
(Bá)birkózás 

 25 
 

2. 
(Bá)birkózás1 

KÁDÁR EDIT 
 

Dolgozatom az Officina Textologica 3. kötetében felvetett témához, a szöveg-
mondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezésének elemzéséhez kapcsolódik. 
Az elemzendő szövegrészlet Áprily Lajos A hiúz című elbeszélésének első öt be-
kezdése: 
 

1 Őszi vasárnap volt. 2 Vasárnap, mert apám otthon foglalatoskodott, 
és őszi, mert napfényben ragyogtak a tarkuló erdők és bokrosok a falu 
felett. 
— 3 Ebéd után eljössz velem a Bábirkóba, fordult hozzám apám. — 4 
A Bábirkóba? — kérdeztem csodálkozva, mert más vasárnapokon sokkal 
nagyobb sétákra indultunk a patakok mentén. — 5 Megnézzük a vadat. 
— 6 Miféle vadat, apám? — 7 Amit a székely vadászok tegnap hoztak 
le a havasról. 8 Barabás lőtte bele az utolsó golyót, s most ott van az ő 
házában. 
9 A vad felizgatta képzeletem. 10 Medve? 11 Farkas? — 12 Majd 
meglátod — felelte rejtélyeskedő apám.  
13.................................................. 14 Beléptünk a faragott kapun. 15 
Ismertem a veres bajuszú Barabást, ő volt a falu legszerencsésebb kezű 
vadásza. 16 Üdvözölte apámat, s megkérdezte: — 17 Vadat látni 
jöttetek? — 18 s már be is tessékelt az alacsony mestergerendás 
mennyezetű szobába. 
19 Táguló szemem hamar meglátta a vadat. 20 A mestergerendában,  
kovácsolt vasszegen hurok volt, abban volt a feje, teste lelógott a padló 
felé. 21 A padló és a farka vége között alig volt két arasznyi a távolság. 
22 Bundája foltos, lába karmos, bajusza nagy macskabajusz, erős fogú 
szája tátva maradt a halálos görcsben, szőrpamacs a füle hegyén. — 23 
Hiúz — mutatta be apám. — 24 Hiúz — ismételte meg a szót Barabás 
mosolyogva. 25 Álmélkodva néztem a vadat: 26 hiúzt sose láttam.  

 

 

                                                           
1 Ez úton szeretném megköszönni Szilágyi N. Sándornak a tanulmány megírásához 
nyújtott önzetlen segítségét és hasznos bírálatait. 
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Az Officina Textologica harmadik kötetében közölt feladat (a) azt kéri, hogy 
a törölt 13. szövegmondat helyére helyettesítsük be ennek hat lehetséges lineáris 
elrendezését, és tárgyaljuk az egyes helyettesítések ko- és kontextuális impli-
kációit, illetve, hogy (b) válasszuk ki az adott lineáris elrendezések közül azt, 
amelyik leginkább, illetve legkevésbé illik az adott szöveghelyre: 

13a A Bábirkó nevű falurész nem volt messze a házunktól. 

13b A Bábirkó nevű falurész a házunktól nem volt messze. 

13c A házunktól a Bábirkó nevű falurész nem volt messze. 

13d A házunktól nem volt messze a Bábirkó nevű falurész. 

13e Nem volt messze a Bábirkó nevű falurész a házunktól. 

13f Nem volt messze a házunktól a Bábirkó nevű falurész. 
 

A feladat adekvát megközelítése leginkább egy beszédtevékenység-gramma-
tikai modellben2 lenne elképzelhető, ez azonban még kidolgozásra vár. Annyi-
ban azonban máris érvényesíteni lehet egy kidolgozandó beszédtevékenység-
grammatika szempontrendszerét, hogy — mint ahogy egy beszédtevékenység-
grammatika modelljének a megkonstruálásakor — nekünk is a konkrét beszéd-
helyzetben elhangzó konkrét beszédműből kell kiindulnunk (mint biztos tám-
pontból). A beszédmű vizsgálata során ugyanis azonosíthatjuk azokat a konkrét 
korlátozó feltételeket, amelyeket egy beszédtevékenység-grammatikának ilyen 
tekintetben ki kell elégítenie. (Ebben az értelemben tehát a beszédmű-gram-
matika módszertanilag megelőzi a beszédtevékenység-grammatikát.) Modell-
építés közben ilyenfajta kérdésekre kell választ találnunk: Milyennek kell lennie 
annak a rendszernek (grammatikának), amellyel a beszélő, illetve a hallgató 
adott ko- és kontextuális keretben éppen ezt és csakis ezt a formát tudja 
produkálni, illetve értelmezni? Mi kell ahhoz, hogy ezt csakugyan meg tudja 
tenni? Így juthatnánk el azokhoz a hipotézisekhez, amelyeknek alapján magát a 
rendszert fel tudnánk állítani. 

Ebben a dolgozatomban nem célom egy ilyesfajta beszédtevékenység-gram-
matikai modellnek még a vázlatos feltérképezése sem. Ami a jelen vizsgálódás 
szempontjából érdekes számunkra: úgy közelíteni az adott szövegmondat egyes 

                                                           
2 Egy ilyen típusú megközelítés abban térne el a szemiotikai textológia perspektívájától, 
hogy a beszélőt és a beszélői intenciót tekinti kiindulási alapnak, nem csupán az önma-
gában vett szöveget s annak mindenkori interpretátorát. Annak ellenére, hogy a beszélői 
intencióra (főleg írott szövegek esetén) többnyire csak magából a szövegből követ-
keztethetünk, ez valójában mindenkor „megelőzi” magát a szöveget, s minden szöveg 
mögött számolnunk kell egy beszélővel mint a szöveg létrehozójával. (Kivételt ez alól 
talán csupán a számítógépes programokkal generált szövegek jelentenek.) 
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kombinatorikus sorrendjei közti különbségekhez, hogy azoknak nem a beszédmű 
síkján megnyilvánuló és leírható lexikogrammatikai aspektusát vesszük elsősor-
ban tekintetbe, hanem azt, hogy egy konkrét, az elbeszélés szövegéből re-
konstruálható kommunikációs szituációban mit ért(het) meg a hallgató az egyik 
vagy a másik variánsból, hogy ezek a feldolgozás/megértés során milyen előfel-
tevés-horizontot aktiválnak, illetve hogy a hallgató milyen (implicit) jelentés-
tartalmat rendel(het) hozzá az aktuálisan elhangzó változathoz. Másrészt: milyen 
intenció rejlik a beszélő részéről egyik vagy másik szövegmondat-változat meg-
konstruálása, kiválasztása mögött, mi az a többletinformáció, amelyet az adott 
(invariáns) funktor + argumentumai struktúrához az összetevők lineárisan eltérő 
felszíni elrendezésével rendelhetünk. Az ugyanis nyilvánvaló, hogy a fenti kom-
binatorikus változatok mindegyike szintaktikailag kifogástalan magyar mondat, 
azzal azonban már nem érthetünk egyet, hogy az adott variánsok közül „... 
kontextus-érzékeny módon (azaz az adott szövegmondat ’sorrendi helyén’) kellő 
prozódiai (és paralingvisztikai) felépítéssel ellátva, valószínűleg valamennyi 
elfogadható” (vö. egy hasonló feladat kapcsán A kis herceg egyik szövegmon-
datának hat kombinatorikus elrendezéséről PETŐFI S. 1996: 44). Kétségtelen 
ellenben, hogy az adott lineáris elrendezések mindegyikéhez rendelhető lenne 
egy olyan konkrét kommunikációs szituáció, amelyben kommunikatív 
szempontból adekvátak lennének. 

A fentiek értelmében a feladat megoldásához a következő síkokon lehetne 
közelíteni:  

1. Egyrészt a törölt szövegmondat egyes lineáris elrendezéseit (egy tágabban 
értelmezett) beszédmű-grammatika szempontjából közelíteni meg, azaz a 
kontextuálisan adott kommunikációs célok figyelmen kívül hagyásával azt vizs-
gálni, hogy (a) lexikogrammatikai, illetve (b) fonetikai-prozódiai síkon és ezzel 
szoros összefüggésben (c) a kommunikatív tagolódás síkján milyen különbségek 
vannak az egyes variánsok között.  

A beszédmű a beszédfolyamat végterméke annak a tevékenységnek, amely-
nek folytán a feladó a kód alkalmazása révén mások számára hallható közegben 
(hangfolyamban) képezi le közlendőjét. A beszédmű írásban csak korlátozottan 
rögzíthető: az írott szöveg már nélkülözi azoknak a prozódiai és paralingviszikai 
elemeknek a nagy részét, amelyek a nyilatkozatoknak sajátjuk. Egy beszédmű-
grammatika azonban ennek ellenére nem zárhatja ki az írott szövegeket sem 
vizsgálódási köréből, ugyanis az írott szöveg hangosításával a szöveg bármikor 
visszahelyezhető eredeti (hangzó) közegébe — természetesen többféleképpen.  
A hangosítás eszerint már interpretációs folyamat is egyben. Így, amikor beszéd-
mű-grammatikáról szólunk, akkor ehhez tartozónak kell tekintenünk nemcsak 
egy beszédmű lexikogrammatikai síkját, hanem annak a fent (b), illetve (c) alatt 
megnevezett komponenseit is. A szemiotikai textológia szövegmegközelítése is 
ezt támogatja azáltal, hogy „... a kommunikátumokat nem egyszer s mindenkorra 
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statikusan adott objektumokként, hanem fizikai megjelenési formájuk (fizikai 
manifesztációjuk) és e megjelenési forma (manifesztáció) mindenkori befogadói 
(interpretátorai) interakciójának eredményeként kezeli” (PETŐFI S. 1997: 61). 

