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4. 
Rejtett megfelelések (korreferencia-viszonyok) az angol 

módbeli segédigék konceptuális szerkezeteiben 
PELYVÁS PÉTER 

 
1. A háttér. Sweetser modalitásképe 
 

Talmy (1988) és Sweetser (1990) óta a holista kognitív grammatika modali-
tásfelfogása két alapelvből indul ki: 

 
1. A módbeli segédigék jelentései erődinamikai alapon írhatók le (Talmy 
1988, Sweetser 1990). 
 
2. A segédigék jelentései összefüggenek: a valószínűséget kifejező episz-
temikus jelentések a megengedést, ill. kötelezést kifejező deontikus jelen-
tésekből jöttek létre metaforikus kiterjesztés útján. 

 
Sweetser (1990) erők és akadályok interakciójaként próbálja leírni az alap 

(legtöbbször deontikus) és episztemikus modalitáshoz kapcsolható konceptuális 
struktúrákat, egyúttal bizonyítani kívánva azt, hogy az utóbbi modalitástípus 
nyelvi kifejezőeszközei az előbbiből alakultak ki metaforikus kiterjesztés során.  

Az erődinamika Sweetser által felállított rendszerében az angol MAY mód-
beli segédige deontikus (szabad, lehet), illetve episztemikus (lehetséges) jelenté-
se például egyaránt úgy írható le, hogy a cselekvés útjában egy potenciális, de 
nem alkalmazott akadály áll: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezért a cselekvés végbemehet, de tudható az, hogy az akadály alkalmazása meg-
gátolhatná azt:  

1. In both the sociophysical and the epistemic worlds, nothing prevents 
the occurrence of whatever is modally marked with MAY; the chain of 
events is not obstructed. 
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2. In both the sociophysical and epistemic worlds, there is some 
background understanding that if things were different, something could 
obstruct the chain of events. For example, permission or other 
sociophysical conditions could change; and added premises might make 
the reasoner reach a different conclusion. (Sweetser 1990: 60) 

 
A deontikus MAY-t tartalmazó John may go mondat konceptuális tartalma tehát 
Sweetser szerint a következő: 

‘Jánost nem akadályozza meg sem az én, sem a más hatalma (a szociofizi-
kális világban) abban, hogy elmenjen’,  

az episztemikus olvasatú John may be there konceptuális tartalma pedig  
‘(Engem) nem gátolnak meg ismereteim annak a következtetésnek a levo-
násában, hogy János ott van’. 

 
Bár ez az elemzés intuitíve helytállónak tűnik, és látszólag magyarázatot ad a 

(módbeli) segédigék alap- és episztemikus jelentéseinek több, egymással akár 
rokonságban sem álló nyelvben megfigyelhető kapcsolatára, részletesebb vizs-
gálata egyértelműen megmutatja, hogy alapjaiban hibás, és egyszerű eszközök-
kel nem is javítható ki. Az ilyen módon feltételezett metaforikus kiterjesztés 
megsérti ugyanis az invariancia elvét1, nem egyezik a diakrón adatokkal, melyek 
szerint az episztemikus jelentés a MAY esetében korábbi a deontikusnál, és 
mindkettő egy ma már kihalt dinamikus képesség jelentésből alakult ki, és, szá-
munkra talán legfontosabb gyengéjeként nem tud számot adni a deontikus és 
episztemikus MAY szintaxisában, főképpen a tagadás hatókörében fellelhető 
alapvető különbségekről (minderről részletesen ld. Pelyvás 1996, 2000).  
 
