
Az aktuális mondattagolás szemantikájához 

1. Bevezető megjegyzések 

1.1. A k t u á l i s m o n d a t t a g o l á s n a k (AMT-nek) azt a jelen
séget fogom nevezni, hogy „ugyanannak a mondatnak" mindig többféle szó
rendi (hangsúlyozási stb.) változata létezik, és ezeket a változatokat nem hasz
nálhatjuk tetszés szerint egymás helyett.1 Ez a meghatározás valószínűleg 
részét képezi mindazon gazdagabb és pontosabb meghatározásoknak, amelye
ket az AMT-nek szokás adni. Miért érdemes azonban egy ilyen szegényes meg
határozást elfogadni kiindulópontnak? 

A fenti kiindulás jogosságát a szakirodalomnak egy különös kétarcúsága 
igazolhatja. Ha megnézzük az AMT-ről írott könyvtárnyi irodalmat, azt talál
juk, hogy bár ugyanazoknak a mondatoknak a különböző szerzők gyakran 
egészen különböző téma-réma tagolást és interpretációt tulajdonítanak, mégis, 
láthatólag meg vannak győződve arról, hogy mindannyian ugyanazt a dolgot 
tették vizsgálat tárgyává. Ha megkíséreljük kideríteni, hogy mi teszi lehetővé 
ezt az egyetértést, mi az, ami valóban közös az AMT-megközelítéseknek lega
lább az egyik fő vonalában, a következőket találjuk:2 

(A) Az AMT létét abból származtatják, hogy „mondanivalónkat" hozzá 
kell igazítanunk az aktuális kommunikációs helyzethez. A kommunikációs 
helyzeten belül két fő tényezőt szokás figyelembe venni: 

Al) mit tud, illetve mire gondol éppen a beszélő/hallgató; 
A2) mire irányul az az — implicit vagy explicit — kérdés, amelyre a mon

dat mintegy válaszol. 
A mondatnak az Al)-gyel kapcsolatos darabja a t é m a , az A2)-vel 

kapcsolatos darabja a r é m a (és téma + réma együttesen kiadja a teljes 
mondatot, legalábbis a legtöbb kutató szerint). 

(B) Mivel az A)-ban vázolt kép igen jól egybevág a kommunikációról al
kotott mindennapi fogalmainkkal s ezért szinte minden további nélkül elfogad
ható, a kutatók többsége téma-réma intuíciójának manifesztációit keresi a 
mondatokban illetve a grammatikában. Ennélfogva nem valamilyen szintak-
tikailag operatív téma-réma definícióból (elemző eljárásból) indulnak ki, hanem 

Bl) megpróbálnak a fenti preteoretikus (és pragmatikai) fogalmaknak 
olyan szigorúbb meghatározást adni, amelyből következtetni lehet arra, hogy 

1 „Ugyanazon a mondaton" körülbelül egyetlen Fillmore-féle mélyszerkezetet 
érthetünk, amelyben a szótári elemek és a legalapvetőbb grammatikai viszonyok már 
rögzítve vannak (számos, szintaktikaikig és szemantikailag jelentős viszony azonban még 
eldöntetlen). 

2 Az itt következő meghatározások rendkívül lazák, hiszen célom az volt, hogy a 
lehető legtöbb nézetre ráüljenek (ezért is nem csatolok hivatkozásokat). A téma-réma 
terminusokat afféle „fedőnévként" használom, topic-comment, background-focus stb. 
helyett is. 
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milyen konkrét mondat-szakaszokat (vagy interpretáció-részleteket) kell témá
nak és rémának tekinteni ; és/vagy 

B2) kiválasztanak valamilyen konkrét mondat-szakaszt (vagy interpre
táció-részietet), s ennek a tulajdonságait mintegy definíciószerűen azonosít
ják az intuitív, A)-szerinti téma és réma tulajdonságaival. 

1.2. Az A)—B)-ben vázoltakkal kapcsolatban azonban két súlyos prob
léma is fölmerül, amelyek miatt nem lenne célszerű a dolgozat elején adot t 
meghatározást automatikusan kiegészíteni velük. 

1.2.1. Az egyik probléma az, hogy az operatív téma-réma definíció hiánya 
k ö r b e n f o r g á s h o z vezet. Csak egyetlen példa: ö . DAHL — egyébként 
igen tanulságos cikkében3 — azt mondja, hogy a téma változót kötő kifejezés, 
a réma pedig nyitott mondat. Ebből a definícióból az következik, hogy ha egy 
mondatban (annak valamelyik jelentésében) egy főnévi csoport nem vezethető 
be változó-kötéssel, az nem lehet témája a mondatnak. Nos, a Sárkányt János 
keres mondat intenzionális olvasata (az, amely szerint a mondat igazságának 
nem feltétele, hogy létezzék sárkány) nem hozható létre így, tehát Dahl defi
níciója szerint nem lehet témája a sárkányt. A)-féle intuíciónk alapján azonban 
azt mondhatjuk, hogy az intenzionális olvasatnak ugyanaz a témája, mint az 
extenzionálisnak. Csakhogy nem lehet eldönteni, hogy ezzel ellenpéldát — pon
tosabban, ellenpélda-típust találtam-e. Nem tudható ugyanis, hogy Dahl — 
a maga mögöttes A)-intuíciója alapján — elismerné-e it t a sárkány-t témának; 
mégpedig azért nem tudható, mert nem adott meg olyan eljárást, amellyel fel
színi mondatok (és nemcsak logikai formulák) AMT-szerkezete meghatároz
ható volna.4 

Nem meglepő tehát, hogy habár látszólag minden kutató az A)-ban vá
zolt kommunikatív intuícióra alapítja elemzéseit, ezen intuíció homályossága 
miat t elemzéseik gyakran gyökeresen különbözőek lehetnek. (A legalapvetőbb 
különbségek abból származnak, hogy „téma -I- maradék" avagy ,,réma + ma
radék" elven állapítják-e meg az AMT-szerkezetet, ez különösen nehézzé teszi 
a különböző eredmények összevetését.) Innen az a minimális tanulság adó
dik, hogy 

I) Csak akkor szabad elkezdenünk az AMT-t interpretálni, ha van olyan 
előzetes és független téma-réma definíciónk, amelynek alapján bármelyik fel
színi mondatot elemezhetjük. Ez biztosítja állításaink ellenőrizhetőségét. 

II) Az I)-ben megkívánt — szintaktikai/fonológiai — téma-réma defi
níció nyilván csak akkor létezhet, ha a helyes szórendű és hangsúlyozása mon-

8 DAHL, Topic-comment structure revisited. In: DAHL (szerk.), Topic and comment, 
contextual boundness and focus. Hamburg, 1974. 

4 A szabad változót tartalmazó (nyitott) mondat változójának a megkötését 
kvantifikációnak nevezik a logikában. A változót kötő kifejezés neve: kvantor. A termé
szetes nyelv szempontjából kvantor lehet bármilyen főnévi csoport. A kvantifikáció 
szintaktikai művelet, és csak egy a főnévi csoportokat bevezető műveletek közül. Van 
olyan eset, amikor mondatszemantikai szempontból mindegy, hogy a mondat levezetésé
ben egy főnévi csoportot kvantifikációval vezettünk-e be vagy másképpen, tudniillik a 
mondat többi szintaktikai jellemzői lehetnek „érzékenyek" vagy „érzéketlenek" a 
kvantifikációra. Az intenzionális olvasatokat az elfogadott logikai módszerek szerint nem 
lehet kvantifikációval létrehozni; ebben a tekintetben tehát Dahlnak az a javaslata, hogy 
a témaképzést azonosítsuk a kvantifikációval, túl erős. Megjegyzendő viszont, hogy a 
kvantifikációra érzéketlen mondatokban meg túl gyengének bizonyul (pl. a János — fut 
és a J á n o s fut mondatokat ezen az alapon nem lehet logikailag megkülönböztetni). 
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datok generálásakor fölmerül annak a szükségessége, hogy bizonyos mondat
beli pozíciókat (és/vagy műveleteket) kitüntessünk. Más szóval: mivel tudjuk, 
hogy intuitív téma-réma fogalmainkkal szórendi-hangsúlyozási változatok kü
lönbségeit akarjuk megragadni, annak a bizonyítéka, hogy e fogalmak (ti. 
téma és réma) mögött tényleg van valami, csak az lehet, ha találunk olyan 
szintaktikailag motivált kategóriákat, amelyek ilyen jellegű interpretációs kü
lönbségek hordozói. 

A magyar mondatok AMT-szerkezetének megállapítására É. Kiss K A 
TALIN t o p i k és f ó k u s z kategóriáit fogom használni. É. Kiss munkája 
nagy érdemének tartom, hogy a magyar szórenddel foglalkozva sikerült olyan, 
tisztán mondattani kategóriákat és műveleteket fölállítania, amelyek egyfelől 
empirikusan megbízhatóaknak bizonyultak, másfelől pedig — egyértelműsé
gük miatt — alkalmasak arra, hogy az AMT-szerkezet interpretációját rájuk 
alapozhassuk. Egészen röviden: É. Kiss fókusznak nevezi a mondat főhang
súlyos összetevőjét; a topik a fókuszt megelőző összetevő vagy összetevő-sor. 
Az igét követő összetevők az AMT szempontjából neutrális helyzetűek, pl. a 
Máriát Péter látogatta meg mondatban a Máriát topik, a Péter fókusz és a 
meg neutrális helyzetű. Ha egy mondatban a topik vagy a neutrális rész több
elemű, ezek az elemek ugyanazon a pozíción belül fölcserélhetők egymással 
anélkül, hogy az AMT-szerkezet megváltozna.5 

A dolgozat további részében t é m a és r é m a névvel csak akkor ille
tek valamit, ha (a szakirodalomban felvetett javaslatok vizsgálata során) 
olyan összetevőket kell említenem, amelyek nem feltétlenül azonosak E. Kiss 
topikájával és fókuszával, de megfelelnek az A)-ban mondottaknak. 

1.2.2. Az A)—B)-vel kapcsolatos problémák másik részére visszatérve: 
fölmerül az a kérdés, hogy az AMT interpretációja p r a g m a t i k a i (kom
munikatív) avagy s z e m a n t i k a i legyen-e. A fent vázolt kommunikatív 
megközelítésről már kiderült, hogy túlságosan homályos, laza. Továbbá, ha 
valamilyen szinten igaz is, hogy a kommunikáció „régi információ" — „új 
információ" elven folyik, nagy merészség föltételezni, hogy ez a séma k ö z 
v e t l e n ü l megfeleltethető a grammatikai szerkezeteknek. Emellett azonban 
úgy tűnik, hogy nem is szükséges a kommunikációs helyzetekből kiindulni. 
A szórendi változatok, például 

(1) Máriát látogattam meg. (Máriát = fókusz) 
(2) Máriát meglátogattam. (Máriát = topik) 
(3) Meglátogattam Máriát. (Máriát = neutrális) 

elszigetelten elhangoztatva sem jelentik ugyanazt. Nem szükséges különböző 
lehetséges beszédhelyzetekre hivatkoznunk ahhoz, hogy a különbségek fölis-
merhetőkké váljanak (szemben például az indirekt beszédaktusok illokúció-
jának megállapításával). Ez persze nem jelenti azt, hogy beszédhelyzetek föl
vázolása ne lenne igen tanulságos, de tudjuk, hogy ez minden nyelvtani jelen
ség esetében jó szemléltető eszköz lehet. A kommunikációs megközelítés mö-

5 É. Kiss, A magyar mondatok egy szintaktikai modellje (NyK 80: 261—286); 
A magyar szintaxis egy transzformációs generatív megközelítése (kandidátusi disszer
táció, 1978); Structural relations in Hungárián, a „free word order" language (1979, 
megjelenik a Linguistic Inquiryban). A legutolsó cikk néhány ponton különbözik a 
korábbiaktól. 
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gött olyasféle elképzelés rejtőzhet, hogy van egy „semleges logikai/kognitív 
tartalom", amelyet a beszédhelyzet kívánalmai ruháznak föl további árnyala
tokkal. Én ezzel szemben azt gondolom, hogy az ember sohasem egyszerűen 
l e í r j a a tényállásokat, hanem mindig v a l a h o g y í r j a l e őket — 

AMT-változatok különbségei alapjaikban sajátosan szemantikai kü
lönbségek, a leírás inherens részei. Ekkor a kommunikációs helyzetekkel való 
megfelelésük „illesztési" (és nem „hozzáigazítási") kérdéssé válik: a szemléleti 
változatok nyelvileg adott készletéből válogatunk mindig, a hatékonyság, 
együttműködés stb. társalgási elvei szerint. 

