
A magyar mondatok egy szintaktikai modellje 

0. A dolgozat olyan szerkezeti leírást javasol a magyar mondatok szá
mára, mely a topic és fókusz fogalmakon alapul. A dolgozat célja annak meg
mutatása, hogy ez a fajta leírás képes a magyar mondatok felszíni rendjének, 
az egyszerű és összetett, állító, tagadó, kérdő, felszólító, felkiáltó és óhajtó 
mondatok invariáns szerkezetének megragadására, és szabályokba sűríthető, 
formalizálható leírására. A javasolt rendszerbe természetesen illenek bele olyan 
bonyolult problémák is, mint például a kettős tagadás vagy az igekötők helye, 
s a szórendi kérdéseken túl például a személyes névmások kitételének, ill. 
törlésének és a személyes és mutató névmások alternatív használatának sza
bályai. Ez a mondatmodell a magyar nyelvi jelenségek szélesebb körének 
leírására alkalmas, mint a transzformációs generatív nyelvelméletnek a 
magyar nyelvre való közvetlen adaptációja, s az egzaktság magasabb szintjét 
teszi lehetővé, mint a hagyományos grammatikák. 

1. A topic és a fókusz fogalma 
1.1. A topic-comment szerkezet. A talán leggyakrabban előforduló mon

dattípus oly módon közvetít üzenetet a beszélőtől a hallgatónak, hogy egy 
a hallgató számára is adott, ismerős, napirenden lévő fogalommal indul, és 
azután ehhez új mondanivalót fűz; módosítja, kiegészíti a hallgatónak róla 
való információit. Az ilyen mondat kezdő szakaszát, amely tehát egy ismert, 
a beszélő és a hallgató memóriájában egyaránt felszínen levő fogalmat állít 
a figyelem előterébe, topicnak nevezzük. A mondat második része, amely a 
beszélőnek a topicként kiemelt jelenséggel kapcsolatos közlendőjét, azaz a hall
gató számára új információelemeket, s a már ismertek közül a nem topicali-
záltakat tartalmazza, a comment. A topic-comment szerkezet jelölt eleme, 
a topic, pontosabban így definiálható: A t o p i c o l y a n b e v e z e t ő , 
f i g y e l e m f e l k e l t ő , i l l . á t k ö t ő , s z ö v e g t e r e m t ő s z e r e p ű , 
n o m i n á l i s é s/v a g y a d v e r b i á l i s m o n d a t k e z d ő r é s z , 
m e l y a m o n d a t b a n k i f e j e z e t t á l l í t á s v a l a m e l y a 
h a l l g a t ó s z á m á r a i s i s m e r t s z e r e p l ő j é t é s/v a g y k ö r ü l 
m é n y é t h e l y e z i e l ő t é r b e . A topic formailag is megkülönböztet
hető (nyelvenként eltérő módon) a mondat második részétől, ill. a topic nél
küli mondatok mondatkezdő elemétől. 

E mondatszerkezet megsejtését H E N R I W E I L 1844-es De l'ordre des mots 
dans les langues anciennes comparées aux langues modernes című művének 
tulajdonítja a nyelvtudomány, a szerkezet elemeinek világos elkülönítését és 
p s z i c h o l ó g i a i a l á n yként és á l l í t m á n yként való megnevezését 
pedig GEORG VON GABELENTZ 1869-ben és 1875-ben megjelent tanulmányai-

1 Nyelvtudományi Közlemények 80/2. 
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nak. Pedig az effajta, ún. aktuális mondattagolás jellemzésében és a mondat
tagok megvenezésében nem Gabelentzé, hanem BRASSAI SÁMUELé az elsőség 
érdeme, aki már 1852-ben felolvasott és 1860—65 között kinyomtatott aka
démiai előadásában leírta a világ eltérő eredetű, szerkezetű, szórendű nyelvei
ben megfigyelhető, az általa i n c h o a t i v u mnak és z ö mnek nevezett 
elemekből felépülő jellegzetes mondatszerkezetet (1. BRASSAI 1860, 1863—65). 
BRASSAI elmélete nem került bele a nemzetközi nyelvészeti köztudatba, sőt 
a magyarországiba is kevéssé. Gabelentz pszichológiai alany és állítmány fogal
mai ugyan széles körben elterjedtek, többek között W. W U N D T , H. PAUL és 
P H . W E G E N E R is élt velük, azonban mégsem jutott nekik lényeges szerep 
a nyelvleírásban. A 20. század harmincas éveitől elsősorban (sőt a hatvanas 
évek közepéig szinte kizárólag) a cseh nyelvészek: MATHESIUS, majd D A N E § , 
FIRBAS, SGALL, HAJICOVA, BENESOVA foglalkoztak az aktuális mondattagolás 
vizsgálatával. Érdeklődésük középpontjában az általuk t é m a - r é m ának, 
ill. koncepciójuk változása folytán t o p i c - c o m m e n tnek, majd t o p i c 
f ó k u s znak nevezett mondatszerkezet kommunikatív, szöveg-teremtő funk
ciója, szemantikai jelentősége, majd az aktuális mondattagolásnak generatív 
szemantikai nyelvmodelljükbe való beépítése állt. A hatvanas évek közepétől 
a cseh iskola munkássága mellett, tőle befolyásolva többek között magyar 
( E L E K F I 1964, 1968; DEZSŐ-SZÉPE 1967), angol (LYONS 1966; HALLIDAY 1967), 
svéd (DAHL 1969), amerikai (CHAFE 1970) tanulmányok is jelezték az aktuális 
mondattagolás iránti érdeklődés megélénkülését, és szintaktikai, fonológiai, 
logikai, pszichológiai, tipológiai szempontokkal való kiszélesedését. A hetvenes 
évek elejétől a topic-comment kutatás minőségileg új szakasza kezdődött: 
számos nyelvről (pl. a japánról, koreairól, a burmai lahuról és lisuról) bebizo
nyosodott, hogy a topic-comment tagolást morfológiailag, tehát egyértelműen 
és félreérthetetlenül jelöli, s így ezek vizsgálata alapján lehetővé vált (legalábbis 
elméletileg) e korábban meglehetősen intuitíve kezelt, sokféleképpen értelme
zett fogalmak pontos meghatározása, fonológiai, szintaktikai, szemantikai és 
kommunikatív jellemzése (1. K U N O 1972; KURODA 1972; Li—THOMPSON 1976). 
Kiderült, hogy a világ nyelveinek jelentős részében a mondatok felszíni for
mája nem, vagy nem elsősorban az alany-állítmány, hanem a topic-comment 
szerkezetre épül, sőt a topic-comment viszonylagos súlya jellegzetes, tipoló-
giailag is releváns kölcsön viszonyban van az adott nyelv egész szintaktikai 
szerkezetével (vö. Li—THOMPSON 1976; Li 1976), valamint a nyelv történeti 
fejlődésének adott stádiumával (vö. LEHMANN 1976). Az is bebizonyosult, 
hogy a topic-comment szerkezet több, mint a mondat 'aktuális', a kommu
nikáció szempontjaihoz, a kontextushoz igazodó szerveződése; valójában a 
mondat logikai szerkezetének a megnyilvánulása (vö. KURODA 1972; É. Kiss 
1976a). 

A topic-comment szerkezetnek a topic a jelölt, nemcsak kommunikatív 
szempontból, hanem fonológiai lag, szintaktikai lag és szemantikailag is kö
rülhatárolható tagja. A topicot az alábbi leglényegesebb tulajdonságok jellem
zik: 

a) Mindig mondatkezdő helyzetben fordul elő. Emellett bizonyos nyelvek
ben, például a japánban és a koreaiban morféma, másokban, például a kínai
ban a mondat szórendi típusa, a magyarban és az angolban pedig jellegzetes 
intonáció jelöli — mind a magyarban, mind az angolban hangsúlyok nélküli, 
közepes hangmagasságú, viszonylag egyenletes beszéddallam. (A példamonda
tokban a topicot jelző T ezt a tipikus topic-intonációt is kívánja jelölni.) 
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b) A topic mind a beszélő, mind a hallgató számára ismert, mégpedig vagy 
a környezetben adott, vagy a társalgásban már felmerült fogalmat állít elő
térbe. A kontextus alapján topikalizált mondatrész nem szükségszerűen hang
zott el korábban azonos formában; az is elég ismertként való előtérbe állítá
sához, ha valamely konceptuális, szemantikai alapeleme már felidéződött egy 
vele szinonim, ellentétes, rész-egész, specifikus-általános stb. viszonyban álló, 
vagy őt valamilyen módon implikáló szó vagy kifejezés kapcsán. Pl. 