2. Az alternatív megoldás alapelemei 

 
Bár Sweetser (1990) elemzése nyilvánvalóan nem helytálló, ez nem jelenti 

feltétlenül azt, hogy a holista kognitív nyelvészet 1. részben kifejtett két alapel-
vét fel kellene adnunk. A megoldás sokkal inkább az ‘előre menekülés’ taktikája 
lehet: az erődinamikát valóban komolyan kell vennünk, vagyis meg kell vizs-
gálnunk azt, hogy milyen tényezőket kell figyelembe venni ahhoz, hogy a mód-
beli segédigék jelentéseinek Sweetserénél jóval részletesebb szerkezeti leírását 
adhassuk. Számba kell vennünk azokat az erőket, illetve azokat a szereplőket és 
szerepeket, amelyek a jelentés létrejöttében valóban részt vesznek. Ezek közül 

                                                           
1 cf. Lakoff, G. 1990. Ez az elv azt mondja ki, hogy a kiterjesztésben a forrástartomány-
nak csak azok az elemei kerülnek át a céltartományba, amelyek összeegyeztethetőek az-
zal, és hogy a kiterjesztés során a konceptuális szerepek nem cserélődhetnek fel egymás-
sal. 
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több is rejtve marad a mondat aktuális megformálásában (ld. Pelyvás 1996, 
2000.), jelenlétük a konceptuális struktúrában azonban igazolható a segédigék 
grammatikájának (jelentésfajtánként jól elkülöníthető) jellegzetességei alapján. 
Ezek között az elemek között találhatjuk meg azokat a rejtett megfeleléseket is, 
amelyekre a cikk címében utaltunk. 
 
2.1. A részletes deontikus konceptuális struktúra 
 
• A merev akadályt célszerű egy flexibilisebb erővel helyettesíteni, amely a 
Sweetser által is feltételezett erő ellen fejti ki hatását. A két erő egymáshoz vi-
szonyított nagysága, illetve összjátéka könnyen megoldja azt a Sweetser rend-
szerében rejlő ellentmondást, hogy az alkalmazott merev akadálynak meg kelle-
ne hiúsítania a cselekvést, viszont sem a természetes nyelvben, sem a deontikus 
logikában az engedély megtagadása (MAY NOT) vagy a tiltás (MUST NOT) 
nem implikálja a cselekvés meg nem történtét, illetve az engedély megadása 
(MAY) vagy a parancs (MUST) sem implikálja annak megvalósulását.  
 
• Fel kell mérni az összes számba vehető erőt, és azokat a szituáció résztvevői-
hez kell kötni. Ennek a műveletnek a során jelenik meg a beszélő a konceptuális 
szerkezetben, hiszen pl. az angol MAY esetében az engedély prototipikusan a 
beszélőtől származik, méghozzá viszonylagosan gyenge szerepben: nem alkal-
maz eszközöket a cselekvés akadályozására/hátráltatására. (Ezért mehet végbe a 
cselekvés az engedély hiányában is: megtörténhet, hogy a beszélő rendelkezésé-
re álló vagy általa mozgósított eszközök gyengébbek, mint a cselekvést támoga-
tó erők.) A MUST segédige is hasonló szerkezetet mutat. Megjelenik a mondat 
alanya is, méghozzá prototipikusan két szerepben: a deontikus MAY esetén 
egyrészt annak a potenciális célirányos cselekvésnek a végrehajtójaként, amire 
az engedély vonatkozik, másrészt az engedély kapójaként is2, aki prototipikus 
esetben szeretné végrehajtani az adott cselekvést (ez a cselekvést támogató erő). 
A deontikus MUST jelentésében ez egy, a cselekvés ellen ható erő. Ennél a két 
segédigénél tehát a következő szereplőkkel, erőkkel, illetve viszonyokkal kell 
számolnunk. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Azt, hogy ez a két szerep hogyan jelenhet meg az aktuális mondatban, a 3. részben tár-
gyaljuk részletesen.  
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A deontikus MAY esetén 
 
• az engedélyadó (tipikusan a beszélő).  az akadály helyett bevezetett erő – 

az engedélyadó nem kívánja megakadályozni a cselekvést; 
 
• a mondat alanya, két szerepben: 
  – a potenciálisan végbemenő célirányos cselekvés ágense 
  – az engedély kapója.  a Sweetser által is bevezetett erő – végre kívánja  

hajtani a cselekvést. 
 
