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2. 
A prozódia szerepe a lineáris elrendeződés kialakulásában 

WACHA IMRE 
 

1. A hat változatban megadott tagmondat (lásd az 1.1. pontban az A verzió 
szöveges példáit) egy szövegegészből kiemelt nyolcadik szövegmondatnak első 
tagmondata. Mint ilyen egy szövegbe b e s z e r k e s z t e t t  é s  ö n m a -
g á b a n  i s  m e g s z e r k e s z t e t t  s z ö v e g m o n d a t  része. Ez a 
szövegmondat két tagmondatból álló összetett mondat, s tagmondatai között 
kapcsolatos viszony van. 

A kiemelt tagmondatot — ha önmagában nézem — egyszerű bővített 
mondatnak is tekinthetem. Mint ilyen — mind a hat változat — három, esetleg 
négy mondatrészből áll. Két verzióval azért kell számolni, mert nem lehet 
egyértelműen eldönteni, hogy a mondatban igekötős ige-e az állítmány, vagy 
igei állítmánnyal és határozóval állunk-e szemben, ugyanis egyetlen változatban 
sem találjuk meg a lőtte és a bele elemet egyenes szórendben és egybeírva. 

 
A verzió: (Á1ik + Á1i): egy igekötős igei állítmányból (belelőtte), A1: egy 
alanyból (Barabás), és T1: egy jelzős tárgyból, [az Á1ik az igekötőt, az Á1i az 
igei részt jelzi; az Á1ik + Á1i egyenes szórendű, az Á1i + Á1ik fordított 
szórendű állítmányt jelez. E megkülönböztetésre azért van szükség, mert a hat 
változatban egyszer sem találjuk összeírva az igekötőt az igével.] 

  
B verzió: Á2: egy igei állítmányból (lőtte), A2: egy alanyból (Barabás), T2: egy 
jelzős tárgyból, és H2: egy határozóból, mely személyragos határozószó (bele).  

 
Három (a 8b, 8e, 8f) változat szórendje, illetőleg a mondatrészek sorrendje 

sugallhatja, hogy a bele elem önálló (hangsúlyos) határozószó határozói 
funkcióban, három (8a, 8c, 8d) pedig azt, hogy az állítmány olyan igekötős ige, 
melynek igei állítmánya fordított szórendű, azaz az igekötő elvált az igétől, és az 
igei állítmány ragozott része mögé került. 

 
1.1. A hat változat mondatrészeinek sorrendje ennek értelmében a két verzióban 
a következőképpen alakul: 
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A verzió: az állítmányt igekötős igének tekintve: 
8a: T1 + A1 + (Á1i + Á1ik) (fordított szórendű állítmány) 
8b: T1 + Á1ik + A1 + Á1i (egyenes szórendű állítmány közbeékeléssel) 
8c: A1 + (Á1i + Á1ik) + T1 (fordított szórendű állítmány) 
8d: A1 + T1 + (Á1i + Á1ik) (fordított szórendű állítmány) 
8e: Á1ik + A1 + Á1i + T1 (egyenes szórendű állítmány közbeékeléssel) 
8f: Á1ik + T1 + A1 + Á1i (egyenes szórendű állítmány közbeékeléssel) 
 

A 8a, 8c, 8d mondatokban fordított szórendű állítmány található; a 8b, 8d, 8e 
mondatokban egyenes szórendű ugyan az állítmány, de az igekötő és a ragozott 
igealak közé mondatrész ékelődik. A mondat építőelemeinek (mondatrészeknek) 
ez a szó- és sorrendje azt sugallja, hogy (1.) mindegyik változatban van 
főhangsúlyos mondatrész (azaz a mondat nem nyomatéktalan mondat), és (2.) 
mindegyik változatban az igei állítmány ragozott része előtt álló mondatrész a 
főhangsúlyos, mégpedig a 8a, 8c mondatváltozatokban az alany (Barabás), a 8d-
ben a tárgy (az utolsó golyót). 

 
A 8b, 8d, 8e mondatok egyenes szórendűek ugyan, de az igekötő és az ige 

ragozott része közé mondatrész ékelődik. A szórendi szabályok szerint az ilyen 
esetben is főhangsúlyos lesz az a mondatrész (szó), mely az igei állítmány 
ragozott része előtt áll.  

 
A 8b, 8e, 8f mondatokban egyaránt az alany (Barabás) áll ezen a helyen (a 8f 

mondatban még a tárgy is közbeékelődik), így a mondatban ez a főhangsúlyos 
— ha a mondat egyáltalán főhangsúlyos. Ti. az egyenes szórendű mondatokban 
nem mindig lehet eldönteni, hogy nyomatéktalan vagy mondathangsúlyos 
mondattal állunk-e szemben. Ez a bizonytalanság azonban csak akkor van, ha az 
igekötő közvetlenül megelőzi igéjét. A szóban forgó mondatokban azonban az 
igekötő és az ige közé beékelődik egy mondatrész, ezért ez kapja a fő- vagy 
mondathangsúlyt. 

