j e l e k rendszere, a modellnek arról is számot kell adnia, 
hogy a jólformált kifejezésekhez milyen jelentések társulnak. A generatív 
grammatika szintaxis-elméletként indult: a szemantikai komponensről jobbára 
csak annyit mondtak, hogy szemantikai reprezentációkat rendel a szintaxisban 
generált kifejezésekhez; méghozzá úgy, hogy a szerkesztett egységek jelentése 
attól függjön, hogy milyen jelentésű elemi egységeket és milyen módon kap
csoltunk össze bennük. így a szintaxisnak minden szükséges információt meg 
kell adnia a szemantika működéséhez. Ha a jólformált mondatokat bizonyí
to t tan csak egyetlen egy szabályrendszerrel lehetne előszámlálni (a jelölési 
változatoktól eltekintve), akkor a szemantikának ehhez az egyetlen lehetséges 
szintaxishoz kellene igazodnia. Mivel azonban ez nem így van, fölvetődik 
a kérdés, hogy valamennyi lehetséges (a jólformált mondatokat valóban elő
számláló) szintaxisra építhető-e ésszerű szemantika. Ha nem, akkor a szintaxis-
modell megválasztásában mindig tekintettel kell lennünk a szemantika által 
„bejelentett" igényekre. Következésképp a szemantikai komponens világos 
körvonalazása nélkül nemcsak hogy nem teljes a grammatika, de még afelől 
sem lehetünk biztosak,hogy a már elkészült szintaxis szemantikailag adekvát-e. 

De vajon bejelentette-e (bejelenthette-e) igényeit a szemantika? Mint 
RADICS KATALIN (NyK 77: 445—479) rámutatot t , a generatív grammatika 
igazából nem tisztázta, hogy mi a szemantika tárgya, mi a jelentés. Űgy tűnik, 
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hogy erre az adott lehetőséget, hogy a j e l e n t é s helyét az elméletben 
elfoglalta a s z e m a n t i k a i r e p r e z e n t á c i ó , és önálló életet kezdett 
élni. 

A szemantikai reprezentáció (a továbbiakban SZR) maga nem több, 
mint egy újabb jelsorozat — legyen bár jegyeket egyesítő fa, vagy valamilyen 
logikai formula. Használatának csak akkor lehet értelme, ha valamilyen jól 
meghatározott kapcsolatban áll a jelentéssel. Arra, hogy mi lehet ez a kapcso
lat, úgy tűnik, kétféle válasz adható. 

Az egyik válasz az lehet, hogy az SZR olyan metanyelvi kifejezés, amely 
a szintaxisban generált kifejezés jelentését jelöli. Hogy ez megvalósítható 
legyen, ahhoz tudnunk kell, hogy mi a jelentés. 

A másik megközelítést nevezhetjük „segédnyelvinek" is. Lehetséges, 
hogy a természetes nyelv mondatait valamilyen technikai okokból kényel
metlen közvetlenül interpretálni. Ezért definiálunk (megszerkesztünk) egy 
olyan nyelvet, amelynek szintaxisa áttetszőbb, kifej tet tebb, mint a mi szin
taxisunk, mondatainak jelentése pedig azonos a mi mondatainkéval. Monda
tainkat most egy szigorúan meghatározott módon lefordítjuk erre a nyelvre. 
(Ez esetben a mi szintaxisunk és a jelentés közé iktatott SZR-re csak technikai, 
nem pedig elvi okokból van szükség.) Természetesen ebben a fölfogásban is 
tudnunk kell, hogy mit tar tunk a természetes nyelvi kifejezések jelentésének, 
hiszen éppen ilyen jelentéssel kell ellátnunk a segédnyelvi SZR-kifejezéseket is. 
Továbbá számolnunk kell azzal, hogy így a természetes nyelv mondatai is 
csak olyan jelentésekkel rendelkezhetnek, mint az SZR-nyelv mondatai. Ha 
túl ,,szegény" nyelvet választunk SZR-nyelvnek, akkor lesznek olyan mon
datok, amelyeknek intuitíve elfogadott jelentését a nyelvi modell nem 
adhatja meg. 

Úgy tűnik, hogy a KATZ—FoDOR-féle szemantika az első megközelítést 
célozta. De egyfelől: nem határozta meg, hogy mi a jelentés; sőt céljai között 
nem is sorolta föl, hogy számot kívánna adni arról, hogy az anyanyelvi beszélő 
tudja, mit jelentenek nyelvének mondatai. Másfelől: habár foglalkozott a szó
jelentésekkel, de a szintaktikai műveletek tükörképeiről, a projekciÓ3 szabá
lyokról szinte semmi közelebbit nem mondott. Nem foglalkozott ugyanis 
azzal, hogy például egy jelző „hatása" a jelzett főnévre miben különbözik 
a tárgy „hatásától" a tárgyas igére. A szintaktikai műveletek jelentéstartalmát 
intuitíve adottnak vette. Valójában illúzió az, hogy számot adott volna arról, 
hogy a mondat jelentése miként függ az elemek összekapcsolásának módjától. 

A későbbiekben (a generatív szemantikában és az Aspects-keret további 
módosulásaiban) előtérbe kerültek az ún. mondatszemantikai kérdések is. 
Ekkor a fönti második megközelítést választották, és SZR-ként logikai formu
lákat kezdtek használni. A jelentés mibenlétének meghatározása híján eleinte 
könnyű szívvel írtak föl olyan, ad hoc formulákat, amelyekkel az éppen tár
gyalt jelentéstani problémákat kezelni lehetett. GEORGE LAKOFF azonban 
(Linguistics and Natural Logic) rámutatott , hogy ezeknek a formuláknak csak 
akkor van értelmük, ha megadjuk, milyen logikai nyelvnek a formulái. 
A különféle logikai nyelveket ugyanis azért hozták létre, mert más és más 
matematikai modelleket akartak kezelni velük különböző logikai 
nyelveknek nemcsak a szintaxisa, hanem a szemantikája is gyökeresen külön
böző. Lakoff hangot adott továbbá annak a meggyőződésének, hogy azon 
logikai nyelvek közül, amelyeket a nyelvész „készen" átvehet, egyik sem lesz 
alkalmas a természetes nyelv szemantikájának modellálására. Ezért csokorba 
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gyűjtött számos olyan nyelvi problémát (és azokat külön-külön kezelni képes 
logikai nyelvet), amelyeket majd mind számításba kell vennünk, ha a „ter
mészetes logikát" megalkotjuk. Ez a vállalkozás — habár tényleges megoldást 
nem tudott fölmutatni — egy szempontból forradalminak tűnik. Abból indul 
ki, hogy ha matematikai fogalmakkal akarjuk is leírni a természetes nyelvet, 
ne tegyük különösebb elméleti megfontolások nélkül valamely „kész" logikai 
nyelv alesetévé. Hanem a természetes nyelv jelentéstani problémáit mérjük 
föl: magát a természetes nyelvet próbáljuk modellálni. 

Richard Montague éppen így indult el. Elsősorban arra a kérdésre kere
sett választ, hogy mi a jelentés, és hogy az általa elfogadható jelentés-fogalom 
hogyan fogható meg matematikailag. Azután szerkesztett egy olyan logikai 
nyelvet (szintaxist és szemantikát), amely képes e jelentésfogalom kezelésére. 
Meghatározta ezután, hogy a természetes nyelv mondatait — szintaktikai 
fölépítésüknek megfelelően — hogyan feleltethetjük meg e logikai nyelv mon
datainak. A jelentés meghatározásában Montague lényegében a frege-carnapi 
vonalat fejlesztette tovább; a nyelv modellálásában pedig alkotó módon hasz
nálta föl például az univerzális algebra, a modellelmélet és a modális logika 
újabb eredményeit. Hangsúlyozta továbbá, hogy a természetes nyelv szinta
xisát és szemantikáját csak párhuzamosan — egymásra való állandó tekin
tettel — lehet modellálni. Ez természetesen nem a szintaxisnak mint szabály
rendszernek az autonómiáját vonja kétségbe. Inkább azt jelenti, hogy mivel 
egy meglevő objektumot modellálunk, nem pedig most szerkesztünk meg egy 
még nem létezőt, az egyes részek modellálása során mindig visszajelzést kell 
kapnunk a modell többi részéből. Ennek az elvnek az illusztrálására Montague 
elkészítette az angol nyelv több töredék-nyelvtanát is. Hogy Montague elmé
lete (és egyes konkrét megoldásai) ki fogják-e állni a tapasztalati ellenőrzés 
minden próbáját, az egyelőre nem tudható. De mindenképpen értékessé teszi 
munkáit a nyelvészet számára az, hogy helyes módszertani elvek következetes 
végigvitelével dolgozott. 

A jelen ismertetés második részében MONTAGUE elméletének vázát pró
báljuk meg nagy vonalakban bemutatni, elsősorban a Universal Grammar 
(Theoria 36: 373—398) és a The Proper Treatment of Quantification in Ordi-
nary English (in: HINTIKKA—MORAVCSIK—SUPPES [szerk.], Approaches to 
Natural Language. Dordrecht 1973. 221 — 242) című cikkek alapján. Ennek 
során sok esetben olyasmit is kell majd mondanunk, amit Montague maga 
nem te t t explicitté, vagy amit csak matematikai eszközökkel közölt. így ismer
tetésünk, habár a lehetőségig hű akar maradni Montague gondolataihoz, 
egyszersmind értelmezésnek is tekinthető. A generatív grammatikára vonat
kozó megjegyzések szintén ilyen értelmezés-jellegűek. (A matematikai forma
lizmustól jobbára el fogunk tekinteni — még a konkrétság kárára is. Ezt az 
teszi valamelyest lehetővé, hogy e formalizmus — bonyolultsága ellenére — 
meglehetősen világos és egyszerű fogalmaknak ad szigorú keretet.) 

