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5. 
Távolsági kapcsolatok kezelése egy totálisan lexikális 

grammatikában1 
ALBERTI GÁBOR 

 
1.  A probléma és a keretelmélet.  Egy olyan grammatikában, amely azon az 
ötleten alapul, hogy a szemantikailag (egy jól definiálható értelemben) összetar-
tozó szavak egymást keresik a mondatban — beleértve ebbe azt is, hogy egymás 
szomszédságát keresik —, hogyan adhatunk számot olyan mondatok (viszony-
lagos) jólformáltságáról, amelyekben összetartozó szavak korlátlan távolságba 
kerülhetnek egymástól? 

Ezt a problémát fogom vizsgálni az alábbi két mondat (Függelékben megadott) 
elemzése kapcsán, amelyek É. Kiss (1998) mondatátszövődésről szóló 
fejezetének (1c-d)) nyitó példáit (156. oldal) idézik fel, némi egyszerűsítéssel: 

 
(1) Marival megmondtam, hogy megtiltom, hogy szemtelenkedjetek. 
(2) Marit akarjuk, hogy győzzön. 

 
Az (1) mondat az É. Kiss (1998) által távolsági topikalizációnak nevezett 

jelenséget szemlélteti, amelynek meghatározó vonása az, hogy egy mondat topik-
pozíciójában egy alárendelt tagmondatának egy összetevője áll, vagy éppen egy 
többszörös alárendelési lánc végén álló tagmondatnak egy összetevője. A 
korábban említett szemantikai összetartozás régens és vonzata között áll fenn 
(KOMLÓSY 1992): szemtelenkedjetek – Marival; a szintén említett korlátlan tá-
volság elvi lehetősége pedig a tagmondat-alárendelési művelet iterálhatóságából 
adódik. 

A (2) példamondat a hosszú operátorkiemelés jelenségét hivatott szemlél-
tetni, amelynek lényege abban áll, hogy a főmondati operátorzóna fókusz- vagy 
kvantorhéjában bukkan fel egy ((kitett) utalószóval nem rendelkező) alanyi vagy 
tárgyi alárendelt tagmondat valamely összetevője; különleges vonás az, hogy a 
kiemelt operátor tárgyesetet kap abban az esetben (is), ha régense alanyesettel 
látná el (pl. Mari – győzzön). É. Kiss (1998: 164/(38) alábbi példája szemlélteti az 
összetartozó szavak korlátlan távolságba kerülésének elvi lehetőségét: 

 
(3) Te kit hallottál, hogy szeretnének, ha megválasztanánk? 

                                                           
1 E cikk megírását az F 026658 sz. ifjúsági OTKA pályázat (1999-2002) és a Széchenyi 
Professzori Ösztöndíj (1999-2002) támogatta. 
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E tanulmányban a „távolba szakadt” szavak kapcsolatának feltárására igyek-
szem összpontosítani egy adott — látszólag lokális kapcsolatokra érzékeny — 
nyelvtani keretben. Nem célom a mondatátszövődési jelenségek általános 
vizsgálata sem a magyarban, sem általános nyelvészeti szemszögből (bár az angol 
„that-nyom szűrőről” (RIEMSDIJK és WILLIAMS 1986: 159–161) teszek majd 
említést); elfogadom É. Kissnek (1998) azt az állítását, hogy az (1-2) példákban 
bemutatott két alaptípus létezik; továbbá annak taglalásába sem kívánok 
belebocsátkozni, hogy mennyire helyesek a mondatátszövődéses példák. Azt az 
álláspontot foglalom el, hogy alapvetően grammatikus szerkezetekkel állunk 
szemben, tehát a nyelvtan bizonyos műveletei legitimálják őket, de „nehéz” 
műveletekről van szó, amelyeknek iterált használata hamar percepciós nehéz-
ségekhez (a „kísérleti” mondatok elfogadhatatlanságához) vezet. 

Az elemzési keret egy GASG nevű nyelvtan (Generatív/Általánosított Argu-
mentumszerkezet Grammatika), amelyet a Kamp-féle DRT diskurzusreprezen-
tációs elmélet (pl. VAN EIJCK és KAMP 1997) kompozicionálisan illeszkedő 
partneréül javasoltam (pl. ALBERTI 1999, 2000a) — miután az elmúlt évtizedek 
során kiderült, hogy a DRT sajátos (gyengén rendezett) szemantikai-pragmatikai 
reprezentációjához nem vagy csak nagyon erőltetett módon illeszthető hozzá egy 
(erősen hierarchizált) frázisstruktúrákon alapuló generatív nyelvtan. Maga a DRT 
a Frege—Montague-féle logikai hagyományon alapuló mondatszemantika kis 
diskurzusok precízen formalizált reprezentálására kiterjesztett változata, amely 
ígéretes jövő előtt áll nagyobb diskurzusok ábrázolásának, másfelől a 
(folyamatosan megújuló) teljes hallgatói információállapotnak a formalizált 
megjelenítése terén (ALBERTI 2000b). 