A hat változat kiválasztója vélhetőleg határozónak tekintette a bele elemet és 
önálló igének a lőtte igealakot. Mert ha igekötős igeként fogja fel őket, még 
négy lehetőséggel kellett volna számolnia: 

 
8g: Az utolsó golyót Barabás belelőtte. T1 + A1 + Á1ik + A1i 
8h: Az utolsó golyót belelőtte Barabás. T1 + Á1ik + Á1i + A1 
8i: Belelőtte az utolsó golyót Barabás. Á1ik + Á1i + T1 + A1 
8k: Belelőtte Barabás az utolsó golyót. Á1ik + Á1i + A1 + T1 

 
E közül a négy mondatváltozat közül azonban logikailag-értelmileg egy sem 

illik bele a szövegösszefüggésbe, mert mindegyik a belelövés t é n y é t ,  
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m e g t ö r t é n t é t  hangsúlyozza (az egyenes szórendű igekötős ige kapja 
ugyanis a főhangsúlyt), ez pedig nem lényeges sem a szövegelőzmény, sem a 
szöveg folytatásának szempontjából.  
 
B verzió:  
8a: T2 + A2 + Á2i + H2 
8b: T2 + H2 + A2 + Á2 
8c: A2 + Á2i + H2 + T2 
8d: A2 + T2 + Á2i + H2 
8e: H2 + A2 + Á2i + T2 
8f: H2 + T2 + A2 + Á2i 

 
A B verzióban is kellene még négy változattal számolni, azonban ezek sem 

illenek bele a szövegösszefüggésbe, hiszen a meglövés és a beléje lövés tényét 
emelik ki: 
8g: Az utolsó golyót Barabás bele lőtte. T2 + A2 + H2 + A2i 
8h: Az utolsó golyót bele lőtte Barabás. T2 + H2 + Á2i + A2 
8i: Bele lőtte az utolsó golyót Barabás. H2 + Á2i + T2 + A2 
8k: Bele lőtte Barabás az utolsó golyót. H2 + Á2 + A2 + T2 
 

Ha a hat + négy változatot tehát a mondatritmus és a hangsúlyviszonyok 
szempontjából nézzük, a következő képet kapjuk: 

 
A verzió:1 
8a: Az utolsó golyót | Barabás lőtte bele.  (két szólam) 
8b: Az utolsó golyót | bele | Barabás lőtte.  (három szólam) 
8c: Barabás lőtte bele | az utolsó golyót.    (két szólam) 
8d: Barabás | az utolsó golyót lőtte bele.  (két szólam) 
8e: Bele | Barabás lőtte | az utolsó golyót.   (három szólam) 
8f: Bele | az utolsó golyót | Barabás lőtte.  (három szólam) 

8g: Az utolsó golyót | Barabás | belelőtte. (három szólam) 
8h: Az utolsó golyót | belelőtte Barabás.  (két szólam) 
8i: Belelőtte az utolsó golyót Barabás.  (egy szólam) 
8k: Belelőtte Barabás az utolsó golyót.  (egy szólam) 

 
 
 

                                                           
1 A dőlt szedés a kis fokozatú (szakasz)hangsúlyokat jelöli, a félkövér betűtípus pedig a 
fő- vagy mondathangsúlyt. A | a szólamok vagy hangsúlyozási szakaszok határát, de nem 
jelez  okvetlenül szünetet is. 
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B verzió:  
8a: Az utolsó golyót | Barabás lőtte | bele.  (három szólam) 
8b: Az utolsó golyót | bele | Barabás lőtte.  (három szólam) 
8c: Barabás lőtte | bele | az utolsó golyót.  (három szólam) 
8d: Barabás | az utolsó golyót lőtte | bele.  (három szólam) 
8e: Bele | Barabás lőtte | az utolsó golyót.   (három szólam) 
8f: Bele | az utolsó golyót | Barabás lőtte.  (három szólam) 

8g: Az utolsó golyót | Barabás | bele lőtte. (három szólam, négy hangsúly) 
8h: Az utolsó golyót | bele lőtte | Barabás. (három szólam, négy hangsúly) 
8i: Bele  lőtte | az utolsó golyót | Barabás. (három szólam, négy hangsúly) 
8k: Bele  lőtte | Barabás | az utolsó golyót. (három szólam, négy hangsúly) 

 
C verzió: Esetleg nyomatéktalan mondatként (de a szövegösszefüggésben így 
nehéz elképzelni):  
8a: Az utolsó golyót | Barabás | lőtte | bele.  (négy szólam) 
8b: Az utolsó golyót | bele | Barabás | lőtte.  (négy szólam) 
8c: Barabás | lőtte | bele | az utolsó golyót.  (négy szólam) 
8d: Barabás | az utolsó golyót | lőtte | bele.  (négy szólam) 
8e: Bele | Barabás | lőtte | az utolsó golyót.   (négy szólam) 
8f: Bele | az utolsó golyót | Barabás | lőtte.  (négy szólam) 

8g: Az utolsó golyót | Barabás | belelőtte. (három szólam) 
8h: Az utolsó golyót | belelőtte | Barabás. (három szólam) 
8i:  Belelőtte | az utolsó golyót | Barabás . (három szólam) 
8k: Belelőtte | Barabás | az utolsó golyót.  (három szólam) 

 
A szöveg(tag)mondatnak nyomatéktalan mondatként való felfogása azonban 

a szövegmondatnak a szövegbe beleszerkesztettsége miatt nem fogadható el, 
hiszen a szöveg következő (tag)mondatában hangsúlyt kap az ott van, az ő 
házában részben az ott határozószó határozói szerepben és az ő névmás. 
Mindkettőnek kapcsoló szerepe van a szövegben. Mindegyiknek lineáris 
kohéziós funkciója, az ott-nak előre mutató szerepe, az ő-nek pedig mint a 
Barabás „szinonimájának” egyúttal még globális kohéziós funkciója is van. 