(1) Benny Goodman koncertet adott Budapesten. \^A jegyek] két óra alatt 
elfogytak. 
c) Topic funkcióban általában névszó, határozószó, vagy alárendelő 

mellékmondat szerepel. Minthogy a topic a valóságos- vagy szövegkörnyezetből 
már ismert személyre, tárgyra vagy jelenségre utal, az adott szituációban 
egyértelműen meghatározott, egyedi referenciájú kifejezés kell, hogy legyen — 
tehát a topikalizált névszó általában határozott névelős főnév, vagy személyes, 
mutató vagy vonatkozó névmás. Ritkán határozatlan névelős főnév is elő
fordul topicként, azaz mondatkezdő helyzetben, topic-intonációval, de ilyen
kor a névelő jelentése valójában nem határozatlan, hanem általános (2), vagy 
'részben meghatározott', azaz egy meghatározott halmaz határozatlan ele
mére vonatkozó (3): , 

(2) \^Egy irodalmár] nem használna ilyen kifejezéseket. 
(3) A fénykép családunkat ábrázolja. [iEgy bátyám] lemaradt róla. ( = egyik 

bátyám) 
A topic nem áll mindig csupán egyetlen mondatrészből; gyakori például, 

hogy mind egy anaforikusan, mind egy kontextuálisan adott elemet előtérbe 
állítunk a mondatban. Pl. 

(4) ["[Mari tegnap] eltörte a lábát. 
d) A topic funkció értelmileg tartalmazza a topikalizált elem létezését. 

Hogy itt nem csupán a határozott leírásokkal együtt járó egzisztenciális elő
feltevésről van szó, a következő jól ismert példa is mutatja: Ha egy mondat 
két egyaránt határozott leírást tartalmaz, annak a dolognak a létezését 
vesszük biztosra, amelyre a topic helyzetben levő kifejezést vonatkozik, azaz 
(5) aj-ban a Charles de Gaulle-ét, (5) b)-hen Franciaország királyáét. 

(5) a) [^Charles de Gaulle] Franciaország királya. 
(5) b) [TFranciaország királya] Charles de Gaulle. 

A topic funkcióval együtt járó egzisztenciális előfeltevésre vagy kvantorra 
mutat az a tény is, hogy nincs negatív topic. Ha egy eredetileg topic-comment 
szerkezetű mondat topicját tagadjuk, az elveszti jellegzetes topic-intonációját, 
és a mondat sorrendjében is eggyel hátrább, a commentbe, az ige előtti helyre 
kerül. 

(6) a) [TA cikket] [cholnapra kell elolvasni.] 
b) [cNem a cikket kell holnapra elolvasni.] 

1.2. Fókusz és előfeltevés. A fókuszra és előfeltevésre való mondat
tagolás a mondatnak új és régi, azaz a hallgató által nem ismert, és a beszélő 
és a hallgató által egyaránt ismert információt hordozó részekre való fel
bontását jelenti. A fókusz és előfeltevés, bár a felszínen állhatnak egymás 
után, nem lineárisan egymást követő mondatrészek, hanem az előfeltevés 

1* 
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körülveszi a fókuszt. Pontosabban az előfeltevés az állítás olyan megfelelőjével 
azonos, melyben az új információ, azaz a fókusz helyén ismeretlen értékű vál
tozó áll. A fókusz-előfeltevés felosztás a topic-comment szerkezetnek a kuta
tások kevésbé homogén korszakában használatos egyik értelmezéséből önálló
sult. (Ezt az interpretációt képviselte többek között a cseh iskola számos 
tagja, LYONS (1966) és E L B K F I (1964, 1968, 1975) is.) 

A fókusz-előfeltevés különösen két elméletben játszik kitüntetett szere
pet: a transzformációs generatív grammatikában (1. CHOMSKY 1970; JACKBN
DOFF 1972), valamint a mai Prágai Iskola elméletében, amelyben a topic-
comment tagolásnak az 1.1. alatt kifejtettekhez hasonló értelmezése csúszott 
á t a transzformációs generatív grammatika fókusz-előfeltevés fogalmaival 
gyakorlatilag egybeeső értelmezésbe; ennek jele volt a téma-réma, ül. topic-
comment terminusoknak topic-fókusszal való felváltása. 

A ma legáltalánosabb felfogás és e dolgozat értelmezése szerint is a topic-
comment és fókusz-előfeltevés szerkezet úgy viszonyUk egymáshoz, hogy a 
topic része az előfeltevésnek, a fókusz pedig a commentnek. A topic és elő
feltevés, valamint a fókusz és comment esetleg egybe is eshetik, de csak rövid 
mondat esetén, hiszen általában csupán egy vagy két ismert információelemet 
állítunk topickónt a mondat élére és ezzel a figyelem előterébe, s ha több 
ismert információelem is van a mondatban, azok a fókusszal együtt a com-
mentbe kerülnek. 

Míg a topic egyetemes jellemzéséhez fonológiai, szintaktikai és szeman
tikai fogódzók is rendelkezésünkre állnak, a fókusz-előfeltevés szerkezet jelölt 
tagja, a fókusz, csak kommunikatív szinten, mint a mondat új információt 
hordozó eleme látszik általánosíthatónak. A fókusz meghatározására mind 
CHOMSKY, mind a cseh iskola kérdés-tesztet alkalmaz. CHOMSKY tesztje: ha 
olyan eldöntendő kérdést teszünk fel, amelyre az adott mondat szolgál tagadó 
természetes válaszul, a válaszmondatnak az a része a fókusz, amely különbözik 
a kérdéstől. Pl. 

(7) Tavaly télen a Bükkben síeltél ? 
Nem, (tavaly télen) a Mátrában (síeltem). 

A cseh iskola kérdéstesztje: tegyünk fel egy olyan kiegészítendő kérdést, 
amelyre az adott mondat a természetes válasz. A válaszban az a rész alkotja 
a fókuszt, amelyre rákérdeztünk. 

(8) Hol síeltél tavaly télen ? 
A Mátrában (síeltem tavaly télen). 

Ezek a fókusz-tesztek a magyarban még szemléletesebbek, mint az angolban, 
hiszen a magyarban a „mély" válaszból minden törlődik, csak a fókusz nem. 

Talán nem nyelv-specifikus sajátság a fókusznak azon mind az angolban, 
mind a magyarban megfigyelhető tulajdonsága sem, hogy két szintaktikailag, 
fonológiailag és szemantikailag is megkülönböztethető, talán legtalálóbban 
t e r m é s z e t e s és n y o m a t é k o s f ó k u s znak nevezhető al-esetre 
oszlik. Vessük össze a következő két mondatot: 

(9) á) János fának rohant a barátja kocsijával az országúton. 
b) János a barátja kocsijával rohant fának az országúton. 

Az a) mondatban a fókusz kiterjedése nem egyértelmű: a mondat természetes 
válasz lehet mind a négy következő kérdésre: 
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(10) a) Minek rohant János a barátja kocsijával az országúton? 
[sFának.] 

b) Mit csinált János a barátja kocsijával az országúton ? 
[pFának rohant.] 

c) Mi történt Jánossal az országúton ? 
[pFának rohant a barátja kocsijával.] 

d) Mi történt Jánossal ? 
[pFának rohant a barátja kocsijával az országúton.'] 

A (9) b) mondatban a fókusz csupán a főhangsúlyos szót magába foglaló N P 
határain belül többértelmű; a mondat a következő kérdésekre szolgálhat fele
letül: 
(11) a) Kinek a kocsijával rohant János fának az országúton ? 

[-pA barátjáéval.] 
b) Mivel rohant János fának az országúton ? 

[jpA barátja kocsijával.] 

(9) a^-ban a fának hangsúlya nem kiugró; a barátja kocsijával és az országúton 
is kap másodlagos hangsúlyt. (9) b)-hen a barátja az egyetlen hangsúlyozott 
elem. 

(9) a) jelentése azonos a mondatrészei jelentésének Összegével. (9) b) 
ezen felül minden olyan mondat tagadását is jelenti, amelyben az adott fó
kusztól különböző elem egészíti ki a mondatban rejlő előfeltevést. (9) a) meg
engedi (12) a)-t, azaz azt a tényt, hogy János a barátja kocsija mellett a 
magáéval is karambolozott, (9) b) azonban kizárja (12) b) lehetőségét: 
(12) a) János fának rohant a Trabantjával az országúton. 

b) János a Trabantjával rohant fának az országúton. 

