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Aligha kérdéses a magyar nyelvtudomány mai művelői számára, hogy a szórend 
nem egyszerűen sorrendiség kérdése, amely sorrendiség egyrészt „szabad” len-
ne, másrészt a magyarban tapasztalható jellegzetességei a közlés egyedi és eset-
leges körülményeinek lennének kitéve. Egyetértés uralkodik a tekintetben, hogy 
az elemek mondatbeli sorrendje: 
 szerkezeti jellemző, 
 e szerkezeti jellemzőnek funkcionális (jelentésbeli) szerepe van, 
 e szerkezeti jellemzőnek tágabb, szövegtani vonatkozásai vannak. 
Az alábbi vázlat az e belátásokra adott leíró válaszok némelyikét tárgyalja rövi-
den, lényegi megállapításaikat érintve, kettős: mondattani és szövegtani szem-
pontokból nézve. 
 Az aktuális mondattagolás (vagy más néven a funkcionális mondatperspek-
tíva) a 20. századi európai nyelvtudomány mondatértelmezéseiben kiemelkedő 
szerepet játszott és játszik ma is. A fontosság okaira az alábbi áttekintésben 
részben rá tudok mutatni. Azonban természetesen csak részben, hiszen az itt 
olvasható kutatástörténeti áttekintés szükségképpen parciális. S bár a nyelvészeti 
kutatások (is) mutatnak bizonyos fejlődés- vagy alakulásirányokat, az itteni 
összefoglalás semmiképpen nem akarja azt sugallni, hogy az elmúlt száz-százöt-
ven évben az aktuális mondattagolás kutatása egyenes vonalú, mindig gyarapo-
dó, pozitív előjelű fejlődésként mutatható be egy elbeszélésben. Sokkal inkább 
arról van szó, hogy különböző kutatási kezdemények azonos vagy eltérő 
elméleti keretben mind nagyobb empirikus anyagot gyűjtöttek össze, mind 
összetettebb képet adva egy folyamatosan átértelmezett jelenségkörről. Mindeb-
ből igyekszem néhány jellegzetes, körülhatárolható eredményt bemutatni. 
 A magyar nyelvtudományban a világviszonylatban is igen korai (bár vissz-
hangtalan) kezdeteket összefoglalja Elekfi (1964), É. Kiss (1983) és É. Kiss 
(1988) különös tekintettel Brassai Sámuel és Kicska Antal belátásaira. Ugyanak-
kor feltűnő és ma is magyarázat híján marad az a tény, hogy e korai kezdemé-
nyek ellenére, valamint a Prágai Nyelvészkör földrajzi, nyelvi és kulturális kö-
zelsége mellett is a magyar akadémiai nyelvtanírásból az aktuális mondattagolás 
mint a mondat leírásának egyik fontos összetevője vagy jórészt kimaradt, vagy a 
leíró elmélet előfeltevéseinek eredményeképpen nem kapott kellő hangsúlyt (vö. 
TOMPA szerk. 1961–1962, RÁCZ szerk. 1968, KESZLER szerk. 2000). 
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 Az 1961–62-ben megjelent akadémiai leíró nyelvtan második kötete megle-
hetős terjedelemben foglalkozik a szórend kérdésével (TOMPA szerk. 1961–
1962. II: 471–502). A fejezet első felét a szintagmákon belüli szórend jellem-
zőinek felsoroló és besoroló bemutatása teszi ki. A fejezet másik, jelentősebb 
része a mondat szórendi problémáival foglalkozik, elméletében és módszerében 
a teljes munkának megfelelve. Eszerint a mondatszórend lényegében a mondat-
részek (állítmány, alany, tárgy, jelző, határozó) szórendje, legalábbis a katego-
rizálás szintjén, amely bemutatás mintegy darabjaira bontja a mondatot, háttérbe 
szorítja szerkezet voltát, és előtérbe állítja az egyes mondatrészi kategóriák 
elvont és izolált szórendi modelljeit (következetes korai strukturalista módon). 
Jellemző példája ennek az álláspontnak, hogy mind az akadémiai nyelvtanban, 
mind az annak rövidített változataként értelmezhető egyetemi grammatikában 
(RÁCZ szerk. 1968: 451–7) az igekötős ige „egyenes”, „fordított” és „megsza-
kított” típusa szerepel az állítmány szórendi leírásának az alapjaként. Ugyanak-
kor ezek a fejezetek lényegében tartalmazzák az aktuális tagolás fontos kérdé-
seit, azok kifejtése nélkül, leginkább a nyomatékos állítmány vagy nyomatékos 
alany és egyéb bővítmények taglalásakor. Ennek következtében a szórendi variá-
ciós lehetőségek puszta mondatrészi vagy mondatrész-kapcsolódási (alá- és mel-
lérendeléses), ill. funkcionális (aktuális) jellemzése egybecsúszik, az egyik kárára. 
 Még sajátosabb ez az eljárás magának a szórendnek az akadémiai nyelvtan 
által adott meghatározásával való viszonyban. Eszerint a szórend „a szintak-
tikailag hagyományos rend”, amelyet „a beszédfolyamatban betöltött fontosság” 
irányít (TOMPA szerk. 1961–1962. II: 471), az előzmény, az új közlés és az 
előzmények egymáshoz való viszonya tekintetében egyaránt. Ez a megközelítés 
a legtöbb olyan lényeges kategóriát és funkciót tartalmazza, amely egy kifejtő 
aktuális tagolás vagy funkcionális mondatperspektíva alkalmazásához szüksé-
ges, mégsem artikulálja önmagát.  
 A szórend szerkezeti és funkcionális leírásának (a funkcionális perspektívá-
nak) a háttérbe szorítása olyan erős tudományparadigmatikai összetevő, hogy 
maga a kérdéskör az egyetemi nyelvtanban 560 oldalból már csak hatot kap, az 
ennek utódjaként elkészített Magyar grammatika (KESZLER szerk. 2000) pedig 
hasonló terjedelemben jószerivel még kevesebbet, a mondatszórend és a funk-
cionális perspektíva csak egy oldalt, kisbetűs kitérőként (KESZLER szerk. 2000: 
378–9). Ezáltal a hagyományos besoroló (újgrammatikus–strukturalista) nyelv-
tanírás a magyar nyelv egyik legsajátabb jellemzőjét szorítja ki az általa végzett 
leírásból, valójában indoklás nélkül, és saját empirikus eredményeit nem 
hasznosítja e tekintetben. 
 Hadrovics László funkcionális mondattana (1969) szintén az akadémia 
nyelvtan elméleti keretében készült, enyhe strukturális (közvetlen összetevős) 
hatással, hiszen a szintagmatant a mondattan egyik legfontosabb összetevőjének 
tekinti, „az egész szintagmatant és ezzel együtt az egész mondatot két poten-
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ciális csoport, egy névszói és egy igei csoport jelentésviszonyaira” vezeti vissza 
(HADROVICS 1969: 17). Ám ez a nyelvtan sem tartalmaz funkcionális perspek-
tívát. 
 A lényegében azonos iskolába tartozó történeti nyelvtan ellenben tartalmaz 
fejezeteket a mondat szórendje és aktuális tagolása összefüggéseiről (vö. 
WACHA 1991, 1992). Az első kötetbeli fejezet az uráli alapnyelv SOV jellegét 
veszi kiindulópontnak, ebből az alapszerkezetből vezeti le a mondatrészek 
magyar szórendi pozícióit, majd az aktuális tagolás jellemzőit is a topik–kom-
ment és fókusz kategóriákkal, leginkább az É. Kiss-féle magyarázatnak meg-
felelően. A történeti horizontba helyezés igen fontos a kérdéskör további 
(leendő) kutatása szempontjából. 
 Az akadémiai nyelvtanra építő, de funkcionális alapozású megközelítésként 
megemlítendő Deme László ide vonatkozó nézetrendszere, amelyet ezúttal 
összefoglaló műve alapján vonunk be röviden a kérdéskörbe (l. DEME 1971). 
Deme a mondatot kétpólusú logikai ítéletnek tekinti; erre a birém szerkezetre 
épül rá egyrészt a további mondatrészek rendszere, másrészt a mondatfajták kü-
lönbözősége. Igen lényeges e megközelítésben a mondat szerkezeti (autonóm) és 
funkcionális (szövegbeli) szerepének elkülönítése, meghatározása és egymáshoz 
viszonyítása. Eszerint a mondatnak három lényegi jellemzője van: 
 kommunikatív (láncszemszerű), 
 konstrukcionális (szerkezeti), 
 kontextuális. 
Mindennek alapján építi ki Deme a szinteződés és a tömbösödés kategóriáit, 
amelyek igen komoly funkcionális elméleti kezdeményeknek tekinthetők. A 
rendszer ugyan egyrészről kissé gépiesen hierarchikus (a kisebből a nagyobb 
felé tartó építkezés modelljével), másrészt viszont grammatikai kereteken belül 
következetesen érvényesít korán felismert kommunikációs szempontokat. 
Ezáltal leképeződik egy korai szövegmodell is a lineáris előre haladás és a 
„mélységi” hierarchikus összetevők kettősségével.  
 Deme bevonja az aktuális tagolás kérdését leírásába, ám kommunikatív funk-
ciót a mondatnak tulajdonít (azaz ilyen értelemben oszthatatlannak tekinti), 
ellenben kontextuális összefüggések alapján elfogadhatónak tartja a prágaiak és 
az Elekfi által kidolgozott aktuális tagolás elveit (DEME 1971: 26–7). A munka 
szövegtani kitérőjében tulajdonképpen a tematikus progresszió prágai (például 
Daneš-féle elvét alkalmazza (DEME 1971: 381). Azonban itt még inkább meg-
mutatkozik a kissé érthetetlen idegenkedés az aktuális tagolástól: hiszen míg az 
akadémiai nyelvtan nemigen tekinthető funkcionális nyelvtannak, addig Deme 
munkája annak éppen egy korai változata, amely mégis elhárít egy eredendően 
funkcionális összetevőt. 
 Az elmúlt évtizedekben Elekfi László volt a funkcionális perspektíva leírá-
sának egyik fő kezdeményezője (ELEKFI 1964, 1986). Elméleti kerete megje-
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lölten is a Prágai Nyelvészkör eredményeire támaszkodik (felhasználva mind az 
első nemzedék, mind a későbbiek, az 1960-as, 1970-es években publikálók ered-
ményeit), későbbi változatában kiegészítve szövegtani szempontokkal (főképp 
Dressler korai munkái alapján). A leírás szélesebb funkcionális hátterét Jakob-
son ismert kommunikációs modellje adja. Eszerint: „Aktuális mondatról akkor 
beszélünk, ha a mondat nyelvtani szerkezetén túl arra is tekintettel vagyunk, 
hogy a szóban forgó (lexikai és grammatikai elemekből álló) konstrukció egy 
adott beszédhelyzetben vagy egy leírt szöveg összefüggésében meghatározott 
közlési funkciót tölt be [...] Ahol az újnak és a hozzá képest réginek, tudottnak 
az összekapcsolásában világosan kimutatható a mondatot alkotó kétféle nyelvi 
elem közt a határ, ott beszélünk aktuális mondattagolásról” (ELEKFI 1986: 17). 