Ha elismerjük, hogy az AMT-változatok különbségei alapvetően szeman
tikaiak, fölmerül az a kérdés, hogy az AMT-t is kezelő szemantikának „egy
szintesnek" vagy „kétszintesnek" kell-e lennie. A dilemma lényegét a követ
kezőképpen fejthetjük ki. 

Elfogadtuk, hogy (1) —(2) —(3) önmagában sem jelenti ugyanazt. Csak
hogy — mondaná a „kétszintes szemantika" képviselője — a (3) jelentése benne 
foglaltatik az első kettőében, azaz, (l)-ben és (2)-ben valami többlet van (3)-
hoz képest. Nevezzük a három mondat közös jelentésállományát e mondatok 
kognitív, vagy logikai, vagy referenciális jelentésének. Mondjuk azt, hogy (3) 
jelentése ebben kimerül, az (1) és (2) jelentéstöbbletét pedig a szemantikának 
egy nem-kognitív szintje — mondjuk, a „tálalási szemantika" — fogja leírni. 

Ez ellen a fölfogás ellen teljes meggyőző erővel persze csak akkor érvel
hetnénk, ha már bemutattuk volna, hogy az „egyszintes" szemantika valóban 
gyümölcsözőbbnek bizonyul a nyelvi anyag értelmezésében. De még ennek a 
kifejtése előtt is hozhatunk érveket a „kétszintes" szemantika ellen. 

Azt, hogy (3) jelentése része (1) és (2) jelentésének, a logika nyelvén úgy 
fogalmazhatjuk meg, hogy (3) logikai következménye (l)-nek és (2)-nek. (De 
megfordítva nem.) Csakhogy ez a következmény-viszony egyáltalán nem az 
AMT-változatok specialitása. Például, a Nagyon szomorú vagyok mondatnak 
logikai következménye az, hogy Szomorú vagyok, mégsem mondanánk azt, 
hogy a két mondatnak azonos a kognitív tartalma, csakhogy ezt a tartalmat a 
Nagyon . . . mondat „intenzívebben" fejezi ki ( clZcLZ, cl Z ilyen mondatpárok mi
a t t nem vennénk föl két szemantikai szintet, hiszen tagjaik kognitív tartalma 
sem azonos). Visszatérve most az (1)— (2) — (3) sorra: azt kell mondanunk, 
hogy e három mondatnak három különböző kognitív (igazságfeltételekkel jel
lemezhető) jelentése van, s a következmény-viszony teljesen elegendő ahhoz, 
hogy megragadjuk azt, ami közös bennük. A későbbiekben egyébként számos 
példát látunk majd arra, hogy az AMT-változatok igazságfeltételei valóban 
különbözőek. 

Van azonban még egy általános érv amellett, hogy az AMT értelmezését 
egy „egyszintes" szemantikának kell végeznie. A fentiekből kitűnik, hogy a 
„kétszintes" szemantika szerint (3)-nak c s a k kognitív jelentése volna, (1)-
nek és (2)-nek pedig kognitív é s tálalási jelentése is. Mármost igaz az, hogy a 
(3) mondat valamilyen szempontból semleges — csakhogy ez a semlegesség 
nem valamiféle ab ovo hiányból fakad, hanem (3) legfeljebb a többi AMT-vál-
tozattal szembeállítva, a megfelelő oppozíciók egyik tagjaként tekinthető sem
legesnek (azaz, (3) „semlegessége" csupán a szemléleti változatok, a „valahogy-
leírások" egyike). Éppen ezért célszerűnek látszik az, hogy mindhárom mon
dat teljes jelentését ugyanazon az elvonatkoztatási szinten kezeljük. 

Az AMT interpretációján tényleges modellelméleti szemantikai interpre
táció értendő. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy olyan szemantikai repre-
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zentációkat írjunk föl, amelyekben az összetevők AMT-szerepei jelezve vannak 
ugyan, de többé-kevésbé az intuícióra hagyatkozunk e jelzések értelmezé
sében.^ 

É. Kiss topik és fókusz fogalmai egyébként azért is tűnnek ígéretesnek, 
mert bár a mondat biparticiója (amelyet a prágai iskola kutatóin kívül szinte 
mindenki axiómának tekint) éppenséggel definiálható lenne ezek alapján (ti. a 
topik lenne témának, a fókusz és az azt követő neutrális elemek együttese pe
dig rémának tekinthető), mivel nála mind a topik, mind a fókusz összetevő, e 
fogalmak nem inherensen bipartíciós jellegűek. Ezért lehetővé teszik, hogy el
szakadjunk a témára és rémára vonatkozó kanonizált, de homályos kommuni
katív intuícióktól. Ugyanakkor viszont az É. Kiss által megkülönböztetett 
mondat-változatok valóban hordozzák ezeket az intuitív különbségeket is, s 
így annak sincs akadálya, hogy a pragmatikai komponensben a korábban em
lített „illesztést" elvégezzük. 

• 

2. Módszertani bevezető megjegyzések 

Hogyan kell értenünk azt, hogy mindig v a l a h o g y í r j u k l e a 
tényállásokat (vö. 1.2.2.)? A konkrét vizsgálat megkezdése előtt szeretném — 
ha egészen lazán is — jelezni, hogy miféle tényezőket tekintek a „valahogy" 
kifejezőinek, megtestesítőinek. Az alábbi áttekintés azt is mutatja, hogy az 
AMT szemantikájának leírásához valószínűleg nincs szükség eddig soha nem 
látott eszközökre, hanem legfeljebb csak újfajta alkalmazásokra. 

2.1. Az AMT-t kezelő a p p a r á t u s oldaláról nézve mindjárt két lo
gikai szemantikai fogalom relevanciája is fölmerülhet: az előfeltevéseké és a 
modalitásé. 

2.1.1. Az e l ő f e l t e v é s e k ebben a vonatkozásban úgy értelmezhe
tők, hogy akármilyen legyen is az a szituáció, amelyet leírok, én már előzetesen 
elkötelezem magamat valamilyen szemlélete mellett. Például K I E F E R kimu
tat ta , hogy a Mária csúnyább Évánál mondatnak előfeltevése az, hogy E va 
csúnya (szemben azzal, hogy a Mária szebb Évánál-nak. nem előfeltevése, hogy 
Éva szép). A fenti mondat használója mintegy előrebocsátja, hogy szerinte a 
két lány rendelkezik az összehasonlítás alapjául szolgáló tulajdonsággal, s tény
leges állítását (azt, hogy melyikük csúnyább) csak ehhez képest teszi meg. 
Állítása csak akkor lesz igaz vagy hamis, ha a világ valóban olyan, ahogyan ő 
szemléli — ha az előfeltevés nem teljesül, nem te t t „érdemi" állítást. Nem 
meglepő tehát, hogy az előfeltevések megjelenése vagy eltűnése összefügghet 
az AMT-szerkezettel is.7 (Itt szándékosan olyan példát választottam, ahol az 
AMT és az előfeltevés jelenléte egymástól független.) 

6 Például SGALL, et al. (Theoretical Linguistics 4: 31—61) azt mondja, hogy a mon
dat jelentését nem az intenziójávai, hanem egy AMT-t is tükröző szemantikai reprezentá
ciójával kell megadni — meglepő szembeállítás, különösen, hogy e reprezentáció inter
pretációja homályban marad. SGALL—HAJICOVÁ—BENESOVÁ Topic, focus and generative 
semantics (Kronberg Taunus, 1973) könyvéről 1. DAHL kitűnő kritikai ismertetését 
(Journal of Linguistics 11: 347—354). A modellelméleti szemantika rövid magyar nyelvű 
ismertetését 1. SZABOLCSI (NyK 79: 157—175). 

7 K IEFER, A középfokú összehasonlítás a magyarban és a lengyelben (ANyT 12: 
173—183) és Functional sentence perspective and presuppositions (ALH 27: 83—109). 
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2.1.2. A m o d a l i t á s n a k mint szemléleti eszköznek az értelmezése 
is elég természetes. Az „explicit modális állítások" (a lehet, hogy . . . , szükség
szerű, hogy . . . , . . .hatjhet. . .-et tartalmazó mondatok) vizsgálatából tudjuk, 
hogy az ilyen mondatokkal a vizsgált helyzetet mint alternatív helyzetek egyi
két írjuk le. Azaz, például a Szükségszerű volt, hogy Péter elbukott mondattal 
nem csupán azt állítjuk, hogy a tényleges múltbéli pillanatban Péter elbukott, 
hanem azt is, hogy annak a helyzetnek nem volt olyan elképzelhető alternatí
vája, amelyben Péternek ne kellett volna elbuknia. Érzésem szerint az alter
natívák tudomásul- és számbavétele miatt a fenti mondat a kérdéses múltbeli 
tény egyik szemlélési változatának, valahogy-leírásának tekinthető. Az AMT-
változatokat persze nem kísérik explicit modális elemek, de nem lehetetlen, 
hogy némelyikük implicite modális állításnak nevezhető; azaz, egy modális 
formula fejezi ki a jelentését. 

2.2. Nyelvészetibb oldaláról közelítve a valahogyot, elsődleges eszközé
nek a k o n t r a s z t tűnik. (A kontrasztba állítás már abban a tekintetben 
is szemléleti dolog, hogy bizonyos értelemben szintén alternatívák tudomásul
vételét jelzi.) Explicit, kéttagú kontraszt viszonylag ritkán fordul elő: gyako
ribb az egyszerű n y o m a t é k , amely egy potenciális kontraszt egyik tagját 
jelöli. Nem érdektelen észrevenni, hogy a mondatnak éppen a topik és a fókusz 
a tipikus nyomaték-helye: eszerint e két kitüntetet t pozíciót k ö z ö s e n ép
pen azzal jellemezhetjük, hogy ők a l e h e t s é g e s s z e m b e á l l í t á s o k 
hordozói. Vö. 

(1') Máriát látogattam meg, nem pedig Évát. 
(2') Máriát meglátogattam, de Évát nem. 

míg a (3)-ban nem találunk a Máriát-hoz kontrasztos folytatást: 

(3') Meglátogattam Máriát, * . . ? . . . 