A harmadik részben annotált bibliográfia formájában fölsorolunk néhány 
olyan nyelvészeti munkát, amelyek Montague 1971-ben bekövetkezett halála 
után készültek, az ő nyelvtani keretének kiterjesztéseképpen. 

Montague elméletének részletesebb (és a jelenlegitől eltérő szempontú) 
ismertetését az olvasó megtalálhatja két kiváló munkában. RICHMOND THOMA-
SON szerkesztette Montague poszthumusz válogatott kötetét (Formai Philo-
sophy. Selected Papers of R. M., New Haven and London, Yale University 
Press, 1974.). E kötet bevezetője (1 — 71) igen nagy segítséget nyújt a nem-
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matematikus olvasónak a cikkek megértésében. BARBARA PARTEE (Montague 
Grammar and Transformational Grammar. Linguistic Inquiry 1975/2.) cikke 
pedig elsősorban a nyelvtaníró szemszögéből tárgyalja a Proper Treatment-
cikk fragmentumát. Fölfogható továbbá bizonyos fokig Montague ismerteté
sének DAVID L E W I S General Semantics c. munkája is (in: DAVIDSON—HÁRMAN 
[szerk.], Semantics of Natural Language. Dordrecht 1972.). 

2.1. Azt az állítást, hogy a nyelv kifejezései jelek, úgy szokás értel
mezni, hogy érzékelhető testükön kívül jelentésük is van. A kifejezés a jelen
tésén keresztül vonatkoztatható különböző dolgokra. Ennek alapján azt mond
hatjuk, hogy az tudja egy kifejezés jelentését, aki tudja, hogyan lehet helyesen 
(sikeresen, érvényesen) alkalmazni. Tekintsük úgy, hogy a k i f e j e z é s 
j e l e n t é s e a h a s z n á l a t á r a v o n a t k o z ó s z a b á l y . Meg fog
juk látni, hogy Montague miként teszi működőképessé ezt a meghatározást. 

A fentiekből természetesen nem következhet, hogy valaki pusztán 
a nyelvtudás birtokában, bármilyen helyzetet objektíve helyesen le tudna 
írni. Például, ha valaki egy elébetett folyadékról helyesen azt mondja, hogy: 
Ez sósav, akkor ezt nem csupán az Ez sósav mondat jelentésének ismerete 
alapján tehette. Kissé paradox megfogalmazásban azt mondhatjuk, hogy 
amennyiben nyelven kívüli ismeretei alapján tudta, hogy mi van előtte, akkor 
nyelvtudásának birtokában helyesen nevezte meg azt a dolgot. 

Ezek a megjegyzések a nyelvet használó ember szempontjából foglal
koztak a nyelvi jel és a valóság kapcsolatával. A matematikus (vagy nyelvész) 
azonban amikor a nyelvet mint önálló objektumot vizsgálja, időlegesen függet
leníti magát a nyelvet használó embertől és annak a nyelvhez való viszonyá
tól. A nyelv modellálásakor egyfelől a természetes nyelv szintaxisát egy formá
lis szintaxissal fogja modellálni; azokat a dolgokat, amelyekre a kifejezések 
vonatkozhatnak — a világot — pedig ún. matematikai modellekkel. Ezekben 
a (pl. halmazelméleti) modellekben objektumok vannak, amelyeken reláció
kat, függvényeket stb. értelmez. A továbbiakban szintaxison mindig formális 
szintaxist, világon mindig matematikailag modellált világot fogunk érteni. 

Nevezzük a nyelv egy i n t e r p r e t á c i ó j á n a k azon dolgok struk
túráit összességét, amelyekre a kifejezések vonatkozhatnak. A formális szin
taxis kifejezéseinek interpretációja a fentiek értelmében egy matematikai 
m o d e l l . Ez a modell valójában azonos elven modellált helyzetek tömegéből 
fog állni. Ezeket a helyzet-modellekét a szakirodalomban gyakran l e h e t 
s é g e s v i l á g o k n a k nevezik. Minden egyes lehetséges világ egy-egy 
lehetséges, elképzelhető tényállást reprezentál (pontosabban, egy-egy ellent
mondásmentesen leírható tényállást). A többféle tényállás reprezentálására 
azért van szükség, hogy számot adhassunk arról, hogy például a Süt a nap 
állítás miért lehet egyszer igaz, másszor hamis. A kifejezés egy adott világban 
való e x t e n z i ó j á n a k nevezik azt a dolgot vagy dolgokat, amelyekre 
a kifejezés abban a világban vonatkozik. Azt, hogy a kifejezés j e l e n t é s e 
a használatára vonatkozó szabály, most így fogalmazhatjuk meg: minden 
kifejezéshez tartozik egy olyan függvény, amely minden lehetséges világban 
kijelöli a kifejezés ottani extenzióját. Ezt a függvényt — melynek értelmezési 
tartományában a lehetséges világok (nevei), értékkészletében a kifejezés által 
jelölhető dolgok vannak — a kifejezés i n t e n z i ó j á n a k nevezik. Két 
kifejezés jelentése akkor és csak akkor lesz azonos, ha teljesen egyformán hasz
nálhatóak. Ez akkor lehetséges, ha a két kifejezés extenziója minden lehetséges 
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világban azonos. Ekkor azonos lesz a két kifejezés intenziója, hiszen a két 
intenzió-függvény teljesen egyformán fog megfelelést létesíteni a világok és 
az extenziók között. 

Ezen a ponton világossá válik az is, hogy a helyzet-modelleknek nemcsak 
a valóság bizonyítottan létező tényállásait kell reprezentálniuk, hanem az 
összes elképzelhető (nyelvileg leírható) tényállást. Egyfelől nyilvánvaló, hogy 
a nyelven beszélni lehet elképzelt, föltételezett helyzetekről is, továbbá lehet 
hazudni. De ezen túl is szükség van az összes lehetséges tényállásra. Vegyük 
például ezt a két szót: sárkány és tündér. A szavak eredeti értelmében vett sár
kányokat és tündéreket a valódi világban nem ismerünk. Ha a két kifejezés 
intenzióját csak a tényleges helyzeteken értelmeznénk, akkor a két intenzió 
semmiben sem különbözne (minden helyzethez az üres halmazt rendelnék). 
Tudjuk azonban, hogy e két kifejezés jelentése nem azonos. Ezt most úgy 
fogalmazhatjuk át, hogy lehetséges olyan világ, amelyben vannak sárkányok
nak és tündéreknek nevezhető dolgok is, de ezek nem azonosak. A két kifejezés 
extenziója tehát legalább egy lehetséges világban különböző: intenziójuk 
definíciószerűen nem lehet azonos. Ebből például az is kitűnik, hogy két 
kifejezés jelentésének azonossága egyedül a „nyelvből" következik, sohasem 
az esetleges tényállásokból. Ha a jelentések nem azonosak, akkor mindig 
lehetséges egy olyan világ (megszerkeszthető egy olyan modell), amelyben 
a két kifejezés nem ugyanazt jelöli. 

A lehetséges világokkal kapcsolatban meg kell jegyeznünk azt is, hogy 
pusztán a nyelv nem képesít arra, hogy eldöntsük: közülük melyik az igazi. 
A nyelv ebben az értelemben közömbös a megismerés pillanatnyi eredményei
vel szemben. A nyelvileg leírható tényállásoknak a valósággal való szembesítése 
a megismerés feladata. 

Egy interpretáció tehát egy olyan modell, amely végtelen sok lehetséges 
világból áll. Ebben a modellben értelmeztünk olyan függvényeket, amelyek 
minden lehetséges világhoz hozzárendeltek valamilyen ott levő dolgot; ez a 
függvény az intenzió. Egy nyelv szemantikájának megadásához azonban ter
mészetesen nem elegendő egy ilyen interpretáció megadása; azt is meg kell 
adnunk, hogy mely kifejezésekhez mely jelentések tartoznak. (Például szoktuk 
azt mondani, hogy valamely nyelvben „egy jelentésre nincsen szó". Az intenzió-
függvény, a maga jogán létező valami.) S z e m a n t i k á n a k egy inter
pretáció és egy jelentóshozzárendelés együttesét nevezzük. A jelentéshozzá
rendelés minden (szótári vagy szerkesztett) kifejezéshez hozzárendel egy 
intenziót; azaz, egy meghatározott kapcsolatot létesít a forma és a jelentések 
között. 

A jelentéshozzárendeléssel szemben egy igen fontos követelményt kell 
támasztanunk. Nevezetesen, hogy biztosítsa: ha egy kifejezés valamelyik 
részét egy vele azonos jelentésű másik rész-kifejezéssel cseréljük föl, akkor 
az eredeti egész és a kapott egész jelentése maradjon azonos. Ha ezt a köve
telményt nem látjuk teljesülni, akkor kétféle következtetést vonhatunk le: 
vagy azt, hogy a nyelvtan nem tud számot adni arról, hogy a szerkesztett 
kifejezések jelentése hogyan függ az alkotórészek jelentésétől és összekapcso
lásuk módjától; vagy pedig azt, hogy magát a jelentést rosszul fogtuk meg. 
Ekkor végül is nem tudjuk kielégíteni a tapasztalati ellenőrzés, a nyelvérzék 
elvárásait. 