(9) b) kontrasztív jellegű, tehát mintegy szembeállítja a fókuszként kiemelt 
kifejezést a mondat egyéb részei által hordozott előfeltevést kielégíteni képes 
elemek szemantikai osztályának összes többi tagjával. Univerzálisan kvanti-
fikált kifejezés éppen ezért nem lehet nyomatékos fókusz, hiszen nem volna 
értelme egy osztály minden elemét szembeállítani nullával. Pl. 
(13) *'János mindegyik kocsijával rohant fának az országúton. 

(9) a) nem egyértelmű kiterjedésű, nem kiemelten hangsúlyos, nem 
kontrasztív jelentésű fókusza természetes fókusz; (9) b) viszonylag egyértelmű 
kiterjedésű, kiemelten hangsúlyos, szembeállítást implikáló fókusza nyoma
tékos fókusz. 

2. Topic és fókusz a magyar mondatok szintaktikai szerkezetében 
A magyar mondatoknak a topic és fókusz fogalmakra épülő szintaktikai 

leírásához a dolgozat szerzőjének Li és THOMPSON következő megállapításai 
adtak ötletet: ,,A nyelvek különbözhetnek mondatszerkesztő stratégiájukban 
a topic és alany fogalmak prominenciája szerint . . . Valójában minden általunk 
megvizsgált nyelv rendelkezik topic-comment szerkezettel, és bár az alany-
állítmány szerkezet nincs meg minden nyelvben, a legtöbb topic-prominens 
nyelvben van mód az alany azonosítására. Tipológiai állításunk mindössze 
annyi, hogy egyes nyelvek teljesebben leírhatók, ha a topic fogalmát vesszük 
alapvetőnek, más nyelvek viszont teljesebben leírhatók, ha az alany fogalmát 
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vesszük alapvetőnek. Ez annak a következménye, hogy egy nyelv számos 
szerkezeti sajátsága magyarázható azon az alapon, hogy vajon mondatainak 
alapstruktúrája alany-állítmány ként, vagy topic-commentként elemezhető-e" 
(Li—THOMPSON 1976. 559—560). 

Ha a dolgozat szerzője korábban jobban ismerte volna a magyar nyel
vészet történetét, ezekhez a tanulságokhoz Brassai Sámuel olvasása révén is 
eljuthatott volna. Brassai már a múlt század közepén megállapította, hogy 
az ige argumentumai, azaz .ihatárzói" közül a nominatívusznak a mondat
szerkezetben való kitüntetet t szerepe csupán egy nyelvtípusra jellemző saját
ság. Az ismert nyelvek szélesebb körére, talán valamennyi ismert nyelvre 
jellemző viszont, hogy mondataik élén többnyire olyan igehatárzó áll, mely 
,,a mondat értelmének a halló felfogásában mintegy alapot vet, tehát figyel
tető, előre késztető, a halló szellemi működését a szólóéval összekapcsolja . . .-" 
Az ilyen igehatárzó „a mondat céljának megfelelőleg előre készítő szerepet 
visel, és inchoativum név alatt az illető nyelvekben a mondatnak lényeges és 
jellemző részét teszi" (BRASSAI 1860. 341, 347). 

Brassai azt is felfedezte, hogy az inchoativum a különböző nyelvekben 
eltérő módon valósul meg, és eltérő szintaktikai szerepet játszik, sőt Linél és 
Thompsonnál egy lépéssel tovább menve arra is rájött, hogy ,,a nyúgot-európai 
nyelvek (ú. m. a román család, új német család, angol) subjectumai vagyis 
nominativusai az 'inchoativum' eszméjének megfelelnek, tisztét betöltik" 
(uo. 342). 

Ha Brassai nyomdokain haladva a magyar mondatok szintaktikai 
leírásában nem az alany-állítmány szerkezetet, hanem a topic-comment tago
lást ós a fókusz fogalmát vesszük alapul, a magyar szintaxis olyan nagy proble
matikus területei válnak adekvátan leírhatóvá, akár formalizálhatóvá is, 
amelyeket az indo-európai modellt követő grammatikák nem tudtak sziszte
matikusan, a maguk rendszerszerűségében megragadni. 

2.1. A magyar szórend. Azt a kifejezést, hogy a magyar 'szabad szó
rendű' nyelv, a nyelvészek mindig is metaforaként használták, hiszen bár egy 
magyar mondat szavai számos megengedhető kombinációban előfordulhatnak, 
nagy a meg nem engedett kombinációk száma is, és a megengedett kombi
nációk többsége sem azonos jelentésű. Ezek a tények inkább valamilyen alap
vető rendre, mint szabadságra utalnak. Ennek a felszín alatti rendnek szám
talan részletét, empirikus tényét leírták már: a szószerkezetek belső sorrendjét 
pl. D E M E LÁSZLÓ (1962); az igekötők helyét ARANY JÁNOS (1873, 1889), 
JOANNOVICS GYÖRGY (1887—1888), K I C S K A E M I L (1890—1893,1902), SIMONYI 
ZSIGMOND (1903) ,MOLECZ BÉLA (1915); a szórend és a hangsúly, hanglejtés 
összefüggéseit FOGARASI JÁNOS (1860), BRASSAI SÁMUEL (1863—1865, 1888), 
JOANNOVICS GYÖRGY (1887 — 1888), D E M E LÁSZLÓ (1962), DEZSŐ LÁSZLÓ (1965), 
K I E F E R FERENC (1967), E L E K F I LÁSZLÓ (1968), KOZMA E N D R E (1976) stb. 
— még sincsenek olyan generatív jellegű szórendi szabályaink, melyek képessé 
tennének egy idegen anyanyelvű beszélőt helyes, a szituációnak megfelelő 
magyar mondatok szerkesztésére. 

Ehhez a követelményhez (és a dolgozatban kifejtendő szórendi szabá
lyokhoz) Brassai Sámuel alapjaiban ma is érvényes, csak részleteiben nem 
kidolgozott szórend-elmélete áll legközelebb. Brassai a következő főbb pon
tokból álló 'algoritmust' adja a magyar mondatok megszerkesztéséhez: 
(Az i n c h o a t i v u m t o p i cnak, a z ö m c o m m e n tnek, a j e l z ő 
f ó k u s znak értendő.) 
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1. A mondat részei részint tudott , részint tudandó eszméket jelölnek. 
2. A tudottak és tudandók megkülönböztetésére mintegy gépies esz

közül a feltehető kérdés szolgál külön-külön minden mondatra nézve. 
3. A mondat inchoativumból és zömből, vagy csak zömből áll. A zöm 

első szava nyomósít va van. 
4. A tudandók helye lényegesen és kirekesztőleg a mondatzöm. 
5. A tudandókat rendszerint accentuáljuk. 
6. Az ige csak akkor kap okvetlenül és mellőzhetetlenül accentust, 

mikor maga egyedül jeleli a tudandó eszmét. 
7. A tudandó határzók közül csak egy járulhat az ige eleibe mint jelző, 

a többinek mind hátul a helye, szükséges egészítvény vagy egészítvények 
képében. 

8. Ha csak egy tudandó határzó van, és az ige vagy tudott , vagy ha 
tudandó, nem eléggé praegnans értelmű, a hatarzót jelzőnek, nem pedig 
egószítvénynek tesszük. 

9. Ugyanannak, ha a határzó nem annyira magában, mint csak az 
igéhez való viszonyában új vagy érdekes. 

10. Ellenben, ha mind az ige, mind a határzó mindenik a maga erején 
fontos és jellemző, inkább egészítvónynek illik a határzó. 

11. A tudot tak részint az inchoativumban, részint a mondatzömben 
(az ige után) foglalhatnak helyet. 

12. Amely eszmék a mondatzöm értelmének mellőzhetetlen alapul, szoros 
feltételül szolgálnak, azok kifejezéseit inchoativumba helyezzük. 

13. Amelyek a mondatzömmel lazább viszonyban vannak s inkább 
mellékes körülményeknek tekinthetők, az egészítvények közt lelhetnek helyet 
(BRASSAI 1863-65 . 297—306). 

Brassai idézett megfigyeléseivel összhangban, de mai terminológiával 
élve a magyar mondatok alapszerkezete a következő módon ábrázolható: 
(14) ( [ T X ] ) [ C [ F V ] W ] 

A topic nem kötelező mivoltát jelző zárójelet feloldva az alábbi két szórendi 
alaptípus különböztethető meg: 
(14) a) [T X] [Q[E y]w] 

b) [c[py]w]j 

Tehát az elemek rendjót a mondatban kommunikatív-logikai funkciójuk hatá
rozza meg. A kommunikatív-logikai szerkezet elsősorban a mondat fonológiai 
szintjén érzékelhető. A (14) a) típusban a topic elkülönül a commenttől: 
viszonylag egyenletes, közepes hangmagasságú, erős hangsúlyok nélküli dal
lam jellemzi; a comment viszont ereszkedő intonációval ejtődik, mégpedig 
oly módon, hogy a főhangsúly ós többnyire a hangmagasság-csökkenés zöme is 
a kommunikatív szempontból legnyomatékosabb első elemre, a fókuszra esik 
benne. 