Természetesen nem minden topik és fókusz nyomatékos. Az elemzett 
mondatok felől nézve a dolgot, É. Kiss nyomatékos fókusznak nevezi (a) a nem 
alapszórendű mondatok fókuszát, pl. (1), valamint (b) az alapszórendű mon
datok fókuszát akkor, ha különös nyomaték esik rá, pl. Kenyeret kérek.8 

A nyomatékos topik fogalmát É. Kiss nem használja; én az egységesség ked
véért nyomatékosnak fogom nevezni az olyan topikot, amely jellegzetes emel
kedő hanglejtésű, s amelyet fonológiailag jelentős szünet követ. A nyomatékos 
topikot gyakran követi a pedig, bizony, ugyan elem (pl. Máriát pedig — nem 
látogattam meg). 

Abból kiindulva, hogy az AMT-szerkezet két jelölt pozíciójának, a topik-
nak és a fókusznak közös jellemzője az, hogy szembeállítások egyik pólusát 
képviselhetik, az AMT szemantikai vizsgálatakor az ezt a lehetőséget ténylege
sen meg is valósító nyomatékos topikot és fókuszt fogom t i s z t a e s e t n e k 

8 Szórendi munkáiban É. Kiss fölállította a magyar nyelvre jellemző fókusz
szerepre való elérhetőségi hierarchiát, amely azon alapul, hogy bizonyos szintaktikai ele
mek kötelező erővel kerülnek fókuszba (ilyenpl. a kérdőszó).Ha olyan elem kerül fókuszba, 
amelyet a hierarchia erre nem predesztinál, ez az elem mindig nyomatékot kap, s a 
mondat nem lesz alap- (vagy semleges) szórendű. 
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tekinteni (szemben pl. az alapszórendű mondatok nem nyomatékos fókuszá
val). A vizsgálat egyik fő feladata tehát a topik-nyomaték és a fókusz-nyomaték 
szemantikai különbségének föltárása. 

2.3. A kontraszt szemantikai vizsgálatának egyik sine qua nonja a 
t a g a d á s szemügyre vétele (hiszen a két szembeállított tagmondat között 
éppen az egyiknek a tagadott volta teremti meg a kapcsolatot). A tagadás és 
az AMT szoros összefüggése természetesen nemcsak a kifejtetten kontrasztív 
mondatokban érhető tetten, hanem az egyszerű mondatokban is: szinte köz
helyszámba megy már, hogy a topik nem tagadható, a fókusz viszont a tagadás 
első számú várományosa. 

A tagadás vizsgálata azonban elvezet egy másik fontos problémakörhöz 
is: a k v a n t i f i k á c i ó és az AMT összefüggéséhez. Ennek a tárgyalása 
egy következő dolgozat feladata lesz, de az összkép teljessége kedvéért már i t t 
is szükségesnek érzek jelezni néhány idevágó jelenséget. 

Mint a 4. jegyzetben utaltam rá, kvantifikációnak azt a (logikai, vagy a 
logikaiból általánosított) szintaktikai műveletet nevezik, amikor egy szabad 
változót valamilyen kvantorral kötünk meg. A kvantifikáció alkalmazása nagy 
szerephez jut a minden x, valamely a>szerű kvantorokat tartalmazó mon
datok különböző olvasatainak előállításában, a tagadás különböző hatókörei
nek létrehozásában, az intenzionális-extenzionális többértelműségek megma
gyarázásában.9 A kvantifikáció és az AMT összefüggése két fő területen vált 
számomra nyilvánvalóvá. 

2.3.1. Megfigyelhető, hogy bizonyos kvantoroknak a hatóköre vagy kö
telezően szűkebb, vagy kötelezően tágabb a mondatban levő tagadás hatóköré
nél. Ezt a jelenséget R. HAUSSER tárgyalta kimerítően, angol anyagon.10 Első
ként én is angol példát hozok szemléltetésül — a későbbi magyar példák ugyan
is azt is világossá teszik, hogy a kérdés magyar anyagon való vizsgálata kife
jezetten heurisztikus értékű lehet. 

Bár az „elfogulatlan" logikus az alábbi mondatot kétértelműnek tar taná: 

(4) / have not sóid every car. 
(4.1) TVX [autó(x) -*• eladtam(x)] 
(4.2) van [autó(x) -+ eladtam(x)] 

kétségtelen tény, hogy e mondatnak csak a (4.1) jelentése lehet (ti. nem jelent
heti azt, hogy egyetlen autót sem adtam el, csak azt, hogy nem mindet) — 
az every hatóköre mindig szűkebb a tagadásénál. Más természetes nyelvi kvan
torokra pedig éppen az ellenkező megszorítás vonatkozhat. 

Bár Hausser ezeket a megszorításokat kapcsolatba hozza e kvantorok 
egyéb tulajdonságaival, magát a megszorítást a kvantor és a negáció belügyé
nek tekinti. Ha azonban csak arra gondolunk, hogy a tagadás szorosan össze
függ az AMT-vei (az ige tagadott bővítménye mindig fókusz-helyzetű stb.), 
máris fölmerül a kérdés, hogy a tagadásra vonatkozó hatókör-megszorítások 
nem onnan származnak-e, hogy az adott kvantorok ki vannak zárva valame-

9 R. MONTAGUE, The proper treatment of quantification in ordinary English. In : 
THOMASON (szerk.), Formai philosophy. New York 1974. 

10 HAUSSER, Seope ambiguity and scope restrictions in Montague Grammar. In: 
GROENENDIJK—STOKHOF (szerk.), Amsterdam papers in formai grammar. Vol. 1. 1976. 

5 Nyelvtudományi Közlemények 80/1—2. 
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lyik AMT-szerepből. Más szóval, hogy a kvantor és az AMT, valamint az AMT 
és a tagadás viszonyából önként kell következnie a kvantor és a tagadás (alkal
masint specifikus) viszonyának. 

Anélkül, hogy e kérdésre pontos választ adnék, megkockáztatnám, hogy 
a magyar szórend „különlegességei" támogatni látszanak ezt a föltevést. 
BRASSAI óta ismerjük azt a jelenséget, hogy a minden- kvantorok nem előzhe
tik meg közvetlenül az igét akkor, ha annak igekötője kirekesztő szórendű: 

(5) * Mindenki jött el. 

Ez mindenesetre azt jelenti, hogy a minden- ki van zárva az egyik legtipikusabb 
fókusz-helyzetből. Tudomásom szerint még nem írták le, de szintén megfigyel-
hatő, hogy a minden- nem lehet több-összetevős topik első eleme11 — noha ez 
a lehetőség a többi főnévi csoportra igen jellemző: 

• 
(6) * Mindenki Pétert megszerette. 
(7) A leány Pétert megszerette. 

A két jelenség e g y ü t t e s e n véve valószínűleg többféleképpen is magya
rázható.12 Annyit azonban már ez is bizonyít, hogy a minden- még az állító 
mondatokban sem fordulhat elő bármelyik AMT-pozícióban. Ez független bi
zonyítéka annak, hogy léteznek a minden-re vonatkozó AMT-megszorítások, 
ami pedig valószínűsíti, hogy az AMT és a tagadás összefüggése folytán a Haus-
sertől tárgyalt jelenség ugyanennek a következménye. 

2.3.2. A másik említésre méltó kérdéskör: a kvantorok mondatbeli sor
rendjének és hatókör-értelmezésének összefüggése. Viszonylag régen fölismer
ték már azt a tendenciát, hogy az ember általában a baloldali kvantort érti 
szélesebb hatókörűnek — innen (8) és (9) jelentésének különbsége: 

(8) Kevés film tetszett minden nézőnek. 
(9) Minden nézőnek kevés film tetszett. 

Mivel i t t jellegzetesen szórendi kérdésről van szó, az AMT-vei való kapcsolata 
szembeszökő. További vizsgálatot érdemel azonban az a kérdés, hogy vajon 
csak a kvantorok r e l a t í v sorrendje számít-e az értelmezésben, vagy pedig 
a b s z o l ú t helyük (konkrét AMT-pozíciójuk) is. 

2.4. Azért tar tot tam szükségesnek kiegészíteni a bevezetést ezeknek a 
most nem tárgyalandó problémáknak a fölvázolásával, mert az aktuális mon
dattagolásra vonatkozó intuíciónk általában az ilyen kényes kvantorokat nem 
tartalmazó (főleg tulaj donneves) mondatokon alakult ki. Azok a mondatok jól 

11 Pontosabban, a (6)-féle mondatok írásban előfordulnak, valószínűleg azért, 
mert a szöveg írója nem érezte a hangsúlyokat, pl. Mindkét szélsőséges helyzetű csoport az 
optimumtól jelentősen eltávolodik (FEBGE, AZ iskolarendszer . . . Budapest 1976. 86) és 
Minden gyűjteményes . . . kódban a tudás hierarchikusan szervezett (FEBGE—HÁBEB, 
Az iskola . . . Budapest 1974. 137). 

12 Az (5)-féle mondatokat E. Kiss a fókusz-kettőzósi szabállyal küszöböli ki 
(NyK 80: 275). Ha azonban a (6) tanulságait is figyelembe vesszük, ezt a szabályt föltehe-
tőleg el kell vetnünk, mert indokolatlanul tünteti ki az igekötős esetet. 
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kontrasztálhatók, viszont kevéssé érzékenyek a kvantifikációra. A most emlí
te t t mondatok kontrasztba állítása már számos nehézségbe ütközhet, viszont 
logikailag igen érdekesek. Ha azonban az AMT szemantikai interpretációjának 
feladatául azt jelöljük ki, hogy m i n d e n f é l e releváns szórendi változtatás 
szemantikai kihatásairól számot adjon, akkor tudomásul kell vennünk, hogy 
lényegében kétféle adathalmazt kell megmagyaráznunk. Tudniillik ha föltesz-
szük, hogy a szórendi változatok szemantikáját egységes nyelvi elvek irányít
ják, akkor lényegét bizonyára csak a kétféle adathalmaz együttes kezelésével 
ragadhatjuk meg. 

A 3. és 4. részben az eddig fölvázolt szempontokat és módszereket fogom 
alkalmazni a fókusz és a topik vizsgálatára, ha nem is a teljesség igényével. 
Megkísérlem pusztán azt figyelembe venni, hogy milyen jelentéskülönbségeket 
okoznak az É. Kiss által kitüntetett szórendi műveletek — anélkül, hogy 
,,régi" és , ,ú j" információra gondolnék eközben. Munkám során föl fogom hasz
nálni a logikai szemantika módszereit, de eredményeimet nem fogom szigorúan 
formalizálni (már csak azért sem, mert a kvantorok vizsgálata nélkül ezek 
mindenképpen csak részlegesek lehetnek). 

3. A (nyomatékos) fókusz 

Vizsgálatom természetesen nem tiszta lappal indul, hiszen a szakiroda
lomban nagy számmal találhatók az AMT-re vonatkozó olyan szemantikai 
megállapítások, amelyek a jelen szempontból relevánsak. Egy az egyben azon
ban egyik sem vehető át, mert (a) nem épülnek olyan szintaktikai definíciókra, 
amilyeneket 1.2.1.-ben megkívántunk, (b) általában nem válnak el teljesen a 
kommunikatív intuícióktól.13 Legelőször néhány ilyen megállapítást fogok 
megvizsgálni. 