Elekfi a két funkcionális mondattagot témának és propozitumnak nevezi. A 
mondat egyik tagja, „a propozitum, a mondanivaló lényegét a mondat másik tag-
jára, a témára vonatkoztatva fejezi ki” (ELEKFI 1986: 24). Ezeket a kategóriákat 
határozottan elkülöníti mind a prágaiak téma–réma párjától (kisebb mértékben) 
és a generatív leírások topik–komment párjától (nagyobb mértékben). A propo-
zitum (vagy súlyszó) „kiemelkedően fontos szó”, amely a „mondat leglényegét 
hordozza” (ELEKFI 1986: 28), a téma (vagy témaszó) az, amelyre a propozitum 
vonatkozik. A téma az a mondatbeli elem (vagy több elem), amely — miképp 
Elekfi (1986: 36) Jan Firbast idézi — „a legalacsonyabb fokú kommunikatív 
dinamizmust” mutatja, és amely „a mondatnak a fogalmi vagy mutatómezőben 
determinált eleme”. Elekfi itt hangsúlyozza a kategória erősen intuitív voltát, ill. 
Dresslerre hivatkozik, aki a leginkább elvárt elemmel hozza összefüggésbe e 
kategóriát. Kiemelendő e ponton, hogy az Elekfi-féle strukturalista és funk-
cionális megközelítés egyes bizonytalanságai a kognitív megközelítéssel enyhít-
hetőknek tűnnek. Elekfi példájával (de nem az ő jelölésével): 
 