 
2. Vizsgáljuk meg az egyes, a szövegkörnyezetükből kiszakított mondatoknak az 
értelmét, jelentéstartalmát, mégpedig úgy, hogy nem vesszük figyelembe sem a 
szövegelőzményt, sem a szöveg folytatását, tehát nem nézzük, hogy a megszer-
kesztett szövegmondatok hova vannak beszerkesztve. 

Ehhez vegyük figyelembe, hogy a mondaton belüli hangsúlyviszonyokat a 
mondat megszerkesztettsége és ezen belül szó- és sorrendje szabályozza, és 
determinálja a mondatnak három kiemelten hangsúlyos pontja is. Nagyon 
leegyszerűsítve így foglalhatjuk össze az ezzel kapcsolatos tudnivalókat:  
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Az első és legfontosabb szabályozó az á l l í t m á n y , illetőleg az állítmány 
előtti helyzet. Ha az állítmány egyenes szórendű, akkor vagy ez hordozza a 
legfontosabb információt, ez a főhangsúlyos a mondatban (nyomatékos mondat), 
s a többi mondatrész csak kisebb hangsúlyokat kaphat; vagy szakaszhangsúlyos, 
de ez utóbbi esetben a többi mondatrész is csak szakaszhangsúlyt kaphat. 

Hangsúly szempontjából frekventált hely a mondat eleje, különösen, ha 
újsághírről van szó. Az ún. rikkancsszórendben a legfontosabb közlés ugyanis a 
mondat élére kerül. Igaz, ekkor is többnyire vagy az egyenes szórendű állítmány, 
vagy az ezt megelőző kiemelt mondatrész áll a mondat élén. 

Ugyancsak frekventált hely még hangsúly szempontjából a mondat utolsó 
helye, a mondatzárlat előtti hangsúlyszakasz. Ha nem a főhangsúlyos szakasz 
kerül is ide a jól szerkesztett mondatban, a mondat utolsó helyére kerülő 
mondatrész-szószerkezet gyakran vonz magára (értelmi, logikai vagy ritmikai) 
hangsúlyt. 

Persze a hangsúlyoknak az ereje, illetőleg a hangsúlyok szempontjából 
frekventált helyeknek az információs értéke nem azonos. A „hangsúlyfokozatot” 
(különösképpen a szövegbe beszerkesztett szövegmondatban) már a mondat 
információs viszonyai szabják meg; az tudniillik, ami valóságismeretünk 
és/vagy a szövegelőzmény alapján ismert már, vagy magától értetődő nem kap 
hangsúlyt, vagy kisebb nyomatékot kap, ami pedig az elhangzottakhoz 
viszonyítva új, fontos, azt erőteljesebb hangsúllyal emeljük ki. A kiemelés 
„fokozatainak megállapításához” persze segítséget nyújt a mondat grammatikai 
szerkezete is: a mondatrészek szórendje és sorrendje. Mindezek segítségével 
állapítható meg a mondat dinamikai görbéje.2 

 
2.1. A hangsúly és a szórend kapcsolatának rendkívül elnagyolt felvázolása 
alapján nézzük, milyen jelentéstartalmakra következtethetünk, ha az egyes 
mondatokat önmagukban és nem a szövegösszefüggésben vizsgáljuk. Előtte 
azonban tekintsük meg, hogy a mondat egyes szavai nyelvi tudásunk és 
valóságismeretünk, valamit a szavak „együtt-előfordulásuk” következtében 
milyen információkat hordoznak (önmagukban is és a mondat egyes szavaival 
való kapcsolatukban). 

 
Barabás: Férfi neve, aki meglőtt valakit/valamit, (lőtte bele) tehát vélhetőleg 
fegyverrel bíró ember, vadász; hogy vadász, azt a szöveg előző mondatából 
tudjuk meg, ha a szövegbe beleszerkesztettséget is vizsgáljuk. 
bele: Vagy igekötő, vagy névmás, és mint ilyen grammatikai és információs 
kapcsolóelem, mely egy már korábban említett valakire/valamire utal vissza, 

                                                           
2 Ennek kérdéseit és összefüggéseit nem részletezem. Az olvasót Deme László ilyen 
irányú, a hangsúly és a szórend összefüggéseivel foglalkozó tanulmányaihoz utasítom. 
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akiről/amiről azonban a mondatból nem tudjuk meg, hogy kicsoda/micsoda; 
csak a szövegelőzményből derül ki, hogy ez a valaki/valami egy közelebbről 
meg nem határozott vadállat; s hogy milyen vadállat, az csak a szöveg 
folytatásából ismerszik meg. 
lőtte: A golyó szóval való együttes előfordulása miatt vadászfegyverre 
gondolunk. A mondatban állítmány, 3. személyű ragja Barabás-hoz köti. 
golyót: A lőtte szó használata miatt lőfegyver lövedékére gondolunk, mely 
alkalmas valakinek/valaminek megsebesítésére, megölésére; jelzője (utolsó) 
következtében tudjuk, hogy több lövés is esett, s hogy ez az utolsó lövés oltotta 
ki valakinek/valaminek (bele) az életét. 
utolsó: A jelzőt követő golyó szó következtében tudjuk, hogy lövés esett, az 
utolsó jelző által tudjuk meg, hogy több lövés is esett, s hogy ez az utolsó lövés 
oltotta ki valakinek/valaminek (bele) az életét; a Barabás-sal való együtt 
szereplése miatt tudjuk, hogy ő adta le ezt az utolsó lövést, és hogy Barabáson 
kívül mások is lőttek a valakire/valamire. 