Azok a kutatók, akik az AMT-szerkezetet ,,róma + maradék" elven álla
pítják meg (azaz, akiknek a réma-fogalma összeegyeztethető É. Kiss fókusz -
fogalmával, legalább annyiban, hogy náluk a réma egy összetevőnyi), a nyo
matékos rémának a következő sajátosságait szokták kiemelni.14 Példával illuszt
rálva, (1) így fejthető ki : 

( 1 ) Máriát látogattam meg. 
(a) van valaki, akit meglátogattam, 
(ß) a felsorolt(ak)on kívül mást nem látogattam meg, 
(y) a kérdéses személy éppen Mária. 

Ennek alapján tekintsük (1) informális szemantikai reprezentációjának (l ')-t 
(Ez nem azonos a hozzá hasonlító felszíni mondattal, 1. majd a 19. jegyzetet.) 

(1') AZ, AKIT MEGLÁTOGATTAM = MÁRIA 

Ez az informális fölírás segédeszközül fog szolgálni az (a) — (/?) — {y) pontosabb 
vizsgálatában. 

13 Bár az elválasztásnak is vannak tanulságos példái, pl. K I E F E R (i. h.). 
14 Például SGAIX—HAJIŐOVÁ—BENESOVÁ: i. m., J . ALLWOOD, Truth, appropriate-

ness and focus. In: DABX (szerk.): i. m. 
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3.1.1. Az (ce) állítást gyakran az (1) előfeltevésének nevezik: eszerint a 
nyomatékos rémájú (fókuszú) mondatnak előfeltevése az, hogy a „maradék" 
állítás valakire teljesül. Azt, hogy (a) valóban előfeltevés-e, természetesen (1) 
tagadásának a vizsgálatával dönthetjük el. Csakhogy azonnal fölmerül az a 
probléma, hogy mit tekintsünk (1) tagadásának. A (10)-es mondat ugyanis 
legalább kétféleképpen folytatható: 

(10) Nem Máriát látogattam, meg. 
(11a) Nem Máriát látogattam meg, hanem a vizsgára készültem. 
(11b) Nem Máriát látogattam meg, hanem Évát. 

(10)-nek a (lla)-féle olvasatából nem következik (a) — eszerint tehát (a) nem 
előfeltevés. Kézenfekvőnek tűnhet tehát az, hogy (10)-et tekintsük kétértel
műnek — két külön mondat homonim képviselőjének. Ezt megerősíteni látszik 
az is, hogy ha (10)-ben a Máriát-va, viszonylag nagyobb nyomaték esik, az való
színűsítheti a (llb)-féle folytatást. Most (10)-et „írott változatnak" tekintve 
esetleg két kiejtett mondattal számolhatunk: 

(10a) Nem Mariát látogattam meg. 
(10b) Nem Máriát látogattam meg. 

s ezek közül csak (10b)-t tekintjük (1) tagadásának. Ha azonban így járunk el, 
mindjárt fölmerül az a lehetőség is, hogy maga (1) is kétértelmű volt: 

(la) Máriát látogattam meg (ti. nem pedig a vizsgára készültem), 
(lb) Máriát látogattam meg (ti. nem pedig Évát). 

Mielőtt azonban a nyelvnek csaknem minden mondatát megkettőznénk, érde
mes megfontolni, hogy valóban k é t é r t e l m ű s é g e k k e l van-e i t t dol
gunk, vagy v a l a m i m á s s a l . 

3.1.2. Először is emlékeztetnünk kell arra hogy É. Kiss szintaxisa sem
miképp sem motiválja (1) megkettőzését; az, hogy a Máriát-féle nem-természe
tes fókuszokra m e k k o r a nyomaték esik, szintaktikailag irreleváns, s ebből 
gyanítható, hogy szemantikailag is az. É. Kiss 1978-as munkái a (10) megket
tőzését éppenséggel megengedik (ti. a (10a) esetben a tárgy csak tagadó, a 
(10b) esetben tagadó és nyomaték operátorral állna a kiinduló szerkezetben), 
az 1979-es cikk azonban már ezt is fölöslegessé teszi. Ez mindenesetre kétsé
gessé teszi (a) előfeltevés voltát. 

Tekintsük át röviden, hogy elvileg milyen lehetőségei vannak (1) és (10) 
kezelésének (mindig a (b) változat a nagyobb nyomatékú): 

(i) Négy különböző mondatunk van: (la), (lb), (10a), (10b). Ezek közül a 
(b) változatokhoz (a) mint előfeltevés tartozik; az (a)-változatokban viszont 
(a) az állított jelentés része (tehát tagadható is). 

(ii) Három mondatunk van: (1), (10a) és (10b). Ezek közül (l)-nek és 
(10b)-nek előfeltevése (a), (10a)-nak viszont nem. Ekkor (10a) nem is tagadása 
(l)-nek, hanem afféle ,,lógó mondat", állító pár nélkül. 

(iii) Három mondatunk van: (1), (10a) és (10b). Most (1) ismét egyértel
mű, de — (ii)-vel ellentétben — nem preszupponálja (a)-t. (10)-et pedig az 
teszi kétértelművé, hogy a negációt kétféleképpen is elhelyezhetjük benne, 
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kb. így ( 3 ! x [. . . ] = van pontosan egy olyan x . . .): 

(10a') "i ( 3 ! x [meglátogattam (x) / \ x = Mária]) 
(10b') HU x [meglátogattam (x) / \ "f (x = Mária)] 

I t t természetesen (10) egyik változata sem preszupponál. 
(iv) Két egyértelmű mondatunk van: (1) és (10). (1) szemantikai repre

zentációja (1') — preszuppozíció nélkül —, (10)-é pedig az, amit az imént 
(lOa')-ként említettem. Ekkor a logika (szemantika) szintén (10) egyértelmű, 
de a kommunikáció szintjén nem! Tudniillik nem derül ki belőle, hogy az (1) 
leírta tényállás melyik mozzanat hiánya miatt nem áll fenn. 

Önmagában véve talán e négy lehetőség mindegyike egyaránt támadható 
vagy helyeselhető. Mielőtt azonban sorravenném őket, érdemes meggondolni, 
hogy mi közöttük az alapvető különbség. 

3.1.3. Az utóbbi évek formális nyelvészeti meggondolásaiban nagy szere
pet játszott az a segédelv, hogy a felszíni mondatokban a lehető legtöbb több
értelműséget kell fölfedezni. Ez az eljárás — mint a generatív grammatika és 
más irányzatok it t külön nem méltatandó eredményei mutatják — kétségkívül 
gyümölcsöző, de fölvet egy problémát is. Nevezetesen: mikor kezdünk el kétel
kedni egy mondat egyértelműségében? Akkor, ha elképzelhető legalább két — 
a mi fogalmaink szerint elég gyökeresen különböző — helyzet, amelyekre vo
natkoztatva a mondat egyaránt igaz lehet. Azaz, ha „nyelvi toleranciánkon" 
belül a mondat által leírt tényállás nem rekonstruálható egyértelműen.15 

Mármost a természetes nyelv mondatainak igen jelentős hányada ilyen. Csak
hogy a kommunikációnak (társalgásnak) az elvei között szerepel az is, hogy 
tessék relevánsán, együttműködőén stb. beszélni.16 Azt hiszem viszont, hogy 
ha valaki egy Az oroszlán simogatása veszélyes típusú, genitivus obiectivus—ge-
nitivus subiectivus kétértelműségű mondatot mond, azt nem szokás elmarasz
talni a társalgási elvek megsértésének bűnében. Mégpedig azért nem, mert a 
fenti hangsort nem egy, hanem két mondatnak tekintjük, s „jóhiszeműségből" 
(ismét Grice!)úgy vesszük, hogy a beszélő releváns volt, a két mondat közül 
azt mondta, amelyiknek az igazsága éppen érdekes. Ha azonban ezt az eljárást 
ad absurdum visszük, azaz, ha minden olyan mondatot, amely legalább két, 
szerintünk gyökeresen különböző helyzetre is ráillik, kétértelműnek minősítünk, 
akkor valójában a t á r s a l g á s i e l v e k e t építjük bele a grammatikába. 
(Azaz, egy ilyen grammatika szerint a relevancia elvét egy bizonyos szempont
ból egyszerűen lehetetlen megsérteni.) Ez mindenképpen helytelen volna; szá
molnunk kell a b i z o n y t a l a n (Vague') mondatok létezésével is. 

Bizonytalan értelműnek minősíthetjük azokat a mondatokat, amelyek
hez egyetlen olyan logikai szerkezetet (illetve ezt kifejező szemantikai repre
zentációt) rendelünk, amely maga többféle helyzetre is ráülhet. Azaz, egy bi
zonytalan értelmű mondat logikailag (szemantikailag) egyértelmű, de kom
munikative esetleg nem, mert nem biztos, hogy elég informatív, elég releváns. 
A bizonytalan állítások egyik paradigmatikus esete a T(ŰU&) propozíció. Ez 

15 A „nyelvi toleranciánkon belül" kitétel informális, de igen fontos; modellelméleti 
megfontolások szerint ugyanis abszolút értelemben sohasem rekonstruálható egyértel
műen a mondat leírta helyzet (modell). 

16 H. P . GBICE, Logic and conversation. In: COLÉ—MORGAN (szerk.), Syntax and 
Semantics. Vol. 3. New York 1975. 
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logikailag ekvivalens azzal , hogy {aAib) r (íaAb) v {icbAib). Azaz, a i{aAb), 
amely maga egy tökéletesen egyértelmű állítás, három meglehetősen különböző 
helyzetben is igaz lehet, s egyértelműsége ellenére nem „illik" használni, mert 
a hallgató alkalmasint azt is tudni szeretné, hogy a, b avagy talán mindkettő 
fenn nem állta mondatja a beszélővel azt, hogy a és & együtt nem igaz.17 

Érdemes megjegyezni, hogy a most tárgyalt esetben szintaktikai jellegű 
bizonytalanságról van szó, nem pedig bizonytalan értelmű szavak használatá
ról; ez utóbbi egészen más természetű, és ha a b i z o n y t a l a n megjelölést 
terminus értékben használjuk, csak a szintaktikai esetre vonatkoztatnám.18 

Mindez azt sugallja, hogy a grammatikák írásakor nem célszerű a lehető 
legtöbb mondatot kétértelműnek minősíteni, hanem — a szintaktikaiakon és 
szemantikaiakon kívül pragmatikai érveket is figyelembe véve — érdemes 
megfontoltan meghúzni a többértelműség és bizonytalanság közti határvonalat. 

3.1.4. Visszatérve a kiinduló kérdéshez: az (i) — (iv) sor voltaképp egy 
többértelműség—bizonytalanság határ megvonási sornak felel meg. (i)-ben a 
relevancia-elvet teljesen grammatizáljuk (ami azt jelenti, hogy mint pragma
tikai elvről nem veszünk róla tudomást), (iv)-ben a relevancia-elvet nem épít
jük bele a grammatikába, de erősen számítunk a működésére. 