(A pontosság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy minden szintaxishoz 
végtelen sok interpretáció tartozik [ugyanis végtelen számú olyan matematikai 

11 Nyelvtudományi Közlemények 79/1—2. 
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modell van, amelyhez megadható a fenti módon jellemezhető jelentéshozzá
rendelés. Ezek a modellek különbözhetnek például alaphalmazaik számossá
gában; vagy abban, hogy milyen intenzió-függvényeket értelmezünk rajtuk.]. 
A szemantika valójában tehát interpretáció és jelentéshozzárendelés párok 
sokaságából áll. Ennek fényében azt, hogy egy kifejezés ezt és ezt jelenti, úgy 
értelmezhetjük, hogy egy adott interpretáció és jelentéshozzárendelés mellett 
jelenti azt. I t t nem térhetünk ki az interpretációk végtelenségének filozófiai 
jelentőségére. Annyit megjegyezhetünk azonban, hogy ez teszi lehetővé pl. 
azt, hogy ha egy szó jelentése megváltozik [azaz, az előzőtől eltérő jelentést 
rendelünk hozzá], ne kelljen azt mondanunk, hogy már egy másik nyelvünk 
van.) 

2.2. Ahhoz, hogy számot adhassunk arról, hogy a szerkesztett kifejezések 
jelentése miként függ alkotórészeik összekapcsolásának módjától, először arra 
a kérdésre kell választ kapnunk, hogy a különböző szintaktikai kategóriákba 
tartozó kifejezések milyen fajta dolgokat jelölnek; kategóriánként milyen 
általános jelentéskülönbség van közöttük. (Itt szándékosan kerültük a „szó
faj" terminust, mivel szótári és szerkesztett kifejezések kategóriáiról egyaránt 
szó van.) Hiszen a szintaktikai szabályok a kategóriákat veszik figyelembe, 
nem pedig az egyedi jelentóskülönbségeket. A szintaktikai szabályok jelentés
tartalmának megállapításához tehát először a kategóriák jelentéstartalmát 
kell ismernünk. Ha pedig a szintaxis modellálásakor tekintettel akarunk lenni 
a szemantika igényeire, akkor azt maguknak a kategóriáknak a fölállításakor 
is meg kell valósítanunk. 

A tulajdonnevek minden lehetséges világban egy-egy individuumot 
jelölnek. Intenziójuk tehát az a függvény, amely minden világban kijelöli 
a megfelelő individuumot. Ezt a függvényt Montague carnapi terminussal 
individuum-fogalomnak nevezi. 

A közneveket és a tárgyatlan igéket a logikai közelítésben egyaránt pre
dikátumokként szokás kezelni. Ezek minden világban individuumok halmazait 
jelölik (pl. azoknak a halmazát, amelyekről igaz módon állítható, hogy 
emberek, vagy hogy futnak). Jelentésük az a függvény, amely minden világban 
kiválasztja ezt a halmazt. (Ezt a függvényt — a halmazok intenzióját — 
tulajdonságnak nevezik.) Nyilvánvaló azonban, hogy a természetes nyelvi 
szintaxisban a köznevek és a tárgyatlan igék gyökeresen különböznek egy
mástól, nem alkalmazhatjuk rájuk ugyanazokat a szabályokat. El kell érnünk 
tehát, hogy habár a szintaxisban külön csoportba soroljuk őket, a szemantika 
ugyanolyan típusú jelentéseket rendeljen hozzájuk. I t t lehet például szerepe 
a technikai okokból közbeiktatott SZR-nek: a természetes nyelvi köznév- és 
tárgyatlan ige kategóriákhoz ugyanolyan típusú szemantikai reprezentációkat 
(SZR-nyelvi kategóriát) rendelünk. Így ugyanolyan fajta jelentéseket fognak 
kapni, anélkül, hogy szintaxisukon erőszakot kellene tennünk. 

Tekintsük a kijelentő mondatok érvényes alkalmazásának azt, ha igazat 
állítunk velük. A mondat jelentése tehát egy olyan függvény, amely megadja, 
hogy a mondat mely világokban lesz igaz, melyekben hamis. Ebben az érte
lemben mondhatjuk, hogy a kijelentő mondatok a matematikai modellekben 
két kitüntetett objektum valamelyikét jelölik: ezt a két objektumot elnevez
hetjük ,,igaz"-nak és „hamis"-nak. (Természetesen nem szükségszerű, hogy 
minden kijelentő mondat megkapja e két igazságérték valamelyikét: vö. 
később az előfeltevések kezelését.) A mondatok jelentését reprezentáló függ-
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vényt propozíciónak nevezik. Ez a függvény természetesen úgy rendel igazság
értéket a mondathoz, hogy a mondat fölépítését veszi figyelembe: azt tehát, 
hogy a mondat által leírt tényállás fönnáll-e az adott lehetséges világban. 

Térjünk á t most egy érdekesebb esetre, és vizsgáljuk meg a melléknevek 
jelentését ! Az elsőrendű predikátum-kalkulust használó szemantikusok (s így 
a generatív grammatik művelőinek jó része) a mellékneveket szintén prediká
tumokként kezelik. Szerintük például a szőke minden világban egy halmazt 
jelöl. Ekkor a jelzős főnevek extenziója mindig két halmaz közös része (met
szete) lesz. Ezt fejezi ki az is, hogy pl. az A szőke fiú szalad mondatot így elem
zik: A fiú szőke és a fiú szalad. Vajon mire vezet ez az elemzés ebben az esetben: 
A hatalmas bolha ugrik ? Ez a mondat igaz lehet akkor, ha a kérdéses bolha 
mondjuk ötméteres; de igaz akkor is, ha a bolha parányi, csak éppen bolhának 
hatalmas. Az utóbbi esetben mondatunk jelentése nem azonos azzal, hogy A 
bolha hatalmas és a bolha ugrik, hiszen a bolha nincs benne a hatalmas dolgok 
halmazában. Ahhoz, hogy a szőke x extenzioját megállapíthassuk, a főnévnek 
csak a pillanatnyi extenzioját kell ismernünk. A hatalmas x extenziója azonban 
attól függ, hogy m i a jelzett főnév j e l e n t é s e ! Hiszen a bolha jelentése 
mondja meg, hogy a lehetséges világok összességében mik nevezhetők bol
háknak; ebből állapíthatjuk meg, hogy pillanatnyi bolhánk hatalmas-e. 

Most a következő megoldási javaslattal kísérletezhetünk: a melléknevek 
között különböztessünk meg csoportokat. A &s:<5A;e-típusúak extenziója mindig 
egy halmaz legyen; a hatalmas-tipusúak. extenziója viszont egy olyan függvény, 
amely a jelzett főnév jelentését képezi le a jelzős főnévi szerkezet pillanatnyi 
extenziójára. Azaz, pl. a bolha jelentéséhez mindig hozzárendeli a hatalmas 
bolhák halmazát. Ez a megoldás azért gyanús, mert a kétféle melléknév szin
taxisa tökéletesen egyforma: külön szintaktikai kategóriába sorolásukat 
semmilyen mondattani érv nem támasztja alá. Ez az ellenvetés pedig súlyo
sabb, mint amilyennek első pillantásra látszik. Azt jelzi, hogy a szőke és a 
hatalmas csak egyedi jelentésükben különböznek. Az egyedi jelentéskülönb
ségek fölismerésében pedig nemcsak tisztán nyelvi (nyelvtani) ismereteinket 
használjuk föl, hanem a világról való tudásunkat is, ami abban testesül meg, 
hogy tudjuk: a hatalmasság másként viszonylagos, mint a szőkeség. A gram
matikába pedig nem építhetjük bele ugyanazon a szinten a világról való és 
a tisztán nyelvtani tudást. 

Ezeknek az érveknek az alapján úgy kell döntenünk, hogy a szőke ós 
a hatalmas mégis ugyanabba a kategóriába kell hogy tartozzék. Ez azonban 
nem lehet a halmaz-jelölőké, hiszen ekkor tanácstalanul állnánk a másik fajta 
esettel szemben. Azt kell választanunk, hogy minden melléknév (jelzői pozí
cióban) egy függvényt jelöljön: a jelzett főnév jelentését képezze le egy hal
mazra (a jelzős főnévi szerkezet által jelölt dolgok halmazára). 

Változatlanul szeretnénk azonban számot adni az anyanyelvi beszélőnek 
arról a döntéséről, hogy szerinte abból az állításból, hogy A szőke fiú szalad, 
következik, hogy A fiú szőke. Ezt úgy tehetjük meg, ha fölveszünk ún. 
j e l e n t é s p o s z t u l á t u m o k a t , amelyek az ilyen következtetések 
helyességót biztosítják. A hatalmas esetében a föntihez hasonló következtetés 
esetenként igaz lehet (vö. az ötméteres bolhát), de nem biztos, nem szükség
szerű. Ez azt jelenti, hogy a hatalmas-t tartalmazó mondat kétértelműségét 
és a szőké-t tartalmazó mondat egyértelműségét csak az veheti észre, aki pon
tosan ismeri e melléknevek jelentését. Az egyes szavak jelentését azonban más
képpen tanuljuk meg, mint a mondattani műveletek tar ta lmát: az egyes szó 
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jelentésével a világról is tanulunk valamit. Ennek a különbségtételnek felel 
meg tulajdonképpen az, hogy a posztulátumok a lehetséges (nyelvileg leírható) 
világoknak csak egy részében lesznek igazak: azokban, amelyek olyanok, 
amilyennek mi a valóságot tapasztaljuk. (Ezeket a világokat, amelyekben 
a posztulátumok érvényesek, Montague logikailag lehetséges világoknak 
nevezi.) A többi lehetséges világban e következtetés nem lesz igaz. Ezért 
a posztulátumokat bizonyos fokig a s z ó t á r i információkhoz hasonlít
hatjuk. S ezzel egyszersmind rámutathatunk arra is, hogy habár az ilyen, 
szó-szemantikainak mondható kérdések Montague elméletében másféle helyet 
kapnak, mint az ún. mondat-szemantikaiak, az őket megillető hely ki van 
jelölve. 