 
2.2. Ezek előrebocsátása következtében nézzük az egyes mondatok információs 
viszonyait. 

 
A verzió: 
 
8a: Az utolsó golyót | Barabás lőtte bele. 

A két szólamból álló, mondathangsúlyos mondat azt árulja el, hogy 
valakit, valamit — akiről, amiről már volt szó (erre utal a bele) — több 
lövéssel (erre utal az utolsó) megsebesítettek, s az utolsó, életét kioltó golyót 
nem más, mint Barabás lőtte bele, tehát a tettes Barabás volt. Ez utóbbi a 
legfontosabb közlés. 

 
8b: Az utolsó golyót | bele | Barabás lőtte. 

A három szólamból álló, mondathangsúlyos mondat azt árulja el, hogy 
valakit, valamit több lövéssel megsebesítettek, s beléje — akiről, amiről már 
volt szó — és nem másba, az utolsó, életét kioltó golyót nem más, mint 
Barabás lőtte, tehát a tettes Barabás volt. Ez utóbbi a legfontosabb közlés. 

 
8c: Barabás lőtte bele | az utolsó golyót. 

A kétszólamú, mondathangsúlyos mondat élére került a legfontosabb 
közlés, hogy Barabás és nem más volt az, aki az utolsó, az életét kioltó 
golyót belelőtte a már említett valakibe/valamibe, akit vagy amit korábban 
több lövéssel is megsebesítettek. A mondatot felfoghatjuk egyszólamú, egy 
(fő)hangsúlyos mondatnak is: Barabás lőtte bele az utolsó golyót. 
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8d: Barabás | az utolsó golyót lőtte bele. 
A mondat kétszólamú. Az állítmány ragozott része előtt álló, ezért 

mondathangsúlyos rész (tárgy) a második szólamba kerül. Kisebb hangsúlyt 
kap az alany, ti. hogy Barabás volt a tettese valamely cselekedetnek, s a 
legfontosabb közlés az, hogy egy korábban már emlegetett valakibe/valamibe 
ő az utolsó golyót lőtte bele. 

 
8e: Bele | Barabás lőtte | az utolsó golyót. 

A három szólamú mondat egy már korábban emlegetett valakire/valamire 
való utalással kezdődik. A rákövetkező a főhangsúlyos szólam (mondat-
hangsúlyos szakasz). Ez a legfontosabb közlés a mondatban, s arról tudósít, 
hogy nem más, mint Barabás volt az, aki a már emlegetett valakibe/valamibe 
több (mástól eredő lövés után) az utolsó golyót beleeresztette. Másodsorban 
fontos az, hogy nem másba, hanem ebbe a már emlegetett valakibe lőtte bele 
Barabás az utolsó golyót. Hogy ez is fontos közlés, bizonyítja az, hogy a Bele 
a mondat élére került. Elvileg kétszólamúként is felfogható ez a mondat 
(Bele | Barabás lőtte az utolsó golyót), de akkor korábban kellett már szónak 
esnie arról, hogy valakit meglőttek. 

 
8f: Bele | az utolsó golyót | Barabás lőtte. 

A három hangsúlyszakaszból álló mondat legfontosabb közlése, hogy 
Barabás lőtte ki az utolsó golyót (Barabás a mondathangsúlyos szó, erre 
utal, hogy az alany az igei állítmány előtt áll), de — mivel a Bele a mondat 
élén van, tehát hangsúlyos helyen, és mivel igekötőként közéje és az igéje 
közé mondatrészek ékelődnek — nemcsak az ige előtti hely kap hangsúlyt, 
hanem az előre került igekötő is hangsúlyossá válik, még ha hangsúlyának 
ereje kisebb is, mint a főhangsúlyos szóé/mondatrészé. A Bele hangsúlya itt 
azt jelzi, hogy nem másba, mint a korábban említett valakibe/valamibe lőtte 
Barabás az utolsó golyót. 

 
8g: Az utolsó golyót | Barabás | belelőtte.  (három szólam, három hangsúly) 
8h: Az utolsó golyót | belelőtte Barabás.  (két szólam, két hangsúly) 
8i: Belelőtte az utolsó golyót Barabás.  (egy szólam egy hangsúly) 
8k: Belelőtte Barabás az utolsó golyót.  (egy szólam egy hangsúly) 
 

Az utolsó négy változat információtartalmát nem részletezem külön-
külön, hiszem mindegyiknek az a leglényegesebb közlése, hogy Barabás 
belelőtte a már korábban is emlegetett valakibe/valamibe. A 8g változatban 
az is kap némi hangsúlyt, azaz annak is van információértéke, hogy Barabás 
volt a „tettes”, és hogy az utolsó „tettes” volt. 
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Ha a B verziót fogadjuk el, azaz a bele elemet a mondat határozójának 
tekintjük, a következő kép kerekedik ki: 

 
8a: Az utolsó golyót | Barabás lőtte | bele.  

Az A verzióban két szólamból álló, mondathangsúlyos mondat most 
három szólamú (három szólamú is) lehet, három hangsúlyszakaszos 
mondatnak (is) tekinthető. Azt árulja el, hogy valakit, valamit — akiről, 
amiről már volt szó (erre utal a bele) — több lövéssel (erre utal az utolsó) 
megsebesítettek, s az utolsó, életét kioltó golyót nem más, mint Barabás lőtte 
bele, tehát a tettes Barabás volt. Ez utóbbi a legfontosabb közlés. 
Ugyanakkor a bele — mert határozói funkciója van a mondatban — 
szakaszhangsúlyt kap, tehát nem simul vagy nem okvetlenül és nem 
hangsúlytalanul simul az állítmányhoz. Ennek következtében némi hangsúlyt 
kap az is, hogy a már említett valaki/valami volt az, amibe Barabás belelőtte 
az utolsó golyót. 