2. Másrészt vizsgálandó lehetne, hogy az adott vehikulum mint kotextus 
mely variáns(ok) megjelenését teszi lehetővé, illetve ezzel milyen szemantikai-
pragmatikai implikációk járnak együtt. 

3. Végül pedig arra a kérdésre is választ kellene találnunk, hogy beszédtevé-
kenység-grammatikai szempontból mi indokolja azt, hogy pontosan az(ok) a 
variáns(ok) jelenhet(nek) meg a szövegben, amely(ek) az előző pontok vizs-
gálatai alapján körvonalazódott/körvonalazódtak. Ehhez azoknak a ko- és kon-
textuális, valamint világról szóló ismereteinknek az aktiválására lesz szükség, 
amelyek alapján azonosítható, hogy az elbeszélés szövegéből rekonstruálható 
kommunikációs szituációban a beszélő (a narrátor) milyen szándékkal, milyen 
tartalom közlésére használhatja az egyes kombinatorikus elrendezéseket, és a 
hallgató (a mindenkori olvasó, interpretátor) mit kell, hogy értsen, illetve kizá-
rólag mit érthet ezekből a szórendi változatokból. Olyan tényezőknek a műkö-
dését kell itt megkísérelnünk leírni, amelyek a beszélő és hallgató/olvasó 
tudatában közös tudásként léteznek arról, hogy mi, magyarul beszélők mit 
akarunk, tudunk közvetíteni egy semleges szórendű és hanglejtésű mondattal, 
illetve az ettől eltérő szórendi és prozódiai variációkkal.   

Tekintve, hogy az Officina Textologica 3. kötetében ezeknek a kérdéseknek 
nagy részére választ kapunk, a fentieket csak érintőlegesen fogom vizsgálni, 
mégpedig azokon a pontokon, ahol véleményem eltér a kötet tanulmányainak 
szerzőitől.  

Ad 1a. Ezen a síkon az egyes kombinatorikus elrendezések relációs organi-
zációját vizsgáljuk, vagyis azt, hogy az adott szövegmondat-összetevők között 
milyen funkcionális összefüggések áll(hat)nak fenn, olyanok, amelyek változat-
lanok maradnak az adott szövegmondat valamennyi konfigurációs változata ese-
tén (vö. PETŐFI S. 1996: 20). 

Az alábbi táblázat a szövegmondat-összetevők lexikogrammatikai szintjét az 
eredeti 13. szövegmondat reprezentációjával szemlélteti. A táblázat a (nyelvspe-
cifikus) morfológiai információkat, a szófaji hovatartozást és a mondatfunkciós 
sajátságokat tartalmazza (DOBI 2000 alapján). 

 
A  Bábirkó nevű falurész nem  volt messze a házunktól 
- -0 név-ű -0 - vol-t - - ház-unk-tól 
ne fn mn fn tg si hsz ne fn 

A... jmi jmi ...  Á...  ...  Hh... ...  
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(Jelmagyarázat: 0: implicit toldalék, ne: névelő, fn: főnév, mn: melléknév, tg: 
tagadószó, si: segédige, hsz: határozószó, A: alany, Á: állítmány, Hh: helyha-
tározó,  jmi: minőségjelző). 

A fenti szövegmondat valamennyi sorrendi változata a messze van vmi vmi-
től igei vonzatszerkezetből hozható létre.  

A van szemantikailag „üres” ige, azaz olyan, amelynek a tartalmát bővít-
ményei adják meg (vö. DEZSŐ 1972). Jelenlétét itt a mondat múltidejűsége 
követeli meg. A bővítmények közül a messze határozószó kapcsolódik legszo-
rosabban az igei funktorhoz,3 állító/semleges mondatban az ige előtti igevivői 
pozíciót töltve be.  

Az alany szerepében a Bábirkó nevű falurész főnévi csoportot találjuk. A 
házunktól összetevő fakultatív határozói vonzat. Szerepe a szövegmondat egy-
fajta „lokális lehorgonyzása”, egy kiindulási, viszonyítási pont jelölése. Ez 
olyan argumentum, amely a szövegelőzményből kiegészíthető; a fillmore-i osz-
tályozásban: DNC.  

Fillmore három csoportba sorolja a maguk mellett implicit argumentumokat 
megtűrő igéket. Az egyik ilyen csoportot azok az igék alkotják, amelyek 
határozott zéró bővítménnyel fordulnak elő. Ezek az ún. DNC-igék (definite null 
complement). Ezek mellett az igék mellett az argumentum akkor lehet implicit, 
ha a hiányzó argumentum a ko- vagy kontextusból kikövetkeztethető, kiegé-
szíthető (vö. FILLMORE 1986).  

Lexikogrammatikai síkon tehát mind a hat szövegmondat-variáns egyaránt 
elfogadható, ezek nem mondanak ellent a magyar nyelv morfológiai, szintaktikai 
stb. szabályainak.  

Ad 1b. Az adott szövegmondat-variánsokban tulajdonképpen négy szöveg-
mondat-összetevővel, négy invariáns tömbbel kell számolnunk:  

a. – (a((Bábirkó (név))+ű ) falu+rész) 
b. – (nem (volt)) 
c. – (messze) 
d. – (a ház+unk+tól) 

 

                                                           
3 PETŐFI S. is egyetért azzal, hogy az ilyen típusú szerkezetek állítmányként kezelhetők 
(szóbeli közlés). A bennük szereplő van ugyanis olyan igei funktor, amellyel kapcso-
latban szorosan hozzá tartozó argumentum(ok)ról beszélhetünk, amely(ek) az állítmány 
szerves részét képezi(k), éspedig olyan módon, hogy ezekben az állítmányokban a van 
funktort nem kell szükségképpen alkalmazni (l. pl. A kulcs a lábtörlő alatt.). Ezek a 
„kiegészítők” azért tárgyalhatók az argumentumok között, mert ugyanúgy bővíthetők, 
mint más argumentumok. Célszerű lenne talán ezeket határozói állítmányoknak nevezni 
(legalábbis míg jobb terminust nem találunk a megnevezésükre).  
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Annak indoklásához, hogy miért négy és nemcsak három (vö. SZIKORÁNÉ 
1999) ilyen tömböt kell megkülönböztetnünk, egy kis kerülőt kell tennünk. 

A magyarban — a konfigurációs nyelvektől eltérően — kétfajta szórendi 
szabály van: 

a) Grammatikai szórend. — Ennek szigorú megkötései vannak, amelyeken 
a beszélő akarva sem változtathat, ugyanis nem rajta, hanem a grammatikán 
múlik, hogy milyen szórendet alkalmaz. Ezért az ilyen szabályokkal kialakított 
szórendi forma semmiféle többletinformációt nem hordozhat, az egyetlen 
lehetséges lévén. Ennek a szórendiszabály-csoportnak a következő fontosabb 
funkciói lehetnek: 

 Meghatározza a grammatikai viszonyjelölők szórendi helyét: a birtokos 
jelző ragja csakis közvetlenül a birtokos szó utáni pozícióban állhat, a tárgy 
ragja közvetlenül a tárgyi funkciójú főnév után, a határozórag és a névutó 
közvetlenül a főnév után, a névelő a főnév előtt stb. 
 Megszabja a jelző és a jelzett szó szórendjét, azaz tágabban azt, hogy 
bizonyos szerkesztett neveket hogyan hozzunk létre mások számára is 
érthető módon. Például a Bábirkó nevű falurész igazából egyetlen szerkesz-
tett név, a mondatba funkcionálisan úgy illeszkedik be, mintha egyetlen 
főnév lenne. Szórendjén nem lehet változtatni. Ugyanilyen lehet minden 
minőségjelzős szószerkezet, ahol szigorú szabály, hogy a jelző a jelzett szó 
előtt áll: piros alma — ez is tulajdonképpen szerkesztett név, nem minden-
féle almának a neve, hanem minden olyan almának, amely egyben piros is. 
Itt persze mindegyik esetben azzal is számolnunk kell, hogy a kettő közé 

beékelődhet-e valami, vagy nem, bár azok egy része, amelyek beékelődésnek 
látszanak, igazából nem azok. Például a Pista új labdája esetében nem jó úgy 
felfogni, hogy a minőségjelző beékelődhet a birtokos jelző és birtokszó közé, 
hiszen igazából az új labdája egyetlen szerkesztett név (Pista (új labdá)-ja).) 