Ugyanennek a problémának a mondattani megoldásához hozzátartozik 
az is, hogy a melléknevek predikatív szerepe — mint elemi, elsődleges szerep — 
a háttérbe szorul. Ebben a megoldásban pl. azt a mondatot, hogy Ez a bolha 
hatalmas, abból vezethetjük le, hogy Ez a bolha hatalmas bolha. így egyébként 
magyarázatot kapunk arra is, hogy miért használhatjuk a hatalmas-t még e 
látszólag predikatív alkalmazásban is a jelentés-függő értelemben. Ez a meg
oldás kétségkívül szokatlan. Nincs azonban ellentmondásban a szintaxis egyik 
föladatával sem. Sem azzal, hogy jólformált mondatokat kell létrehoznia, 
sem azzal, hogy alapul kell szolgálnia a szemantikának. 

A föntiekhez hasonló érdekességekkel más kategóriákban is találkozha
tunk. Ha azt mondom: Találtam egy sárkányt, ez csak akkor lehet igaz, ha az 
adott világban van legalább egy sárkány. A Keresek egy sárkányt mondat 
azonban igaz lehet akkor is, ha az adott világban egyáltalán nincsenek sár
kányok. Továbbá, az utóbbi mondat nem jelenti ugyanazt, mint az, hogy 
Keresek egy tündért (akkor sem, ha tündérek az adott világban szintén nincse
nek). I t t ismét arról van szó, hogy a keres egy sárkányt extenziója egy adott 
világban az egy sárkány jelentésének a függvénye. Azaz, a keres egy sárkányt 
extenzióját nem tudjuk meghatározni az egy sárkány extenziójának ismereté
ben; hanem csak akkor, ha annak jelentését is ismerjük. A talál egy sárkányt 
extenziója viszont meghatározható az egy sárkány pillanatnyi extenziójának 
ismeretében. I t t ismét azt az egységes megoldást kell választanunk, hogy 
a tárgyas igék mindig tárgyuk jelentésén operáljanak. S ismét posztulátu-
mokkal biztosíthatjuk, hogy a sárkány megtalálásából következzék a sárkány 
létezése is (a kereséséből pedig ne). I t t szintén fölhasználjuk ugyanis azt, 
hogy tudjuk: mi a különbség a keresés és a találás között — s ebbe belejátsza
nak a logikailag lehetséges világokról való ismereteink. 

A hatalmas-t és a keres-t Montague — szintén CAKNAP nyomán — 
intenzionálisnak nevezi, szembeállítva az extenzionális szőké-vel és talál-lal. 
(Más mondattani kategóriákban intenzionális például a szükségszerű, hogy . . ., 
a lehetséges, hogy . . ., a beszél . . . -ről, a képe . . . -nek [a festmény értelemben].) 

Megfigyelhető azonban, hogy az intenzionális kifejezésekkel alkotott 
mondatok általában többértelműek: használhatóak extenzionálisként is (vö. 
az ötméteres bolhát, vagy a Keresek egy tollat mondatot akkor, ha a toll 
biztosan megvan, csak nem tudom, hogy hol). Föl kell tennünk tehát, hogy 
ezek a mondatok szintaktikailag többféleképpen is előállíthatóak. Technikai 
részletektől eltekintve: ha a jelzett főnév vagy az ige tárgya az intenzio
nális kifejezés hatáskörén belül lesz, akkor intenzionális olvasatot kapunk. Ha 
az intenzionális kifejezés hatáskörén kívül maradtak, akkor a mondat exten
zionális olvasatát kapjuk. E kétféle mondattani előállítás megoldásában 
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egyébként igen fontos szerep jut a kvantifikációnak. A k v a n t i f i k á c i ó 
h e l y e s k e z e l é s e azért is szerepel Montague leggyakrabban idézett cik
kének címében, mert hagyományos szerepén kívül (mint pl. a Minden férfi 
szeret egy nőt mondat kétféle olvasatának előállítása) ebben a cikkben az 
intenzionális-extenzionális többértelműségek kezelésére is a kvantifikaciót 
használja sikerrel Montague. 

Az intenzionáüs kifejezések problematikáját azért tárgyaltuk ilyen hosz-
szadalmasan, mert egy szemantikai modell értékelése szempontjából döntő az, 
hogy kezelni tudja-e őket vagy sem. Ezeknél ugyanis éppen arról volt szó, 
hogy bizonyos mondatok kielégítő szintaktikai levezetését és jelentéssel való 
ellátását lehetetlenség megoldani a jelentés egy általános fogalmának tisztá
zása nélkül. H a egy elmélet ezeket a problémákat nem képes kezelni — vagy 
a távoli jövőben megoldandó föladatok közé sorolja őket —, az kérdésessé 
teszi az egyszerűbb — extenzionális — problémákra adott válaszainak álta
lános érvényét is. Nem is beszélve arról, hogy a jelentés fogalmának tisztázása 
mindenképpen a szemantika alapkérdése. 

2.3. Néhány szó erejéig utalnunk kell arra is, hogy miben különbözik 
ez a megoldás attól, amit F R E G E javasolt (Über Sinn und Bedeutung). (A rövid
ség kedvéért Frege gondolatait jelentősen le kell egyszerűsítenünk.) Az a köve
telmény, amit mi — nyelvészeti hagyományok alapján — úgy fogalmaztunk, 
hogy a szerkesztett kifejezések jelentése alkotórészeik jelentésének a függ
vénye, Fregénél így hangzik: A szerkesztett kifejezések extenziója alkotó
részeik extenziójának a függvénye. Ezt szokás fregei funkcionális elvnek 
nevezni. 

A fregei követelménynek az a magyarázata, hogy a formális nyelvekben 
nincsenek a természetes nyelvéhez hasonló intenzionális-extenzionális több
értelműségek, s Frege it t a formális nyelvekéhez hasonló szabályosságot akart 
a természetes nyelvbe vinni. Ez konkrétan úgy valósul meg, hogy a kifejezések 
rendes körülmények között extenziójukat (Frege terminusával: Bedeutung-
jukat) jelölik. Másodlagos esetekben azonban jelöljék saját intenziójukat 
(Sinn-jüket). így például az intenzionalis ige mindig tárgyának extenzióján 
működne; csakhogy ez az extenzió egyszer „igazi extenzió", másszor pedig 
intenzió lenne. Ez a megoldás valószínűleg elég nehezen fogalmazható meg 
egy formális nyelvtan keretében. Ehelyett Montague azt az — egyébként 
nyelvész-szemmel kielégítőbb — megoldást választotta, hogy minden esetben 
alkotórészeik jelentésétől függ a szerkesztett kifejezések jelentése (s így az 
extenziója is). 

A fregei funkcionális elvnek azonban nagy jelentősége van a matema
tikai kezelhetőség szempontjából. Ezért Montague ezt szintén megvalósította. 
Abban a modellben, amelyet interpretációként bevezettünk, értelmezni tudjuk 
az intenzió-függvényeket. Az ilyen modellek leírására alkotta meg Montague 
az i n t e n z i o n a l i s l o g i k á t (illetve annak egy bizonyos változatát). 
Az intenzionalis logika nyelve lesz az a formális nyelv, amelynek kifejezéseit 
Montague szemantikai reprezentációként használja. Az intenzionalis logika 
nyelve maga — bármilyen paradoxul hangzik — extenzionális. Ez annyit tesz, 
hogy a fregei (extenziókra megfogalmazott) elv érvényesül benne. Ezt az 
teszi lehetővé, hogy vannak olyan kifejezései — függvény-jelei — is, amelyek 
mindig intenziókat jelölnek. Ezek tehát olyan jelek, amelyek a nekik meg
feleltetett természetes nyelvi kifejezés jelentését jelölik. (Vannak termesze-
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tesen olyan jelei is, amelyek e kifejezések extenzióját jelölik.) Ebben a nyelvben 
tehát minden „tárgyas ige" a „tárgyának" extenzióján működik. 

A természetes nyelvi kifejezésekhez most mindig ilyen intenziót-jelölő 
logikai jeleket rendelünk, következésképp az egész kifejezés jelentése mindig 
részei jelentésétől fog függeni. Maga a természetes nyelvi kifejezés azonban 
mindig saját extenzióját fogja jelölni. így tehát azzal a „trükkel", hogy a jelen
tések jelölését az SZR-nyelv feladatává tet tük, a matematikai előnyök ked
véért nem kell föláldoznunk a természetes nyelv egységes kezelését. 

Kiviláglik továbbá ebből a megoldásból az is, hogy Montague szerint 
azok az esetek, amelyekben a fregei elv a természetes nyelvben teljesül, való
jában éppen nem elsődlegesek, hanem másodlagosak. Amikor a teljes kifejezés 
extenzioja részeinek extenziójatól függ csupán, akkor mindig szerepet kapnak 
a világról való ismereteink is. Ezeket fogalmaztuk meg posztulátumok for
májában. 

2.4. Rá kell még mutatnunk a választott szemantika (interpretáció 
plusz jelentéshozzárendelés) egy lényeges vonására. 

Ha két kifejezés minden világban ugyanazt jelöli, akkor jelentésüknek 
definíciószerűen azonosnak kell lennie. A minden világban ugyanazt jelölő 
kifejezések egy reprezentatív példáját adják a tautológiák és az ellentmondá
sok: a tautológiák minden lehetséges világban igazak, az ellentmondások 
minden lehetséges világban hamisak. Következésképp minden tautológia 
ugyanazt jelenti; és ugyanazt jelenti minden ellentmondás. 