(U)a')[T x l t ^ y l w z] 

A b tipusban csak a comment re jellemző ereszkedő dallam 

van jelen; 

Itt) b-)[c\F y] w z] 
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Ami a mondatrészek, ill. szófajok helyét illeti e kommunikatív-logikai 
szerkezetben, a (14) a) típusban az ige (illetve névszói állítmány esetén az 
állítmányi névszó) általában a harmadik, a (14) b) típusban általában a máso
dik változó helyén áll. H a azonban az ige a legsúlyosabb elem a mondatban, 
egy hellyel előbbre, fókusz pozícióba kerül. 

A (14) a) típus topic funkciójú változójának a helyét az ige bármely 
argumentuma betöltheti — ha ismert információt közöl, csak maga az ige nem; 
így az alany: 
(15) a) [?A zsűri] tíz pontot adott tegnap Nadiának a versenyen. 

tárgy: 
(15) b) [TTÍZ pontot] tegnap adott a zsűri Nadiának a versenyen. 

részeshatározó : 
(15) c) [^Nadiának] tegnap adott a zsűri tíz pontot a versenyen. 

időhatározó: 
(15) d) [^Tegnap] tíz pontot adott a zsűri Nadiának a versenyen. 

helyhatározó: 
(15) e) [yA versenyen] tíz pontot adott tegnap a zsűri Nadiának. 

helyhatározóként szereplő igekötő: 

(16) [TM] nem akarok még menni. 

módhatározó : 

(17) [TJ<5Z] nincs időm megcsinálni. 

okhatározó: 
(18) [iEmiatt] nem érdemes szomorkodni. 

A névszói állítmány is topikalizálható: 

állítmányi melléknév: 

(19) [TBeteg] még soha életében nem volt. 

állítmányi főnév: 
(20) [TOrvos] nem szeretnék lenni. 

Alárendelő mellékmondatok is szerepelhetnek topic funkcióban, topic -
intonációval, pl. 

alanyi mellékmondat: 
(21) [TKi korán kel,] aranyat lel. 

határozói mellékmondat: 
(22) [^Amikorra kiértek a mezőre,] már meleg volt. 

(Természetesen az alárendelő mellékmondatban magában is megkülönböztet
hető topic és fókusz: 
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[TKÍ] [pkorán] kel 
[^Amikorra] [pki] értek a mezőre 

Az alárendelő mellékmondat fókusza azonban fonologiailag kevésbé prominens, 
mint a főmondate, különösen ha a mellékmondat topic-helyzetben van, amely 
nem enged meg erős hangsúlyt és nagy hangmagasság-ingadozást.) 

A comment leghangsúlyosabb első helyét, mely általában az ige előtti, 
ill. pontosabban az állítmány előtti hely, a mondatrészek még szélesebb köre 
betöltheti: nemcsak az ige bármely argumentuma, hanem maga az ige is. 

A comment, sőt az egész mondat e leghangsúlyosabb helyén álló kifeje
zést fókusznak fogjuk nevezni, bár ez nem okvetlenül felel meg a chomskyi és 
jackendoffi értelemben vet t fókusznak, hiszen az, ha nem nyomatékos fókusz
ról van szó, a comment egészére is kiterjedhet. A standard szóhasználattól 
való eltérésnek azonban aligha lesznek jelentős következményei, hiszen a 
magyarban mindenképpen a comment első, leghangsúlyosabb elemének van 
releváns szintaktikai szerepe, akár egyedül hordoz új információt a mondatban, 
akár nem. Egyébként is, a preverbális kifejezés természetes fókusz esetén is 
lehetséges (minimális) kiterjedése volna a chomskyi és jackendoffi értelemben 
vett fókusznak (vö. (9) a)). 

A következő mondatrészek foglalhatnak el fókusz pozíciót: 
az ige bármely argumentuma: 
(23) a) Tegnap [^Lengyelország] nyert Dánia ellen a döntőben. 

b) Tegnap [FDánia ellen] nyert Lengyelország a döntőben. 
c) Tegnap [pa döntőben] nyert Lengyelország Dánia ellen. 
d) Lengyelország [ptegnap] nyert Dánia ellen a döntőben. 

(köztük az igekötő is: 
(24) Lengyelország [vmeg]nyerte a meccset.) 

összetett állítmány névszói része: 
(25) A lengyelek [pgyorsak] voltak. 

ige, vagy névszói állítmány: 
(26) Lengyelország [pnyert] a döntőben. 
(27) Varsó [^Lengyelország fővárosa.] 

bármilyen tagadott mondatrész: 
(28) Tegnap [pnem Lengyelország] nyert a döntőben. 
(29) Lengyelország [^nem nyert] a döntőben. 

A különféle mondatrészek bizonyos mértékig rendezve vannak a fókusz-
szerepre való elérhetőségük tekintetében. Vessük össze a következő monda
tokat (ügyelve a T-vel és F-fel jelzett mondatrészek megfelelő intonációjára) : 
(30) (i) *[TPéter] [pjött] meg. 

(ii) [xPéter] [pmeg]jött. 
(iii) *[TPéter] [¥meg]jött későn. 
(iv) [TPéter] [pkésőn] jött meg. 
(v) *[pKésőn] jött meg nem Péter. 
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(vi) [yNem Péter"] jött meg későn. 
(vii) *[FÍVem jött] meg Péter, nem Pál. 

(viii) [^Péter] nem jött meg, nem Pál. 

E mondatsor azt mutatja, hogy valamely mondatban az az elem érhető el 
fókusz szerepre, mely az i g e , a h o z z á t a r t o z ó i g e k ö t ő , n e g a 
t í v é r t e l m ű h a t á r o z ó , t a g a d o t t m o n d a t r é s z és e l l e n -
t é t e z e t t m o n d a t r é s z sorban a leg jobboldalibb helyet foglalja el. 

A tárgyas ige determinálátlan tárgya és a tárgyatlan ige determinálatlan 
határozóragos névszói bővítménye is megelőzi az igét a fókusz-szerepre való 
elérhetőség tekintetében, valamint a predikatív főnév és melléknév is meg
előzi a kopulát (hacsak nincs az ige, ül. a kopula ellentétezve) : 

(31) (i) *[?Péter] [volvas] levelet. 
(ii) [TPéter] [^levelet] olvas. 

(32) (i) *[TPéíer] [vment] moziba. 
(ii) l^Péter] [^moziba] ment. 

(33) (i) *[TPéter] [¥lesz] orvos. 
(ii) [TPéter] [^orvos] lesz. 

A magyar mondatokban az ige (ül. a névszói állítmány) után a mondat
részek sorrendje szabad; az ige utáni szórendnek nincs szemantikai vagy kon-
textuális jelentősége. 

A magyart az SVO szórendi típus felé fejlődő, alapjaiban SOV típusú 
nyelvnek tartják. (Li—THOMPSON (1976) és LEHMANN (1976) vizsgálatai sze
rint is a topicnak a mondatszerkezetben való prominenciája SOV alapszó
renddel jár együtt.) Ha azonban az SOV-t tennénk föl a mondattagok mély
szerkezeti sorrendjének is, teljesen a d h o c és rendszertelen előre- és hátra
mozgató transzformációs szabályokra volna szükségünk pl. a következő fel
színi szerkezetek előállításához: 

OSV (? SOV ) AdvSVO OVSAdv 
OVS (? SOV ) AdvOVS VSOAdv 
SVO (? SOV*) SAdvVO VAdvSO 
VSO (? SOV ) SOVAdv stb. 
VOS (? SOV ) OAdvVS 

Ilyen változatos felszíni szerkezetek csak kétfajta mély formációból vezethe
tők le: az ige ós argumentumainak rendezetlen halmazából, vagy egy VSO 
mélyszerkezetből. Ha az utóbbi, vonzóbb lehetőséget tesszük fel, a magyar 
mondatok déri vációja a következőféleképpen volna ábrázolható: 
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M, M' és M" a levezetés egymást követő állomásait jelölik. Az F csomópontnak 
az M valamely elemével való betöltése kötelező; a T betöltése szabadon válasz
tott . A V mögött maradó elemek felcserélhetők egymással. 