A grammatikai szórend megkötéseit alkalmazva bizonyos fix egységeket, 
modulokat nyerünk.4 

b) Modulrend. — A (szoros értelemben vett) grammatika ebbe egyáltalán 
nem szól bele, minden a beszélőre van bízva, hogy melyik lehetséges megoldást 
választja. Ennek kétféle korlátozása van: 

 a grammatikai korlátozás: a grammatikai szórend szabályai által előírt 
(egyetlen) lehetőség helyett nem választhat egyebet, azt szigorúan meg kell 
tartani; 
 a kommunikatív korlátozás: mivel a beszélő több lehetőség között vá-
laszthat, az egyes lehetőségekhez sajátos (preszuppozíciós, implikációs, kon-
textuális stb.) jelentéstöbblet társulhat. Ez pedig csakis akkor érvényesülhet, 

                                                           
4 Ezt jobb híján nevezem így, de a megnevezésnek (illetve annak, amit ez a megnevezés 
fed) semmi köze nincsen a CHOMSKY-féle moduláris grammatikához. 
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ha erre is vannak szabályok, amelyek előírják, hogy melyik fajta többlet-
jelentés esetén melyik lehetőséget kell kiválasztani, illetve melyiket kell arra 
az esetre kizárni. 
A „bábirkós” példamondat esetében tehát négy olyan fix egységünk van, 

amelynek a szórendjét nem lehet megváltoztatni. Ezek az egységek kizárólag 
ilyen értelemben veendők, tehát ez nem jelenti azt, hogy mindegyik okvetlenül 
külön mondatrész is legyen. A 2+3 például együtt egy mondatrész: állítmány, hi-
szen az állítmánnyal kapcsolatban sehol sincsen olyan megkötés, hogy folyto-
nosnak kellene lennie, vagyis hogy két eleme közé nem illeszkedhet más mon-
datrész.  

Az ilyenfajta modulok felvétele egyúttal a beékelődés problémáját is megold-
ja, azaz megszünteti, kiküszöbölve az ún. „megszakított összetevők” felvételé-
nek szükségességét.5 (Egy mondatrész tehát egy vagy több modulból állhat, s 
ennek például az igekötős igéknek a hagyományostól eltérő tárgyalásában is 
nagy jelentősége lehet, hiszen eszerint az igekötőket is külön modulként kell 
fölvennünk.) 

Az egyes fix egységeken belüli sorrendet a grammatikai szórend határozza 
meg, ezen nem változtathatunk. Ennek a szórendnek a leírása a szoros értelem-
ben vett grammatikára tartozik, azzal tehát mi itt nem foglalkozunk. Bennünket 
ugyanis most kizárólag a modulrend érdekel, azaz a kommunikatív szempontok 
szerint szervezett szórend. 

Matematikailag eszerint nem 6 kombinációs lehetőség van, hanem 24 
(1x2x3x4 = 24): 

 
1 1–2–3–4 A Bábirkó nevű falurész nem volt messze a házunktól.  
2 1–2–4–3 A Bábirkó nevű falurész nem volt a házunktól messze.  
3 1–3–2–4 A Bábirkó nevű falurész messze nem volt a házunktól.  
4 1–3–4–2 A Bábirkó nevű falurész messze a házunktól nem volt.  
5 1–4–2–3 A Bábirkó nevű falurész a házunktól nem volt messze.  
6 1–4–3–2 A Bábirkó nevű falurész a házunktól messze nem volt.  

 
 

                                                           
5 Vö. KÁLMÁN—RÁDAI 1996. „Az aktuális tagolás hatása a magyar szórendre abban 
nyilvánul meg, hogy olyan mondatrészek, amelyek egymással állnak a legszorosabb logi-
kai kapcsolatban, bizonyos esetekben egymástól távol, elszakítva helyezkednek el a mon-
datban. Ezek a mondatban egy szintaktikai egységet, egy összetevőt alkotnak (legalábbis 
az összetevők hagyományos értelmében). Különleges szórendi sajátosságaik miatt meg-
szakított összetevőknek kellene őket tekintenünk” (1996: 85). A szerzőpáros tehát olyan 
mondatrészeket nevez megszakított összetevőknek, amelyek logikailag egy összetevőt 
alkotnak, s elemeik a semleges mondatokban szomszédosak.  
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7 2–1–3–4 Nem volt a Bábirkó nevű falurész messze a házunktól.  
8 2–1–4–3 Nem volt a Bábirkó nevű falurész a házunktól messze.  
9 2–3–1–4 Nem volt messze a Bábirkó nevű falurész a házunktól.  

10 2–3–4–1 Nem volt messze a házunktól a Bábirkó nevű falurész.  
11 2–4–1–3 Nem volt a házunktól a Bábirkó nevű falurész messze.  
12 2–4–3–1 Nem volt a házunktól messze a Bábirkó nevű falurész.  

13 3–1–2–4 Messze a Bábirkó nevű falurész nem volt a házunktól.  
14 3–1–4–2 Messze a Bábirkó nevű falurész a házunktól nem volt.  
15 3–2–1–4 Messze nem volt a Bábirkó nevű falurész a házunktól.  
16 3–2–4–1 Messze nem volt a házunktól a Bábirkó nevű falurész.  
17 3–4–1–2 Messze a házunktól a Bábirkó nevű falurész nem volt.  
18 3–4–2–1 Messze a házunktól nem volt a Bábirkó nevű falurész.  

19 4–1–2–3 A házunktól a Bábirkó nevű falurész nem volt messze.  
20 4–1–3–2 A házunktól a Bábirkó nevű falurész messze nem volt.  
21 4–2–1–3 A házunktól nem volt a Bábirkó nevű falurész messze.  
22 4–2–3–1 A házunktól nem volt messze a Bábirkó nevű falurész.  
23 4–3–1–2 A házunktól messze a Bábirkó nevű falurész nem volt.  
24 4–3–2–1 A házunktól messze nem volt a Bábirkó nevű falurész. 

 
Több lehetőség nincs. Mind a 24 grammatikális, és valamilyen beszédhely-

zetben elképzelhető. (A grammatikalitás nem is nagyon merül fel, mert az 
inkább a grammatikai szórendre vonatkozhatna.) Az igaz, hogy ugyanezekből a 
szavakból más mondatot is létrehozhatunk (pl.: A házunktól nem a Bábirkó 
nevű falurész volt messze.), de az már nem ez a mondat. Mert tartsuk jól szem 
előtt, hogy itt valójában nem 24 különböző mondattal van dolgunk, hanem 
egyazon mondatnak 24 különböző modulrendű megoldásával, variánsával, ha 
úgy tetszik. (Ha a klasszikus formájú ágrajzát elkészítjük, az mindegyiké 
ugyanaz!) 

A 24 különböző változat nem ugyanolyan státusú. Az 1. abban különbözik az 
összes többitől, hogy ez éppen az alapértelmezés szerinti szórend: ha a beszélő 
semmi többletet nem akar a mondattal mondani (vagyis semmi oka nincs rá, 
hogy eltérjen az alapértelmezéstől), akkor ezt választja. (Alapértelmezés szerinti 
szórendről csak a kommunikatív szórend, a modulrend esetében van értelme 
beszélni, a grammatikai szórend esetében ugyanis eleve nincs más, mint az 
alapértelmezés szerinti, azt meg akkor nem is érdemes így nevezni.) Ez tehát 
más néven a kérdéses mondat semleges rendszermondat változata, de jobb 
talán alapértelmezés szerinti szórendnek (esetleg alapszórendnek) mondani, 
mert ez nem egészen ugyanaz, mint a rendszermondat. (Érdemes lenne 
kísérletileg is kipróbálni, hogy ha a mondatnak csak az ágrajzát adjuk meg (azt 
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is úgy, hogy az ágrajz maga semmiféle sorrendet se sugalljon6), semmi egyebet 
(tehát a ko- és kontextusától is megfosztjuk), s az a feladat, hogy alkossanak 
meg ebből egy mondatot, melyik változat milyen gyakorisággal jelentkezne. 
Nagy valószínűséggel az 1. változat 99,99%-os gyakoriságban fordulna elő.) 

Ez idáig tehát hipotetikusan (míg kísérletileg is nem igazoljuk) azt mondhat-
juk, hogy ha a magyar anyanyelvű embernek egyáltalán nincs semmiféle infor-
mációja sem a szövegkörnyezetről, sem a szituációról, akkor az alapértelmezés 
szerinti szórendet választja. Ezt pedig meg is fordíthatjuk, és definícióként azt 
mondhatjuk, hogy azt a változatot tekintjük az alapértelmezés szerinti szórendű-
nek, amelyet az ember akkor választ, ha a kontextusra és szituációra vonatkozó 
információk semmi szerepet nem játszanak a mondat kialakításában (vagy mert 
eleve hozzáférhetetlenek, vagy pedig mert abban az esetben éppen nem volt 
rájuk szükség). Ezt meg azzal folytathatjuk, hogy a mondat szórendje tehát 
akkor fog eltérni az alapértelmezés szerintitől, ha valami ilyenfajta információ 
miatt el kell tőle térni. 

Visszatérve a fent megállapított négy összetevőnkhöz, az alábbiakban azt kell 
megvizsgálnunk, hogy a fenti tömbökön belül hogyan oszlanak meg a hang-
súlyviszonyok, bármi legyen is az összetevők sorrendje. 