Eddig ezzel nincs semmi probléma: nehézség csak akkor adódik, ha meg
vizsgáljuk: a különböző logikai nyelvek mely mondataikat minősítik tautoló
giáknak, és ezt összehasonlítjuk azzal, hogy a megfelelő természetes nyelvi 
mondatokat mi azonos jelentésűeknek érezzük-e. A kétféle minősítés között 
ugyanis lényeges különbségek lehetnek. Vannak például olyan logikai nyelvek, 
amelyekben a p vagy nem p mondat tautológia (függetlenül a p értelmétől). 
Azonos-e azonban a jelentése e két mondatnak: Az eső vagy esik, vagy nem 
esik és A szél vagy fúj, vagy nem fúj ? Nyilvánvalóan nem ! Vannak azonban 
olyan logikai nyelvek is (mint pl. az ún. intuicionista logika), amelyekben 
a p vagy nem p nem tautológia. 

A kérdés megoldása ekkor viszonylag egyszerűvé válik. Amikor olyan 
matematikai modellt szerkesztünk, amelyben a természetes nyelvet is inter
pretálni akarjuk, ne olyat válasszunk, amelyben ezek a mondatok ugyanazt 
jelentik, hanem olyat, amelyekben e mondatok jelentése lehet különböző. 
Meg lehet-e valósítani ezt Montague elméleti keretében? Igen. Ha tautoló
giává akarnánk tenni a p vagy nem p-t, akkor azon a szokásos módon kellene 
eljárnunk, hogy a nem-nek és a vagy-nak. rögzített értelmet tulajdonítunk. 
Pontosabban: nem adunk nekik saját jelentést, hanem ezt mondjuk: a nem p 
állítás akkor és csak akkor igaz, ha a p állítás hamis. Ezzel szemben Montague 
ezeknek is saját jelentést ad. így e szavakkal is előfordulhat — akárcsak 
a többivel —, hogy nem minden világban jelölik ugyanazt. (Amit jelölnek, 
az most kijelentések közötti reláció lesz.) Azokat az igen furcsa világokat, 
amelyekben a nem és a vagy a megszokottól eltérő módon működnek, Montague 
nem-aktualizálható világoknak nevezi. Természetesen, ezek az ún. logikai 
szavak a világok nagy részében most is a szokásos értelmet kapják. Gyökeres 
különbség van azonban aközött, hogy két kifejezés végtelen sok világban 
jelöli-e ugyanazt, vagy pedig szükségszerűen minden világban. Tudniillik így 
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ebben a végtelen sok világban a szokásos módon végezhetünk következteté
seket, mégsem kell a kérdéses mondatok jelentésazonosságát állítanunk. 

A lehetséges világok megoszlását most a következő ábrán szemlél
tethetjük: 

összes lehetséges világ 

aktualizálható világok (ahol a logikai szavak a 
megszokott értelmüket kapják) 

logikailag lehetséges világok (ahol a jelentés-
posztulátumok érvényesek) 

így tulajdonképpen beszélhetünk arról is, hogy két mondat a logikailag 
lehetséges és aktualizálható világokban ugyanazt jelenti — s ezzel utalhatunk 
a köznapi értelemben vett jelentésazonosságra. Tudnunk kell azonban, hogy 
ez nem „igazi" jelentésazonosság. Tudniillik — mint láttuk — éppen a jelentés
különbségekre nem kapunk kielégítő magyarázatot, ha csak ilyen világok 
létezését tesszük föl. 

Ezeknek a megjegyzéseknek a célja nem csupán az, hogy a tautológiák 
— egyébként igen fontos — kérdését tisztázzuk. Mi következik ugyanis mind
ebből az egymással azonos jelentésű mondatokra (legyenek bár tautológiák 
vagy kontingens igazságok)? Az, hogy két mondat akkor és csak akkor lehet 
egymással azonos jelentésű, ha e g y m á s n a k p u s z t á n s z i n t a k 
t i k a i v á l t o z a t a i . Ezen azt értjük, hogy azonos jelentésű elemi egysé
gekből épülnek föl; továbbá, ha két különböző szintaktikai műveletet végez
tünk a két kifejezésben, akkor a két művelet egymással egyenértékű volt. 
(Nyilvánvaló, hogy Az eső esik vagy az eső nem esik és A szél fúj vagy a szél nem 
fúj ilyen módon nem szintaktikai változata egymásnak.) Az azonos jelentésű 
kifejezéseket CARNAP intenzionálisan izomorfoknak nevezi (szembeállítva a 
csak logikailag ekvivalens kifejezésekkel). Ezeknek a jelentésazonossága tehát 
abból következik, hogy ugyanazt a dolgot többféle módon is el lehet mondani. 
Az intenzionális izomorfia kimutatásához természetesen az is szükséges, hogy 
bizonyos szintaktikai műveletek egyenértékűségét ki tudjuk mondani. Lesznek 
tehát olyan operációk, amelyeket rögzítenünk kell. A rögzítések megválasz
tásakor azonban rendkívül óvatosaknak kell lennünk; pontosan tudnunk kell, 
hogy mi az a jelentésfogalom, amelyhez képest rögzítjük az operációk jelentés
tartalmát. (A szinonímia kérdéséhez vö. még DAVID L E W I S , General Seman-
tics i. h.) 

Föl kell hívnunk azonban a figyelmet egy lényeges szempontra: bizonyos 
műveletek jelentésének a rögzítése nem ugyanaz, mintha e műveleteknek 
semmiféle jelentést nem tulajdonítanánk. Azaz: pontosan meg kell monda-
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nunk, hogy e műveletek miből mit hoznak létre (szemantikailag is !) — és 
éppen ebből kell bebizonyítanunk, hogy a két művelet jelentéstartalma szük
ségszerűen azonos. 

Ezen a ponton elérkeztünk oda, hogy néhány megjegyzést tehetünk 
a generatív grammatika Aspects-modelljének egy sajátosságára. 

2.5. Az Aspects modelljében a szintaxis először mélyszerkezeteket gene
rál: ezeket interpretálja a szemantikai komponens. A mélyszerkezeteken ezután 
transzformációk működnek, és kialakítják a mondatok felszíni szerkezetét. 
A transzformációs komponens szerepe kettős. Létének egyik indoka az az 
empirikusan motivált föltevés, hogy az a szintaxis a gazdaságosabb (univerzá
lisabb stb.), amely minden mondat levezetésében megkülönbözteti a mély-
és felszíni szerkezetet; azaz, amely nem ismer magmondatokat. A másik indok 
az, hogy mivel a transzformációk jelentéstartóak, ha két mondatot ugyanabból 
a mélyszerkezetből vezethetünk le velük, akkor a két mondat jelentése azonos 
kell hogy legyen. 

A fentiekből következik, hogy az azonos mélyszerkezetű mondatok egy
másnak szintaktikai változatai, a különböző mélyszerkezetűek pedig nem. 
Ez a megállapítás igen hasonló a 2.4. pont végén említetthez. A kérdés most ez: 
tegyük föl, hogy a kutató csak annyit vár el a szemantikától, hogy segítségével 
kimerítően jellemezhesse a nyelv parafrázis-viszony ait. Vajon miféle szeman
t ikára van szüksége ehhez; pontosabban, van-e szüksége egyáltalán szeman
tikára? 

Ezt a kérdést azért érdemes megvizsgálni, mert számos kutató valóban 
erre redukálta a szemantika feladatát. Ez ugyan szó szerint ellentmondásban 
van CHOMSKYnak azzal a célkitűzésével, hogy a nyelvtan hang-jelentés párokat 
ad meg; az Aspects szűkszavúsága miatt azonban e nézet legalábbis nem tel
jesen idegen az ott kifejtettektől. Indokolja a kérdés fölvetését továbbá az is, 
hogy az Aspects-féle szemantikai reprezentációkat sokan azzal vádolták, hogy 
nem egyebek finomított szintaxisnál. Lehetséges-e az, hogy e redukált sze
mantika-fölfogás mellett ez a bírálat jogos, de élét veszti ? 

Ha a parafrázist a szinonima értelemben használjuk, akkor látszólag 
nincs is szükség semmiféle szemantikára: hiszen az azonos jelentésűség fel
tételét abban jelöltük meg, hogy a mondatok egymásnak szintaktikai válto
zatai legyenek. Ha a parafrázison a szinonimánál gyengébb valamit értünk, 
akkor még a jelentés-posztulátumokra (vagy hozzájuk hasonló szótári infor
mációkra) szükség van: így a parafrázis-képesség a világról való ismereteket 
is igényel. (Az anomáliák kérdése ugyanígy lenne föltehető.) 