(1) Mivé[propozitum] lesz a föld[téma]? (Petőfi) 
 
Mindkét tag lehet része nagyobb egységnek a mondatban: a propozitum a teljes 
propozitumnak vagy súlyszakasznak, a téma a témaszakasznak. 
 A téma + propozitum (T+R) sorrend racionális tagolású, a propozitum + 
téma (P+T) sorrend emocionális tagolású. 
 A főnév határozottságát felülbírálhatja az ige jelentése: például a keletkezést 
jelentő ige határozott alanya nem téma, hanem propozitum funkciójú. Elekfi 
(1986: 39) külön fölhívja a figyelmet arra a következményeiben gyakran elha-
nyagolt tényre, hogy az aktuális mondattagok több nyelvtani elemből állhatnak. 
A mondat két aktuális tagra osztódásával kapcsolatban kiemeli, hogy nem min-
den téma feltétlenül ismert, és nem minden propozitum feltétlenül új (itt É. 
Kissre is hivatkozik), ezzel a kérdéskör egyik legfontosabb problémáját meg-
fogalmazva. Igen fontos az azonosító szerkezetű, névszói állítmányú mondatok 
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aktuális tagolása (ELEKFI 1986: 51), amely nélkül e mondatok valószínűleg 
értelmezhetetlenek. 
Ez a tagolás valóban aktuális még a következő jellemzők miatt is:  
 nem érvényesíthető minden mondatra, 
 nem szórendi helyhez (strukturális pozícióhoz) köti a funkciókat, tehát a két 

tag sorrendje nem kötött, 
 az értelmi és a hangsúlyozási szakasz nem mindig esik egybe (például a köl-

tészetben). 
Elekfi László igen kiterjedten és részletesen alkalmazza a magyar nyelvre felfo-
gását az aktuális tagolásról a prozódiától az erőteljesen kidolgozott mondattani 
jellemzőkön át a stílusig. 
 A transzformációs generatív nyelvtan az eddig bemutatott irányzatok jó 
részétől alapvetően eltérő módszerekkel közelíti meg az itteni kérdéskört is. 
Dezső és Szépe (1967) az egyik legkorábbi generatív megközelítésben a lélek-
tani állítmánytól és alanytól különíti el a topik és a komment kategóriáját. A 
topik „a már ismert”, a komment „az újszerű”; a kettő szerkezete a „közlési 
séma”. Igen fontos e tanulmányban az, hogy a grammatikai szerkezet és a köz-
lési séma elkülönül, és a közlési séma elhelyezése külön kérdésként merül föl. 
Eszerint a közlési séma tárgyalható a szintaxistól elkülönítve, egy szövegelmé-
letben, a nyelvhasználat szabályai között. A korai felvetés elméleti kapcsolódási 
lehetőségei viszonylag gyorsan bezárultak: a generatív iskola egyértelműen a 
közlési séma szintaktikai tárgyalását választotta, a szövegtani kiterjesztésre 
később került sor, és tényleges „nyelvhasználati”, funkcionális leírás pedig csak 
részlegesen tűnik elő, mind Elekfi munkáiban, mind a generatív kutatás topik- és 
fókusztipológiáiban, de nem egységes funkcionális keretben. 
 A topik–komment szerkezet leírásában a legfontosabb generatív elméleti 
megfontolás a mögöttes és a felszíni szerkezet közötti transzformációk során 
bekövetkező mozgatás, amely a kiinduló szerkezet egyes elemeit meghatározott 
szempontok szerint topik-, komment- vagy fókuszpozícióba viszi. Ebből követ-
kezik, hogy míg a prágai strukturalisták alapján készült hazai modellek a funkci-
onális perspektívát mintegy hozzáadták a mondatrészek viszonyaiból felépülő 
nyelvtanhoz egy kiterjedtebb kommunikációs keretben, addig ez az elmélet a 
topik–komment megkülönböztetést végül magának az autonóm szintaxisnak a 
részeként kezeli, mert például az azonos elemekből felépülő, eltérő aktuális 
tagolású mondatokat azonos mögöttes szerkezetre visszavezethetőnek tekinti. 
 A magyar generatív iskola legismertebb topik–komment leírását É. Kiss Ka-
talin dolgozta ki (vö. É. KISS 1983, 1992, további szakirodalommal, É. Kiss 
1995, 1998). Eszerint: „A topic a mondat hangsúlytalan nominális és/vagy ad-
verbiális kezdő szakasza; a comment pedig a mondatnak a topicot követő máso-
dik szerkezeti egysége, mely a mondathangsúlyt viselő mondatrésszel kezdődik, 
s az igét is magában foglalja” (É. KISS 1983: 16).  
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É. Kiss (1995: 6) hangsúlyozza, hogy a topik „diskurzusszemantikai” funkci-
óját meghatározott strukturális viszony (strukturális helyzet) fejezi ki, ezáltal he-
lyeződik egy meghatározott egyed az előtérbe (amely nem föltétlenül a mondat 
nyelvtani alanya), hogy a predikátum (azaz komment) valamit állítson róla. To-
pik lehet tehát az ige valamennyi bővítménye. Ez a formális leírás a fókusz ka-
tegóriájával egészül ki, amely a magyarban is „a mondat közölte információnak 
a hallgató számára új elemét tartalmazza, s ez a mondat mind szemantikailag, 
mind fonológiailag leghangsúlyosabb szakasza. A magyarban azonban a fókusz 
mindig egyetlen mondat-összetevő: vagy az ige, vagy az ige valamely bővít-
ménye” (É. KISS 1983: 22).  