 

A. (A((BÁBIRKÓ (NÉV))+Ű ) FALURÉSZ) 
 
Az első összetevőtömb szakaszelőzővel indít: a névelő hangsúlytalan marad, 

ehelyett a következő szó, a Bábirkó első szótagjára esik a hangsúly. A nevű a 
tulajdonnév után álló azonosítókkal mutat hangsúlyozási szempontból rokon 
vonásokat (l. pl. Károlyi gróf). „A fenti szerkezetek hangsúlyozási szempontból 
azért említésre méltók, mert a tulajdonnév utáni tag(ok) hangsúlytalanságát nem 
irtóhangsúly okozza, azaz a mondat lapos hangsúlyozású, további szavainak 
nem kell hangsúlytalannak lenniük...” (KÁLMÁN—NÁDASDY 1994: 431). A 
falurész így természetesen viselhet hangsúlyt, ám véleményem szerint semmi-
képpen nem lehet főhangsúlyos (mint ahogy Wacha átiratában szerepel — l. az 
6. lábjegyzetben), annak ellenére, hogy kétségtelenül ebben a szövegmondatban 
jelenik meg először expliciten az, hogy a korábban már hivatkozott Bábirkó 
valójában egy falurész neve. Az olvasó ugyanis ko- és kontextuális, valamint a 
                                                           
6 Ha ez nehézségbe ütközne (két dimenzióban ugyanis ezt képtelenség megvalósítani), 
érdemes lenne egy olyan kísérlettel próbálkozni, amelyben az adott mondat szavait betű-
rendben adjuk meg. A feladat azt kérné, hogy ezekből állítson elő ki-ki egy számára elfo-
gadható/legelfogadhatóbb tagadó mondatot. (Ezzel a megkötéssel rögzíthető a tagadószó 
szórendi helye.) (Ez esetben azonban nem egy grammatikai viszonyrendszer ábrája 
alapján kellene a mondatot megkonstruálni, azaz a mondat ágrajza nem lenne megadva. 
Kérdés, hogy ez mennyiben befolyásolná a kísérlet eredményét.) 
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világra vonatkozó ismeretei, tudása alapján ezt feltehetőleg már a 3.–4. szöveg-
mondat alapján „megfejtette”. 

 

B. (NEM (VOLT)) 
 

A tagadás mondatszintű operátor, azaz egy egész propozíciót tagad. A 
prozódiaihatókör-kijelölés értelmében a mondatoperátor megelőzi és redukálja a 
ragozott ige vagy a predikatív szó hangsúlyát. Ezt nevezi Kálmán—Nádasdy 
csüggésnek. (Semleges hangsúlyozású mondatban, „...ha a ragozott igetövet ige-
vivő előzi meg, akkor az ige hangsúlytalanul csügg az igevivő után” KÁLMÁN—
NÁDASDY 1994: 436). 

 

C. (MESSZE) 
 

A messze igemódosító, mint azt az előzőekben is láttuk, az igének nagyon 
szoros vonzata. Ha megelőzi az igét, akkor hangsúlyos lesz, és kiirtja az utána 
következő ige hangsúlyát. Ha azonban követi az igét (például azért, mert a 
tagadószó kiszorítja az igevivői pozícióból, azaz az igét közvetlenül megelőző 
pozícióból), akkor „hátravetett igemódosítóvá” válik. A valódi hátravetett ige-
módosítók hátravetett helyzetben ingatag hangsúlyhelyzetűekké válnak, azaz 
hangsúlyozásuk fakultatív lesz (vö. KÁLMÁN—NÁDASDY 1994: 402). „Ingatag 
hangsúlyhelyzetben akkor áll a szó, ha (...) választhatóan hangsúlyos (hang-
súlyos vagy hangsúlytalan megjelenésének nincsenek jelentéstani vagy szerke-
zeti velejárói)” (KÁLMÁN—NÁDASDY 1994: 419). 

 

D. (A HÁZ+UNK+TÓL) 
 

A harmadik összetevő névelője az alanyi szerepű főnévi csoportban szereplő 
névelőhöz hasonlóan viselkedik, azaz bármely sorrendi változatban szerepel is, 
mindig szükségszerűen hangsúlytalan. A házunktól összetevő fókusz pozícióban 
főhangsúlyossá/mondathangsúlyossá válik, minden egyéb pozícióban vagy 
szakaszhangsúlyt, vagy gyenge hangsúlyt kap. 

A fenti modulok önmagukban vett hangsúlyviszonyain túl nézzük meg most, 
hogy a lehetséges 24 szövegmondat-variáns milyen prozódiai sémával egészül-
het ki: (Az utolsó oszlop a hangsúlyok számát jelzi az illető változatban.) 
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1 1–2–3–4 A 'Bábirkó nevű falurész 'nem volt messze a házunktól.  2 

2 1–2–4–3 A 'Bábirkó nevű falurész 'nem volt a házunktól 'messze.  3 

3 1–3–2–4 A 'Bábirkó nevű falurész 'messze 'nem volt a házunktól.  3 

4 1–3–4–2 A 'Bábirkó nevű falurész 'messze a 'házunktól 'nem volt.  4 

5 1–4–2–3 A 'Bábirkó nevű falurész a 'házunktól 'nem volt messze.  3 

6 1–4–3–2 A 'Bábirkó nevű falurész a 'házunktól 'messze 'nem volt.  4 

7 2–1–3–4 'Nem volt a (')Bábirkó nevű falurész 'messze a 'házunktól.  3 (4) 

8 2–1–4–3 'Nem volt a (')Bábirkó nevű falurész a 'házunktól 'messze.  3 (4) 

9 2–3–1–4 'Nem volt messze a 'Bábirkó nevű falurész a 'házunktól.  3 

10 2–3–4–1 'Nem volt messze a házunktól a 'Bábirkó nevű falurész.  2 

11 2–4–1–3 'Nem volt a házunktól a 'Bábirkó nevű falurész 'messze.  3 

12 2–4–3–1 'Nem volt a házunktól 'messze a 'Bábirkó nevű falurész.  3 

13 3–1–2–4 'Messze a 'Bábirkó nevű falurész 'nem volt a (')házunktól.  3 (4) 

14 3–1–4–2 'Messze a 'Bábirkó nevű falurész a 'házunktól 'nem volt.  4 

15 3–2–1–4 'Messze 'nem volt a 'Bábirkó nevű falurész a 'házunktól.  4 

16 3–2–4–1 'Messze 'nem volt a házunktól a 'Bábirkó nevű falurész.  3 

17 3–4–1–2 'Messze a (')házunktól a 'Bábirkó nevű falurész 'nem volt.  3 (4) 

18 3–4–2–1 'Messze a (')házunktól 'nem volt a 'Bábirkó nevű falurész.  3 (4) 

19 4–1–2–3 A 'házunktól a 'Bábirkó nevű falurész 'nem volt messze.  3 

20 4–1–3–2 A 'házunktól a 'Bábirkó nevű falurész 'messze 'nem volt.  4 

21 4–2–1–3 A 'házunktól 'nem volt a Bábirkó nevű falurész 'messze.  3 

22 4–2–3–1 A 'házunktól 'nem volt messze a 'Bábirkó nevű falurész.  3 

23 4–3–1–2 A 'házunktól 'messze a 'Bábirkó nevű falurész 'nem volt.  4 

24 4–3–2–1 A 'házunktól 'messze 'nem volt a 'Bábirkó nevű falurész. 47 
                                                           
7 Természetesen a táblázat nem foglal magába minden lehetséges prozódiai sémát, amely 
az illető szórendi variánssal összeegyeztethető lenne, csak azt, amelyik (jobb híján) saját 
nyelvi kompetenciám alapján, hangosan kimondva, a ko-, illetve kontextus figyelembe 
vétele nélkül a legkézenfekvőbbnek tűnt (tehát mint ilyen, valószínűleg vitatható). Mégis 
talán ez alapján sem megalapozatlan a szórendi alapértelmezés mintájára az egyes 
szövegmondat-variánsok mindegyike esetében egyfajta prozódiai alapértelmezést felté-
telezni (ezt szemléltetnék az előbbiek), ami nem jelenti azt, hogy minden szövegmondat-
variánsnak ne lehetnének/ne lennének további (ko- és kontextusfüggő) prozódiai vari-
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Ha most újból megnézzük az 1. mondatot, amelyet az előbbiekben alapér-
telmezés szerinti szórendűnek neveztünk, feltűnő még ebben az is, hogy benne a 
hangsúlyok száma összesen kettő. A fenti szövegmondat tehát prozódiailag két 
hangsúlyközpont köré szerveződik; két önálló IP-t (intonációs frázist; prozódiai 
alapegységet) tartalmaz. (Az aktuális tagolás szintjén az első IP a témának, a 
második a propozitumnak felel meg.) Ilyen mondat csak egy van még, a 10., 
amely az 1.-től csak az alanyi–állítmányi rész felcserélésében különbözik. Ez 
tehát kimondása szempontjából is a legökonomikusabb, ez folyik a legsimábban. 

A többi 23 változatban pedig az a közös, hogy: 
(a) kommunikatív szórendje mindegyiknek eltér az alapértelmezés szerintitől,  
(b) az alapértelmezés szerinti szórendű 1. mondathoz képest mindegyik 

tartalmaz valami kommunikatív többletet,8 
(c) a 10.-et kivéve mindegyikben 1–2 hangsúllyal több van, mint az 1.-ben. 
Ennek a három jellemzőnek pedig lehet valami köze egymáshoz. 
A kérdés tehát ezek után az, hogy miért (illetve mi végett) kell a beszélőnek 

eltérnie az alapértelmezés szerinti szórendtől? 

                                                                                                                                               
ánsai. (Csak példaként mellékelem az 1. szövegmondat-variáns két lehetséges prozódiai 
sémáját WACHA Imre átiratában (WACHA 1993: 51–52). Ezen felül valószínűleg más 
prozódiailag lehetséges sémák is rendelhetők ugyanehhez a szövegmondathoz.) 
 