Az M belső szerkezetének megállapítása további kutatást igényelne. 
Mindenesetre valószínűnek látszik, hogy a V és Vmod, azaz az ige és ige
módosító között szorosabb kapcsolat van: talán VP-t alkotnak együtt. A Vmod 
alaptípusának az igekötőt tekintjük, de feltehetőleg a tárgyas igék determi-
nálatlan tárgya és a tárgyatlan igék determinálatlan határozóragos névszói 
bővítménye is igemódosítóként írható le legcélszerűbben. Az igekötő és e 
determinálatlan bővítmények azonos módon viselkednek a hangsúlyozás és 
intonáció szempontjából; azonos az igéhez való szemantikai viszonyuk (nem 
rendelkeznek meghatározott, önálló referenciával, hanem csak az ige jelentés
tartalmát egészítik ki bizonyos szemantikai jegyekkel); és az esetek túlnyomó 
többségében azonos szórendi helyük, szintaktikai viselkedésük is. Hogy az ige
kötő és az effajta determinálatlan bővítmények hasonló funkciót töltenek be, 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy többnyire nem fordulnak elő együtt, 
egyazon mondaton belül. Pl. 

(34) a) János autóba ült. 
b) János heült egy autóba. 
c) János autóba ült be (emfatikus, jelölt mondattípus) 
d) *János heült autóba. 

(35) a) János töltöttkáposztát evett. 
b) János megevett egy töltöttkáposztát. 
c) *János töltöttkáposztát evett meg. 
d) *János megevett töltöttkáposztát. 

A magyarban egy szintaktikai mondatmodellnek az az első próbaköve, 
hogy alkalmas-e a magyar felszíni szórend legszabálytalanabb jelenségének: 
az igekötők helyének rendszerszerű leírására. Az igekötőnek a következő 
mondatokban elfoglalt helye egyenesen következik a fent javasolt mondatszer
kezet-leírásból: 

(36) a) Zsuzsi megtanulta a verset. 
b) Zsuzsi a verset tanulta meg. 
c) Zsuzsi nem tanulta meg a verset. 
d) Zsuzsi nem tanulta a verset meg. 
e) Zsuzsi meg akarta tanulni a verset. 
f) Zsuzsi a verset akarta megtanulni. 
g) Zsuzsi nem akarta a verset megtanulni. 
h) Zsuzsi nem megtanulta a verset, {csak tanulta.) 

Mindezeknek a mondatoknak az alapszerkezete azonos; csupán annyiban 
különböznek, hogy a T-t és az F-et — a mondanivaló logikai ós kommuni
katív szerveződésének megfelelően — az M különböző elemei töltik be bennük. 
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A d) levezetése ugyanolyan, mint a c)-é, kivéve, hogy a d)-hen ige utáni csere
bere (,,scrambling") is történik. 

b') M" 

A fókusz-szerepre való elérhetőség szabályainak megfelelően 

a tagadott mondatrész került a fókuszba. 

Zsuzsi 

V Pref Inf Subj Obj 
akar ta / tanuln j^-^ a verset 

AV a ragozott igealak helye a mondatban, tehát i t t az akar segéd-

f i " " Í9e'é-

Prêt Inf Subj Obj 
t a n u l n j x ^ a verset 

Itt az igekötőt tagadjuk, tehát az foglal ja el a fókusz pozí

ciót a tagadószóval együtt. 
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Szabályosan viselkedik az igekötő a következő mondatokban is. Ezekben 
olyan fókuszáló hatású operátorok módosítják, melyek mindig közvetlenül 
mögötte állnak a módosított elemnek, ill. körülveszik. 
(37) a) Zsuzsi meg is tanulta a verset. 

b) Zsuzsi meg sem tanulta a verset. 
c) Zsuzsi még meg is tanulta a verset. 
d) Zsuzsi akár meg is tanulja a verset. 

Vö; 
(38) a) Zsuzsi most is tanul. 

b) Zsuzsi most sem tanul. 
c) Zsuzsi még most is tanul. 
d) Zsuzsi akár most is tanul. 

Az igekötőkkel kapcsolatos egyetlen rendhagyó jelenséget a következő 
szemantikailag rokon, szerkezetileg különböző mondatpárokkal lehetne bemu
ta tn i : 
(39) a 

b 
(40) a 

b 
(41) a 

b 
(42) a 

b 

Zsuzsi mindig megtanulja a leckét. 
Zsuzsi ritkán tanulja meg a leckét. 
Zsuzsi jól megtanulta a leckét. 
Zsuzsi rosszul tanulta meg a leckét. 
Zsuzsi számos verset megtanult kívülről. 
Zsuzsi kevés verset tanult meg kívülről. 
Zsuzsi az Anyám tyúkját is megtanulta. 
Zsuzsi az Anyám tyúkját sem tanulta meg. 

A negatív értelmű határozót, vagy negatívan kvantifikált, ill. sem-mel módo
sított NP-t tartalmazó b) mondatok szabályos szerkezetűek. Kötelező bennük 
az igekötő ige utáni helyzete, hiszen a negatív értelmű határozó vagy N P 
könnyebben elérhető fókusz szerepre, mint az igekötő. 

A pozitív határozószót, valamint pozitívan kvantifikált vagy issel módo
sított NP-t tartalmazó a) mondatok szórendje (T + NP/Adv -f- Pref + V) 
viszont eltér a magyar mondatok szokásos szerkezetétől. Hogy pontosabbak 
legyünk, az univerzálisan kvantifikált és csupán pozitívan kvantifikált mon
datok viselkedése között kis különbség figyelhető meg: az előbbiek egyáltalán 
nem engedik meg a szabályos T + NP/Adv + V -f Pref sorrendet, az utób
biak viszont igen, abban az esetben, ha a pozitív főnév vagy határozó szembe 
van állítva valamivel. Az univerzálisan kvantifikált kifejezésekkel azonos 
módon viselkednek az issel [még . . . issel, akár . . . issel) módosított főnevek is. 
Vö. 
(43) a 

b 
(44) a 

b 
(45) a 

b 
(46) a 

b 
(47) a 

b 

Zsuzsi mindig megtanulja a leckét. 
*Zsuzsi mindig tanulja meg a leckét. 
Zsuzsi minden feladatot megold. 

* Zsuzsi minden feladatot old meg. 
Zsuzsi bármelyik feladatot megoldja. 

*Zsuzsi bármelyik feladatot oldja meg. 
Zsuzsi gyakran megtanulja a leckét. 
Zsuzsi gyakran tanulja meg a leckét, Mari ritkán. 
Zsuzsi sok feladatot megold. 
Zsuzsi sok feladatot old meg, Mari keveset. 
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(48) a) Zsuzsi az Anyám tyúkját is megtanulta. 
b) *Zsuzsi az Anyám tyúkját is tanulta meg. 

Az olyan kvantorok esetén, amelyekben nincs pozitív vagy negatív értékelést 
kifejező szemantikai jegy, a kifejezés semleges (esetleg negatív), vagy pozitív 
értelmezése az ige és igekötő sorrendjétől függ. Pl. 
(49) a) János négy töltöttkáposztát evett meg — a jelölt dolog pontot mennyi

ségét kifejező közlés; 
b) János négy töltöttkáposztát megevett — a jelölt mennyiség viszonylagos 

nagyságát is érzékeltető közlés. 

Az igekötőknek a pozitív és negatív értelmű, ill. az irodalomban hasz
nálatos terminusokkal élve, az „összefoglaló" és „kirekesztő" kifejezésekkel 
való eltérő viselkedését többen részletesen leírták; talán a legalaposabban 
JOANNOVICS GYÖRGY (1887—88), SIMONYI ZSIGMOND (1903) és DEME LÁSZLÓ 
(1962). A jelenség magyarázatát, a nyelvi rendszerbe való beillesztését azonban 
csak ketten kísérelték meg: BRASSAI SÁMUEL (1863—65) és KICSKA E M I L 
(1890-93 és 1902). 

Brassai úgy magyarázta Az árvíz egészen elfolyt mondatot, hogy benne 
az egészen az el igekötő határozója, nem a foly igéé, tehát a mondat teljesen 
szabályos feépítésű: 

[inchoat^z árvíz] [ieizöeg észen el] [igefolyt.] 

Magyarázata erre a példára nézve csakugyan meggyőző, de már aligha alkal
mazható például arra a mondatra, hogy Mari gyakran megharagszik valamiért. 
Másrészt a szembenálló mondatpárok között: János jól megtanulta a verset — 
János rosszul tanulta meg a verset, nincs nyilvánvaló különbség a határozószó 
és az igekötő viszonyának tekintetében. Brassai arra sem figyelt fel — lénye
gében mások sem —, hogy univerzális mondatokban nem az a kikötés, hogy 
az igekötő nem kerülhet az ige mögé, hanem az, hogy az univerzális kifejezés 
nem kerülhet közvetlenül az ige elé, ha az igének igekötője is van. Vö. 
(50) a) János mindig átfutja a leckét az utolsó percben. 

b) János mindig az utolsó percben futja át a leckét. 