E tanulmány keretei között nem vállalhatom a logikai tradíciókból kifejlődő 
DRT diskurzuselmélet bemutatását, illetve összevetését az Officina Textologica 
hasábjain alapul vett szemiotikai ihletésű szövegelméletekkel. Sajnos, még a 
GASG nyelvtan elméleti igényességű leírásától is el kell tekintenem, az olvasót 
idézett cikkeimre utalva, illetve az azokban említett többi munkára. Két dolgot 
fogok megkísérelni: ismertetni fogom — még e pontban — a GASG lényegét, azt, 
hogy mennyiben hoz újat a többi generatív morfoszintaktikai irányzathoz képest, 
majd bemutatom a működését a Függelékben megadott két formalizált elemzés 
részletes kommentálása során (valljuk be: ürügyén) — e cikk 2. és 3. pontjában. 

A GASG „totálisan lexikalista” generatív nyelvészeti irányzatként határozható 
meg, amely megkísérli a végletekig fejleszteni azt a valamennyi jelentősebb 
generatív iskolára jellemző félévszázados tendenciát, miszerint a mondatalkotó 
szavak összeszerkesztéséhez szükséges információ egyre nagyobb hányada a 
(toldalékolt) szavak lexikai leírásában rejlik, nem az általános szintaktikai 
szabályokban. Ez a tendencia még a „chomskyánus” főirányzatban is uralkodóvá 
vált a Minimalista Program (pl. CHOMSKY 1995) megjelenésével, amelyben 
lényegében már csak két univerzális szintaktikai szabály maradt: a                            
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szomszédos elemeket összerakó, frázisstruktúra-építő Merge és az összetevőket 
új helyre illesztő — új frázisstruktúrákat létrehozó — Move; és ezeket is már 
inkább tekinthetjük egy nem-nyelvspecifikus „komputáció” lépéseinek, semmint 
a grammatikus szósorok generálásáért felelős klasszikus szintaktikai szabályok-
nak — a „felelősség” ugyanis a szavak lexikai jegyein nyugszik. Miután ebben a 
filozófiában a mozgatás „szükséges rosszként” jelenik meg, elkerülhetetlenségét 
pedig a grammatikaelméleti kutatások sem igazolták, nincs végső érv továbbá a 
közvetlen összetevők léte mellett sem, kutatásra érdemes egy olyan grammatikai 
struktúra, amelyben a mondatösszerakás Merge és Move nélkül, pusztán a be-
meneti (toldalékolt) szavak kompatibilitásának absztrakt igazolásán alapul, 
amelynek melléktermékeként felépül a mondat (diskurzus-) szemantikai repre-
zentációja, nem épül fel viszont semmiféle frázisstruktúra (mozgatásra pedig 
pláne nincsen szükség). A GASG kísérlet egy ilyen — immár csakis lexikonból 
hozott információs minták unifikálásán alapuló — nyelvtani struktúra megvaló-
sítására. 

Informálisan fogalmazva a GASG azon az ötleten alapul, hogy ha eléggé 
részletesen és célratörően leírjuk minden egyes toldalékolt szó esetében azt, hogy 
potenciális grammatikus mondatokban milyen más szavaknak kell előfordulni a 
környezetében (amelyeket ő keres, és/vagy amelyek őt keresik), akkor 
egyértelműen meghatározhatjuk, hogy adott bemeneti szógyűjteményből — amit 
Chomsky (1995) numerációként emleget — összerakható-e grammatikus mondat, 
vagy sem. 

A szavak „tiszta szintaktikai” (megelőzés és szomszédosság), valamint mor-
fológiai (esetrag, egyeztetési jegyek) információ alapján kereshetik egymást. Az 
(1) mondat megtiltom szava például hogy kötőszavas kötőmódos mellékmondattal 
szokott együtt járni, potenciális grammatikus mondatokban keres tehát egy hogy 
kötőszót, mégpedig „lehetőleg” maga mögött és saját szomszédságában, valamint 
egy kötőmódban álló időjeles igét. A szemtelenkedjetek ige pedig -vAl ragos 
alakban keresi egyik vonzatát. A grammatikus (4a) mondathoz képest e 
környezeti kritériumok kielégítetlensége miatt lesznek tehát rosszul formáltak a 
(4b-e) változatok: 

 
(4)a. Megtiltom, hogy szemtelenkedjetek Marival. 
    b. *Hogy megtiltom, szemtelenkedjetek Marival. 
    c. *Megtiltom, szemtelenkedjetek hogy Marival. 
    d. *Megtiltom, hogy szemtelenkedtek Marival. 
    e. *Megtiltom, hogy szemtelenkedjetek Mariba. 