(1)  

 
(2) 

 
 
(Az alkalmazott jelek magyarázatára l. WACHA 1993: 77, 5. lábjegyzet). 
8 Ilyesmiről beszél a PETŐFI S. is, amikor a referenciális, illetve az értelmi jelentéstől 
elkülönítve a megnyilatkozások kommunikatív jelentéséről is szól, amely elsősorban ép-
pen a szövegmondatoknak, illetve ezek összetevőinek a lineáris elrendezettsége által jön 
létre (PETŐFI S. 1997: 38). 
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Itt érdemes figyelembe venni azt az előbb már említett körülményt, hogy az 
alapértelmezés szerinti szórendű mondatot egy megadott ágrajzból is elő lehet 
állítani, és ilyenkor rendszerint ezt alkotjuk meg. Az ilyen helyzetnek két lénye-
ges sajátossága van: 

(a) teljesen hiányzik mindenféle „kon- és kotextus”, az ágrajznak nincs 
szövegkörnyezete: se előzménye, se folytatása, 

(b) hiányzik a szituáció, tehát a beszédpartnerek is: nincs beszélő, hallgató, 
nem valaki mondja valakinek (de azért a mondat mégis szól valamiről). 

 
Ad 1c. A kommunikatív tagolódás kérdésköre nagymértékben a prozódiai 

sík, illetve a szórend vizsgálatára épül. Az intonáció és a prozódia ugyanis álta-
lában számos szemantikai, pragmatikai és stiláris funkciót tölthet be. Például 
meghatározhatja, illetve jelölheti valamely összetevő szintaktikai hovatartozását, 
fókusz- vagy topikszerepét stb. Másrészt a prozódiának az egyes összetevők 
lényegi információtartalmának kiemelésében is nagy szerepe van. A prozódiai 
séma (elsősorban az intonáció és a hangsúly) és a mondatösszetevők lineáris 
elrendezése együtt szervezik a szövegmondatokon belüli új/lényeges és ismert 
információ strukturálását. 

Az, hogy a magyar mondatok szórendje (és prozódiája) kommunikációs 
szerepüktől függ (és nem fordítva!), azt jelenti, hogy a szórendi szabályok sem-
miképpen nem fogalmazhatók meg csupán logikai (predikátum/funktor + argu-
mentumai) függőségi viszonyok alapján. (Sőt ez a lineáris elrendezésben szinte 
jelentéktelen szerepű. A generatív grammatika angol művelői ezt pontosan az 
angol nyelv konfigurációs jellege miatt nem vehetik észre, a magyarban azonban 
mindenképpen tudomásul kell vennünk, hogy nem lehet ugyanazzal a szabállyal 
megadni/leírni mind a mondat logikai szerkezetére vonatkozó megkötéseket, 
mind azokat a szórendi lehetőségeket, amelyekben ez a felszíni szerkezet szint-
jén megvalósulhat. Azaz: mint fentebb láttuk, a grammatikai szórend és a 
modulrend két különböző szabállyal adható csak meg.) 

Az, hogy konkrétan a fenti 24 lehetséges szövegmondat-variáns mindegyike 
miben különbözik egymástól a kommunikatív tagolódás síkján, egy külön tanul-
mány témája lehetne; ez számunkra most nem érdekes. Ki kell viszont minden-
képpen térnünk néhány olyan szempontra, amelyet egy ilyen vizsgálathoz 
elméleti háttérként figyelembe kell vennünk. 

Az ismert, illetve az új információ megnevezésére a szakirodalomban több 
terminus is létezik, melyeknek kisebb-nagyobb mértékben eltérő a használatuk: 
théma–réma, topik–comment/ topik–predikátum, téma–propozitum, adott–új.  

Az aktuális tagolásnak (pl. az Elekfi által használt, nagymértékben a linea-
ritáshoz kötött) téma–propozitum fogalma (vö. ELEKFI 1986) különbözik mind a 
téma–réma fogalmától (mely egy funkcionális mondatperspektívából értelme-
ződik), mind a generatív grammatika topic–comment szintaktikai fogalmaitól, 
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mind pedig a pszicholingvisztikában is használt (többnyire szintén pragmatikai 
alapú) adott–új terminusoktól. Ezek tulajdonképpen mind a témára és rémára 
vonatkozó kanonizált, de homályos kommunikatív intuícióktól való elszakadás 
igényével születtek, illetve annak a felismeréséből, hogy a kommunikatív tago-
lás (azaz egy pragmatikai funkció) a magyarban szintaktikalizálódott, ugyanis az 
adott, illetve az új információ meghatározott szintaktikai pozíciókban jelenhet 
csak meg, s ezeket jól definiált formai jegyek hordozzák. Fókusz (súlyszó) 
pozícióba például az igét közvetlenül megelőző elem kerül (amely ezzel a 
mondat főhangsúlyának hordozójává válik). Ez (vagy fókusz híján a ragozott 
ige) jelzi a predikátum/comment kezdetét. A topik (témaszó) mindig a fókusz 
előtt elhelyezkedő elemcsoport, egy felvezető, semleges hangsúlyú rész, az 
ismert információ hordozója. A téma és a predikátum pedig legegyszerűbben a 
hangsúly alapján választható szét. 

„A mondat témájára rendszerint az jellemző, hogy olyasmit jelent, ami az 
adott helyzetben vagy a mondat szövegelőzményéből ismeretes, a propozitum 
pedig olyat, ami a közlésben új. De ez csak tendencia” (ELEKFI 1986: 41). 
Amikor ugyanis egyik mondatösszetevő sem vezet be új diskurzusreferenst: 
„Ilyenkor a mondattagok egymáshoz viszonyított  közlési  értéke határoz-
za meg, hogy melyik a téma, melyik a propozitum. E közlési értékek viszonyát 
szórendi és determinációs elemek együttese határozza meg” (ELEKFI 1986: 41–
42). 

A vizsgálandó szövegmondat esetében is ez utóbbi helyzet áll fenn: csak az 
összetevők egymáshoz viszonyított közlési értékét vehetjük alapul a két aktuális 
mondattag megállapításához. Mind a négy összetevő ugyanis már a szövege-
lőzményből (és a világra vonatkozó tudásunk aktiválásával) ismert/kikövet-
keztethető. Az alanyi szerepű főnévi csoport antecedense a 3.–4. szövegmonda-
tokban keresendő. A házunk mint referenciapont már a 2. szövegmondat alapján 
világossá válik, a „más vasárnapokon sokkal nagyobb sétákra indultunk” részlet 
pedig (4. szövegmondat) a Bábirkó közelségét jelzi, azaz az ige határozói 
bővítményei sem jeleznek valóban újat az előzményekhez képest.  

Ad 2. A második lépésben azt kellene vizsgálnunk, hogy az adott vehikulum 
mint kotextus mely szövegmondat-variáns(ok) megjelenését teszi lehetővé, illet-
ve ezzel milyen szemantikai-pragmatikai implikációk járnak együtt.  

A korábbiakban, az aktuális tagolás tárgyalásakor kiindulópontként azt téte-
leztük, hogy a magyar mondat felépítésének fő szervező elve az, hogy miként 
kapcsolódik az adott szövegmondat az előző mondatokhoz, illetve hogy mennyi 
új információt hordoz ahhoz képest. Ahhoz azonban, hogy az egyes szöveg-
mondat-változatok kotextuális adekvátságát meg tudjuk vizsgálni, nem lenne 
talán haszon nélkül való, ha a 13. szövegmondatot követő szövegrészt is meg-
vizsgálnánk. Hiszen az is igen lényeges a mondat szórendjének alakításában, 
hogy a beszélő mit szándékozik utána mondani, hogy mit akar az adott mondat-
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tal bevezetni. (Hetzron ezt nevezi prezentatív funkciónak — vö. HETZRON 
1971). 

Kocsány Piroska tanulmánya pontosan azt vizsgálja, hogy a mindenkori 
következő mondathoz hogyan illeszthető az eredetileg adott hat szövegmondat-
variáns, illetve hogy ezek milyen folytatást tesznek lehetővé/kívánatossá 
(KOCSÁNY 1999). Ezekből a lehetséges folytatásokból tartja leszűrhetőnek, 
hogy melyik szórendi variáns milyen szövegalkotó következménnyel jár. 
Módszertanilag, úgy tűnik, ez az egyetlen járható út. Az ilyen megközelítés 
hallgatói/olvasói szempontokat érvényesít, azaz a módszer beszédmegértési és 
nem beszédprodukciós stratégiát követ. Ily módon a szövegvariánsok által 
megkívánt folytatáshoz rendelhető kotextus felől próbálja megérteni az adott 
szövegmondatbeli modulrendbe kódolt kommunikatív többletet (amely termé-
szetesen az alapszórend hordozta jelentéshez képest számít kommunikatív több-
letnek). Nem szabad azonban szem elől tévesztenünk, hogy beszélői szempont-
ból pontosan fordított irányú jelenséggel van dolgunk: a beszélő éppen azért 
alkalmaz egy adott modulrendet, mert feltételezi, hogy létezik egy olyan sza-
bály, amely az ő, illetve a hallgató/olvasó szabályrendszerében közös tudásként 
jelenik meg arról, hogy egy modulrend (a mindenkori alapszórendhez képest) 
milyen (implicit) többletjelentés hordozója lehet. (Ennek a szabályrendszernek a 
leírása szintén egy beszédtevékenység-grammatikai keretben lenne adekvát.) 