Kicska Emil nehézkes, múlt századbeli logikai nyelven előadott logikai 
fejtegetéseiből az e dolgozatban kifejtendő állásponthoz hasonló magyarázat 
bontható ki. Kicska két alapvető mondattípust tesz fel: a m o n d ót és az 
e l l e n m o n d ót, azaz ellentétezést, kizárást implikálót. Az ilyesfajta mon
datokban: A tanulást korán abbahagyta — A tanulást korán hagyta abba az ige
kötő kétféle sorrendje a mondás és ellenmondás megkülönböztetésére szolgál. 
„Mindenséget" jelentő, azaz egy osztály egészére vonatkozó kifejezés esetében 
(pl. János valamennyi barátját meghívta) „ellenmondás", azaz egy rész kiemelése 
a maradék kizárásával nem lehetséges, ezért az ellenmondó szórend sem meg
engedett. 

Mi a következő — a Kicskáéhoz lényegében hasonló — magyarázatot 
javasoljuk: Az X V Pref sorban az X helye jelölt: csak negatív értelmű, taga
dott, vagy ellentétezett mondatrész foglalhatja el, hiszen csak ezek előzik meg 
az igekötőt a fókusz-szerepre való elérhetőség tekintetében. Tehát, ha az X 
helyén álló elem nem negatív értelmű vagy tagadott, akkor ellentétező, kont
rasztív jelentés kapcsolódik hozzá. Ez viszont kizárja az univerzális kvantifi-
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kálás lehetőségét, hiszen egy osztály valamennyi elemét, vagy valaminek 
az abszolút fokát nincs mivel szembeállítani. Más szavakkal, az X V Pref 
szórend nyomatékos fókuszt hoz létre, és ahogy az 1.2. alatt már utaltunk rá, 
a nyomatékos fókusz szerep és az univerzális kvantifikáltság összeférhetetlen'. 
A nyomatékos fókusz kizáró értelme ütközik a hozzáadást kifejező is módosító
szó jelentésével is. Ez a helyzet — kisebb-nagyobb mértékben — a nem uni
verzális, csupán pozitív kvantorokkal, valamint a magas fokot kifejező hatá
rozószókkal is, pl. gyakran, sokszor, állandóan, halálosan, nagyon, erősen, szo
rosan, borzasztóan, szívesen stb. így, ha egy pozitívan kvantifikált NP-t, vagy 
egy pozitív határozószót akarunk kiemelni és fókuszként az ige elé he
lyezni, hogy elkerüljük a fent leírt szemantikai zavart, ki kell küszöbölnünk a 
T X V Pref sort, tehát közvetlenül az ige elé kell hoznunk az igekötőt. Minél 
közelebb áll a pozitív kvantor vagy határozószó az univerzalitáshoz, annál 
kötelezőbb a szabály alkalmazása. A fenti határozószók közül például az 
állandóan vagy borzasztóan esetében kötelező, a szívesen vagy szorosan esetében 
szabadon választható (a már említett feltételek mellett) a V Pref sorrend fel
cserélése. Univerzális mondatokban az igekötő helyett valamelyik másik ige 
mögötti mondatrész is előre hozható az ige elé, ha elérhető fókusz szerepre. 

A magyar mondatokat létrehozó szabályokhoz tehát a következő transz
formációs szabály adandó hozzá: 
(51) (i) (T) univerzálisan 

kvantifikált N P 
univerzális Adv 

V P r e f X kötelező í(l) 2 4 3 5} 
1(1) 2 5 3 4 ) 

4 5 

(ii) (T) pozitívan 
kvantifikált N P 

[pozitív Adv 
2 

V P r e f X 

4 5 

választható (1) 2 4 3 5 

A szabály (i) része nemcsak az igekötős igékre, hanem az egyéb ige + ige
módosító kapcsolatokra (determinálatlan tárgy/határozószó + ige; predikatív 
névszó -f- kopula) is érvényes, tehát a következőképpen bővíthető ki: 

(52) (T) 

1 

univerzálisan 
kvantifikált N P 

univerzális Adv 

V Pref 
determiná
latlan N 
determiná
latlan Adv 

X ^ ^ ^ 1(1) 2 4 3 5 
1(1) 2 5 3 4 

pred. N 
pred. Adj. 

2 3 4 5 

2.2. Kérdezés. A dolgozatban javasolt mondatmodell a kérdőmonda
tokra is érvényes. A kiegészítendő kérdések fókuszában a kérdőszó áll; az 
eldöntendő kérdések fókusza a mondat bármely eleme lehet. Az eldöntendő 
kérdések fókuszát olykor a vajon szócska előzi meg. A T betöltése a kérdé-
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s ékben is szabadon választott, de talán valamivel kevésbé gyakori, mint 
a kijelentő mondatokban. 

Pl. (53)-ról a következő fajta kérdések kérdezhetők: 
(53) [^Marinak] [^tegnap] volt a születésnapja. 

a) kiegészítendő kérdés topic-kal: 
Marinak mikor volt a születésnapja ? 

Marinak 

b) kiegészítendő kérdés topic nélkül: 
[^Mikor] volt Marinak a születésnapja ? 

c) eldöntendő kérdés topic-kal: 
[TMarinak[ [^tegnap] volt a születésnapja ? 

vagy: [^Marinak] \$vajon tegnap} volt a születésnapja ? 

d) eldöntendő kérdés topic nélkül: 
[^Tegnap] volt Marinak a születésnapja ? 

vagy: \$Vajon tegnap] volt Marinak a születésnapja? 

2.3. Felszólítás. A felszólító mondatokban a legnyomatékosabb, fókusz
ként kiemelt elem többnyire az ige, ami várható is, hiszen a felszólító mondatok 
funkciója a cselekvésre való felhívás (1. (54) a)). De bármely más mondatrész 
is szerepelhet fókuszként, ha szembeállítást fejez ki ((54) b)). A topic viszony
lag ritka felszólító mondatokban ((54) c)). Az alany, ha személyes névmás, 
törlődik, amint ez a személyes névmások később megfogalmazandó törlési 
szabályiaból következik ((54) a),b)). 

(54) a) Csukd be az aitót! 

Pref Subj Ojb 
hs £ OZjgjiûL 

(54) b) \jAz ajtót] csukd be {ne az ablakot) ! 
(54) c) [^Valaki] [^csukja] be az ajtót! 

A felszólító mondatoknak az az egyetlen specifikus, a felvázolt mondat-
modelltől némileg eltérő sajátságuk, hogy rájuk nézve az igekötő nem előzi 
meg az igét a fókusz-szerepre való elérhetőség tekintetében. (Sőt, talán az ige 
előzi meg az igekötőt, hiszen az Elgyere aztán /-féle mondatok ritkák és külön
leges stílusértékűek a Gyere el!-féle mondatokhoz képest. A szerző dialektusa-
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ban észlelhető is a nyelvnek e 'szabálytalanság' kiküszöbölésére való törekvése: 
a felszólító mondatok jelentős részében (és nemcsak a tartós cselekvésre vonat
kozókban) ugyanis az ige mögött álló igekötő a -fele morfémával párosulva 
önálló, az igétől teljesen független határozói szerepet ölt. PL: 
(55) Egyed megfelel 

Csukd befele azt az ajtót/ 

2.4. Felkiáltás. A felkiáltó mondatok szerkezete azonos a kijelentő mon
datokóval, kivéve, hogy a felkiáltó mondatok fókusza elé a de szócska, vagy 
a megfelelő kérdőnévmás, a mondat egésze elé pedig a mondatértékű jaj is 
odakerülhet. 

(56) Jgj, de fejek ebben a sötétben! 

(57) Jaj. Ij-Maril [j-hoavel] vágta a kezét! 

2.5. Óhajtás. Az óhajtó mondatok sajátossága a fókusz előtt álló bár, 
vagy bárcsak. 
(58) [^Bárcsak jönne] ma levelem! 
(59) [T-4 dolgozatot] [^bárcsak ne máma] írnánk meg! 

(A személyes névmási alany törlődése az óhajtástól függetlenül működő szabály 
következménye. ) 

2.6. Tagadás esetén — ha nincs a mondatban más ellentétezett mondat
rósz —, a tagadószó és a tagadott elem kerül kötelezően a fókusz alá. (60) külön
féle elemeinek a tagadásával a következő mondatok jönnek létre: 
(60) Pista eladta a biciklijét. 

a) [yNem Pisla] adta el a biciklijét. 

~^V V Rref Subj Obj 
\adta el / q bjçiklijéJL 

b) [^Pista] [vnem adta] el a biciklijét. 