A következtetésünk helyessége azonban csak látszólagos. A „szintaxisra 
redukált szemantikának" ugyanis csak akkor lenne értelme, ha minden olyan 
mondatot, amelynek azonos a jelentése, ugyanabból a mélyszerkezetből vezet
hetnénk le. Ez viszont lehetetlen. Ehhez föl kellene tennünk, hogy a mély
szerkezetek nem csupán egyértelműek, hanem egy-egy értelműek is: azt, hogy 
minden lehetséges jelentéshez egy és csak egy mélyszerkezet tartozhat. Ilyen 
mélyszerkezeti nyelvet szerkeszteni azonban matematikai lehetetlenség. Szük
ségszerű, hogy legyenek olyan mélyszerkezetek, amelyek bár nem azonosak, 
de ugyanazt a jelentést hordozzák. (S méghozzá ez n e m olyan esetek miatt 
történik, mint hogy a látszerész és az optikus a lexikalisták szerint a mély
szerkezetben különböző, de jelentésük egyforma.) Ebben az esetben lesznek 
olyan felszíni mondatok, amelyeknek azonos a jelentése, de ez csak akkor 
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deríthető ki, ha m e g i s a d t u k a j e l e n t é s ü k e t . Azaz, ezt a sze
mantikában kell megállapítanunk. Ráadásul ez a nehézség nem védhető ki 
úgy, hogy egyre „mélyebb és mélyebb" mélyszerkezeteket veszünk föl. 
Hasonlóképpen: lesznek olyan mondatok is, amelyeket egynél több mély
szerkezetből is levezethetünk, de maguk a mélyszerkezetek szinonimak ! 
Következésképp : ha a szemantikai komponens csak a mélyszerkezeteket inter
pretálja, akkor az azonos mélyszerkezetből levezetett mondatok ugyan definí
ciószerűen azonos jelentésűek lesznek; de nem vezethetünk le minden azonos 
jelentésű mondatot ugyanabból a mélyszerkezetből. A parafrázis-viszonyokat 
tehát pusztán egy ilyen szintaxis segítségével nem írhatjuk le. 

Nem jelenti-e viszont ez az érvelés azt is, hogy az azonos jelentésű mon
datok nem lehetnek egymásnak pusztán szintaktikai változatai ? Nem. Ez az 
érvelés csupán azt zárja ki, hogy a mélyszerkezet és a felszíni szerkezet 
klasszikus megkülönböztetésével pusztán szintaktikusán számot adhassunk 
a jelentésazonosságról. A szintaktikai változatot ugyanis így definiálhatjuk: 
egymásnak szintaktikai változatai azok a kifejezések, amelyek adott szintak
tikai műveletek véges számú lépésben való alkalmazásával átalakíthatók 
egymásba. Ekkor l e s z n e k „kitüntetett műveleteink" (amelyek a jelen
tésen nem változtatnak), de n e m l e s z n e k „kitüntetett szerkezeteink" 
(amelyek azonossága szükséges és elégséges feltétele lenne a jelentésazonos
ságnak). 

Amit most megállapítottunk, még mindig nem jelenti azt, hogy meg
szabadulhatnánk a szemantikától. A „véges számú lépés" ugyanis bármilyen 
nagy lehet. Ha az egy milliomodik lépésben sem tudtuk egymásba alakítani 
a két kifejezést, még mindig nem tudhatjuk, hogy a következő lépésben 
sikerrel járnánk-e, vagy pedig a feladat kivihetetlen. Csak annyit tudunk, 
hogy ha azonos jelentésűek, akkor átalakíthatók egymásba, és megfordítva. 
Ez azonban nem segít ki minket akkor, ha két konkrét kifejezésről el akarjuk 
dönteni, hogy egymás tökéletes parafrázisai-e. Végső soron mégis a jelentéshez 
kell folyamodnunk. S it t derül ki a lehetséges világokkal dolgozó szemantika 
előnye. Ha két kifejezés nem jelenti ugyanazt, akkor megszerkeszthető legalább 
egy olyan lehetséges világ, amelyben az egyiket érvényesen alkalmazhatjuk, 
a másikat nem. 

Ennek a gondolatmenetnek a következménye az, hogy még a „redukált 
szemantika" céljait is csak akkor érhetjük el, ha a szemantikai komponens 
valóban megadja a kifejezések jelentését. (S ezért végül is ilyen redukció nem 
létjogosult.) Továbbá, a megadott jelentésnek olyannak kell lennie, hogy abból 
következtetni lehessen azokra a helyzetekre, amelyekben a kifejezés sikerrel 
alkalmazható. 

Mindez nem jelenti azt, hogy egy lehetséges világokkal dolgozó szeman
tika szükségképpen jól fogja kezelni a természetes nyelvet. A nyelvtan kime
netét így is egybe kell vetnünk a nyelvérzékkel. Rendkívül lényeges azonban 
az, hogy ebben a modellben mindig tudjuk, kogy mit csinálunk, mik a megol
dás lehetőségei és korlátai. Ezért — ha szükséges — akár lényegbevágó módo
sításokat is tehetünk úgy, hogy azok következményeit az egészre nézve előre
láthatjuk. 

Rá kell mutatnunk még egy szempontra a szintaxis és szemantika 
egj^üttmodellálásával kapcsolatban. Nevezetesen arra, hogy miért célszerűtlen 
először elkészíteni a szintaxist, azzal, hogy majd utólag készítünk hozzá egy 
modell-elméleti szemantikát. Az Aspects-modellben külöoösen zavaró volt az, 
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hogy a transzformációk jelentéstartását csak kimondták, de nem volt egzakt 
módon bizonyítható. A mélyszerkezetek „helyességét" ugyanis csak úgy lehe
te t t ellenőrizni.hogy a rájuk alkalmazott transzformációk után jó mondat válik-e 
belőlük. Ha egy konkrét megoldásban ugyanabból a mélyszerkezetből külön
böző jelentésű felszíni szerkezeteket is le lehetett vezetni, akkor végső soron 
nem lehetett megállapítani, hogy a mélyszerkezet volt-e hibás, vagy a transz
formációk nem tar tot ták a jelentést. Ez már csak azért is bizonytalan, hiszen 
a transzformációk jelentéstartása nem jelent egyebet, mint hogy az azonos 
mélyszerkezetből levezethető mondatoknak l e g a l á b b e g y közös jelen
tésük van. Más lenne a helyzet, ha a szemantika nem figyelmen kívül hagyná 
a transzformációk működését, hanem interpretálná is. Ekkor a kiinduló és 
a kapott szerkezet interpretációjának egybevetéséből belátható lenne, hogy 
a transzformáció jelentéstartó volt. A transzformációk azonnal ebben az érte
lemben nem jelentéstartóak, hiszen időnként szemantikailag fontos informá
ciókat semlegesítenek. (így jönnek létre a hononim, de különböző jelentésű
mondatok.) Éppen ellenőrző szerepük miatt lett volna jó a transzformációk 
között megkülönböztetni a valóban jelentéstartóakat és a semlegesítőeket. 
Ehhez azonban ismét egy kidolgozott szemantika-elmélet lenne szükséges. 

Tekintve azonban, hogy a generatív grammatika művelői többségükben 
kitűnő nyelvészek, a megoldások egy jelentős része jónak bizonyult annak 
ellenére is, hogy csak intuitív szemantikai meggondolásokat alkalmaztak. 
Azok a ritka esetek azonban, amikor az ellentmondások föloldhatatlannak 
bizonyultak, arra késztettek, hogy föladják az „egyszer működő szemantika" 
elvét: a kiterjesztett sztenderdben a szemantikai komponens másodszor is 
működik, a felszínt is interpretálja (CHOMSKY, Studies on Semantics in Gene
rative Grammar. Mouton, 1972). A kettős interpretáció elveit azonban nem 
dolgozták ki, s e korszak nem is volt túl hosszú. A legújabb trace-elméletben 
(CHOMSKY, Essays on Form and Interpretation. North-Holland, 1977) már 
nincs is klasszikus értelemben vett mélyszerkezet: a szemantika csak a szin
taxis végtermékét interpretálja. Igaz, ez már nem a régi felszíni szerkezet: 
sokkal több információt építenek bele. E felszíni szerkezetek jelentésazonos
ságait azonban végül is szintén csak a szemantika tisztázhatja. Ennek hiányá
ban ismét csak véletlenszerűen elért sikerekre számíthatunk. 

I t t ismét visszakanyarodhatunk Montague töredék-nyelvtanaihoz. A leg
gazdagabb, legelegánsabb nyelvtan, amelyet kidolgozott, a The Proper 
Treatment of Quantification . . . cikkben található. I t t a szintaktikai szabályok 
„felszíni" szerkezeteket hoznak létre. Maguk a létrehozott mondatok több-
értelműek is lehetnek, de derivációs történetük egyértelműsíti őket. Amikor 
e mondatokhoz Montague SZR-ként intenzionális logikai mondatokat rendel, 
a teljes derivációs történetet figyelembe veszi. Minden egyes szintaktikai 
szabálynak megfeleltet ugyanis egy ún. fordítási szabályt, amely egyértelmű 
intenzionális logikai kifejezést hoz létre. Ezután az intenzionális logika kifeje
zései megkapják a jelentésüket, s ezek a jelentések lesznek a természetes nyelvi 
kifejezések jelentései is. Azt, hogy két mondatnak azonos-e a jelentése, vagy 
hogy egy adott mondat többértelmű-e, a szemantikában állapíthatjuk meg. 

E konkrét megoldástól függetlenül, Montague elméletének megvan az az 
előnye, hogy lehetővé teszi másfajta megoldás választását is, ha az a természe
tes nyelv szintaktikai bonyolultsága miatt szükségessé válik. Mint pl. a 
COOPER—PARSONS szerzőpár bemutat ta (Montague Grammar, Generative 
Semantics and Interpretive Semantics. In: P A R T E S [szerk.], Montague Gram-
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mar. Académie Press, New York 1976), Montague szintaxisa átfogalmazható 
az interpretatív vagy a generatív szemantika j e l ö l é s i rendszerébe is 
— ha a szemantikát tiszteletben tartjuk. 