 
8b: Az utolsó golyót | bele | Barabás lőtte. 

A három szólamból álló, mondathangsúlyos mondat azt árulja el, hogy 
valakit, valamit több lövéssel megsebesítettek, s beléje — akiről, amiről már 
volt szó — és nem másba, az utolsó, életét kioltó golyót nem más, mint 
Barabás lőtte bele, tehát a tettes Barabás volt. Ez utóbbi a legfontosabb 
közlés. Nincs lényeges különbség az A variáns és a B variáns 
jelentéstartalma között, legfeljebb annyi, hogy határozói szerepe miatt a bele 
hangsúlya némileg erősebb. 

 
8c: Barabás lőtte | bele | az utolsó golyót. 

A kétszólamú mondathangsúlyos mondat itt is három szólamra, három 
hangsúlyszakaszra bomlik. Ebben is a mondat élére került a legfontosabb 
közlés, hogy Barabás és nem más volt az, aki az utolsó, az életét kioltó 
golyót belelőtte a már említett valakibe/valamibe, akit vagy amit korábban 
több lövéssel is megsebesítettek. A mondatot itt már kevésbé foghatjuk fel 
egyszólamú, egy (fő)hangsúlyos mondatnak (Barabás lőtte bele az utolsó 
golyót), mert a bele határozói funkciójából adódóan hangsúlyt vonz éppúgy, 
mint a mondat tárgya is. Elfogadható viszont kétszólamú, két 
hangsúlyszakaszból álló mondatnak, ha a határozónak tekintett bele névmást 
súlytalanítjuk (Barabás lőtte bele | az utolsó golyót). 

 
8d: Barabás | az utolsó golyót lőtte | bele. 

A mondat kétszólamúnak is tekinthető (Barabás | az utolsó golyót lőtte 
bele), bár a bele határozói szerepe miatt ez is inkább három szólamra, három 
hangsúlyszakaszra oszlik. Az állítmány ragozott része előtt álló, ezért mon-
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dathangsúlyos rész (tárgy) a második szólamba kerül. Kisebb hangsúlyt kap 
az alany, ti. hogy Barabás volt a tettese valamely cselekedetnek, s a 
legfontosabb közlés, hogy egy korábban már emlegetett valakibe/valamibe ő 
az utolsó golyót lőtte bele. A mondatszórend egy olyan szövegelőzményt és 
szövegösszefüggést is sugall, hogy: ’István az első, Péter a második, Barabás 
pedig az utolsó golyót lőtte bele’. Információértékű a bele elem is, hogy ti. a 
korábban már említett valakibe/valamibe lőtték bele az utolsó golyót. 

 
8e: Bele | Barabás lőtte | az utolsó golyót. 

A három szólamú mondat egy már korábban emlegetett valakire/valamire 
való utalással kezdődik (bele és nem másba). A rákövetkező a főhangsúlyos 
szólam (mondathangsúlyos szakasz). Ez a legfontosabb közlés a mondatban, 
s arról tudósít, hogy nem más, mint Barabás volt az, aki a már emlegetett 
valakibe/valamibe, de őbele és nem másba, több (mástól eredő lövés után) az 
utolsó golyót beleeresztette. Másodsorban fontos az, hogy nem másba, 
hanem ebbe a már emlegetett valakibe lőtte bele Barabás az utolsó golyót. 
Hogy ez is fontos közlés, bizonyítja az, hogy a Bele a mondat élére került. 
Elvileg kétszólamúként is felfogható ez a mondat (Bele | Barabás lőtte az 
utolsó golyót), de akkor korábban kellett már szónak esnie arról, hogy valakit 
meglőttek. 

 
8f: Bele | az utolsó golyót | Barabás lőtte. 

A három hangsúlyszakaszból álló mondat jelentéstartalma megegyezik az 
A variánséval. Legfontosabb közlése, hogy Barabás lőtte ki az utolsó golyót 
(a Barabás a mondathangsúlyos szó, erre utal, hogy az alany az igei 
állítmány előtt áll), de — mivel a Bele a mondat élén áll, tehát hangsúlyos 
helyen, és mivel igekötőként közéje és az igéje közé mondatrészek ékelődnek 
— nemcsak az ige előtti hely kap hangsúlyt, hanem az előre került igekötő is 
hangsúlyossá válik, még ha hangsúlyának ereje kisebb is, mint a 
főhangsúlyos szóé/mondatrészé. A Bele hangsúlya itt egy más valaki-
vel/valamivel való szembenállást sugall, azt jelzi, hogy nem másba, mint a 
korábban említett valakibe/valamibe lőtte Barabás az utolsó golyót. Az „az 
utolsó golyót | Barabás lőtte” rész hangsúlyviszonyai pedig egy olyan 
szembenállást rejtenek, hogy ’nem István, nem Péter, hanem Barabás’ volt 
az, aki az utolsó lövést leadta. 