É. Kiss (1995 és 1998) tovább pontosítja, szűkíti a fókusz meghatározását, 
amennyiben az inkább azonosítást kifejező operátor (É. KISS 1995: 15).  
 Az É. Kiss-féle leírásban eszerint  
 a prototipikus mondat a topik–komment sorrendű szerkezet, 
 igen fontos a komment részben fókusszal kezdődő topik–komment szerke-

zet, 
 és vannak topik nélküli, csak kommentből vagy fókuszból és további kom-

ment részekből álló szerkezetek. 
 a két fő tag nem cserélhető fel, ugyanaz a mondatösszetevő különböző he-

lyeken vagy topik vagy komment (annak része). 
Az első korszakokból származó generatív vagy generatív közeli összefogla-

lások és részletes kidolgozások a két fő kategória ismert–új meghatározásában 
általában megegyeznek (pl. TELEGDI 1977, SZABOLCSI 1980). Ugyanakkor 
Szabolcsi (1980) egyrészt kiemeli É. Kiss modelljének szintaktikai voltát, mi-
közben modellálja a kommunikációs helyzetet, másrészt pedig a téma és a réma 
nem tisztán szintaktikai meghatározásából eredő veszélyekre felhívja a figyel-
met. Az áthidalást az extenzionális és intenzionális logikai szemantikában keresi 
a szerző. 
 Mind a topiknak, mind a fókusznak különböző típusait különítette el a 
generatív kutatás az elmúlt években (a szakirodalom összefoglalását l. pl. 
GÉCSEG 2001). A kései generatív és posztgeneratív elméletek magyar változatai 
jórészt megtartják az eredetibb kategória-meghatározásokat. Kálmán (szerk. 
2001) megemlíti a „homályos kommunikatív funkción” alapuló elkülönítést, 
amely szerint a topik az a rész, „amelyről a mondat szól”, a komment pedig az, 
„amely állítást tesz a topikban álló elemekről” (KÁLMÁN szerk. 2001: 24–5), 
emellett azonban a prozódiai különbségek, majd szintaktikai jellemzők révén 
különíti el a két tagot, részletesen tárgyalva azokat. Kálmán (2001) konstrukciós 
nyelvtana jószerivel csak megemlíti az aktuális tagolást, és Kálmán (szerk. 
2001) kommunikatív meghatározását idézi (KÁLMÁN 2001: 16–7). 
 Míg Elekfi László és a mögöttes prágai kutatás az aktuális tagolást a kommu-
nikáció (tehát a szövegkörnyezet és a beszédhelyzet) perspektívájából model-



 Vázlat a mondat és szórend funkcionális viszonyáról folyó magyar nyelvészeti kutatásokról 