Ezeknek a lehetséges változatoknak az egyenértékűségét azért hang
súlyozzuk, mivel Montague — matematikus lévén — elég kevéssé érdeklődött 
a, természetes nyelv szintaxisának finomságai iránt. Nyelvtanai ezért szeman
tikailag reprezentatív, de szintaktikailag elég egyszerű példamondatokat 
kezeltek. Lehet, hogy ennek az egyszerűen elképzelt szintaxisnak a nagy
mértékű kiterjesztése akadályokba fog ütközni (habár ezt az eddigi próbál
kozások egyértelműen még nem mutatják). Azért is nem ismertettük Montague 
szintaxisát részleteiben, mivel ez — az elméleti alapokhoz képest — csak egyik 
lehetséges megoldás. Az elméleti alapok kidolgozottsága viszont lehetővé 
teszi, hogy szükség esetén vérveszteség nélkül választhassunk a jelölési vál
tozatok között (szemben például az interpretatív és generatív szemantikusok 
hosszú vitájával, amelyet éppen a szemantika-elmélet kidolgozatlansága te t t 
lehetővé). Montague a nyelvész számára tehát nem ad egy olyan kész „rajzot", 
amelyet csak szorgalmasan ki kell színezni. Elmélete olyan keretet ad, amely 
egyszerre elég szilárd és rugalmas ahhoz, hogy újabb és újabb kérdések szel
lemes megoldásait kidolgozhassa benne a természetes nyelv kutatója. Ugyan
akkor viszont — éppen a matematikai megalapozottság miatt — a nyelvész 
biztosan fölhasználhatja a matematika további fejlődésének eredményeit is. 

Van még egy szempont, amelyet hangsúlyoznunk kell akkor, amikor 
a nyelvész „felelősségéről" beszélünk. A matematikai megalapozású szeman
t ika ellen gyakran merül föl az a kifogás, hogy olyan precizitást visz a termé
szetes nyelvbe, amely attól idegen. 

Hozzunk föl ennek illusztrálására két olyan példát, amely történetesen 
egy Chomsky—Partee-vitában került elő (CHOMSKY, Questions of Form and 
Interpretation és PARTEE, Comments on C. J . Fillmore's and N. Chomsky 's 
Papers, in: R. AUSTERLITZ [szerk.], The Scope of American Linguistics. The 
Peter de Ridde Press, 1975). Az első azzal kapcsolatos, hogy a természetes 
nyelvi „univerzális kvantor" nem lehet azonos a matematikaival, hiszen pl. 
az A hód gátat épít mondat nem jelenti azt, hogy minden egyes hód gátat 
építene: igaznak szokás elfogadni ezt az állítást akkor is, ha tudjuk, hogy 
az állatkertekben a hódok nem építenek gátat. A másik példa az öt orosz 
"meglátogatott három franciát. Ez a mondat hét különböző helyzetre is alkal
mazható aszerint, hogy a látogatások egyenként vagy kisebb csoportokban 
történtek. De vajon hétértelmű-e ez a mondat, vagy éppenséggel azt jelenti, 
hogy összesen öt orosz összesen három franciát látogatott meg? 

Nem kívánunk állást foglalni egyik megoldás mellett vagy ellen sem. 
Csupán azt hangsúlyozzuk, hogy a matematikus kezelésmód egyik meg
oldásra sem predesztinál. Sem arra, hogy a természetes nyelvi generikus állí
tásokat kivétel nélkülivé tegyük, sem arra, hogy a második mondatot hét 
különböző szintaktikai szerkezetből vezessük le. Mindenképpen arra kötelez 
azonban, hogy tegyünk elméletileg pontos különbséget a többértelműség és 
a bizonytalanság („vagueness") között; kötelez továbbá arra, hogy kialakítsuk 
azt az apparátust, amely nem csupán az egyértelmű, hanem a bonyolult és 
homályos eseteket is kezelni tudja. Ez annyit jelent, hogy valójában azt kell 
megtudnunk, miben is áll a természetes nyelv bonyolultsága és „pontatlan
sága". Úgy tűnik, hogy minél explicitebbé tesszük azt az elméleti keretet, 
amelyben dolgozunk, annál inkább megérthetjük magát a természetes nyelvet. 
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A matematikus kezelésmód tehát nem a kutatás tárgyát, hanem a kuta tó 
munkáját kell, hogy pontossá tegye. 

3. Az alábbiakban téma szerinti csoportosításban fölsorolunk néhány 
olyan érdekesebb munkát, amelyekben MONTAGUE The Proper Treatment of 
Quantification in Ordinary English (a továbbiakban: PTQ) c. cikkének nyelv
tani keretét terjesztették ki újabb kérdések megoldására. E kiterjesztések egy 
része egyszerű „hozzáadás"; jelentős részük azonban a szemantikát is rész
legesen módosította. 

A következő jelentősebb cikkgyűjteményekre csak a szerkesztő nevével 
fogunk hivatkozni: 
PARTEE, BARBARA [szerk.], Montague Grammar. Académie Press, New York 

1976. 
K E E N A N , EDWARD L. [szerk.], Formal Semantics of Natural Language. 

Cambridge University Press, 1975. 
GROENENDIJK, J .—STOKHOF, M. [szerk.], Amsterdam Papers in Formai 

Grammar. Vol. 1. Centrale Interfaculteit, Universiteit van Amsterdam,, 
1976. 
3.1. A c s e l e k v ő é s s z e n v e d ő m o n d a t o k összefüggése. 

Mint ismeretes, a passzív transzformáció nem bizonyult jelentéstartónak, 
mivel megváltoztathatja a mondatban szereplő kvantorok hatáskörét. E nehéz
ségeket próbálja meg kiküszöbölni egy módosított transzformációs megoldással 
PARTEE Montague Grammar and Transformational Grammar (Linguistic 
Inquiry 1975: 203—300) és Somé Transformational Extensions of Montague 
Grammar (in: PARTEE 51 — 77) c. cikkeiben. Ennél ígéretesebbnek tűnik az a, 
nem-transzformációs megoldás, amelyet MICHAEL BENNETT, A Variation and 
Extension of a Montague Fragment of English (in: PARTEE 119—163) es 
KIYONG L E E , The Treatment of Somé English Constructions in Montague 
Grammar (kiadatlan Ph. D. disszertáció, University of Texas at Austin, 1974) 
javasol. Ezekben a szenvedő mondatokat a cselekvőktől függetlenül állítják 
elő; és ha a két mondat jelentése azonos, azt a szemantika mutatja ki. 

3.2. A v o n a t k o z ó m e l l é k m o n d a t o k közül MONTAGUE a 
PTQ-ban csak a korlátozókat kezelte; a nem-korlátozókra vonatkozó kiter
jesztést és a mellékmondatban fölmerülő hatáskör-problémákat lásd: ROBERT 
RODMAN Scope Phenomena, „Movement Transformations", and Relative 
Clauses (in: PARTEE 165—177) és RENATE BARTSCH, Syntax and Semantics 
of Relative Clauses (in: GROENENDIJK-STOKHOF 1—25). 

3.3. Az e l ő f e l t e v é s e k kérdése. Az előfeltevések kezelése nem 
csupán azért bizonyult érdekesnek, mert így a Montague-angol közelebb került 
a természetes angolhoz; hanem azért is, mert kiderült, hogy az előfeltevéseket 
„termelő" kvantorok (mint pl. az every és a somé) másfajta hatáskör-problé
mákat hoznak létre, mint azok, amelyek nem „termelnek" előfeltevéseket 
(mint pl. az a(n)). így számos mondat grammatikai helytelenségére is magya
rázatot kapunk. Lásd ROLAND R. HAUSSER, Presuppositions in Montague 
Grammar (Theoretical Linguistics 1976/3: 245—280) és HAUSSER, Scope 
Ambiguity and Scope Restrictions in Montague Grammar (in: GROENENDIJK-
STOKHOF 95—132). Mivel az előfeltevések kezelése szorosan összefügg a 
t a g a d á s é v a l is, i t t hívjuk föl a figyelmet K. L E E , Negation in Montague 
Grammar (Papers from the lOth Regional Meeting of the Chicago Linguistic 
Society 378—389, 1974) cikkére is. 
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3.4. A t ö b b e s s z á m különböző érdekes problémáival foglalkozik 
M. BENNETT, Accomodating the Plural in a Montague Grammar (in: RODMAN 
[szerk.], Papers in Montague Grammar. Occasional Papers in Linguistics. 
No. 2. UCLA, 25—66, 1972) és BARTSCH, The Proper Treatment of Number 
and Numbers in a Montague Grammar (uo. 66—80), valamint HAUSSER, 
Quantification in an Extended Montague Grammar (kiadatlan Ph. D. disszer
táció, University of Texas at Austin, 1974). Ezen belül különösen érdekes 
a disztributív és a kollektív többes kezelése (vö. A fiúk magasak — A fiúk 
összegyűltek). 

3.5. A m e l l é k n e v e k az a fajta kezelése, amelyet a korábbiakban 
említettünk, nem a PTQ-ból, hanem az English as a Formai Language c. 
cikkből származik. E kezelés kiterjesztésére nézve 1. BENNETT, A Variation 
and Extension of a Montague Fragment of English (i. h.), valamint M. SIEGEL, 
Capturing the Russian Adjective (in: PARTEE 293—311). A melléknevek keze
lésében természetesen középponti szerepe van a f o k o z á s megoldásának is. 
Ehhez bizonyos jelentős szemantikai módosításokat vezet be M. J . CRESS-
WELL, The Semantics of Degree (in PARTEE 261—293) és J . KAMP, Two Théo
ries about Adjectives (in: K E E N A N 123—156). Ez utóbbi cikk már csak azért 
is érdekes, mivel K A M P — mint MONTAGUE közvetlen munkatársa — jelentős 
szerepet játszott a fentebb kifejtett melléknév-kezelés kidolgozásában. 