 
8g: Az utolsó golyót | Barabás | bele lőtte.  (három szólam, négy hangsúly) 
8h: Az utolsó golyót | bele lőtte | Barabás.  (három szólam, négy hangsúly) 
8i: Bele  lőtte | az utolsó golyót | Barabás.  (három szólam, négy hangsúly) 
8k: Bele  lőtte | Barabás | az utolsó golyót.  (három szólam, négy hangsúly) 
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A B variáns-sor 8g–8k sorozatának mindegyik mondatában az a legfontosabb 
közlés, hogy az utolsó golyót az előzményben említett valakibe/valamibe és nem 
másba lőtte bele Barabás. Ezekben a változatokban azonban figyelembe kell 
venni azt is, hogy a bele határozói szerepe miatt nemcsak a mondatok után 
megadott szólam- és hangsúlyviszonyok lehetnek érvényesek. Az állítmány 
mind a négy esetben hangsúlytalanodhat is, vagy csak kisebb, szakaszhangsúlyt 
kaphat, végeredményben ugyanazt a formát és jelentéstartalmat adva a 
mondatnak, amit az A variáns-sor 8g–8k mondatváltozata is kapott. 

 
8g: Az utolsó golyót | Barabás | bele lőtte.  (három szólam, három hangsúly) 
8h: Az utolsó golyót | bele lőtte Barabás.  (két szólam, két hangsúly) 
8i: Bele lőtte az utolsó golyót Barabás.  (egy szólam egy hangsúly) 
8k: Bele lőtte Barabás az utolsó golyót.  (egy szólam egy hangsúly) 
 

Ha a C verziót nézzük, és megpróbáljuk nyomatéktalan mondatként vizsgálni 
a variánsokat (melyekben tulajdonképpen a golyót szónak is kellene némi 
hangsúlyt kapnia), rájövünk, hogy csak a 8a, 8c, 8f fogadható el igazán 
nyomatéktalan mondatként. (De a szövegösszefüggésben még ezt is nehéz el-
képzelni):  

 
8a: Az utolsó golyót | Barabás | lőtte | bele.  (négy szólam !!!) 
8b: Az utolsó golyót | bele | Barabás | lőtte.  (négy szólam) 
8c: Barabás | lőtte | bele | az utolsó golyót.  (négy szólam !!!) 
8d: Barabás | az utolsó golyót | lőtte | bele.  (négy szólam) 
8e: Bele | Barabás | lőtte | az utolsó golyót.   (négy szólam !!!) 
8f: Bele | az utolsó golyót | Barabás | lőtte.  (négy szólam) 

8g: Az utolsó golyót | Barabás | bele lőtte. (három szólam) 
8h: Az utolsó golyót | bele lőtte | Barabás. (három szólam)  
8i:  Bele lőtte | az utolsó golyót | Barabás. (három szólam)  
8k: Bele lőtte | Barabás | az utolsó golyót. (három szólam)  

 
3. Most már vizsgáljuk meg a mondatváltozatokat mint szövegbe beszerkesztett 
szövegmondatokat.  

 
3.1. A szövegelőzményből kiderül, hogy apa és fia a Bábirkóba készülnek. A 
Bábirkóról a nagybetűs írásmód sejteti, hogy tulajdonnév, a -ba/-be rag pedig 
valószínűsíti, hogy földrajzi név. (Később ki is derül, hogy településrészt jelöl a 
név). Megtudjuk még, hogy többen, mégpedig székely vadászok voltak fenn a 
havasban, s vadat hoztak le a havasról.  

Ennyi, amit a szöveg bevezető részéből — a vizsgált szövegmondat-válto-
zatok előtti részből — tényszerűen megtudunk. 
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3.2. Valóságismeretünk alapján viszont sejtjük, tudjuk, hogy a vadászok a vadat 
meglőve/lelőve szokták hazavinni, azaz lehozni a havasról. S azt is sejtjük/tud-
juk, ha a vadászok többen voltak, a vadra többen is lő(het)tek, s az is valószínű, 
hogy a több lövés közül az egyik halálos szokott lenni, s ez a halálos lövés 
rendszerint az utolsó lövés, illetőleg ez az utolsó lövés. 
 
3.3. Ilyen előzmény- és valóság(elő)ismeretek alapján tudjuk/sejtjük/várjuk, 
hogy a közlés folytatásában meg kell jelennie egy tulajdonnévnek, a vadat elejtő 
vadász nevének. Ez a név el is hangzik a folytatásban: a Barabás tulajdonnév 
(férfinév) csakis annak a vadásznak a neve lehet, aki a vadat elejtette (mégpedig 
az utolsó, a halálos lövéssel). Az előzményhez viszonyítva az lesz az a fontos új 
közlés, amely a folytatás szempontjából a leglényegesebb. Az, hogy az utolsó 
lövést Barabás adta le. Az csak másodlagos hírértékű már, hogy az ő lövése volt 
az utolsó, s csak harmadlagos hírértéke van annak, hogy ezt a szóban forgó 
vadra adta le.3 Ezért jelenik meg ez csak a szövegelőzményre visszautaló, 
személyragos határozószó vagy igekötő, azaz grammatikai kapcsolóelem 
formájában. Azt is tudjuk/sejtjük, hogy az elejtett vadat az szokta hazavinni, aki 
meglőtte.4 Mindezt a „tudásunkat” majd a kiemelt és változatokban megadott 
tagmondat folytatása erősíti meg, s ez utóbbi ad magyarázatot arra is, hogy a 6 + 
4 változat közül melyek illenek bele leginkább Áprily szövegébe. 