 17 
 

lálja, a generatív megközelítés formális szintaktikai szempontokat érvényesít. 
Azonban a formális mondatmegközelítés is tartalmaz szintaxison kívüli össze-
tevőket: ilyen „a hallgató számára új elem”, s ilyen a topik további jellemzése is, 
amikor É. Kiss Katalin is hivatkozik kontextuális és elmebeli procedurális té-
nyezőkre (É. KISS 1983: 16kk), „a leginkább felszínre hozható fogalomként” 
mutatja be a topikot, s maga a topik–komment szerkezet általában az ismerttől 
az ismeretlen felé tartó mondatszerkezetet alkot. Ezáltal egy lényegében reflek-
tálatlan formális–funkcionális kettősséget tapasztalható az elméletben. 
 A magyar nyelvészeti kutatásokban még kevés hatása van az elmúlt két 
évtizedben kidolgozott funkcionális és kognitív elméleteknek, jóllehet azok új 
elméleti és módszertani lehetőségeket dolgoztak ki a mondat funkcionális pers-
pektívájának leírására is. A funkcionális és kognitív megközelítés nem tart fel-
tétlenül szükségesnek olyan mély- vagy mögöttes szerkezetet, amelyből transz-
formációkkal állítja elő a beszélő a felszíni szerkezetet. A mondatszerkezet in-
kább a tudás, a reprezentációk, a propozíció és a képiség vagy térbeliség együt-
tes összjátéka eredményeként jön létre. A funkcionális megközelítések (főképp 
HALLIDAY 1985 és GIVÓN 1983, GIVÓN 1984 munkáiban), ill. a kognitív nyel-
vészet (vö. LANGACKER 1987, 1991a, 1991b, 1999) éppen szemantikai alapok-
ról próbálják magyarázni az itt fölmerülő kérdéseket. Emellett például a kognitív 
elmélet fő tételei alapvetően nem a mondat szerkezetére irányulnak, és az idézett 
funkcionális munkák is hangsúlyozzák a diskurzusszemantikai és -szintaktikai 
összetevők alapvető voltát (l. pl. HASAN—FRIES 1997). Ennek megfelelően a 
továbbra is sokban eltérő magyarázatok egyik közös jellemzője a strukturális 
pozíció és a funkció leírásának összehangolása, pontosabban ennek a kívánalma 
(vö. például RICKHEIT—HABEL eds. 1995, ill. HASAN—FRIES 1997), vagyis az 
Elekfi- és É. Kiss-féle rendszerek eredményeinek összehangolása.    
 M. A. K. Halliday funkcionális nyelvtani monográfiája egyik legelső, alapo-
zó módszertani eljárása a közvetlen összetevős, formális (maximális), frázisokat 
(VP, NP stb.) megnevező és az osztályozó, funkcionális (minimális), mondat-
részeket megnevező elemzési mód összehasonlítása, azzal a megállapítással, 
hogy a kettő kiegészíti egymást (HALLIDAY 1985: 20–4). Erre az egyszerű kettős 
rendszerre épül rá azután a Halliday-féle rendszerben a téma–réma szerkezet, az 
angol nyelv sajátságainak megfelelően, jórészt a prágai iskola elveinek meg-
felelően. Halliday párhuzamos feldolgozású mondatmodellje a következő réte-
geket különíti el: 
 mondatrészek (állítmány, alany, tárgy, határozó, jelző) 
 strukturális összetevők (V, N, VP, NP, DET stb.) 
 aktuális tagolás szerinti tagok (mondattopik, komment, mondatfókusz) 
 szemantikai (vagy thematikus) szerepek (ágens, páciens, átélő stb.) 
 Talmy Givón szintaxisában a nyelv funkcionális tartományai a következők: 
lexikális szemantika (ez tartalmazza az általános, szavakban rögzített, kulturális 
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alapú tudást), propozicionális szemantika (ez a propozíciókban megadott infor-
mációkat tartalmazza mondatok formájában, egyik összetevője az állapot, ese-
mény vagy cselekvés leírása, másik összetevője a résztvevők jellemzése (argu-
mentumokkal, esetszerepekkel) és társalgási pragmatika (ez illeszti az elemi 
propozíciókat a szélesebb kommunikációs kontextusba) (GIVÓN 1984: 31kk). 
Givón rendszerében a második két funkcionális tartomány alkotja a szintaxist, 
hasonlóan Halliday rendszeréhez (ott a maximális és minimális elemzés és a 
téma–réma szerkezet viszonyában). 
 Givón (1983) szerint a topik kategóriája többmondatnyi vagy bekezdésnyi 
szövegben (információegységben) határozható meg. A mondatnál (clause) na-
gyobb egységek léte a tematikus (témabeli) kontinuitás, a cselekvési kontinuitás 
(elsődlegesen a temporális egymásra következés) és a topikkontinuitás jellem-
zőitől is függ. A mondatban vagy a bekezdésben több topik („résztvevő”) is 
lehet, amelyek különbözhetnek megjósolhatóságukban, kontinuitásukban és hoz-
záférhetőségükben. A tematikusan összefogott egységben (bekezdésben) általá-
ban egy topik mutat kiemelt, jelölt kontinuitást, az a résztvevő, amelyik a legin-
kább érintve van a cselekvések egymásra következésében. Ez az elsődleges 
topik, amely igen gyakran azonos a grammatikai alannyal (vö. GIVÓN 1983 és 
1984: 138), a tárgy a másodlagos mondattopik (előzményként vö. CHAFE 1976).  
 Ezt a megállapítást rögzíti Langacker (1999: 29) is a kognitív nyelvtanban. E 
nyelvtanban (vö. legfőképp LANGACKER 1987) a nyelvi egységek feldolgozása 
két kognitív képesség által válik lehetővé, ezek: absztrakció/sematizáció és 
kategorizáció. A szimbolikus egység egy szemantikai és egy fonológiai szerke-
zet konstrukciója, amelynek automatizációja fokozat kérdése, konvencionális 
jellege a begyakorlottság mértékétől függ, és igen fontos összetevője a fogalmak 
elsáncoltsága, azaz mentális körülhatároltsága és ismertsége. A szemantikai egy-
ségek kognitív tartományok viszonyában írhatók le, amelyek elemi formájukban 
tapasztalati alapúak, azaz a világról való tudás és a jelentés között kapcsolat van, 
a jelentés alapja a konceptualizáció. A tartalom konstruálásának dimenziói a 
következő csoportokba sorolhatók: hatókör, perspektíva, feltűnőség (prominen-
cia), háttér, specifikusság. 

A jelentésszerkezetek egyik fő mozgatója az előtérbe kerülés, a figurává 
válás. A figura–alap viszony lényege abból ered, hogy a nyelvi kifejezések az 
entitások megnevezésekor a figyelmet mindig valamilyen specifikus fókuszba 
irányítják, vagyis a kifejezés egy meghatározott profilt helyez el a konceptuális 
alap hatókörén belül (vö. TALMY 1978, LANGACKER 1987). „Egy kifejezés 
profilja az entitás, amit jelöl, vagy amire vonatkozik, és mint ilyen az aktivált 
teljes fogalmon belül a figyelem fókusza” (LANGACKER 1999: 45). Az összetet-
tebb szerkezetek kisebbekből jönnek létre, méghozzá lényegében szemantikai 
alapon. Vagyis például az ige, a főnév jelentésszerkezetként értelmeződik. Ezek 
a jelentésszerkezetek mint komponensszerkezetek hoznak létre magasabb rendű 
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kompozitumszerkezeteket, és a két vagy több komponensszerkezet és a kompozi-
tumszerkezet együttesen adja sematikusan, dekontextualizáció révén a gram-
matikai szerkezetet, így a mondatot is. Langacker valenciaviszonyokkal írja le a 
grammatikai szerkezeteket, méghozzá a következő viszonyösszetevők alapján: 
 megfelelések: a komponensszerkezetek mint jelentésszerkezetek profilált, 

kiemelkedő alszerekezetei között átfedések vannak; többszörös megfe-
lelések is lehetnek többszörös szerkezetek között 

 profilmeghatározottság: egy komponensszerkezet profilja lesz a kompo-
zitumszerkezet profilja (ez elősegíti az elemezhetőséget, a felismerhető-
séget) 

 konceptuális (és fonológiai) autonómai vagy függőség: az autonóm kom-
ponensszerkezet kidolgozza egy függő komponensszerkezet egy kiemel-
kedő alszerkezetét a kidolgozási oldal tartományában 

 konstituencia: a sorrend, amelyben a komponensszerkezetek egymásra kö-
vetkezve kombinálódnak, és előre haladva kidolgozottabb kompozitum-
szerkezeteket hoznak létre. 