A törölt rész a negyedik bekezdés első szövegmondata, azaz új szerkezeti-
logikai egységet nyit. A Bábirkó falurésznév említésével a második bekezdés 3. 
és 4. szövegmondatához kapcsol vissza. Ugyankkor — egy új szerkezeti-logikai 
egység nyitó mondataként — nem kötődik, és nem is kell feltétlenül kötődnie az 
őt közvetlenül megelőző szövegrészhez. A 12. szövegmondat „Majd meglátod” 
(ti. ott, a Bábirkóban, ahová megyünk) részlete és a 13. szövegmondat között az 
olvasónak egyfajta „áthidalást” kell végrehajtania, amely a szövegbeli és a 
világra vonatkozó ismeretek aktiválásával valósulhat meg. Az „áthidalás” maga 
azt a szövegrészt helyettesíti, amelyet például az „Elindultunk (a Bábirkóba/ a 
Bábirkó nevű falurészbe). Mentünk, mendegéltünk, s elég hamar oda (a Bábir-
kóba) is értünk (tehát: (a Bábirkó) nem volt messze).” gondolatsor tölthetne ki. 
Áprily itt, a negyedik bekezdés első mondatában a mesélős felütés helyett az 
eredményt, a következtetést ragadja meg. A 13. szövegmondat összetevőinek 
sorrendje tehát ezt kell, hogy kifejezze: egy folyamat végeredményéből levont, 
ténymegállapításszerű következtetést. Ezt pedig leginkább az alapszórendűnek 
tekintett szövegmondat-variáns képes kifejezni. 

Kocsány Piroska említett tanulmánya is ezt a variánst tartja a leginkább 
elfogadhatónak, indoklásában azonban definiálhatatlan és főleg kvantifikálhatat-
lan terminusokat sorakoztat fel: „Az a) változat abban különbözik az összes 
többi változattól, hogy befejezett egység. Prozódiailag is zárt. Ez a zártság 
természetesen nem szükségszerű, de — szemben a többi változattal — minden-
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képpen elsődleges. Ezzel bevezettünk e g y  (t a l á n) s z ö v e g m o n d a t -
t a n i  k a t e g ó r i á t : a befejezettség, a lezártság, a kiegészítést nem igénylő 
mondattani egység fogalmát egyfelől, illetve a mondatgrammatikai mondatnál 
nagyobb, mert kiegészítést, hozzáfűzést is tartalmazó egység fogalmát másfelől” 
(KOCSÁNY 1999: 64).  

Ebben a megfogalmazásban mindenesetre egyetérthetünk abban, hogy az 1., 
alapszórendű szövegmondat-variáns nem igényel kiegészítést. Ezt azonban nem 
a „befejezett egység” volta vagy a „prozódiai zártsága” okozza. Azért nem 
keressük ennek a szövegmondatnak sem a lehetséges folytatását, sem az előz-
ményét, mert ha találunk is ilyet, az nem valami kommunikatív szórendi 
(modulrendi) szabállyal függ össze, hanem csak a világról való általános 
tudásunk alapján következtetünk valamire, a mondatnak nem a szórendje, 
hanem a tartalma alapján. Ez pedig most minket nem érdekel. (Például: ha 
egy ágrajzból rakom össze azt, hogy A méhek szorgalmasak, ezt én ugyan foly-
tathatom azzal, hogy de bezzeg te lusta vagy, csakhogy erre a folytatásra nem a 
mondat szórendje miatt kényszerülök, sőt egyáltalán nem is vagyok kénytelen 
folytatni, teljesen rajtam áll, hogy én ehhez mit asszociálok. Más eset, ha a 
szöveget például ilyen kontextusban hallom: A méheket te csak ne emlegesd! A 
méhek szorgalmasak. Ennek természetes folytatása az, hogy nem úgy, mint 
egyesek — és ilyenkor aligha vitás, hogy úgy is lehetne mondani: A méhek, azok 
szorgalmasak...) És ezzel el is érkeztünk ahhoz a kérdéshez, amelynek a 
„bábirkós” példamondat kapcsán való felmerülése volt a jelen dolgozat ihletője.  

Ad 3.  A 3. pontban felvetett és megválaszolásra váró kérdések közül csupán 
egyet érintünk a továbbiakban (a téma teljes kidolgozásának igénye nélkül): az 
ún. relatív állítások problémáját. Közelebbről pedig azt vizsgáljuk, hogy a 13a 
szövegmondat, illetve annak egy expletívummal kiegészített változata (A Bábir-
kó nevű falurész, az nem volt messze a házunktól.) kommunikatív szempontból 
miben tér el egymástól, és hogy miért nem hagyható el az expletívum a kommu-
nikatív jelentés megváltozása nélkül akkor, ha alanyi pozíciójú főnévi csoportot 
értelmez. 
 
A relatív állítások 
 

Már Karácsony Sándor a magyar grammatika alapelvének a parataxist, azaz a 
mellérendelést tartja. Ez nem a mellérendelő mondatok kedvelésében 
mutatkozik meg csupán, hanem abban a minden vonalon érvényesülő törekvés-
ben, hogy a magyar nyelv grammatikai jelölésmódjának mindig reláció a formá-
ja: a „valami” a magyar grammatika törvényei szerint semmi sem, hanem „vala-
mi valamihez képest” (KARÁCSONY 1939). 

Ez a megállapítás azért is nagyon fontos, mert egy másfajta, a hagyományos-
tól eltérő szemléleti bázisról való megközelítés lehetőségét mutatja meg: nem 
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azt tehát, hogy a magyar nyelv tényei mennyire férhetnek bele az indoeurópai 
nyelvek paradigmáiba, hanem a magyar nyelv bizonyos belső törvényszerűségei-
re mutat rá, olyanokra, amelyeknek a kanonikus nyelvtanokban alig van nyoma. 
Némely ide tartozó szerkezettípusra csak a 80-as években kezdenek odafigyelni, 
elsősorban a generatív grammatika magyar képviselői. 

Csak a téma legjelentősebb csomópontjait említve: a vizsgálandó szerkeze-
teket Szabolcsi Anna nyomatékos topiknak nevezi, és jó érzékkel jelöli ki a 
magyar nyelv két másik, a nyomatékos topikkal rokonítható konstrukcióját: a 
tekintethatározói szerepű dativusi és infinitivusi kötelezően nyomatékos topikot 
(SZABOLCSI 1980); Elekfi szintén felfigyel rájuk, de csak mint az akadémiai 
nyelvtan által tekintethatározónak minősített mondatrészek egyoldalú besoro-
lásának problémáját látja bennük9 (ELEKFI 1986); É. Kiss egy részüket a balra 
való kihelyezés eseteiként kezeli (É. KISS 1992); ugyanő később a kontrasztív 
topik terminust alkalmazza a Szabolcsi-féle nyomatékos topik helyett (É. KISS 
1998). A szerkezettípus prozódiai vonatkozásairól a legrészletesebben a Kál-
mán—Nádasdy szerzőpárosnál olvashatunk10 (KÁLMÁN—NÁDASDY 1994).  

A vizsgálandó mondattípusok egyike az, amelynek „...az élén olykor egy sa-
játos emelkedő, esetleg lebegő intonációval ejtett, a mondat többi részétől ár-
nyalatnyi szünettel is elválasztott, szembeállítást implikáló főnévi csoportot talá-
lunk” (É. KISS 1992: 109). (Jobb híján) nevezzük ezeket most relatívumoknak, 

                                                           
9 [Akadémiai nyelvtanunk] „... nem veszi kellően figyelembe azokat a határozóféle nyelvi 
elemeket, amelyek arra valók, hogy a mondatban (tagmondatban, tételben) kifejezett 
állítás érvényét korlátozzák. [...] Valójában a tekintethatározó arra való, hogy a mondat 
predikatív részének (a szoros értelemben vett tételnek) érvényességi területét megha-
tározza, szinte körülhatárolja, ezért közbülső helyet foglal el a mondathatározók és a 
független igehatározók között. [...] A mondatban legtöbbször téma (fő- vagy altagolás-
ban). Gyakran éppen azért tesszük a mondat elejére, hogy témaként élesen szembeállít-
suk a mondat többi részével mint propozitummal. [...] Valamennyi mellékmondatfajta 
közül a tekintethatározói van a legszorosabb összefüggésben az aktuális mondat-
tagolással” (ELEKFI 1986: 275). 
 
10 ELEKFI például a témához másfelől közelít; ő pontosan a prozódiától jut el a 
kontrasztivitásig: „... a racionális alapformában ELEKFI a téma–propozitum sorrendet 
nevezi racionálisnak a téma és a propozitum határán csak ritkán kell szünetet tartani. 
Nem tilos ugyan a szünet [...], de ennek az aktuális tagolási határt jelző cezúrának sincs 
kötelezően hallható jelzése, néha csak a mondat grammatikai szerkezetéből vagy az 
ismert és az új tartalmi elemet jelentő szóformák érintkezési határából adódik. Ha szünet 
van, ott váratlan fordulatot jelent a propozitum, vagy pedig kifejtett, olykor rejtett 
ellentétet fejez ki” (ELEKFI 1986: 57). 
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az őket tartalmazó állításokat pedig relatív állításoknak. (A későbbiekben látni 
fogjuk, hogy a relatívumnak nevezhető szerkezetek köre ennél tágabb.) 