A (iv) értelmében a relevancia-elv működését például (10) esetére így 
konkretizálhatjuk: (10a') egy olyan i{aAb) jellegű állítás, amelyben a és 6 nem 
függetlenek egymástól (vö. Egyvalakit látogattam meg és ez Mária — ki az az 
ez, ha nem látogattam meg senkit?). Ilyen esetben jóhiszeműségből föltesz-
szük, hogy a beszélő csak a „függő állítást" (itt: ez Mária) tartja hamisnak: 
tudniillik miért beszélne olyan sokat, ha szövegének egyik mozzanata már az 
összes többit érdektelenné tenné? Ebből következően az, hogy a tagadás ható
köre normális esetben az (É. Kiss értelmében nyomatékos) fókuszra korláto
zódik, onnan magyarázható, hogy a mondat „leginkább függő állítása" mindig 
a fókuszt specifikálja. A fókuszra tehető nagyobb nyomaték ekkor pragmati
kus eszköznek bizonyul: ha a beszélő egy bizonytalan mondatot kontrasztív 
folytatás nélkül mond ki, akkor a fókuszra te t t nagyobb nyomaték valószínű
sítheti, hogy a folytatásból az derülne ki, hogy csak a fókusz áll a tagadás tény
leges hatókörében. A nagyobb nyomaték alkalmazása azonban nem kötelező, 
s így (10) bizonytalan volta miatt a hallgatónak akkor sem szabad meglepőd
nie, ha kiderül, hogy hanem a vizsgára készültem.19 

Ebben a gondolatmenetben föltettem, hogy a szemantikával nem 
zárul le a nyelvi modell, hanem a mondatok szokásos interpretációját a sze
mantika és pragmatika együttesen adja meg. Nincs-e ez ellentmondásban az 
1.2.2.-ben mondottakkal? Űgy gondolom, hogy nincs. A bizonytalanság álta
lam használt fogalma ugyanis nem valamiféle általános specifikalatlanságot 

17 Más, itt nem elemzendő természetes nyelvi példával: bizonytalanság — és nem 
többértelműség — gyanújába esik az olyan mondat, mint öt énekes elénekelt három dalt, 
valamint a generatív szemantikusoktól kétértelműnek minősített almost Miied szerkezet-
típus, amelynek állítólagos kétértelműsége a kill dekomponálásán alapul. 

18 Azaz, nem vonnám a fogalom alá a Testvérem iskolás mondatot, annak ellenére, 
hogy „bizonytalanságban hagy'* afelől, hogy leány- vagy fiútestvérről van-e szó. 

19 A teljes egyértelműsítés eszköze lehet a kiemelő szerkezet (pl. Az, akit megláto
gattam, Mária) használata, amelyben egy meglátogatott személy létezése előfeltevés. 
Az ilyen szerkezetekkel azonban az elvileg lehetségesnél ritkábban élünk, mert megbont
ják a szöveg harmonikus folyását (ez már az AMT szövegnyelvészeti vonatkozásait 
érinti). 
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(hiányt) fed, amelyet a pragmatikának kellene kiegészítenie. Ha a nyomatékos 
fókuszú mondatokhoz minden esetben egy (1')-szerű reprezentációt rendelünk 
és a tagadást mindig mondat-tagadásként értelmezzük, akkor ezzel a reprezen
tációval már magának a szemantikának a szintjén előrejelezzük, hogy a taga
dott mondatnak milyen olvasatai lehetségesek — a pragmatikai (itt: társalgási) 
szabályok csupán azt valószínűsítik, hogy ezen olvasatok közül rendes körül
mények között hogyan választunk. Továbbá, mivel e reprezentáció-technika 
szerint a mondat leginkább függő állítása mindig a fókuszt specifikálja, a rele
vancia-elv mindig a fókuszra korlátozódó tagadást fogja o p t i m á l i s n a k 
minősíteni. Azaz, a szemantika kezére játszik a pragmatikának. 

3.1.5. A most mondottakból nyilván kitűnt, hogy a négy megoldási lehe
tőség közül én az utolsót tartom a legjobbnak; mindazonáltal nem fölösleges 
egy-két megjegyzést fűzni a másik háromhoz sem. 

Az (i)-et a fent mondottakon kívül már azért is elég kézenfekvő lenne 
elvetnünk, mert a preszuppozíció fogalmának szinte megcsúfolása lenne az, 
hogy majd minden mondatnak föltételeznénk egy preszupponáló és nem pre-
szupponáló olvasatát. 

A két átmeneti megoldás, (ii) és (iii) között a legfőbb különbség az, hogy 
ha (iii)-at választanánk, a preszuppozíeiók használatáról az egész grammati
kában le kellene mondanunk.20 így, egészében véve, (iv)-en kívül csak (ii) te
kinthető még elképzelhető megoldásnak. 

3.2. Térjünk most át (ß)-ra, amelyet a k i m e r í t ő f e l s o r o l á s 
tulajdonságának szoktak nevezni. Ennek a jelentőségét a legszemléletesebben 
nem is az (l)-féle mondatok mutatják (amelyeken általában tanulmányozni 
szokták), hanem a halmozott fókuszosak: 

(12) Pétert és Jánost látogattam meg. 
(13) Pétert látogattam meg. 

(12)-nek nem lehet logikai következménye (13), mivel (13)-ban az is benne van, 
hogy Péteren kívül mást nem látogattam meg. Ugyanez nem áll a topik vagy 
neutrális helyzetű halmozásra: (14)-ből következik (15) és (16)-ból is (17): 

20 Ennek rövid indoklása a következő. Akkor nevezzük egy M mondat preszup-
pozíciójának P-t, ha mind M-nek, mind pedig M természetes nyelvi tagadásának, nem-M-
nek logikai következménye P. Ez persze még önmagában nem lenne elegendő a hagyomá
nyos kétértékű logikával való szakításhoz: azt is ki kell kötnünk, hogy valahányszor egy 
F formula fejezi ki M logikai tartalmát, nem-M logikai tartalmát a iF formulának kell 
kifejeznie. (Tudniillik a kétértékű logika csak ekkor zárja ki, hogy M-nek ós nem-M-nek 
közös következménye legyen — az axiómákon kívül.) Ennélfogva, ha abban a gramma
tikában, amelyben használunk preszuppozíciókat, megengednénk, hogy egy N mondat 
természetes nyelvi tagadását egy belső negációjú formula fejezze ki (mint amilyen (10b') ), 
akkor N-nek és nem-N-nek közös következményeik lehetnének anélkül, hogy ezeket 
preszuppozícióknak neveznénk — azaz, „illegitim" preszuppozíciókat kapnánk. Az 
illegitim preszuppozíeiók jelenléte azonban intuitíve motiválatlanná, ad hocká tenné 
minden olyan döntésünket, amikor ,,valódi" preszuppozíciókat állapítunk meg. Ennek 
értelmében a (iii) megoldáshoz csak akkor folyamodhatnánk, ha minden létező preszup
pozíció az AMT függvénye lenne, s így ugyanazon az elvonatkoztatási szinten küszöböl
hetnénk ki őket. Jól tudjuk azonban, hogy vannak az AMT-től független preszuppozíeiók 
is (vö. 2.1.1.), s így (iii) kiesik. 
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(14) Pétert és Jánost meglátogattam. 
(15) Pétert meglátogattam. 
(16) Meglátogattam Pétert és Jánost. 
(17) Meglátogattam Pétert. 

Ezeknek a következtetéseknek a fókuszos esetben lehetetlen volta azért is 
érdekes, mert szintaktikai következményei is vannak. Tudniillik, ha úgy dön
tünk is, hogy (14)-et és (16)-ot két mellérendelt mondat összevonásával 
fconjunction reduction'-nal) állítjuk elő, a (12) esetében erről szó sem lehet: 
a fókuszbeli mellérendelés valódi konstituens-mellérendelés kell, hogy legyen. 

Az, hogy a fókuszban adott fölsorolás kimerítő, nyilván nem lehet elő
feltevése a mondatnak (ti. abban az értelemben, hogy ha például a fókuszban 
egyetlen név áll, akkor csak egyetlen személyt látogattam meg), ugyanis akkor 
(18) nem lehetne jó mondat: 

(18) Nem Máriát látogattam meg, hanem Évát és Katit. 

Amellett, hogy van olyan személy, akit meglátogattam, (1) azt állítja, hogy 
meglátogatottjaim h a l m a z a a z o n o s a Mária alkotta halmazzal; 
(18) pedig azt, hogy ezt a halmazt nem Mária, hanem Éva és Kati alkotja.21, u 

A kimerítő fölsorolásnak érdekes következménye, hogy ha a ha-akkor 
mondatokban a feltételt fókuszáljuk, a szokásos egyirányú kondicionális he
lyett bikondicionálist (akkor és csak akkor-t) kapunk: 

(19) Akkor kapod meg a pénzt, ha elvégzed a munkát. 

t i . (19) azt állítja, hogy (a) van olyan eset, amelyben megkapod a pénzt, és 
(/?) ezen esetek összessége azonos azzal, amelyben (y) elvégzed a munkát. 
Vö. az egyirányú kondicionális jelentésű (20)-szal és (21)-gyel, amelyekben a 
feltétel topik, illetve neutrális helyzetű: 

(20) Ha elvégzed a munkát, akkor megkapod a pénzt. 
(21) Megkapod a pénzt akkor, ha elvégzed a munkát. 

3.3. A fentiek mellett fölfedezhető a nyomatékos fókusznak egy további 
sajátossága: módot ad arra, hogy m i n ő s é g e k e t állítsunk szembe: 

(22) A barátnőjét hívta meg Éva, nem a miniszter feleségét. 

2 1A kimerítő fölsorolás értelmezésébe pragmatikai tényezők is belejátszanak, 
annyiban, hogy a tárgyalási univerzumot az éppen relevánsra szűkítik. A Mária szállt le 
a vonatról szószerint azt állítja, hogy egyedül Mária szállt le, de igaznak fogadjuk el akkor 
is, ha az állomást leszállók tömege töltötte ugyan meg, de a többiek léte ós kiléte szá
munkra érdektelen (vö. SGAT/T.—HAJIÖOVÁ—BENESOVÁ: i. m. 129). 

22 Érdekes szintaktikai kísérőjelensége a fókuszbeli mellérendelésnek, hogy az 
egyik tag elmozdítható: 

Évát és Katit látogattam meg tegnap = Évát látogattam meg tegnap, és Katit 
Évát és Katit meglátogattam tegnap = *Évát meglátogattam tegnap, és Katit 
Meglátogattam Évát és Katit tegnap = * Meglátogattam Évát tegnap, és Katit 

Vö. R. HETZRON, Disjoining conjoined structures. Papers in linguistics 5: 99—113. 
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Ez a mondat igaz lehet akkor is, ha Éva barátnője és a miniszter felesége két 
külön személy — de akkor is, ha azonosak, csakhogy Éva barátnői, s nem mi-
niszterfeleségi minőségében hívta meg az illetőt. Ezt afféle intenzionális olva
satnak nevezhetjük, tudniillik a második tagmondatból nem következik az, 
hogy Éva ne hívta volna meg azt a személyt, aki történetesen a miniszter fele
sége. Ez a mondat lényegében azt tagadja, hogy ha van olyan személy, akit 
Éva meghívott, akkor e személy i n t e n z i ó j a („fogalma") a z o n o s a 
miniszterfeleség i n t e n z i ó j á v a i — a fogalmi, intenzionális azonosság 
hiányából azonban nem következik, hogy a meghívott személy extenziója 
(pillanatnyi denotátuma) ne lehetne azonos a miniszterfeleség extenziójával. 
A dolog érdekessége abban áll, hogy ezt az olvasatot egyedül a fókusz-pozíció 
hozza létre, s nem szükséges hozzá sem ún. intenzionális ige (pl. Teeres, elképzel), 
sem pedig modális operátor vagy azzal egyenértékű igeidő-játék. Hasonló mi
nőségi szembeállításokat végezhetünk a legkülönbözőbb extenzionális igék 
mellett is: 

(23) Egy ócska tányért törtem össze, nem egy családi ereklyét. 
(24) Egy ősi kúriában lakik, nem egy düledező falusi házban. 