 Mivel a funkcionális szempontok állandóan érvényesülnek e megközelítés-
ben, mind a főnevek, mind az igék episztemikusan lehorgonyzott összetevők, 
azaz nominálisok és temporális relációk. Az episztemikus lehorgonyzásban egy 
(igen elvontan értelmezett) entitás elhelyezkedése specifikálódik egy jelenetben 
a beszélő és a hallgató ismereteihez képest (vö. LANGACKER 1987, 1991a). Igék 
esetében az episztemikus lehorgonyzást a mód és az igeidő, főnevek esetében a 
határozott/határozatlan specifikáció végzi el. Ezáltal a résztvevők feltűnősé-
gének kognitívan természetes/hierarchikus rendje is megadható a prototipikus 
mondatban: elsődleges figura (alany), másodlagos figura (tárgy), alap (esemény-
szituáció). Irány: az energiaforrástól a cél felé. Az elsődleges figura (amely nem 
feltétlenül az alany) a topik. A mondat valójában hasonlóan elsődleges és má-
sodlagos figurák egymáshoz való viszonya, hiszen a mondatbeli ige az ezek mint 
trajector és landmark közötti viszonyt profilálja. Az alany mint nominális pro-
filja megegyezik a mondat trajectorával, vagyis a mondat elsődleges figurájával. 
Langacker több említett művében kétféle javaslatot tesz a topik értelmezésére: 
egyrészt a mondattopik a szöveg egy hosszabb részén keresztül vonatkozik egy 
entitásra, és akkor ez referenciapontként működik, de ez a topikstátus fölte-
hetőleg nem érvényesül az alany és a tárgy minden megvalósulásában. A kon-
ceptuális referenciapontok van Hoek (1995) és Langacker (1996) szerint lokális 
helyi topikok, olyan elemek, amelyeket a konceptualizáló más elemek kontex-
tualizálására használ, vagyis a beszélő mentális kapcsolatot létesít egy entitással 
a más elemek által biztosított háttér előtt. Vagy: a mondattopik csak egy (tag)-
mondaton belül érvényes, ekkor az alany mint a profilált viszony elsődleges 
figurája elsődleges mondattopik, lokális hatókörrel.  
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 Ebben az elméletben tehát a figura–alap megkülönböztetésre mint a nyelvtant 
is szervező szemantikai kogníciókra épül a mondatbeli és diskurzusbeli enti-
tások feltűnőségi sorrendje, amelyben az alany és a tárgy (az angolban a direct 
object) kapja a legfeltűnőbb helyeket, függetlenül szerkezeti helyzetüktől. 
 A topik kognitív magyarázatában Deane-nek (1992: 34–7) a figyelem fogal-
mát illető megkülönböztetései adnak további fontos szempontokat. A topik kon-
ceptuálisan központi, viszonylagosan begyakorlott, a szövegben ismételten elő-
fordul különböző rá vonatkozó információkkal együtt, a konvergens típusú kiter-
jedő aktiváció révén (több aktív fogalom egy közössel kapcsolatban áll, azt teszi 
erősen aktívvá). A kognitív fókusz ezzel szemben szelekciós irányító eljárás, 
amely az újjal, a különbözővel, a szokatlannal kapcsolatos, korlátozott kapaci-
tással a munkaemlékezetben. A nyelvi fókusz a kognitív fókusz: olyan elem, 
amely ki lett emelve a speciális figyelem számára, gyakran új volta miatt. A 
fókusz tehát olyan igen fontos ismeretet közöl, amely a kiterjedő aktiváció során 
nem válna feltűnővé, nem kerülne előtérbe, és ez talán a leglényegesebb jellem-
zője a fókusznak. 
 A funkcionális és kognitív elmélet szerint a magyar nyelvben a mondat 
elsődleges figurája a topik, függetlenül szerkezeti (sorrendi) helyétől. Prototi-
pikus esetben ez a topik a mondat alanya és ágense. Az így értelmezett topik 
egyszerre mondattani és szövegtani szempontból elsődleges figura, függetlenül 
nyelvi kifejtettségének mértékétől (vö. TOLCSVAI NAGY 2001 megjelenőben). 
Ekképp a másodlagos figurák helyzete sem feltétlenül kötött. Ez a topikértel-
mezés még nem tartalmaz a sorrendiségre vonatkozó leírást. Ezt a jellemzőt a 
kognitív ösvény (path) műveletével lehet jellemezni; bár a mondatfeldolgozás 
nem egyszerűen lineáris, a forrás – ösvény – cél képi séma bizonyos változata itt 
érvényesül: egyszer az alany felől halad a feldolgozás a tárgy felé, másszor 
fordítva. Továbbá a nézőpont-szerkezetben többféle eltérő kiindulópont érvé-
nyesül. A kognitív ösvény és a semleges kiindulópontok nézőpontszerkezete 
együttesen ráépül a topik mint elsődleges figura mondatbeli helyzetére, és az így 
jellemzett szerkezet együttesen adja a mondatbeli „súlyozást” (részletesebben l. 
TOLCSVAI NAGY megjelenőben). 
 A magyar szövegtani kutatások az akadémiai nyelvtanból eredő hagyományt 
követve, ill. a magyar generatív kutatások mondatközpontúsága (modulárisan 
autonóm szintaxisa) következtében viszonylag későn kezdtek az aktuális tagolás 
és a magyar nyelvű szöveg összefüggéseinek kutatásához. A legelterjedtebb 
eljárás két összetevőből adódott: 
 a Daneš által kidolgozott tematikus progresszió elvéből és elemi mintáiból, 
 az É. Kiss által a magyar nyelv mondatainak aktuális tagolására kidolgozott 