A deontikus MUST esetén 
 
• a parancs kiadója (tipikusan a beszélő)  a parancs ereje 
 
• a mondat alanya, két szerepben: 
 – a potenciálisan végbemenő célirányos cselekvés ágense 
 – a parancs kapója  ellenkezés a végrehajtás iránt. 
 

Az így létrejött konceptuális struktúrák jóval bonyolultabbak, mint a 
Sweetser által feltételezettek, megmagyarázzák azonban a deontikus MAY és 
MUST használatának minden elemét. 
 
 
        hatókör 
                a beszélő 
       közvetlen ható-     nem érvényesíti 
       kör (OT)      hatalmát 
 
 
              
       CSELEKVŐ 
       szándék    a CSELEKVŐ célirányos csel. 
 
 
 
             B/H    (konceptualizáló) 
 
 

1. ábra 
 

Az angol deontikus MAY: ‘John may go’ 
 
 

 



 Rejtett megfelelések (korreferencia-viszonyok) … 

 77  

 
 

közvetlen hatókör v. 
objektív terület (OT) 

 
 

             

FORRÁS           CSELEKVŐ      célirányos csel. 
(beszélő)      (potenciális) 

     hatókör 
 
 
 

            
B/H (konceptualizáló) 
 

 
2. ábra 

 
Az angol deontikus MUST: ‘John must jump into the river’ 

 
Az ábrákban, amelyek a konceptuális struktúráknak csak részleges és semati-

kus megközelítései (ld. Langacker 1987), megkülönböztetjük a (teljes) hatókört 
(mindazon elemek, amelyek a konceptualizálás során számba jöhetnek), illetve a 
közvetlen hatókört (objektív terület — mindazon elemek, amelyek a konceptua-
lizálás során nélkülözhetetlenek). A körök a szereplőket, ill. szemantikai szere-
peket, a nyilak pedig a hozzájuk rendelhető különböző erősségű és irányú erőket 
reprezentálják. A köröket egyes esetekben összekötő szaggatott vonalak megfe-
leléseket (tk. a szó tágabb értelmében vett korreferenciákat) jelölnek. 

Mindkét struktúrában helyet kap, de csak a teljes hatókörön kívül, a beszé-
lő/konceptualizáló. Jelenléte (a kettős nyíl) azt szimbolizálja, hogy a beszélő 
episztemikusan elkötelezett mondandójának igazsága mellett, a teljes hatókörön 
kívül helyezése pedig azt, hogy a deontikus modalitásban a cselekvő legfeljebb 
csak közvetetten, megfelelések útján, vagy még úgy sem vesz részt (pl. a magyar 
deontikus KELL esetében a parancs nem feltétlenül kötendő a beszélőhöz)3. Az 
episztemikus modalitásban mindez radikálisan megváltozik: ott a beszélő köz-
vetlen részévé válik a (teljes) hatókörnek (ld. Pelyvás 2000, 2001, megjelenés 
előtt). Mindennek grammatikai következményeiről a 3. részben részletesen is 
szó lesz. 

Az itt megadottakhoz hasonló konceptuális struktúrákkal leírható a többi an-
gol deontikus segédige is, sőt kevés változtatással a magyar deontikus KELL is 
(bár, mint már utaltunk rá, itt éppen a beszélővel alkotott kapcsolat lesz jóval la-
zább).  
                                                           
3 A megfelelésekről részletesen ld a 3. részt. 
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2.2. Metaforikus kiterjesztés 
 