 
3.4. Nézzük meg sorban a megadott variánsokat! 
 
3.4.0. Semmiképpen nem illenek bele a szövegbe az általam pótlólag megadott 
mondatváltozatok (8g: „Az utolsó golyót | Barabás | belelőtte”, 8h: „Az utolsó 
golyót | belelőtte Barabás”, 8i: „Belelőtte az utolsó golyót Barabás”, 8k: 
„Belelőtte Barabás az utolsó golyót”), mert mindegyik a belelövést, azaz a 
lelövés megtörténtét teszi főhangsúlyossá. Márpedig ez a szövegelőzmény 
szempontjából érdektelen, itt és most. 

   
3.4.1. Ha a többi változatot, a megadott mondatvariánsokat nézzük, láthatjuk, 
hogy egy kivételével (8d: „Barabás | az utolsó golyót lőtte bele”) mindegyikben 
az a szórendi és sorrendi megoldás a domináns, melyben az alany, a Barabás 

                                                           
3 Mi másra adhatta volna le? Vadásztársaira? Akkor nem a vadat akarná megnézni apa és 
fia!). 
4 Igaz, a gyermekujjakkal eljátszott mondóka — „Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez 
hazavitte, ez megsütötte, ez az ici-pici pedig mind megette” —  más, „feudális 
viszonyokat” tükröz éppúgy, mint a békák ungatását, unkogását utánzó mondóka, az  „Itt 
volt-e az úr? — Itt. — Vitt-e valakit? — Vitt. — Kit? — A Katit. — Sirattátok-e? — 
Sirattuk. — Hogyan? — Így, úgy, kutykurutty.” 
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név áll mondathangsúlyos helyzetben. A 8d tehát semmiképpen nem illik a 
szövegkörnyezetbe, mert ez az utolsó golyót emeli szöveg- és mondathangsúlyos 
helyzetbe, és egy olyan szövegelőzményt és szövegösszefüggést is sugall, hogy: 
’István az első, Péter a második Barabás pedig az utolsó golyót lőtte bele’. 
Elvileg a többi elfogadható lenne. De... 

 
3.4.2. Nehezen fogadható el a 8f mondatváltozat (8f: „Bele | az utolsó golyót | 
Barabás lőtte”) is, mert — említettük — a mondat élén álló Bele hangsúlya egy 
más valakivel/valamivel való szembenállást sugall, „az utolsó golyót | Barabás 
lőtte” rész hangsúlyviszonyai pedig egy olyan szembenállást, hogy ’nem István, 
nem Péter, hanem Barabás’. 

 
3.4.3. Ugyancsak nehezen fogadható el a 8b változat (8b: „Az utolsó golyót | 
bele | Barabás lőtte”) is. Igaz, itt is a Barabás név áll a főhangsúlyos helyen, de 
az előtte álló bele is sugall egy rejtett szembenállást, azt ti., hogy a ’vadra lea-
dott utolsó lövés származik Barabástól’ és nem az abszolút utolsó lövés. 

 
3.4.4. Hasonló okok miatt még mindig nem fogadható el egyértelműen a 8e 
változat. (8e: „Bele | Barabás lőtte | az utolsó golyót”), bár ez némileg már 
közelít a szövegelőzmény és a folytatás szempontjából jó megoldáshoz. Némi 
zavart ennél a változatnál az okoz, hogy hangsúlyt kap a mondat élén álló bele 
is, és így megint ugyanaz a többletjelentés érthető a mondatba, mint amely a 8b 
egyértelműségét is zavarja: a bele itt is sugallja a rejtett szembenállást, hogy a 
’vadra leadott utolsó lövés származik Barabástól’ és nem az abszolút utolsó 
lövés. (Nota bene: a szöveg szempontjából érdektelen, hogy a vadra leadott 
lövése(ke)n kívül esett-e más lövés.) 

 
3.4.5-6. Egyértelműen elfogadható viszont mind a 8a, mind a 8c változat (8a: 
„Az utolsó golyót | Barabás lőtte bele”; és 8c: „Barabás lőtte bele | az utolsó 
golyót” vagy: „Barabás lőtte bele az utolsó golyót”), hiszen mindkettő a 
lényegre összpontosítja a figyelmet: a Barabás név áll bennük a főhangsúlyos 
helyen, s nem hangsúlytalanodik el, csak mellékhangsúlyt kap az utolsó golyó. 
Ez igazolja ugyanis, hogy miért van a hiúz az ő házában.  

Hogy a két változat közül melyik illik jobban a szövegbe, azt a tartalmi vagy 
az információs vagy a szövegszerkezeti viszonyok alapján nehéz megállapítani. 
Eléggé sokat bizonytalankodtam, melyik változat illik bele jobban Áprily eredeti 
szövegébe. Hol az egyiket, hol a másikat tartottam alkalmasabbnak. 
 
3.4.5. A beszerkesztettség szempontjából talán indokoltabb lenne a 8a változat: 
„Az utolsó golyót | Barabás lőtte bele”, mert talán logikusabban kapcsolódik a 
következő tagmondat kiemelt, mondathangsúlyos eleme: „s most ott van az ő 
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házában”. A tagmondatváltozatnak utolsó helyére került bele határozóját azon-
nal követi a következő tagmondatnak ott van állítmányi része. Ennek 3. szemé-
lyű igealakja világosan utal a bele szóra, s általa az elejtett vadra. Ritmikailag is 
beleillik ez a változat az egész írás lendületes, arányos ritmusába. 

 
3.4.6. Magam — most — mégis a 8c változat mellett szavazok, ezt (8c: „Bara-
bás lőtte bele | az utolsó golyót”) — esetleg egyszólamú, egyhangsúlyú válto-
zatát („Barabás lőtte bele az utolsó golyót”) — tartom az Áprily-írásból kivett 
eredeti szövegmondat(-változat)nak.  