A generatív grammatika az ilyen főnévi csoportokat kontrasztív topikoknak 
nevezi, és a szóban forgó szerkezeteket a következő típuspéldákkal szemlélteti: 

(1) 
(a) Jánosnak nem adnám kölcsön az autómat. 
(b) Tanárnak nem való mindenki. 
(c) Szép nem vagyok. 
(d) Fel csak gyalog lehet menni; le viszont síléccel is.11 (É. KISS 1998: 24) 

 
Az ilyen típusú konstrukciókat Kálmán et all. másodirtó szerkezeteknek 

tartja, amely az ellentétező beszédérték egyik megjelenési formájaként kezelen-
dő. (Pl. „Fölbosszantani (azt, ugyan, bezzeg) tudnak a büdös kölykök, de 
segíteni, azt nem.” Itt az irtóhangsúly azért lehetséges, mert közepükön prozódiai 
„külső határ” van (KÁLMÁN—KÁLMÁN—NÁDASDY—PRÓSZÉKY 1989: 66). 

Ugyanide sorolhatók a következő példák is, amelyeket a Strukturális magyar 
nyelvtan a balra való kihelyezés eseteiként tárgyal: 

(2) 
(a) Imrével, (azzal/vele) nem találkoztam. 
(b) Jól Imre oldotta meg a feladatot. 
(c) Mindenkit csak Imre ismer itt. (É. KISS 1992: 109) 

 
Ezekben a mondatokban „Ha a mondatkezdő DP referáló [...] egy vele 

korreferens, hangsúlytalan névmás is követheti” (É. KISS 1992: 109). Az (a) 
mondatokban mindkét csoportban megnevező kifejezés áll mondatkezdő 
pozícióban, s az (1a) is átírható ekképpen: Jánosnak, (annak/neki) nem adnám 
kölcsön az autómat. Az (1a) és (2a) eszerint semmiképpen nem kezelhető külön 
típusként. 

A többi mondatban mondatkezdő helyzetben nem referáló kifejezés szerepel. 
Különbségük azonban éppen abban ragadható meg, hogy prozódiai sajátságaik 
hasonlósága ellenére, az (1) csoport mondatkezdő kifejezései szintén kiegészít-
hetők egy-egy expletívummal, míg a (2b, c) nem. (L. (1b) Tanárnak, annak nem 
való mindenki. (1c) Szép, az nem vagyok. — amit akár így is mondhatnánk: 

                                                           
11 Ezeknek a mondatoknak mindegyikében az előfeltevés-háttérben ott van egy olyan 
lehetséges folytatás, hogy „de...” (pl. Jánosnak nem adnám kölcsön az autómat, de 
Péternek igen. Szép nem vagyok, de van egy csomó egyéb jó tulajdonságom. stb.). Ha 
nem folytatom a mondatot, akkor ez „a többiről nem nyilatkozom”-mal egyenértékű. Pl. 
Pétert, (azt) nem láttam, de nem is nagyon figyeltem., illetve: Pétert, (azt) nem láttam, (a 
többiekről pedig nem nyilatkozom). 
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Szépnek szép nem vagyok., vagy: Szépnek nem vagyok szép. — (1d) Fel, oda 
csak gyalog lehet menni; le viszont síléccel is. — itt pedig egy hangsúlytalan 
névmási határozószó követi a topikalizált összetevőt.)  

Továbbá: Az Új magyar nyelvtan szerint „... az igének akár alanyi, akár 
tárgyi, akár határozói bővítménye szerepelhet topikként” (É. KISS 1998: 22), 
illetve „Ha a topikalizált összetevőt sajátos, mélyen induló, s az utolsó szótagján 
vagy szótagjain emelkedő dallammal ejtjük, kontrasztív jelentéstartalmat köl-
csönzünk neki. [...] Nem megnevező kifejezéseket is alkalmassá tehetünk topik 
szerepre, ha kontrasztívtopik-dallammal ejtjük őket” (É. KISS 1998: 24).  

A felsorakoztatott példák tanúsága szerint a fenti definíciók hiányosak, 
ugyanis például a Szép nem vagyok mondatban a névszói-igei állítmány névszói 
része szerepel kontrasztív topikként, a Fel csak gyalog lehet menni mondatban 
pedig az igekötő (bár itt a fel sokkal inkább irányhatározói szerepű; vö. *Fel 
nem tudtam ébredni.)  

Végül: a fenti, expletívummal kiegészíthető mondatok mindegyike „ami 
valamit illet” formában parafrazálható: (1a) Ami Jánost illeti, annak/neki nem 
adnám kölcsön az autómat. (1b) Ami a tanári foglalkozást illeti, annak nem való 
mindenki. (1c) Ami a szépséget illeti, (hát) szép az nem vagyok. (1d) Ami a 
felfele utat illeti, oda csak gyalog lehet menni; le viszont síléccel is. (2a) Ami 
Imrét illeti, azzal/vele nem találkoztam. 

Hasonló parafrazálási lehetőségei, intonációja és sajátos, szembeállítást imp-
likáló jelentéstartalma miatt a „tekintethatározói szerepű” dativusi és infinitivusi 
kötelezően nyomatékos topikok is a fenti szerkezetekre emlékeztetnek.12 

 
Pl. (3) 

 
(a) Ismerni ismerem őt, (de csak távolról). 
(b) Szépnek szép, (de drága).13 

                                                           
12 A magyarban az állítások relatív voltának a kifejezhetősége annyira fontos, hogy ezt 
nemcsak a szövegmondat-összetevők lineáris elrendezésének variációival lehet kifejezni, 
hanem erre grammatikai (morfológiai) kifejezőeszközeink is kialakultak. 
 
13 Petőfi A négyökrös szekér című versének „Szekéren mentek, de ökörszekéren.” részlete 
is igen közeli rokonságot mutat ezzel a szerkezettípussal, s értelmezésében nem annyira a 
kettős szillogizmusok működési elve lehet segítségünkre, mint inkább ezeknek a 
„dativusi kötelezően nyomatékos topikoknak” az analógiája. Ugyanis az ezekben a 
szerkezekben a két tag közé kitehető ugyan, tulajdonképpen, valójában, igazából stb. 
mind a nem-prototipikus értelmezés szimptómái. Például: Szépnek ugyan/tulajdon-
képpen/stb. szép, (de nem az én esetem). Ugyanez a nem-prototipikus értelmezés áll a 
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Sőt az (1a)/(2a) és (3) szerkezetek egyetlen szövegmondaton belül együtt is 
előfordulhatnak. Például: Katit, azt (látni) láttam ma, (de nem tudom, hogy most 
hol lehet).14  

Ha Szabolcsi alapján elfogadjuk, hogy az igének az ilyen tekintethatározói 
szerepű dativusi és infinitivusi vonzatai kötelezően nyomatékos topikok, és ha 
ezek a vonzatok nem topikpozícióban állnak, a mondat nyelvtanilag helytelenné 
válik (SZABOLCSI 1980: 77), akkor a fenti mondatot valószínűleg helytelennek 
kellene minősítenünk, amit egyetlen magyar anyanyelvű beszélő sem tenne. 

A fentiek alapján tehát világosan látszik, hogy a relatívum fogalma nem 
ekvivalens a kontrasztív topik fogalmával, s egy új terminus bevezetésének 
szükségességét éppen az teszi indokolttá, hogy a generatív grammatika termi-

                                                                                                                                               
Petőfi-sorra is: Szekérnek ugyan/tulajdonképpen/stb. szekéren, (de ökörszekéren), azaz: 
tulajdonképpen az ökörszekér is szekér. 
 
14 Ezt a kettős/többszörös relatívum eseteiként fogjuk tárgyalni. Egy második relatívum 
megjelenésének alapfeltétele, hogy legyen a mondatban egy topikpozíciójú relatívum. 
Ennek a kikötésnek egyik következménye, hogy a kommenttel, azaz az igével vagy 
szorosan az igéhez tartozó V' alatti komplementummal kezdődő mondatok nem lehetnek 
relatív állítások. (Ezeket nevezi LADUSAW thetikus állításoknak. Vö. MALECZKI 1998: 
277.) Ha visszatérünk a „bábirkós” mondatunk 24 szórendi variánsára, és ezekből 
kizárjuk a thetikus állításokat (7.–12.), észrevehető, hogy a 3, illetve a 4 hangsúlyt tar-
talmazó szövegmondat-variánsok (ilyen 17 van) némelyike (szám szerint 6) értelmezhető 
ilyen kettős relatívumként, és ezekbe mindegyikbe két expletívum tehető ki. (Az exple-
tívumok természetesen nem teremtik, csak explicitté teszik ezt a relatívum-szerepet. 
Kivétel ez alól az alanyi szerepű főnévi csoport expletívuma. Az alanyi NP relatívumként 
való értelmezhetősége ugyanis az expletívum explicit megjelenésének függvénye. Ennek 
magyarázatát l. a következőkben.) E két szám közötti különbséget részben az adja, hogy 
csak az ige, illetőleg az igevivő előtti modulok egészíthetők ki egy-egy expletívummal. 
(Pl. 3.: A Bábirkó nevű falurész, az messzinek nem volt messze a házunktól, de: *2. A 
Bábirkó nevű falurész, az nem volt a házunktól messzinek messze., vagy *A Bábirkó nevű 
falurész, az nem volt a házuktól, attól messze.) 