A fókusz „minőségi" jellege természetesen nemcsak az explicite kontrasztos 
mondatokban nyilvánul meg: mivel a nyomaték önmagában is egy potenciális 
kontraszt egyik tagját jelzi, (22) —(24)-nek már az első tagmondata is „minő
ségi fókuszt" tartalmaz, hiszen tudjuk, hogy ha a szembeállítást kifejtenénk, 
az ellentét intenzionális lehetne. (Ez a minőségi szembeállítás esetleg nyelvi 
rafinériának, mondhatni a poétikus funkció egyik elemi megnyilvánulásának 
érezhető. Ezért érdemes megjegyezni, hogy semmiféle külön „logikai t rükkre" 
nincsen szükség a biztosításához: ez a lehetőség önként adódik a kimerítő fel
sorolás logikai megformulázásából.)23 

A topik-kontraszt ezzel szemben c s a k akkor ad lehetőséget minőségek 
szembeállítására, ha a mondatban intenzionális ige stb. van — azaz, maga a 
topik-helyzet nem teremt intenzionalitást. 

• 

(25) A barátnőjét meghívta Éva, (de) a miniszter feleségét nem. 

(25)-ben a két személy nem lehet azonos; illetve, ha azonosak, akkor (25) csak 
tréfából mondható, ami azt jelzi, hogy a mondat eredeti jelentése szerint való
ban a barátnő és a miniszterfeleség extenzionális különbözőségét feltételezi. 
A fókuszos (22) nem szükségképpen tréfás. 

3.4. Mindeddig a tiszta esetről, a nyomatékos fókuszról volt szó — kér
dés, hogy a fenti tulajdonságokban osztoznak-e a nem nyomatékos (É. Kiss 

23 Az elliptikus mondatot (Nem a miniszter féleségét.) a 

7ÁZ[<p] = XZ[Z = ^XPay[vx[miniszterfeleség{x) -"> y — x~]AP{y}]] 
formulával fordíthatjuk az intenzionális logika nyelvére. I t t <p állítás-változó, amelynek 
értéke a szövegkörnyezettől függ. A jelen esetben <p helyébe a (meghívta(Z)) (-^éva) 
kerül, s az így kapott mondatból nem következik, hogy Éva nem hívott meg olyan 
személyt, aki pillanatnyilag a miniszter felesége. Részletesebben 1. SZABOLCSI, The se-
mantics of topic-focus articulation, In: GBOENBNDIJK—JANSSEN—STOKHOF (szerk.), For
mai methods in the study of language, sajtó alatt. 
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terminusával: természetes) fókuszok is. A másik nyitva hagyott kérdés az, 
hogy miképp viselkedik az ige. A kettő azonban részben nem független egymás
tól, s ezért pillanatnyilag a természetes fókuszoknak csak az egyik csoportjáról 
fogok beszélni, a másik csoportot és az igét pedig a topik tárgyalása utánra 
hagyom, ahol átfogóbban lehet majd vizsgálni őket (1. 4.4.). 

Az ú n . o p e r á t o r o s bővítményeket É. Kiss azért sorolja a természe
tes fókuszok első (erősebbik) csoportjába, mert a mondatban csak a fókusz
helyzetet foglalhatják el, pl.: 

(26) [FKÍ] jött meg? (kérdő operátor) 
(27) [FPéter] jött meg? (kérdő operátor) 
(28) [FNem Péteri jött meg. (tagadó operátor) 
(29) [FBárcsak Péter] jönne meg! (óhajtó operátor) 
(30) [FCsak Péter] jött meg. (csafc-operátor) 

Úgy látszik azonban, hogy (26) kivételével É. Kiss elemzései módosításra 
szorulnak: (27) —(30)-ban nem az operátor kényszeríti a fókuszba az általa 
módosított bővítményt, hanem ellenkezőleg: ezek mind a [FPéter] jött meg 
(eredetileg is Péterre fókuszáló) mondatnak egy-egy mondat-operátorral mó
dosított változatai. A mondat-operátor optimális hatóköre pedig a fókuszra 
szorítkozik, azaz, e sornak reprezentatív példája a (28)-féle tagadás, amelyről 
3.1.-ben volt szó. Azt a feltevést, hogy a mondatban nem egy operátor + bő
vítmény egység mozog, alátámasztja, hogy az operátor helyileg is elválhat a 
fókusztól, pl.: 

(31) [FPéter] jött-e meg? {= 27) 
(32) Bárcsak [Tkövetkezőnek] [FPéter] jönne meg! ( = 33) 
(33) [TKövetkezőnek] bárcsak [FPéter] jönne meg! 
(34) [FPéter] jött csak meg. ( = 30) 

Azaz, a morfematikusan is megjelenített operátor helyileg vagy a (már meg
levő) fókusz elé csatolódik, vagy pedig a mondatnak valamelyik rá jellemző 
rögzített helyére (pl. a csak tipikusan a ragozott ige mögé, vö. (34)-en kívül: 
Péterrel tudtam csak beszélni).u Mindennek alapján a (27) —(30) mondatokban 
nem beszélhetünk természetes fókuszról. 

A (26)-féle kérdőszó státusának megítélése már nem ilyen egyértelmű.. 
Nem igaz ugyanis az, hogy kiegészítendő kérdésre csak olyan mondattal lehet 
felelni, amelyben a megfelelő szó a fókuszban van, vö.: 

(35) — Ki tudná elénekelni ezt a dalt? 
— Én el tudnám (énekelni), j Például én. 

Ilyenkor nyilvánvalóan nem kezeskedünk a válasz kimerítő voltáért, hiszen 
a válasz-szó topik. A kérdés az, hogy milyen jelentőséget tulajdonítunk a 
(35)-típusú használatnak. Ha a fenti párbeszédbeli kérdést a kiegészítendő kér
dés egyik valóságos esetének minősítjük, akkor a kérdőszót nem tekinthetjük 
az eddig adott értelmezés szerinti (nyomatékos) fókusznak. Ekkor (a) a kérdő-

24 Vö. JACKENDOFF, Semantic interprétation in generative grammar. MIT, Cam
bridge 1972. 
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szó felszíni fókusz-helyzetét puszta szintaktikai sajátosságnak kell tekintenünk, 
(b) a kérdőszót szemantikailag mint neutrális elemet kell interpretálnunk, és 
(c) a rövid válaszok logikai szerkezetében kell gondoskodnunk arról, hogy az 
Í£w. mindig fókusz-értékű, az Én (el tudnám. Jto^ik-értékű legyen. Elképzelhető 
azonban az is, hogy a (35)-beli használatot afféle parazitikus társalgási formu
lának tekintsük (amely azt helyettesíti, hogy Jelentkezzen valaki / Nevezz meg 
valakit, ha el tudja énekelni ezt a dalt!). Ekkor a kérdőszót, természetes fókusz 
volta ellenére, szabályos nyomatékos fókusznak tekinthetjük, amely kimerítő 
fölsorolást követel, s ilyenkor az En el tudnám-féle válaszok lehetőségéről nem 
a szorosan vett grammatikának kell számot adnia.25 

4. A nyomatékos topik 

A szakirodalom a topiknak többnyire azt a vonását szokta kiemelni, hogy 
valamilyen adott (ismert, preszupponált stb.) dolgot nevez meg, s így többek 
közt kötőelemként is funkcionálhat a pillanatnyi mondat és annak nyelvi és 
nem-nyelvi kontextusa között.26 Ebben a dolgozatban én a topiknak csak egy 
másik, a diskurzus folyásától függetlenebb vonásával fogok foglalkozni — ez a 
vonás azonban nem akadályozza meg, hogy a topikot a kommunikáció szint
jén kötőelemnek is tekinthessük. Vizsgálatomat a nyomatékos topikra korlá
tozom. (A topik nyomatékos voltát, ha szükséges, gondolatjellel — szünettel — 
fogom jelezni; ez persze csupán egyik fonológiailag jellemző jegye.) 

4.1. A nyomatékos topik a beszélő „fenntartását" fejezi ki: 

(36) Máriát — meglátogattam. 
(37a) Máriát — meglátogattam, de Évát — nem. 
(37b) Máriát — meglátogattam, a többiekről — nem nyilatkozom. 

Ez a fenntartás a következőképpen fejthető ki: (a) a nyomatékos topikos mon
dattal tudomást veszünk arról, hogy a tárgyalási univerzumban az éppen ki
szemelt személyen kívül vannak még m á s o k is, akikről hasonló állítást le
hetne tenni ( azaz, az illetőre korlátozni a figyelmünket valóban „korlátozás"), 
és (b) fenntartjuk — megengedjük, sugalljuk — annak a lehetőségét, hogy más 
topik esetén az állítás e l l e n k e z ő e l ő j e l ű legyen. Például az alábbi 
két mondat közül az első aligha célravezető akkor, ha az ügyvéd minden tekin-

25 Mindkét változat könnyen megoldható HAUSSER kérdés-válasz szemantikájának 
olyan módosításával, amelyben az AMT-pozíciót is interpretáljuk (Haussernél lényegében 
minden főnévi csoport neutrális értelmezést kap, HAUSSER, Surface compositionality 
and the semantics of mood, In: GROENENDIJK—STOKHOF (szerk.), i. m. vol. 2. 1978.). 
Ha a rövid válasz fordításától várjuk a fókusz-értéket, akkor a 23. lábjegyzetben adott 
formula-típust alkalmazhatjuk. Megjegyzendő, hogy többszörös kérdésekben (Ki kit. . .? ) 
csak az egyik kórdőszó kerül fókuszba, s a válasz is ennek megfelelő; valamint, hogy a 
miért nem kötelezően fókusz (Miért Pétert választottad?). 

26 A (nem föltétlenül nyomatékos) topik szemantikájáról 1. K I E F E R (i. h.). Ebben a 
részben — E. Kiss szintaxisának megfelelően — csak az ún. másodlagos topikalizációval 
foglalkozom, az elsődleges topikalizációt (alanyválasztás) nem érintem, vö. FÜREDI , 
Adalékok a magyar aktívum ós passzívum leírásához esetgrammatikai keretben (ÁNyT 
11: 93—113). Az ebben a részben teendő észrevételeimet részint előrevetíti ELEKFI , Az 
aktuális mondattagolás egyik alapformája a magyarban (NyK 66: 331—370). 
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tétben fölmentő ítéletet szeretne szerezni védence számára: 

(38) Az ékszerészt — nem a védencem gyilkolta meg. 
(39) Nem a védencem gyilkolta meg az ékszerészt. 

Míg az optimális olvasat szerint az ékszerészt (38)-ban és (39)-ben is meggyil
kolta valaki, (38) nyitva hagyja annak a lehetőségét, hogy ha az ékszerészt 
nem is, de valaki mást a védenc gyilkolt meg. (39) semmi ilyesmit nem sugall 
(noha természetesen nem is zár ki). 