2 Nyelvtudományi Közlemények 80/2. 
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c) [TPista] \$nem el]adta a biciklijét, hanem odaadta valakinek. 
d) [iPista] fanem eladta] a biciklit, hanem megjavíttatta. 

(Ügy látszik tehát, hogy a V és Vmod nemcsak külön-külön tagadhatók és 
emelhetők ki fókusznak, hanem együtt is.) 

e) TPista] [^nem a biciklijét] adta el. 

Nyelvünk egyik illogikusnak tetsző sajátsága — legalábbis az angol 
anyanyelvűek szemében — a kettős tagadás negatív univerzális névmások és 
névmási határozószók esetén. Vö. a következő mondatokat: 
(61) a) Pista soha nem látta a tengert. 

b) * Pista soha látta a tengert. 
c) Pista nem sokszor látta a tengert. 

Pedig a kettős tagadás szükségességének oka nyilvánvaló: a negatív univer
zális névmás tagadott mondatrésznek felel meg (épp úgy, mint a nem sokszor 
a (60) ej-ben), ezért tagadó hatása csak a fókuszra korlátozódik: 

(61) tí) (61) c l 
M" M" 

(61) c)-hen az igét nem kell tagadnunk, hiszen az állítmány megtörtént cse
lekvésre vonatkozik; (61) &J-ben viszont az univerzálisan tagadott mondatrész 
kizárja annak a lehetőségét, hogy az állítmány jelölte cselekvés akár egyszer 
is végbement volna. Ezért, hogy a mondat nehogy azt jelentse: 'Pista látta 
a tengert, csak soha', az igét külön is tagadnunk kell: 

(61) gl) J T 
T M* 

Ez a helyzet valamennyi negatív névmás és névmási határozószó esetén : 
(62) a) Pista senkit sem szeret. 

b) Pista semmit sem evett még máma. 
c) Pista semmilyen alkoholt sem iszik. 
d) Pistának semennyi pénze sincs. 
e) Pista sehol sem találja a kulcscsomóját. 

Ha több univerzálisan tagadott mondatrész van az igen kívül, nem kétszeres, 
hanem még többszörös tagadás jön létre, hiszen — mivel egy tagadás érvénye 
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csak egyetlen mondatrészre terjed ki — minden mondatrészt külön kell 
tagadnunk, pl. 
(62) f) Pista soha nem iszik semmit; 

— vagy mintegy a fókusz halmozásával: 
(62) g) Pista soha semmit nem iszik. 

Kettős tagadás rejlik az egyetlen . . . sem negatív univerzális kvantort, vala
mint a semmel tagadott főnevet tartalmazó mondatok felszíne alatt is. Pl. 
(63) Pista egyetlen embernek sem hisz. 
(64) Pista sem volt ott. 

A semnek legalább három funkciója van a magyarban: 
(i) a nyomatékosító is negatív megfelelője, 

(ii) a hozzáadó értelmű is negatív megfelelője, és 
(iii) a nem tagadószó fonológiai variánsa, mely kettős tagadású monda

tokban a negatív bővítménynek a fókuszba való előrehelyezése esetén fordul 
elő. A fenti mondatokban a sem két-két különböző jelentésű sem összevonása: 
(63)-ban az (i) és (iii) funkciójú sem szóké, (64)-ben pedig az (ii) és (iii) funk-
ciójúaké. Ez nyilvánvalóvá lesz, ha nem a tagadott főnevet, hanem a tagadott 
igét visszük előre a fókuszba: 
(65) [^Pista] [j-nem hiszi egyetlen embernek sem. 
(66) [pNem volt] ott Pista sem. 

(Itt a sem nem használható a nem fonológiai variánsaként, ugyanis hiányzik 
használatának fentebb említett feltétele.) 

2.5. A személyes névmások használata. Mint köztudomású, a magyarban 
az igei személyrag nemcsak az alany személyét és számát fejezi ki, hanem 
határozott tárgy esetén utal a tárgy személyére is; a számára viszont nem, 
ezért általában a többes számú tárgyat kitesszük, és a csupán igei személyrag 
jelölte tárgyat egyes számúnak értjük. Minthogy az alanyesetben és egyes 
számú tárgyesetben álló személyes névmások többnyire redundáns információt 
hordoznak, ritkán használjuk őket. A következő esetekben kell őket kitenni: 

a) ha ellentétbe állított topicok (függetlenül attól, hogy az ellentét 
kimondott, vagy csak éreztetett) : 
(67) a) [iÉn] elmegyek, [Tíe] ittmaradsz. 

b) \rJSngem] összeszidtak, [stéged] megdicsértek. 
b) ha fókuszként szerepelnek: 

(68) \$Éri] megyek el. 

Ha e feltételek egyike sem áll fenn, az alanyesetű és egyes szám tárgyesetű 
személyes névmások törlődnek: 
(69) a) Láttalak. 

b) *Én láttalak téged. 
Ugyanez a törlési szabály érvényes névmással jelölt élettelen tárgyak esetén is: 
(70) a) Megveszem. 

b) [iEzt~\ megveszem, [^azt] nem. 
c) [$Ezt] veszem meg. 

2* 
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Tehát a mutatónévmást akkor tesszük ki, ha ellentételezett topic (70) b), 
vagy ha fókusz (70) c), de egyébként nem (70) a). 

Az élettelen tárgyak pronominalizációjához a névmások két osztálya áll 
rendelkezésünkre a magyarban: a mutató névmásoké, valamint a személyes 
névmásoké és a hiányzó eseteiket pótló határozószóké. Pl. 

mutató névmások: 

egye sz. többes sz. 

személyes névmások: 

egyes sz. többes sz. 
alanyeset: ez, az ezek, azok (ő) ők 
tárgy eset: ezt, azt ezeket, azokat (őt) őket 
részese. : ennek, annak ezeknek, azoknak neki nekik 
eszközh. : ezzel, azzal ezekkel, azokkal vele velük 
inessivus : ebben, abban ezekben, azokban benne bennük 
superess.: ezen, azon ezeken, azokon rajta rajtuk 

A dolgozatban javasolt mondatmodellben a két névmási osztály haszná
latának megoszlása rendszerszerű és előrelátható: topickent és fókuszként a 
mutató névmásokat használjuk, egyébként pedig, azaz a comment ige utáni 
részében, a személyes névmásokat (kivéve, ha alanyesetben vagy egyes tárgy
esetben állnak, amikor is kötelezően törlődnek). Pl. 
(71) a) [TEzzel] nem lehet vágni. 

b) [T-4 kenyeret] [pezzel] kell vágni. 
c) Nem lehet vágni vele. 

A magyar névmások használata ós funkciója feltehetőleg számos tekin
tetben különbözik az alany-állítmány mondatszerkezetű nyelvek névmásaiótól. 
A magyarban pldául nincs alanypótló névmás, hiszen nincs szükség rá: 
az alany nem alapvető eleme a mondat struktúrájának. Pl. 
(72) Sötét van — It is dark. 
(73) Lehet, hogy ma érkeznek — It is possible ihat they arrive today. 

Úgy látszik viszont, hogy a magyarban van fókuszpótló elem. D E M E LÁSZLÓ 
(1959) figyelte meg, hogy az efféle mondatokban: 
(74) Fogatunk közelében ott vesztegelt egy bérkocsi. 

az ottnaik az a szerepe, hogy megakadályozza valamely mondatrósz főhangsú-
lyosodását, s ez által a vesztegelt ós az egy bérkocsi elemeknek nagyjából egy
forma erősségű hangsúlyt biztosítson. Tehát az ott mintegy fókuszpótlókónt 
szolgál, ha nem akarunk egyetlen mondatrészt sem a többi rovására kiemelni. 

2.6. Alárendelő mondatösszetétel. M2" alárendelő mellékmondat az Mj" 
Subj, Obj, Dat, vagy Adv csomópontjai alatt generálható. (Pontosabban, 
a jelzői mellékmondat forrása e csomópontok valamelyike alá tartozó csomó
pont, talán a Det vagy az Adj.) Az alárendelő mellékmondatok a következő 
formában generálódnak: 

főnévi mutató névmás 4- a megfelelő esetrag 
melléknévi mutató névmás 
mutató névmási határozószó 

M 
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— tehát az alárendelő mondat mellett egy rámutató névmás is generálódik, 
mely a többnyire az Mx után álló M2-t az Mx szintaktikai és esetszerkezetében 
képviseli. PL . 
(75) [^TQAzok,] [uflhiTc látták a balesetet,'] tanúskodtak. 
(76) Egy [-p^olyan] szemtanú jelentkezett, [yiflki közelről látta a balesetet.'] 
(77) [j?I0Akkorra,] [^mire kijöttek a mentők,] a sérült meghalt. 