Az így létrehozott deontikus konceptuális struktúrák jó alapot adnak az 
episztemikus kiterjesztéshez is4. A változások azonban jóval mélyrehatóbbak, 
mint ahogyan azt Sweetser (1990) körvonalazta. A két fő mozzanat (Pelyvás 
2000, megjelenés előtt alapján) a következő:  
• a közvetlen hatókör (OS) szűkülése, ami kiveszi a profilból az erődinamika 
legnagyobb részét, különösen a cselekvőhöz kapcsolódó erőket, hiszen az episz-
temikus jelentésben akarat, kötelezettség nem játszanak szerepet, és a cselekvés-
nek sem kell potenciálisnak és célirányosnak lennie (John must have been tall). 
Az episztemikus elkötelezettség gyengítése egy olyan, eredetileg a cselekvő ellen-
állásának megfeleltetett, de itt már teljesen szubjektivizált erő, melyet Langacker 
(1987) a valóság ismeretlen erőivel azonosít. Ezzel, amint azt a 3. részben látni 
fogjuk, azok a szereplők, ill. szerepek közötti rejtett megfelelések, amelyek az an-
gol deontikus jelentések gerincét adják, nagyjából érvényüket vesztik); 
• a teljes hatókör tágulásával a beszélő/konceptualizáló közvetlenül, mint refe-
renciapont lép be a szerkezetbe (ellentétben a deontikus jelentés magyarban vagy 
az angol SHOULD-nál nem is prototipikus megfeleltetésével), és ezzel létrejön a 
kognitív grammatikának egy olyan konstrukciója, amelynek nincs megfelelője a 
hagyományos nyelvészetben: a beszélő/hallgató és a világ között kapcsolatot te-
remtő, referenciapont-jellege miatt különleges szemantikai és szintaktikai tulaj-
donságú lehorgonyzó predikáció (grounding predication). A változásokat a 3. áb-
ra szemlélteti. 
 
 

közvetlen hatókör v. 
objektív terület (OT) 

 
 

  bármilyen szituáció 
   

az ismeretlen valóság 
erői 

 
  B/H (konceptualizáló) 

 
hatókör 

 

3. ábra 
 

Az angol episztemikus MUST: ‘John must be there’ 
                                                           
4 Mint már említettük, a MAY itt kivételnek számít, mert episztemikus jelentése nem az 
itt tárgyalt deontikus jelentésből, hanem egy már kihalt képesség jelentésből alakult ki. 
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3. Rejtett megfelelések a deontikus jelentésben 
 
3.1. Megfelelés a beszélő és az engedélyadó/parancsadó között. 
 

Az angol MAY-nek és MUST-nak alapvető tulajdonsága az, hogy prototipi-
kus esetben az engedély vagy parancs a beszélőtől származik, vagy legalábbis 
annak támogatását bírja (v.ö. MAY és újabban a CAN, illetve a MUST és a 
HAVE TO közötti ilyen különbségeket). 

Ez, mint már utaltunk rá, a magyar KELL esetén nem prototipikus, az angol-
ban is csak másodlagos megfelelésen alapuló kapcsolat. Az episztemikus kiter-
jesztésben jelentősen átalakul, és a magyarban is alapvetővé válik. Ennek oka 
az, hogy azon túl, hogy a közvetlen hatókör beszűkül, kizárva így a profilból 
vagy átrendezve a paranccsal/akarattal összefüggő elemeket, a teljes hatókör ki-
tágul, és a beszélő/konceptualizáló már nem megfelelés alapján, hanem közvet-
lenül, mint referenciapont lesz része a szerkezetnek. Ezzel létrejön a lehorgony-
zó predikáció. 

Arra, hogy ez a változás valóban bekövetkezik, a hollandban találunk bizo-
nyítékot. A MUST holland megfelelőjének deontikus jelentésében egy, az angol 
by-prepozíciós kifejezésnek megfelelő szerkezetben utalhatunk arra, hogy a pa-
rancs nem a beszélőtől, hanem más szereplőtől származik, ezzel mintegy törölve 
a hollandban is alapértelmezett korreferenciát: 

 
(1)  Jan moet van Klaas thuisblijven.  

‘Jannak [Klaas parancsa alapján] otthon kell maradnia’ (Sanders—
Spooren 1997, 97). 

 
A (2)-ben adott episztemikus jelentésben azonban már ilyen, a beszélőtől külön-
böző konceptualizáló nem jelenhet meg a szerkezetben: 

 
(2)  Jan moet (*van Klaas) thuisgebleven zijn. 