További 6 szövegmondat-variáns (6., 14., 17., 18., 20. és 23.) esetében pedig egy 
harmadik relatívum is megjelenik. Nem meglepő, hogy éppen ezek a sorrendi változatok 
tűnnek a legmesterkéltebbeknek, amelyek ugyan a magyar grammatikai szabályai szerint 
létrehozhatók, de élő beszédben, éppen háromszoros relativizáltságuk miatt elképzelhe-
tetlenek. (Pl. a 20. szövegmondat-variáns a jelölt hangsúlyviszonyok alapján a következő 
kiegészítést tenné lehetővé: A házunktól, attól a Bábirkó nevű falurész, az messzinek nem 
volt messze. – s ezzel az alapszórendű változathoz képest megállapítható kommunikatív 
többletjelentést tettük explicitté.) 
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nológiája egyrészt szorosan összetartozó szerkezetek együvé tartozását fedi el (s 
ugyanakkor különbözőket mos össze; l. (2a), illetve (2b, c) mondatok), másrészt 
azzal, hogy a megnevezést egy szintaktikai pozícióhoz köti, bizonyos kétség-
telenül grammatikus mondatok létét tagadja. Olyan terminusra van tehát szük-
ségünk, amely ezeknek a szerkezeteknek a funkcionális rokonságát hangsúlyoz-
za a szintaktikai pozíció különbözősége ellenére.  

A relatívum tehát olyan fölérendelt kategória, amely szórendi, illetve jól 
definiált prozódiai sajátosságokkal társuló szintaktikai (kontrasztív topik/balra 
kihelyezett összetevő), illetve morfológiai eszközök által (tekintethatározói 
szerepű dativusi és infinitivusi vonzat) vagy a kettő kombinációja révén jut 
kifejezésre. 

Szűkebb vizsgálódási területünk a következőkben a szintaktikai eszközök-
kel kifejezésre jutó relatívumokhoz kapcsolódik. 

Ha a fenti (1), (2) csoport példamondataihoz az aktuális tagolás felől közelí-
tünk, akkor érthetővé válik, hogy ez a relatívum ezekben a mondatokban nincs 
valamilyen mondatrészfunkcióhoz kötve.15 

A relatívum a fenti példák alapján lehet tárgy is, határozói is, sőt alany is 
(bár ez utóbbi csak értelmezős szerkezetekben!).16 Az ilyenfajta alanyi értelme-
zős szerkezetek használatát nem is indokolja semmi más a relatívum kiemelésén 
kívül, hiszen itt az az érdekes, hogy az értelmező határozatlanabb, mint az 
értelmezett, ami amúgy nem jellemző az értelmezőre, az ugyanis rendszerint 
pontosítja a másik, kevésbé pontosan meghatározott fogalmat. Így az ilyen szer-
kezetek expletívumai „anti-értelmezőkként” is felfoghatók. Az anti-értelmező 
elhagyhatatlanságát (a többi expletívummal szemben) éppen az indokolja, hogy 
csupán így lehet biztosítani, hogy a relatívum (ami, ha alany, alapszóren-
dű/semleges mondatban nyilván szórendileg mondatkezdő pozíciót foglal el) az 
elsőbbnél is elsőbb legyen. Pl. A villamos, az jött. mondatban azért nem hagy-
ható el az az, hogy az alany természetes, nem relatívumi első helyét ez foglal-

                                                           
15 Ennek a magyarázata lehet az, amit HUNYADI állít, hogy a kontrasztív topik nem 
lexikális, hanem prozódiai operátor, amely a propozíció argumentumai közül választ 
hordozót magának (HUNYADI 1998: 73). É. KISS szerint „Ha a topikalizált összetevőt 
sajátos, mélyen induló, s az utolsó szótagján vagy szótagjain emelkedő dallammal ejtjük, 
kontrasztív jelentéstartalmat kölcsönzünk neki. [...] Nem megnevező kifejezéseket is 
alkalmassá tehetünk topik szerepre, ha kontrasztívtopik-dallammal ejtjük őket” (É. KISS 
1998: 24). 

Ugyanez lehetővé teszi, hogy ezekről a relatívumokról ne csak mint valamilyen 
határozókról beszélhessünk (pl. tekintethatározó). 
16 A generatív szakirodalom mellőzi annak tárgyalását, hogy az ige alanyi vonzata is le-
hetne kontrasztív topik. Viselkedése ugyan valóban eltér a tárgyi vagy határozói szerepű 
főnévi csoportokétól, de relatívum volta nem vonható kétségbe. 
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hassa el, a villamos meg attól lesz rögtön relatívum, hogy ezt is megelőzi. Ebből 
az is világossá válik, hogy a tárgyi és határozói relatívum mellől az expletívum 
éppen azért hagyható el, mert a szórend (és a prozódia) továbbra is biztosítja a 
relatív állításként való értelmezhetőségüket. 

A valódi expletívumoknak definíció szerint strukturális esetük van, és nem 
argumentumszerepűek, tehát elhagyhatók. (Ezzel szemben állnak az argumen-
tumszerepű utalószók, amelyeknek inherens esetük van, azaz meghatározott 
théta-szerep társul hozzájuk, s így nem hagyhatók el.) (Vö. LIPTÁK 1998: 106. 
L. még a Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan kötetének glosszáriumát.) 

A definíció elfogadhatóságának a fentiek alapján tehát két korlátozó feltétele 
is van: 

 Alanyi szerepű relatívum esetén az expletívum nem hagyható el a kom-
munikatív jelentés megváltozása nélkül. 
 A tárgyi vagy határozói szerepű relatívum mellől az expletívum akkor 
hagyható el, ha a szórend és a mondatprozódia nem változik. 
Ezek után azt kellene megkísérelnünk megállapítani, hogy az eredeti A 

Bábirkó nevű falurész nem volt messze a házunktól. mondat, illetve ennek egy 
expletívummal kiegészített változata kommunikatív szempontból miben tér el 
egymástól. Azaz, miért nem értelmezhető a [13a] szövegmondat relatív állítás-
ként a relatív állításokra jellemző prozódiai sajátosságai ellenére sem.  

Ehhez elsősorban maga a szöveg ad fogódzót számunkra: ez alapján ugyanis 
az adott szövegmondat legközvetlenebb szövegkörnyezete a következő kell, 
hogy legyen: A Bábirkó nevű falurész nem volt messze a házunktól, tehát/ 
ugyanis hamar odaértünk. Ilyen folyatást pedig egy relatívumot tartalmazó, 
azaz relatív állítás nem enged meg, ezeknek ugyanis a beszédértéke mindig 
„fenntartásos”, azaz az állítással egyidejűleg más hasonló állítások tagadását is 
jelzi és/vagy az állítással kapcsolatos fenntartásainkat, az állítás nem kimerítő 
voltát; mindazonáltal nincs kizárólagosság jegye. 
 
Összefoglalva tehát:  
1. Ha egy szövegmondat relatív állítás, akkor „fenntartásos” és ellentétező be-

szédértékű; előfeltevés-hátterében mindig van egy „de...”.  
2. Ha ellentétező beszédértékű, akkor kiegészíthető olyan módosító elemekkel, 

amelyek az expletívum helyét töltik be, és amelyek az anti-prototipikus értel-
mezés szimptómái (pl. ugyan, tulajdonképpen stb.). 

3. Ha a főnévi csoport alanyi szerepű, nem hagyható el mellőle az expletívum a 
mondatjelentés megváltozása nélkül. Egy előző példamondatunkra vissza-
térve az expletívummal ellátott és az anélküli változat kommunikatív jelen-
tése közti különbséget a lehetséges/implikált folytatás felől próbáljuk megra-
gadni. 
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(1) A villamos _  jött. (A _ egy rövidebb szünet jele.) 
(a) – de tele volt. 
(b) – de a troli nem. 
(c) – tehát nem igaz, hogy sztrájkoltak a villamosvezetők. 

(2) A villamos, az jött. (A villamos ugyan jött. A villamos tulajdonképpen 
jött. Stb.) 
(a) – de tele volt. 
(b) – *de a troli nem. 
(c) – *tehát nem igaz, hogy sztrájkoltak a villamosvezetők. 

Az (1) mondat egyszerű kijelentő mondat, amely megenged folyatásként akár 
ellentétes, akár következtető mellérendelést. A következtető tehát kötőszó azt 
jelzi, hogy nem maga a villamos mint alany fontos számunkra, hiszen a szövege-
lőzmény valószínűleg amúgy is tartalmazza, annál fontosabb viszont az ige; a 
közlés lényege, hogy jött. A (2) mondat névmási „értelmezője” viszont éppen az 
alany fontosságát hangsúlyozza azáltal, hogy visszautal rá, s ezzel megismétli 
(ugyanilyen megismétléses szerkezet a venni vettem, illetve szépnek szép típus 
is), s ezért nem is tűr meg maga mellett sem „referensváltó” ellentétes melléren-
delést, sem következtető mellérendelést. (Ugyanígy és ugyanezért nem képzel-
hető el egy ilyen mondat sem: Szépnek szép, tehát tetszik.) 
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