Az alárendelő mellékmondat és a névmás, másként rámutatószó, a követ
kező helyet foglalják el a főmondatban: a . 

a) Ha M2 topic (vagy jelzői mellékmondat esetén a topic része), a mellék
mondat és a rámutatószó állhatnak mondatkezdő helyzetben, tetszés szerinti 
sorrendben. Pl. '.••:••• 
(78) a) [TAzok, akik látták a balesetet,] tanúskodtak a rendőrségen. 

b) [TAkik látták a balesetet, azok] tanúskodtak a rendőrségen. 

A rámutatószó törölhető is: ; ; . •. • , 
(78) c) [TAkik látták a balesetet,] tanúskodtak a rendőrségen. 

Vagy csak a rámutatószó marad elől, és a mellékmondat a főmondat után 
kerül: 
(78) d) [xAzok] tanúskodtak a rendőrségen, akik látták a balesetet. 

b) Ha M t-nek fókusz szerepe van, a rámutatószó (ill. jelzői mellék
mondat esetén a rámutatószót tartalmazó NP) egyedül kerül fókusz pozí
cióba; a mellékmondatnak a főmondat után a helye. 
(79) [TA rendőrségen] [Fazok] tanúskodtak, akik látták a balesetet. 

c) Ha M2 a comment része, de nem fókusz, a főmondat után kerül. 
A rámutatószó, ill. a rámutatószót tartalmazó N P többnyire közvetlenül 
a mellékmondat előtt áll, de máshová is kerülhet a commentben; rá is érvényes 
az ige után megengedett cserebere. Pl. 
(80) a) Mari háromszor ment vissza oda, ahol a pénztárcáját elvesztette. 

b) Mari háromszor ment oda vissza, ahol a pénztárcáját elvesztette. 
(81) a) Máma megnézem' azt a darabot a Vígben, amelyikre rá akartál beszélni. 

b) Máma megnézem a Vígben azt a darabot, amelyikra rá akartál beszélni. 

(A jelzői mellékmondat annyiban különbözik az ige valamely argumentumát 
képviselő mellékmondattól, hogy nem okvetlenül követi a főmondatot; köz
vetlenül a jelzett szó után is állhat, a főmondatba beékelődve: 
(81) c) Máma megnézem azt a darabot, amelyikre rá akartál beszélni, a Vígben. 

Az alárendelő mellékmondattal generált rámutatószó olykor törölhető: 
(82) Mari elvesztette a pénztárcáját, amikor bevásárolni volt. 

Nem törölhető a rámutatószó — amint ez a személyes és mutató névmások 
általános törlési szabályaiból következik —, ha fókusz, hiszen ilyenkor nélkü
lözhetetlen szerept játszik a mátrix mondat szintaktikai szerkezetében. Egyéb
ként törlése vagy kitétele attól függ, hogy mennyire egyértelmű az alárendelő 
mellékmondatnak a mátrix mondat esetszerkezetében betöltött szerepe. Ha a 
főige személyragja (alanyi és tárgyi mellékmondatok esetében), a kötőszó 
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(pl. amikor, ahol, mivel), vagy a főige jelentése és a kötőszó (pl. Elmentem, hogy 
bevásároljak) egyértelműen meghatározzák, mi a mellékmondat funkciója, 
a rámutatószó többnyire elmarad. Akkor is elmaradhat, ha a mellékmondatot 
bevezető vonatkozó névmás véletlenül ugyanabban az esetben áll, mint a rámu
tatószó, akkor—amikor, ott—ahol, azért—mivel mintájára az annak— 
akinek-íéle párokból is törlődhet a mutató névmás, jóllehet ezekben a két név
más esetbeü egyezése véletlen. Vö. 
(83) a) Pista mindig segit annak, aki a tanácsát kéri. 

b) *Pista mindig segit, aki a tanácsát kéri. 
(84) a) Pista mindig segit annak, akinek tud. 

b) Pista mindig segit, akinek tud. 

összefoglalásképpen íme egy összetett mondatnak ós lehetséges kommu -
nikatív-logikai variánsainak levezetése: 
(83) a) [iAki korán kel,] [^aranyat] lel. 

(83) b) [TAZ, aki korán kai,] [Paranyat] lel. 

Mf 

Pro í Mö 

(83) c) [TAZ] {^aranyat] lel, aki korán kel. 

(83) d) [^Aranyat] [$az] lel, aki korán kel. 
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H a M2 nem leghátul állna, oda kellene átvinni. 

(83) e) [^Aranyat] lel (az), aki korán kel. 

I t t a névmás törölhető volna, mivel se nem topic, se nem fókusz helyzetű. 
Természetesen ezen eljárások részleteinek a kidolgozása sokkal alaposabb 

kutatásokat igényelne. Meg kellene például vizsgálni, hogy pontosan milyen 
módon jönnek létre a jelzői mellékmondatok; hogy vajon a határozott főnévi 
csoportra vonatkozó, főnévi mutató névmással együtt generált típusuk (1. (84) 
a)) és a határozatlan főnévi csoportra vonatkozó, melléknévi mutató névmás
sal együtt generált típusuk (1. (84) b)) két különböző forrásból származik-e, 
vagy a két típus szerkezeti különbsége egyszerűen a határozottság jegyének 
meglétére vagy hiányára megy vissza. 
(84) a) Találkoztam azzal a barátommal, akit tíz éve nem láttam. 

b) Találkoztam egy olyan barátommal, akit tíz éve nem láttam. 

A magyar összetett mondatokban természetszerűleg nemcsak az alap
vető mondatszerkezet különbözik az alany-állítmány típusú indo-európai 
nyelvekben megszokottól, hanem e szerkezet transzformációinak motivációja 
és módozata is. Két fő esetben fordul elő, hogy nem csupán a tagmondatok 
belső struktúráját, hanem az összetett mondat egész szerkezetét kell módosí
tanunk: 

a) ha a mellékmondat egy eleme az összetett mondat egészének topic ja 
lesz; 

b) ha a mellékmondat egy eleme az összetett mondat egészének fókusza 
lesz. Idetartozik az az eset is, amikor az alárendelő mellékmondat egyik 
tagjára kérdezünk rá az egész mondattal, azaz, amikor az alárendelő mondat 
egy eleme kérdőszó formájában kerül a főmondat fókuszába. 

E transzformációk működésének pontos leírása további kutatások fel
adata. Úgy látszik mindenesetre, hogy részint kiemelő, részint másoló szabá
lyok révén valósulnak meg. Topic-kiemelés: 
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(86) Szeretném, ha Pista felhívna ma este. 
(87)[jPista] [pszeretném,] ha felhívna ma este. 

Fókusz-kiemelés: 

(88)L-Ma esfel szeretném, ha Pista felhívna. 

(89) IpPistát ] szeretném, ha_ma este felhívna 

Topic-és fókusz-kiemelés: 

(90)[yPista1 ^maeste] szeretném, ha felhívna. 

Topic-másolás: ""* 

(91) Azt írják az újságok hogy a Kékesen nagy hó van. 

(92)^-A Kékesről ][pazt] írják az újságok, hogy nagy hó van rajta. 

Fókusz-másolás: ~~~~ ' " 
(93)(pA Kékéből ] írják /azt/ az újságok. hogyjuagv 

A javasolt szintaktikai mondatmodell — mint minden első megköze
lítés — nyilvánvalóan durva, és bizonyára számos helyen pontatlan is. Azt 
azonban remélhetőleg sikerült megmutatni, hogy alkalmas eszköz a magyar 
mondattan problematikus jelenségeinek a megragadására, s hogy érdemes 
további kutatásra, a nyelv tényeivel való tüzetesebb egybevetésre s fino
mításra. 

É. Kiss KATALIN 
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A Syntactic Model of Hungárián Sentences 

by KATALIN Ë. K I S S 

The paper proposes for Hungárián sentences a syntactic model that is based not 
on the subjeot-predioate division but on the topic-comment structure and the notion of 
focus. The paper aims at showing that the model represents the invariant syntactic 
structure of the Hungárián affirmative and negative as well as déclarative, interrogative, 
imperative, exolamatory and Optative sentences, and that its application would render 
exactly describable and formalizable such large areas of Hungárián syntax that grammars 
following Indo-European models could not handle. The adequacy of the proposed System 
is demonstrated among others by the discussion of the problem of Hungárián word order, 
including the placement of the verbal prefix; négation, including the 'enigma' of double 
négation; pronoun deletion as well as the distribution of the personal and demonstarive 
pronouns; and sentenoe embedding, including the description of certain transformations 
realized by oopying rules. 