modelljéből. 
Ezt a kettős elméleti keretet alkalmazza például Szikszainé (1999) vagy Kabán 
(2001) Szövegtani előnyeiről és hátrányairól l. Tolcsvai Nagy (2001: 244–6). A 
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Halliday- és Givón-féle funkcionális, ill. a Langacker-féle kognitív nyelvtan 
keretében kidolgozott szövegtopik és szövegfókusz értelmezéséről szintén l. 
Tolcsvai Nagy (2001). 
 Az Officina Textologica 3. kötetének (SZIKSZAINÉ szerk. 1999) tematikus 
tanulmányai Petőfi S. János kezdeményezésére újból a figyelem középpontjába 
állították a mondatbeli sorrend, szórend vagy a kötetbeli terminus szerint a 
lineáris elrendezés kérdését. A tanulmányok kreatív feladatok végrehajtásának 
és magyarázatának a leírásai. A feladatok egyetlen Áprily-szövegrészlettel kap-
csolatosak: az első feladatban egy a szövegből törölt tagmondatot kell újra behe-
lyezni hat különböző sorrendi változat közül kiválasztva a leginkább megfelelőt, 
a második feladatban az elsőt kell megismételni egy teljes törölt szövegmon-
dattal, míg a harmadikban egy törölt szövegmondatnak a különválasztott szin-
tagmáit kapja a feladatot végrehajtó, és ezekből kell a legmegfelelőbb változatot 
újraalkotni. A feladatokat gyakorlott nyelvészek hajtották végre, akik azonban a 
legmegfelelőbb sorrendi változat kiválasztásakor saját nyelvi tudásukra hagyat-
koztak, majd ezt a tudást magyarázták. Így szerephez jutott az „ártatlan”, reflek-
tálatlan gyakorlati tudás és a reflektált tudományos ismeret is, ugyanazoktól a 
személyektől, kissé megszabadítva a kutatókat saját szakmai előismereteiktől. 
 Mind az egyes tanulmánybeli magyarázatokból, mind Szikszainé Nagy Irma 
(1999) utószavából az derül ki, hogy a sorrendiség összetett jelenség, szerepet 
játszik benne többek között 
 a világról való tudás, 
 a közvetlen szövegelőzmény, főképp a szövegben korábban aktivált to-

pik(ok) hozzáférhetősége, kontinuitása, referenciális távolsága (a korábbi 
említés távolsága), 

 a közvetlen szövegfolytatás, főképp a közvetlen folytatásban aktivált régi 
vagy új szövegtopikok. 

Mindezt az Officina Textologica 3. kötete igen részletesen bemutatja. Egyetlen 
tény a következtetésekből mindenképpen kiemelendő: a funkcionális perspek-
tíva diskurzusfüggő, tehát leírásakor modellálni kell a közvetlen szövegkörnye-
zetet és a beszédhelyzetet ahhoz, hogy a leírás reális legyen. Vagyis a szövegtani 
kísérletek a korábbi elméleti és leíró megközelítések közül a funkcionális és 
kognitív kereteket igazolják, úgy, hogy a formális generatív elmélet eredményeit 
is szintetizálják. E tekintetben egyre inkább összefüggően értelmezhetővé vál-
nak korábban szétkülönbözést jelző megállapítások. Elekfi (1986) elkülöníti a 
téma–propozitum és a topik–komment kategóriapárokat. Az Officina Textolo-
gica 3. kötetében hasonló javaslatot tesz Kocsány Piroska (KOCSÁNY 1999). 
Mindkét javaslat megoldást keres a következő kérdésekre: 
 a strukturális pozíció és az előtérbe helyezés elkülönülése, 
 az ismert és az új meghatározási nehézségei, 
 a rendszer- és a kommunikációs szempontok összeegyeztetése. 
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Mint látható volt, a korai funkcionális irányoktól a mai kognitívakig a kérdés-
feltevések és a modellválaszok szintén ebben az irányban tájékozódnak.  
 
Irodalomjegyzék 
 
BENCZÉDI JÓZSEF—FÁBIÁN PÁL—RÁCZ ENDRE—VELCSOV MÁRTONNÉ 1968. 

A mai magyar nyelv. Tankönyvkiadó. Budapest. 
CHAFE, WALLACE 1976. Givenness, contrastiveness, definiteness, subjects, 

topics and points of view. In: C. N. Li (Ed.): Subject and topic. Academic 
Press. New York. 25–55. 

DANEŠ, FRANTIŠEK 1970/1982. A szövegstruktúra nyelvészeti elemzéséhez. In: 
Thomka B. (szerk.): Tanulmányok 15. Szövegelmélet. A Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. Újvidék. 45–50. 

DEANE PAUL D. 1992. Grammar in Mind and Brain. Ezplorations in Cognitive 
Syntax. Mouton de Gruyter. Berlin—New York. 

DEME LÁSZLÓ 1971. Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata. 
Akadémiai Kiadó. Budapest. 

DEZSŐ LÁSZLÓ—SZÉPE GYÖRGY 1967. Adalékok a topic-comment problémá-
hoz. Nyelvtudományi Közlemények 365–88. 

ELEKFI LÁSZLÓ 1964. Az aktuális mondattagolás egyik alapformája a magyar-
ban. Nyelvtudományi Közlemények 331–70. 

ELEKFI LÁSZLÓ 1986. Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése. (Külö-
nös tekintettel az aktuális mondattagolásra.) Akadémiai Kiadó. Budapest. 