Eszerint a nyomatékos topikos mondat implicite modális állításnak te
kinthető, s a kontrasztív folytatások (mint (37a)-ban) az első tagmondattól 
sugalt lehetőséget aktualizálják. 

4.2. Az explicit kontrasztok vizsgálata azonban fölvet egy problémát. 
A de tipikusan a topik-kontraszt kötőszava (szemben a hanem, nem pedig 
stb.-vel). A de-t tartalmazó összetett mondatok jelentése azonban egészen ha
sonló módon különbözik az és-t tartalmazókétól, mint a nyomatékos topikos 
mondatoké a neutrális elemet tartalmazókétól, azaz, (40) : (41) = (38) : (39). 

(40) [FPéter] mulatott, de [FJános] fizetett. 
(41) [FPéter] mulatott, és [FJános] fizetett. 

(40) jelentéstöbblete (41)-hez képest az, hogy bár a beszélő elismeri mindkét 
tagmondat igaz voltát, ellentétet lát közöttük — föltehetőleg azért, mert jól 
el tudna képzelni egy olyan helyzetet, amelyben az is fizet, aki mulatott. Más 
szóval: a de „logikailag" ugyanolyan konjunkció, mint az és, de többletként 
azt is jelzi, hogy a beszélő szerint lehetséges volna, hogy a két összekapcsolt 
tagmondat közül az egyik ne legyen igaz. Ez a többlet láthatólag igen hasonló 
ahhoz, amit a nyomatékos topik jelentéstöbbleteként állapítottam meg. Te
kintve viszont, hogy (40)-ben nyoma sincs nyomatékos topiknak, fölmerül az 
a kérdés, hogy vajon nem a de jelentését vetítettem-e bele az (explicit kont
rasztban nem álló) nyomatékos topikos mondat jelentésébe is. 

De csakugyan nyoma sincs (40)-ben a nyomatékos topiknak? Habár (42) 
jelentése n e m azonos (43)-éval, (44) mégis u g y a n a z t jelenti, mint (40): 

(42) [F Péter] mulatott. 
(43) Mulatni — [F Péter] mulatott. 
(44) Mulatni — [F Péter] mulatott, de fizetni — [F János] fizetett. 

Azaz, ha a de-t tartalmazó összetett mondatokban nincs is jelen a nyomatékos 
topik, ez a hiány grammatikailag megjósolható módon pótolható: a de jelenlé
tében rekonstruálható az a topik-pár, amelynek tagjai kontrasztba vannak ál
lítva. Ezért úgy gondolom, hogy a de valójában mindig topik-kontraszt kötő
szava, s az explicit kontraszt valóban csak aktualizálja a nyomatékos topiktól 
jelzett lehetőséget. 

4.3. A (43) — (44)-es példamondatok elvezetnek egy további érdekesség
hez. É. Kiss beszél „kötelező" (természetes) fókuszokról, „kötelező" topikot 
azonban nem említ. A tekintethatározói szerepű27 infinitívusz és datívusz azon-

27 A MMNyR tekintethatározó kategóriája a jelen szempontból nem homogén, 
mivel számos tekintethatározó (pl. látszatra) kerülhet fókusz-helyzetbe is. A szakaszt 
bevezető meghatározás azonban igen inspiráló volt számomra. 
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ban kötelezően nyomatékos topik: a mondat nyelvtanilag helytelenné válik 
akkor, ha ezek nem topik-pozícióban állnak. (A következő mondatok AMT-
tagolásának részleteit a következő részig szereném függőben hagyni, s ezért a 
rikítással csak a főhangsúly helyét jelzem.) 

(45) *Péter enni evett. (vö. Péter enni evett.) 
(46) * Péter evett enni. 
(47) *A munkád jónak jó. (vö. A munkád jónak j ó.) 
(48) *A munkád j ó jónak. 

A kötelező topik (infinitívusz vagy datívusz) l e x i k a i l a g a z o n o s a 
mondat valamely másik elemével. Első pillantásra úgy tűnik, hogy az azonos
ságra két lehetőség is van: vagy a mondat igéjével, vagy a mondat fókuszával 
azonos. Észrevehető azonban, hogy ha a kérdéses fókusz nem összetett (kopu-
lás) állítmány névszói eleme, akkor a mondat elfogadható ugyan, de kevésbé 
gyakori, kevésbé tipikus használatú: 

(49)^4 verset Radnótinak Radnóti írta, (de a vers nem a Hetedik 
ecloga) 

A névszói állítmányra később visszatérek, tekintsük a kötelező topik tipikus 
esetének azt, amikor lexikailag az igével azonos. A lexikai azonosság azt sugall
ja, hogy it t másolással van dolgunk; a másolási kényszernek pedig az lehet a 
magyarázata, hogy a mondat egész AMT-szerkezete az igéhez képest lévén 
meghatározva, az ige n e m m o z d í t h a t ó k i saját pozíciójából. Ha jelen
téstartalmát topikalizálni akarjuk, az igét meg kell kettőznünk. Hasonló ket
tőzést figyelhetünk meg a kiemelő topikalizálás egy másik, főképp beszélt 
nyelvi változatában: 

(50) Máriát, azt meglátogattam. 

ahol a topikot a mondat belsejében névmás helyettesíti.28 Érdekes megfigyelni 
továbbá, hogy a kötelező topik ige-párja sohasem lehet nyomatékos fókusz: 

(51) *Megijedni megijedtem, nem pedig elfutottam, de: 
(52) Megijedni megijedtem, de (elfutni) nem futottam el. 
(53) Megijedtem, nem pedig elfutottam. 
(54) Látni Pétert láttam, nem pedig Jánost. 

Ez azt jelzi, hogy a kötelező topik ige-párja csak a mondatból elhagyhatatlan 
pozíciót tölti ki, de hiába esik rá a mondathangsúly, a fókusz-kontraszt lehe
tőségét már nem valósíthatja meg. 

A kötelező topiknak (a dte-probléma megoldásában játszott szerepén 
kívül) azért érdemes nagy figyelmet szentelni, mert meglehetősen tiszta formá
ban mutatja a nyomatékos topik megszorító, fenntartásos jellegét. Ez persze 
nem zárja ki azt sem, hogy a topik kötőelemként szerepeljen: 

(55) — Láttad Jánost? 
— Látni láttam. 

28 Vö. angolul: Mary, I visited her, valamint a kötelező topik analogonjai: Smart she 
is (but pretty she isn't) és Respect Mm I do (but liké him I don't). Oroszul még a (49)-fóle 
topikalizálás is lehetséges, bár rendkívül kollokviális: TlywKUH-mo UymKUH 
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I t t a rövid válasz azt jelzi, hogy (a) a beszélő szerint a kérdező valamilyen el
várással kérdezte azt, hogy Láttad Jánost'1., és (b) a beszélő fölhívja a figyelmet 
arra, hogy a szószerinti kérdésre igenlő ugyan a válasza, de csak arra: a hozzá
kapcsolódó elvárásra (pl. ha láttad, akkor beszéltél is vele) talán nem.29 

4.4. Utoljára hagytam annak a bővítménycsoportnak a vizsgálatát, 
amelyet É. Kiss i g e m ó d o s í t ó k néven foglal egybe. Ezek: az igekötő, 
a névelőtlen tárgy- és határozóragos főnév, a predikatív névszó. É. Kiss a kö
vetkezőket mondja róluk: (a) szemantikailag igen szoros egységet alkotnak az 
igével (annak jelentéséhez adnak újabb jegyeket), (b) a szórendben önálló bő
vítményként mozognak (ti. kerülhetnek topik, fókusz és neutrális helyzetbe 
is), (c) ha a mondatnak nincs nyomatékos fókusza, akkor az igemódosítót fó
kuszálni kell.30 E legutolsó tulajdonságuk alapján az igemódosítók a természetes 
fókuszok második („gyengébb") osztályát képviselik. 

Ezek a tulajdonságok szemantikailag igen érdekessé teszik az igemódosí
tókat. Egyrészt, fölmerül az a kérdés, hogy mi lehet a mögött a látszólagos el
lentét mögött, amely (a) és (b) szerint az igemódosító szemantikai „önállótlan-
sága" és szintaktikai önállósága között mutatkozik. Másrészt, (c) szerint az ige
módosítót néha nem annyira kommunikatív szándékaink vagy szemléletünk 
alapján fókuszáljuk, hanem inkább nyelvtani kényszerből — vajon milyen 
szemantikai tulajdonságokkal rendelkezik az így nyert fókusz? Harmadsor
ban: összefügg-e egymással az igemódosítók fenti három tulajdonsága? 

Mindjárt megállapíthatjuk, hogy az igemódosítók szemantikai (lexikai) 
önállótlansága nem egyforma mértékű: közülük az igekötő a legkevésbé önálló 
jelentésű (a többiek közt is vannak fokozati különbségek). Ezért az igeköto 
kínálkozik elsőül megvizsgálandó, viszonylag tiszta esetnek. 

4.4.1. Az előző pontban mondottak alapján minden ige jelentéstartalmát 
topikalizálhatjuk infinitívuszi formában. Úgy látszik azonban, hogy nem min
dig ez az egyetlen lehetőség: 

(56) Eljutni nem futottam el. 
(57) El — nem futottam. 

Érzésem szerint e két mondat jelentése lényegében azonos; tudniillik (57)-nek 
nem az a legjellemzőbb folytatása, hogy de ki j be stb. igen, hanem az ilyet ép
penséggel speciálisnak kell tekintenünk. (57) — akárcsak (56) — tetszőleges 
igével állítja szembe az elfut-ot, pl. El — nem futottam, de (félni) féltem. Jelen-
téstanilag tehát (57) topikja nem csupán az el, hanem az egész elfut. (Vannak 
esetek, amikor c s a k az igekötőt értelmezni topiknak egyenesen lehetetlen is: 
Meg — nem csappant a heresiet, de. . . , hiszen a csappan-naik más igekötője 
nincs is.) 

29 A (nyomatékos) topik megszorító jellegét egy tipikus „stilisztikai hiba" is jelzi: 
bár nem számít szépnek az a stílus, amelyben az igének túl sok bővítményét zsúfoljuk a 
mondat elejére, a szakszöveget írók gyakran élnek ezzel az eszközzel: akkor, ha nyilván
valóvá akarják tenni, hogy pillanatnyi állításukat csak a terjedelmes topikban körülírt 
esetre garantálják. 

30 É. Kissnek ez a megállapítása nem pontos, hiszen így nem generálja a Hoztam 
jöl &orf-típusú mondatokat. Erre később visszatérek. 
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Hasonló jelenséget észlelhetünk akkor is, ha az igekötő nyomatékos fó
kusz, például: 

(58) Péter nem elfutott,... 

Ennek nem az az optimális folytatása, hogy hanem ki j be stb. — mint ezt egy 
önálló nyomatékos fókuszú mondattól várnánk — hanem inkább ilyesmi: 
hanem kiáltozott I segítségért ment stb., azaz, ismét az elfut egésze áll kontrasztban 
valamivel. 