‘Jan [*Klaas következtetése alapján] biztosan otthon maradt’ 
 
Mindez azt bizonyítja, hogy az episztemikus jelentésben a beszélő/koncep-

tualizáló már ilyen minőségében nélkülözhetetlen eleme a konceptuális struktú-
rának5. 
 
 

                                                           
5 Alapesetben a magyar episztemikus Jánosnak itt kell lennie mondat is csak a beszélő 
valószínűség-ítéletét közvetítheti.  
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3.2. Megfelelés a célirányos cselekvés ágense és az engedély/parancs kapója 
között 

 
Ebben az esetben két igen különböző szerepről van szó, melyek mindegyike 

nélkülözhetetlen a konceptualizálásban (a közvetlen hatókör része). A közöttük 
lévő korreferencia is elengedhetetlen6. A két szerep közül azonban az általam is-
mert nyelvekben következetesen csak az egyik grammatikalizálódhat. Azt, hogy 
melyik szerep grammatikalizálódótt, az esetvégződés alapján tudjuk megállapí-
tani: 
• Az alanyeset a nominatív nyelvekben tipikusan a profilba vett cselekvéslánc 
fejét (pl. ágens) jelöli. 
• A bármilyen típusú függő eset a profilba vett cselekvéslánc közbenső vagy 
végpontját (pl. tárgy, határozó) jelöli. 

 
Úgy tűnik, hogy az angolban ez a szereplő csak mint ágens (esetünkben a po-

tenciális célirányos cselekvés végrehajtója) grammatikalizálódhat, amint a (3) 
mondat mutatja: 

 
(3) He / *Him must clean his shoes. 

 
Összetettebb a helyzet a magyarban, ahol két szerkezet is lehetséges: 

 
(4) a) Jánosnak ki kell tisztítani(a) a cipőjét. 
 b) János ki kell, hogy tisztítsa a cipőjét. 
 

Az esetragok azt mutatják, hogy (4a)-ban (amit alapesetnek tekinthetünk), a 
kötelezett szerep grammatizálódott, míg a valamivel talán ritkább (4b)-ben az 
ágens szerep. Ez a mondatátszövődéses szerkezet tehát az angolnak pontos meg-
felelője, ami bizonyítja azt a kezdeti feltételezésünket, hogy a konceptuális szer-
kezet szempontjából a segédigés mondatok az angolban is jóval bonyolultabbak, 
mint első látásra gondolnánk.  
 
4. Összegzés 

A módbeli segédigék konceptuális szerkezete az angolban, és valószínűleg a 
magyarban is, jóval bonyolultabb, mint azt az őket tartalmazó mondatok felszíni 
szintaktikai elrendezése alapján gondolnánk. Ezt igazolja az a tény is, hogy a 
formális, mély- és felszíni struktúrát és transzformációkat feltételező nyelvtanok 
                                                           
6 Néhány bonyolultabb eset kivételével, pl. Jánosnak ma estig el kell hagynia az épületet. 
Ez János távollétében csak akkor tekinthető utasításnak (tehát deontikus elemnek), ha a 
hallgatónak aktív szerepet szánunk abban, hogy az esemény megtörténjen. 
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az ilyen szerkezeteket igen sok megoldással próbálták leírni, mondhatjuk azt, 
hogy máig sem teljes sikerrel. 

A konceptuális és a grammatikai struktúra közötti nagy különbségeknek lega-
lábbis egyik oka vizsgálatunk szerint az, hogy a deontikus konceptuális struktú-
rában, amely a segédigék esetében erődinamikai viszonyokra, szereplők egymás-
sal ellentétes intencióinak relatív erősségére épül, a szerepek között több olyan 
rejtett megfelelés (tágabb értelemben korreferenciának nevezhető kapcsolat) 
van, amelyek a „felszínen” nem jelennek meg: nem grammatikalizálódnak. Kon-
ceptuális struktúrabeli jelenlétük azonban mind a deontikus jelentések szeman-
tikai megszorításai, mind a „felszíni” szintaktikai elrendeződés alapján igazol-
ható. 
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