GÉCSEG ZSUZSANNA 2001. A kontrasztív topik szintaxisáról és szemantikájáról. 
Magyar Nyelv 283–93, 423–32. 

GIVÓN, TALMY 1983. Topic Continuity in Discourse: The Functional Domain of 
Switch-Reference. In: I. Heiman, P. Munro (eds): Switch-Reference and 
Universal Grammar. John Benjamins. Amsterdam. 51–82. 

GIVÓN, TALMY 1984. Syntax. A Functional-Typological Introduction. John 
Benjamins.  Amsterdam, Philadelphia. Vol. I. 1984. Vol. II. 1990. 

HADROVICS LÁSZLÓ 1969. A funkcionális magyar mondattan alapjai. Akadé-
miai Kiadó. Budapest. 

HALLIDAY, M. A. K. 1985. An Introduction to Functional Grammar. Edward 
Arnold. London. 

HALLIDAY, M. A. K.—HASAN, RUQUAYA 1976. Cohesion in English. Longman. 
London. 

HASAN, RUQUAYA—FRIES, PETER H. 1997. Reflections on Subject and Theme: 
An introduction. In: R. Hasan, P. H. Fries (eds.): On Subject and Theme. A 
discourse functional perspective. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 
xiii–xlv. 



 Vázlat a mondat és szórend funkcionális viszonyáról folyó magyar nyelvészeti kutatásokról 

 23 
 

KABÁN ANNAMÁRIA 2001. Az aktuális tagolás szövegformáló hatása. Magyar 
Nyelv 97: 200–206.  

KÁLMÁN LÁSZLÓ 2001. Konstrukciós nyelvtan. Tinta Kiadó. Budapest. 
KÁLMÁN LÁSZLÓ (szerk.) 2001. Magyar leíró nyelvtan. I. Mondattan. Tinta 

Kiadó. Budapest. 
VAN HOEK, KAREN 1995. Conceptual reference points: A cognitive grammar 

account of pronominal anaphora constraints. Language 310–40. 
KESZLER BORBÁLA (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyv-

kiadó. Budapest. 
É. KISS KATALIN 1983. A magyar mondatszerkezet generatív leírása. Akadé-

miai Kiadó. Budapest. 
É. KISS KATALIN 1988. Brassai Sámuel nyelvészeti munkássága. In: Németh G. 

B. (szerk.): Forradalom után – kiegyezés előtt. A magyar polgárosodás az 
abszolutizmus korában. Gondolat Kiadó. Budapest. 175– 94. 

É. KISS KATALIN 1992. Az egyszerű mondat szerkezete. In: Kiefer F. (szerk.): 
Strukturális magyar nyelvtan. 1. Mondattan. Akadémiai Kiadó. Budapest. 
79–177. 

É. KISS, KATALIN 1995. Introduction. In: É. Kiss K. (szerk.): Discourse 
Configurational Languages. Oxford University Press. Oxford. 

É. KISS KATALIN 1998. Mondattan. In: É. Kiss K.—Kiefer F.—Siptár P.: Új 
magyar nyelvtan. Osiris Kiadó. Budapest. 17–184. 

KOCSÁNY PIROSKA 1999. Szórendváltozatok a szövegben: melyik az „igazi”? 
In: Szikszainé N. I. (szerk.): Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris el-
rendezéseinek elemzéséhez. Magyar nyelvű szövegek elemzése. Officina 
Textologica 3. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen. 62–69. 

LANGACKER, RONALD W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar. Volume I. 
Stanford, California. 

LANGACKER, RONALD W. 1991a. Concept, Image, Symbol: the Cognitive Basis 
of Grammar. Mouton de Gruyter. Berlin—New York. 

Langacker, Ronald W. 1991b. Foundations of Cognitive Grammar. Volume II. 
Descriptive Application. Stanford. California. 

LANGACKER, RONALD W. 1996. Conceptual Grouping and Pronominal 
Anaphora. In: B. Fox (ed.): Studies in Anaphora. John Benjamins. Amster-
dam. Philadelphia. 333–378. 

RICKHEIT, GERT—HABEL, CHRISTOPHER (eds.) 1995. Focus and Coherence in 
Discourse Processing. Walter de Gruyter. Berlin—New York.  

SZABOLCSI ANNA 1980. Az aktuális mondattagolás szemantikájához. Nyelvtudo-
mányi Közlemények: 59–82. 

SZIKSZAINÉ NAGY IRMA 1999. Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó. Budapest. 



Tolcsvai Nagy Gábor 

 24 
 

SZIKSZAINÉ NAGY IRMA (szerk.) 1999. Szövegmondat-összetevők lehetséges 
lineáris elrendezéseinek elemzéséhez. Officina Textologica 3. Kossuth Egye-
temi Kiadó. Debrecen. 

TALMY, LEONARD 1978. Figure and Ground in Complex sentences. In: J. A. 
Greenberg (ed.): Universals of Human Languages. Stanford University 
Press. California. 625–49. 

TOLCSVAI NAGY GÁBOR 2001. A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyv-
kiadó. Budapest. 

TOLCSVAI NAGY GÁBOR megjelenőben. Topik és/vagy figura. A mai magyar 
nyelv leírásának új módszerei. Szeged. 

TOMPA J. (szerk.) 1961–62. A mai magyar nyelv rendszere. I–II. Akadémiai Kia-
dó. Budapest. 

WACHA BALÁZS 1991. A mondat szórendje és aktuális tagolása. In: Benkő L. 
(szerk.): A magyar nyelv történeti nyelvtana. I. A korai ómagyar kor és előz-
ményei. Akadémiai Kiadó. Budapest. 618–31. 

WACHA BALÁZS 1992. A mondat aktuális tagolása. In: Benkő L. (szerk.): A 
magyar nyelv történeti nyelvtana. II/2. A kései ómagyar kor. Akadémiai Kia-
dó. Budapest. 121–54. 