Két okból is. 
 

3.4.6.1. Az egyik, hogy ebben a szövegmondat-változatban (rikkancs szórend-
del) a mondat élére kerül a mondathangsúlyos rész, ezért fokozottabb erejű 
hangsúlyt kap a név. Ez fontos is, mert a novella olvasójának, hallgatójának meg 
kell jegyeznie Barabás nevét és személyét, hiszen — ha jól emlékszem — 
később, a novella folytatásában még előkerül a neve, s akkor tudnunk kell, kiről 
is van szó; és ugyancsak ez a hangsúly indokolja a következő tagmondatnak 
logikai kapcsolódását és két erőteljesebb hangsúlyát is: az „ott van az ő házá-
ban” rész hangsúlyviszonyait. 

 
3.4.6.2. A másik ok: — belső hallásom alapján — ez a szövegmondat-változat 
ritmikailag jobban illeszkedik Áprily szövegébe. Áprily szövegmondatainak erő-
teljes mondatritmusa van5: 

 
Őszi vasárnap volt. | Vasárnap, | mert apám otthon foglalatoskodott, | és őszi, 

| mert napfényben ragyogtak ¦ a tarkuló erdők és bokrosok a falu felett. || 
— Ebéd után eljössz velem a Bábirkóba, ¦ fordult hozzám apám. — A 

Bábirkóba ? — kérdeztem csodálkozva, | mert más vasárnapokon sokkal 
nagyobb sétákra indultunk ¦ a patakok mentén. || — Megnézzük a vadat. || — 
Miféle vadat, apám? || — Amit a székely vadászok tegnap hoztak le a havasról. | 
Barabás lőtte bele ¦ az utolsó golyót, ¦ s most ott van ¦ az ő házában. || 

A vad ¦ felizgatta képzeletem. | — Medve? ¦ Farkas? | — Majd meglátod ¦ — 
felelte rejtélyeskedő apám. || (...) 

 
4. A 3.4.6.1. pontban egy közbevetésben utaltam rá, hogy ismerem, ismertem 
Áprilynak ezt az írását. Egy 1993-ban megjelent cikkemben6 a megszólaltatás 

                                                           
5  A dőlt szedés a legalacsonyabb fokozatú, ún. szakaszhangsúlyt jelöli, a dőlt, aláhútott 
az ennél erősebb, ún. emelt erejű szakaszhangsúlyt, a félkövér szedés a fő- vagy 
mondathangsúlyt. A ¦ az ún. szünetpótlót, vagy kapcsolva tagolást, a | rövid tagoló 
szünetet, a || mondatvégi, hosszabb tagoló szünetet. 
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szempontjait vizsgáltva Áprily elbeszélését elemeztem, és két párhuzamos 
„kottát” is adtam a mű hangzásvilágáról.7 Az első belső hallásom (elképzelésem) 
szerinti megszólaltatás kottája, a második kottasor a magam felolvasásáról 
készült hangfelvétel dallamának és hangsúlyozásának lejegyzése „cigányfül” 
alapján. A cikk megírása és megjelenése óta nem olvastam a novellát, s nem volt 
kezemben a magam 1992-ben írt és 1993-ban megjelent cikke sem.  

Keserves önmegtartóztatással jelen tanulmány megfogalmazása közben sem 
vettem kézbe e korábbi tanulmányt, csak most, amikor e sorokat írom. Nem kis 
örömmel „fedeztem fel”, hogy azt a szövegmondat-változatot tartottam Áprily 
eredeti mondatának, amely az elbeszélés szövegében szerepel. 

Az összevethetőség érdekében bemutatom az 1993-ban megjelent tanulmány 
kottájának megfelelő részletét. A két szöveg ritmikai lejegyzése némileg kü-
lönbözik, mert a most pár sorral feljebb közölt változat nem tartalmazza a hang-
lejtést érzékeltető kottát.  

 
  –       – 

    –  –        – 
          –   

  –  –   
  –  –    – 

   –         – 
 

Barabás lő t te  bele az utolsó golyót, | 
bƒrƒba:Ð_ l:t:_ bl ƒz_ utolÐo:_gojo:t  | 

 
 

  –       – 
     –                 – 

          –   
 –  –    

  –  –    – 
   –         – 

 – 

Barabás lő t te  bele az utolsó golyót, | 
bƒrƒba:Ð_ l:t:_ bl ƒz_ utolÐo:_gojo:t  | 

 

                                                                                                                                               
6 Wacha Imre 1993. Az irodalmi mű szövegszerkezetének és a szöveg hangzásbeli 
jellemzőinek összefüggéseiről, a szöveg fonetikai szemléletéről — A prózai (elbeszélő) 
irodalmi mű és megszólaltatása: Áprily Lajos: A hiúz. Szemiotikai szövegtan 6. A 
verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (II). JGYTF Kiadó. 
Szeged. 35—79. 
7 A mellékelt, az 1993-as közlésből származó kottasorban — az akkori tipográfiai 
lehetőségeimnek megfelelően a dőlt szedés a legkisebb fokozatú hangsúlyt, a dőlt 
aláhúzott a szakaszhangsúlyt, a dőlt kétszer aláhúzott  az emelt szakaszhangsúlyt és a 
főhangsúlyt jelöli. A szünetek jelei részben azonosak. A szaggatott vonalnak az emelt 
vessző felel meg. 