3.6. A l e x i k a i d e k o m p o z í c i ó kérdésével foglalkozik D. 
DOWTY, Montague Grammar and the Lexical Décomposition of Causative 
Verbs, (in: PARTEE 201—247) és C. HEIDRICH, Should Generative Semantics Be 
Related to Intensional Logic? (in: K E E N A N 188 — 205). Habár ezek a cikkek 
számos — részint technikainak mondható — kérdésre választ adnak, nem 
minden szempontból meggyőzőek. Nevezetesen, valójában nem tisztázzák, 
hogy mi a szavak fölbontásának szemantikai státusa. Mint a jelentés-posztulá-
tumok tárgyalásánál láttuk, ez „kényes" kérdéssé válik Montague keretében. 
Esetleg fölmerülhet az is, hogy amikor a határozó hatáskör-különbségei 
egyetlen szón belül jelennek meg (mint pl. az almost kitted esetében), akkor 
valójában nem is többértelműséggel, hanem bizonytalansággal van dolgunk. 
Ennek a kérdésnek a tisztázásához is igen fontos lenne a ,,vagueness" fogal
mának kidolgozása. 

3.7. Az i g e i d ő k kezelésének alapvető lehetőségét MONTAGUE meg
ad ta a PTQ-ban. Ez azonban valóban csak a lehetőség szintjén maradt, mivel 
az a jelen, múlt és jövő, amelyet ott találunk, csak igen elnagyoltan azonosít
ható a tényleges angol igeidőkkel. A kérdés valódi bonyolultságát jól mutatják 
B E N N E T T fejtegetései (Somé Extensions of a Montague Fragment of English. 
Indiana University Linguistics Club, 1975). Egyes részletekre nézve érdekes 
megoldásokat találunk J . HOEPELMAN, Mass Nouns and Aspects, or: Why 
We Can't Ea t Gingercake in an Hour (in: GROENENDIJK-STOKHOF 132—154) 
és DOWTY, Toward a Semantic Analysis of Verb Aspects and the English 
„Imperfective" Progressive (Linguistics and Philosophy, 1977/1: 45—79) 
munkáiban. 

3.8. A h o g y - o s m e l l é k m o n d a t o k kezelésére nézve lásd pl. 
R. THOMASON, Somé Extensions of Montague Grammar (in: PARTEE 77 — 119), 
valamint E. DELACRUZ, Factives and Proposition Level Constructions in 
Montague Grammar (in: PARTEE 177—201). 

3.9. A k é r d é s e k különösen érdekes problémát jelentenek a szin
taxis és a szemantika együtt-modellálása szempontjából. A kérdéseket hagyó-
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mányosan mondatoknak nevezzük, habár elkülönítjük őket például a kijelentő, 
felszólító stb. mondatoktól. Hogy ez az elkülönítés szemantikai szempontból 
milyen fontos (azonkívül, hogy e mondatfajták szintaxisa is erősen különböző), 
azt világosan mutatja az a tény is, hogy egy kérdés önmagában nem lehet 
igaz vagy hamis. Igaz vagy hamis csak egy kérdés és egy reá adott válasz: 
együttese lehet. Ezért jutott több kutató is arra a gondolatra, hogy a kérdések 
a reájuk adható (nyelvileg lehetséges) válaszok által leírható dolgok összes
ségét jelöljék. Ekkor az igazságérték kérdése úgy tehető fel, hogy az adott 
kérdésre adható lehetséges válaszok közül éppen ezt és ezt válaszolták: vajon 
helyesen informálták-e a kérdezőt ezzel a válasszal az adott helyzetben? 
A logikai ihletésű nyelvészeti irodalomban ez a megoldás már korábban is föl
merült; Montague keretében először C. HAMBLIN, használta föl, Questions in 
Montague English (Foundations of Language, 1973/10: 41 — 53). 

Ez a megoldás különösen akkor válik érdekessé, ha a válaszokat is köze
lebbről vizsgálni kezdjük. Az „egész mondatos" válaszok önmagukban nem 
különítik el egymástól a kérdések különböző fajtáit, hiszen egy kijelentő mon
dat helyes válasz lehet egy eldöntendő kérdésre is, és kiegészítendő kérdések 
egészen különböző fajtáira is. Ha azonban a ,,rövid" válaszokat vesszük 
szemügyre, e kérdések élesen elkülönülnek egymástól. Egyszersmind azt is 
megállapíthatjuk, hogy egy olyan elliptikus mondatot, mint János., igazság
értékkel bírónak minősíthetünk akkor, ha egy alanyára kérdező mondatra
adtuk válaszul. A János, szemantikai reprezentációja abban fog különbözni 
a János tulajdonnév szemantikai reprezentációjától, hogy az előbbi egy ún. 
kontextus-változót is tartalmaz, amit egy megfelelő típusú kérdéssel kell 
behelyettesítenünk. Ezt a megoldást HAUSSER dolgozta ki The Logic of Ques
tions and Answers c. cikkében (megjelenik a szerző Linguistic Crossconnections 
c. könyvében). Ugyanitt tárgyalja Hausser a függő kérdéseket is; ez utóbbiakra 
némileg eltérő megoldást ad még L. KABTTUNEN, Syntax and Semantics of 
Questions (Linguistics and Philosophy 1977/1: 3—45). 

Ha már a nem-kijelentő mondatokról esik szó, megjegyezhetjük, hogy 
habár a felszólító mondatokat ismereteink szerint még nem kezelték ebben 
a keretben, az ún. cselekvési logikában ezek megoldhatók. A cselekvési logikát 
pedig be lehet ágyazni Montague modell-elméletébe (vö. P. HAYES, The 
Logic of Action. Machine Intelligence 6. Edinburgh). 

3.10. A kontextus-változó említésével már el is jutottunk a p r a g m a 
t i k á h o z . Montague — B A B H I L L E L Í követve — a pragmatika feladatának 
az indexikus kifejezések kezelését tartja. így nála a pragmatika voltaképpen 
a szemantika része, azzal az eltéréssel, hogy az itt vizsgált kifejezések jelentése 
nem független attól, hogy ki és milyen körülmények között használja őket. 
(Ez a pragmatika-felfogás jóval szűkebb a nyelvészetben megszokottnál.) 
Ezt úgy valósítja meg (pl. Universal Grammar c. munkájában), hogy minden 
lehetséges világon belül különféle használati kontextusokat különböztet meg, 
amelyek pl. a beszélő és hallgató személyét specifikálják. A kérdések kezelése
kor Hausser némileg átalakította ezt a keretet: ún. színhely-leírásokat vezetett 
be, amelyek a föntinél gazdagabb információt tárolnak. Ezt a módosított 
keretet használja föl HAUSSEB a n é v m á s o k tárgyalásában is (How Do 
Pronouns Dénote?, megjelenés alatt a Proceedings of the Third Groningen 
Round Table on Mathematical Linguistics c. kötetben, Académie Press, New 
York). E cikknek két újdonsága van. Az egyik abban áll, hogy az előre-
ill. hátrautaló és a mutatónévmásokat lényegileg azonosnak tartja. A különb-
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ség közöttük csak az, hogy egyik esetben a névmás denotátumát a mondaton 
b e l ü l r ő l rekonstruáljuk, a másik esetben pedig a k ü l s ő kontextusból. 
A harmadik személyű névmást tartalmazó mondatok ugyanis mindig e kétféle 
módon többértelműek. (Az első-második személyűeket természetesen csak 
külső rekonstrukcióval értelmezhetjük; a belső rekonstrukciónak pedig szigorú 
strukturális feltételei vannak, amelyekre ki is tér.) A másik újdonság az, 
hogy köznvéi értékű névmásokat is fölvesz (amelyek a levezetés során jelennek 
csak meg, a kész mondatban nem). így válik lehetővé azoknak a proble
matikus mondatoknak a kezelése, mint pl. Az az idős férfi, aki a feleségének 
adta a fizetését, bölcsebb volt annál a fiatalnál, aki a kedvesének adta azt. Ebben 
a mondatban a fiatal (férfi) köznevet pronominalizál, az azt (ti. a fizetését) 
pedig két helyről rekonstruálandó: a fizetés a mondat elejéről, a birtokviszony 
pedig az imént rekonstruált fiatal férfi-loől. Ugyanezzel a megoldással elemzi 
a my és wiwe-típusú névmásokat is. 

Ebben a felsorolásban természetesen nem térhettünk ki minden tárgyalt 
problémára. Igyekeztünk azokra felhívni a figyelmet, amelyeket vagy többen 
is vizsgáltak, vagy pedig — mint a legutolsó esetben — önmagukban is igen 
érdekesek. További kérdések tárgyalására nézve fölhívjuk az olvasó figyelmét 
például a Theoretical Linguistics c. folyóirat évfolyamaira. 

SZABOLCSI ANNA 

Remarks on Montague Grammar 
by ANNA SZABOLCSI 

The notion of meaning as a basis for constructing the semantic component and 
for checking the significance of syntactic rules has remained underdeveloped in various 
kinds of generative grammars. I t may therefore be revealing for the linguist to get acquint-
ed to Richard Montague's concept of language, based on a model theoretic approach to 
semantics. 

The présent paper provides an informal theoretical introduction to the most fun
damental concepts of Montague's theory as developed in his Universal Grammar and The 
Proper Treatment of Quantification in Ordinary English, liké notions of interprétation, 
model, extension and intension, intensional contexts, meaning postulâtes and synonymy. 
Special attention is paid to the conséquences of this approach with respect to the con
struction of syntax. Those considérations allow us to criticize the heuristic value of the 
notion of dcep structure in generative grammar. 

The sound mathematical background of Montague's theory leaves the possibility 
open for further extensions and modifications arising from either syntactic or semantic 
considérations. 

The last section of the paper briefly reviews the research going on in the direction 
of extending Montague's framework to so fas unsolved linguistic problems. 