Hogyan magyarázhatjuk ezeket a jelenségeket? Véleményem szerint az ige
kötő és az ige szoros egységéből kiindulva azt mondhatjuk, hogy (57)-ben és (58)-
ban, a szintaktikai látszat ellenére, az igekötő nem a maga jogán mozog, hanem 
az ige-egység h í r n ö k e k é n t : az igekötő nyomatékos topik volta az egység 
nyomatékos topik voltát, nyomatékos fókusz volta az egység nyomatékos fó
kusz voltát mutatja. Ez a hírnöki szerep egyébként egyáltalán nem példa nél
kül való a magyar szórendben: éppen E. Kiss mutatot t rá, hogy ha az aláren
delt mondat elválik az utalószavától, akkor az utalószó AMT-helyzete az alá
rendelt mondat egészének AMT-értékét jelzi.31 Az igekötő hírnök-szerepét az 
teheti szükségessé, hogy az ige, az AMT-szerkezet szintaktikai tartópillére 
(viszonyítási pontja) lévén, maga nem mozgatható.32 így az (a) és (b) közötti 
ellentmondás az interpretáció szintjén föloldható. 

4.4.2. Mit mondhatunk most az ige elé tapadó, de nem különösen nagy 
nyomatékú igekötőről (arról az esetről, amelyben É. Kiss természetes fókusz
ról beszél)? Elvileg egyáltalán nem kizárt az, hogy egy nyelvtani kényszerből 
fókuszált elem is rendelkezzék a fókusz 3.-ban megállapított szemantikai jel
lemzőivel, hiszen 3.4.-ben láttuk, hogy a kérdőszót, kötelező fókusz volta elle
nére, legalábbis az egyik megoldás szerint, tekinthetjük szemantikailag nyo
matékos fókusznak. A „természetes fókusz" igekötő esetében azonban, úgy 
tűnik, más a helyzet. Ez különösen világossá válik, ha a következő négyest 
szemügyre vesszük:33 

(58) [TPéter] [Fel] futott. 
(59) [TPéter] nem [Fel] futott. 
(60) [TPéter] [Fel] futott. 
(61) [TPéter] nem [FA] futott el. 

Az elemzésekből kitűnik, hogy E. Kiss szintaxisa nem tesz különbséget (59) és 
(60) AMT-szerkezete között. Ami a szintaxist illeti, É. Kiss eljárása tökéletesen 

31 Például (fókusz-helyzetben az elválás kötelező) : 
Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért, = 
[T AZ, hogy annyi sziv Mába onta vért,] nem lehet 
Azt gondola, hogy meghasadt szivéből Feccsent reá a vér! = 
*[F Azt, hogy meghasadt szivéből feccsent reá a vér] gondola 
32 Hasonló következtetésre jutott más szintaktikai jelenségek vizsgálata alapján 

HUNYADI L., A magyar fókuszképzós egy újabb esete (megjelenik az ANyT 15-ben). 
33 Ezek az elemzések már követik É. Kiss Structural relations . . . c. cikkének 

módosításait, amelyben az ige akkor sem számít fókusznak, ha rá esik a mondathangsúly 
(ennek a módosításnak számunkra kevéssé érdekes szintaktikai okai voltak). Ë . Kiss 
elemzésein annyiban változtattam, hogy a nem el-t nem tekintettem egy konstituensnek 
(vö. 3.4.). 
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jogosult — a szemantika számára azonban ez az eljárás problematikussá válik. 
Ha tudniillik ezt a szintaxist egy az egyben interpretálnánk, akkor nem tud
nánk számot adni arról a nyelvórzék számára meglehetősen világos tényről, 
hogy (60)-nak a tagadása (61). Mégpedig azért nem, mert ha a fókuszképzés 
szemantikailag jelentős művelet, akkor egy igekötő-fókuszú mondatnak nem 
lehet a tagadása egy olyan mondat, amelyben az igekötő nem fókusz — hiszen 
a tagadó mondat c s a k a tagadás jelenlétében különbözhet állító párjától 
(már ami a logikai szerkezetüket illeti). A nehézséget tehát az okozza, hogy 
É. Kissnél az igetagadás megváltoztatja az AMT-szerkezetet. 

A nehézség kiküszöböléséhez a Péter elfutott mondatnak egy olyan elem
zésére lenne szükségünk, amelyben az igekötő nem fókusz: 

(60a) [TPéter] [FJ] elfutott. 

Ez a megoldás (azaz, az igét közvetlenül megelőző igekötőnek az AMT-szem-
pontból kétféleképpen történő elemzése) szintaktikai eleganciában kétségkívül 
alatta marad az É. Kisstől javasoltnak. Némileg alátámaszthatja azonban az, 
ha figyelembe vesszük, hogy (mint a 30. jegyzetben utaltam rá), az igekötő 
fókuszálása az É. Kisstől áhítottnál kevésbé kötelező: létezik, és pillanatnyi 
ismereteim szerint legalább háromféle értelemben használható a Péter — fu
tott el mondat is:34 

(61a) [TPéter] [FA] futott el (felé) éppen, amikor . . . 
(61b) [TPéter] [FA] futott el már többször is. 
(61c) [TPéter] [FA] futott el. (vö. Peter did run away.) 

A Péter — elfutott és a Péter — futott el közötti különbség elsősorban aspektus-
beli, nem pedig AMT-természetû.35 Ez más szóval azt is jelenti, hogy — ha az 
igekötőre nem esik különösen nagy nyomaték — az igekötőnek az ige körüli 
mozgása az ige-egység belügye (ilyenkor az igekötő nem lép ki az egységből). 
„Mondat-üggyé" az igekötő mozgása csak akkor válik, ha, mint a 4.4.1.-ben 
tárgyalt esetekben, az egység hírnökeként szerepel a nyomatékos topik vagy a 
nyomatékos fókusz helyzetében.36 

A (c) kérdésre most azt válaszolhatjuk, hogy a nyelvtani kényszerből 
„fókuszált" igekötő valójában nem fókusz, tehát érthető módon nem rendelke
zik a 3-ban megállapított szemantikai tulajdonságokkal. Továbbá: Összefüggést 
találtunk az igekötő és az ige szoros szemantikai kapcsolata és az igekötő szó
rendi viselkedése között. 

4.4.3. A többi igemódosító viselkedése már nem olyan egyértelmű, mint 
az igekötőé, mivel ezek „tartalmasabbak" lehetnek nála. I t t az a helyzet, hogy 

34 Ezeknek a mondatoknak a generálásához minimálisan az szükséges, hogy É. 
Kiss Structural relations . . . cikkének (22a) szabályát (* . . . e V . . . X° . . .) erre változ
tassuk: * . . .F X° V . . ., amely a *P éter elment típust explicite zárja ki. 

35 VÖRÖS JÓZSEF, AZ igekötő szórendjének mondatjelentós-megkülönböztető szerepe 
(Nyr. 97: 416—422), WACHA BALÁZS, AZ ige ós a tárgy kapcsolata a magyarban (Acta 
Iuvenum Nyelvészeti tanulmányok 2 [1972]: 75—115), DEZSŐ LÁSZLÓ, Einige typologi-
sche Besonderheiten der ungarischen Wortfolge (ALH 18: 125—159). 

36 Figyelemreméltó még, hogy bár az igekötőre is jellemző a topik ós a neutrális 
helyzetben a helycsere-lehetőség, minél messzebbre kerül az igekötő az igétől, annál 
rosszabb lesz a mondat, pl. WPéter látogatta Máriát tegnap a városban meg. Ez is az igekötő 
ós az ige szoros szintaktikai kapcsolatára utal. 
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ezek az igemódosítók szintén mozoghatnak az ige körül anélkül, hogy kilépné
nek az ige-egységből, vö.: 

(62) [TPéter] [FA] bélyeget gyűjtött. 
(63) [TPéter] nem [FA] gyűjtött bélyeget. 
(64) [TPéter] [FA] gyűjtött bélyeget. 

Ezzel magyarázható a predikatív névszó datívuszi topikaüzálása is: ilyenkor 
valójában az ige-egységet topikalizáljuk: 

(65) [TA munkád jónak] [FA]JÓ (volt). 

Különbözik azonban ezeknek az igemódosítóknak a viselkedése az igekötőétől 
annyiban, hogy ha nyomatékos topik vagy nyomatékos fókusz helyzetbe kerül
nek, akkor a maguk jogán interpretálódnak, például: 

(66) [TBélyeget] nem [FA] gyűjtött Péter (de szalvétát igen). 
(67) Nem [Fbélyeget] gyűjtött Péter (hanem szalvétát). 

(Az, hogy (67)-nek van hanem karatézott-típusú folytatása is, nem mond ellent 
ennek, hiszen, mint korábban láttuk, a fókuszra korlátozódó tagadás csupán 
optimális, de nem egyetlen olvasata a nyomatékos fókuszú mondatnak.)37 

5. Konklúzió 

A 3. részben mondottak fényében a nyomatékos fókuszt a következő tu
laj donságok j ellemzik : 

(a) A mondat „leginkább függő állítása" a fókuszt specifikálja, s így a 
társalgás relevancia-elve szerint a mondat-operátorok (pl. tagadás) optimális 
hatóköre éppen fókusznyi. 

(b) A fókusz kimerítő felsorolást fejez ki, s ennek következtében a fó
kusz-kontraszt „minőségi kontraszt" lehet. 

A 4. részben mondottak fényében a nyomatékos topik „modális fenn
ta r tás t" fejez ki. 

Az É. Kisstől természetes (nem nyomatékos) fókusznak minősített AMT-
összetevők két csoportra oszlottak: 

(a) Az ún. operátoros bővítmények valódi nyomatékos fókusznak bizo
nyultak (a kérdőszó esetleges kivételével). 

(b) Az ún. igemódosítók az ige-egység részének bizonyultak, s így az ige 
elé tapadva nem tekintettem őket fókusznak. 

Bár az ige az AMT-szerkezet szintaktikai tartópillére, s így nem mozgat
ható, úgy tűnik, hogy az ige jelentéstartalma is lehet nyomatékos topikja vagy 
nyomatékos fókusza a mondatnak. 

SZABOLCSI ANNA 

37 Az igemódosítók között É. Kiss — úgy tűnik, helyesen — nem említi a határozó-
ragos mellékneveket. Ezeknek szórendi viselkedésével ós szemantikájával most ón sem 
foglalkozom, bár bizonyára igen érdekes lenne, vö. KXEFER, On emphasis and word order 
in Hungárián. Mouton, 1967. 32—53, RADIOS, Analyse d'un type de phrase (Études 
contrastives sur le français et le hongrois. KLTE, 1974.). 

6 Nyelvtudományi Közlemények 80/1—2. 
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On the Semantics of Functional Sentence Perspective 

b y A N N A SZABOLCSI 

Word order and stress variants with différent use conditions are commonly analysed 
and interpreted in terms of some distinction between given and new information. The 
vagueness of thèse notions has provided for an amazing diversity of analyses, however, 
which suggests that the treatment of FSP-phenomena should rather be based on inde-
pendently motivated syntactic distinctions. A generative approach to Hungárián word 
order was proposed by É . Kiss (see fn. 6). This paper is an attempt to account for the 
purely semantic significance of É. Kiss's opérations, i. e. to explicate (some of ) the diffé
rences that are inhérent in the logical structures of topic-focus variants of the 'same' 
sentence. Montague's intensional logic serves as a background for thèse semantic consi
dérations. I t is claimed that one does not in fact adapt one's intended message to the 
needs of the communicative situation but rather chooses from a linguistically given 
inventory of view-variants, in observance of conversational principles. 
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