 
Az (5) mondat viszont azt mutatja, hogy a hogy kötőszó sorrendi és szom-

szédossági viszonya a megtiltom igével vagy rosszul felismert összefüggésnek 
tekintendő, vagy általában kell a környezeti kritériumrendszer elemeit felülbírál-
hatónak tartanunk. 
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(5) Azt, hogy szemtelenkedjetek Marival, a legszigorúbban megtiltom. 
 
A generatív nyelvészeti tapasztalat az utóbbi felfogást sugallja, hiszen a meg-

tiltom hogy sorrend és szomszédosság megszegése semleges mondatban nem 
lehetséges; fenntarthatjuk-e viszont a semleges változat szórendjéről számot adó 
környezeti feltételeket anélkül, hogy mégiscsak mozgatáshoz folyamodnánk — 
megsértve ezzel a totális lexikalizmus eszméjét? A válasz szerencsére pozitív, az 
ötlet pedig tulajdonképpen megegyezik az optimalitáselméletek 
(ARCHANGELI—LANGENDOEN 1997) alapeszméjével: tekintsük úgy, hogy a 
környezeti feltételeknek a kézenfekvő „közvetlen” kielégítésén kívül lehetséges 
olyan — közvetettnek nevezhető — kielégítése is, amelynek során más, 
„magasabb rendű” (-nek definiált) környezeti feltételeket elégítünk ki. Mozgatás 
helyett tehát ügyesen kell meghatározni egy-egy feltétel kielégítésének mikéntjét. 

Az említett cikkeimben egy rangparamétereken alapuló technikát javasol-
tam. Mint az alábbi (6b-d) agrammatikus változatok világosan mutatják — 
összevetve (6a) kifogástalan mondatváltozataival, amelyeket a zárójelek alkal-
mazásával, illetve megnyitásával nyerhetünk — mind a névelő, mind a jelzők 
alapjában véve a hozzájuk tartozó főnévi fejet közvetlenül megelőző pozícióba 
törekednek.   

 
(6)a. Találkoztam egy (kedves (holland)) lánnyal. 
    b. *Egy találkoztam lánnyal.  *Találkoztam lánnyal egy. 
    c. *Találkoztam kedves egy lánnyal.  *Találkoztam egy lánnyal kedves. 
    d. *Találkoztam egy holland kedves lánnyal. 

 
Mindezen pozitív és negatív tényekről egyszerre számot adhatunk annak fel-

tételezésével, hogy mind a névelő, mind a tulajdonságot kifejező jelzői melléknév, 
mind pedig a nemzetiségre utaló melléknév megelőzi és szomszédos a főnévi 
elemmel, de a szomszédosságra vonatkozó három feltétel különböző rangokkal 
társul. A nemzetiséget kifejező jelző szomszédossági követelményét kell 
legmagasabb rangúnak tekintenünk, míg a névelőre vonatkozót kell a legalacso-
nyabb rangúnak, úgy kell tekintenünk továbbá, hogy egy szomszédossági köve-
telményt akkor elégítünk ki, ha az érintett két v és w szó közé csak olyanok 
kerülnek be, amelyek magasabb rangú szomszédossági követelménnyel kap-
csolódnak v-hez vagy w-hez  — vagy az imént definiált értelemben v és w közé 
legitim módon bekerült elemhez (rekurzivitás!). Az egy kedves holland lány 
szekvenciában tehát a holland lány szomszédossági kapcsolat közvetlenül 
kielégítést nyer, a kedves lány szomszédosságot azáltal teljesítettük, hogy csak a 
nemzetiségre utaló magas rangú jelzőt engedtük be az érintett szavak közé, és 
hasonlókat mondhatunk az egy lány szomszédossági követelmény közvetett 
kielégítéséről is. 
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Hasonló rangparaméteres technikával adhatunk számot az igekötő–ige sor-
rendről, amelynek informális bemutatásával szeretnénk lezárni a GASG nyelvtan 
alaptulajdonságait felvázoló szakaszt. Ezt majd két részletes mondatelemzés is-
mertetése fogja elmélyíteni a 2. és 3. pontban, legalábbis a releváns leírási terü-
leteken. Alább a (7) példa kínálja a szemléltető adatokat. 

 
(7)a. Megtiltom, hogy szemtelenkedjetek Marival. 
    b. *Tiltom meg, hogy szemtelenkedjetek Marival. 
    c. Én tiltom meg, hogy szemtelenkedjetek Marival. 
    d. *Meg én tiltom, hogy szemtelenkedjetek Marival. 

 
Az igekötős igét nyilván (pl. jelentéstani okok miatt) érdemes egyetlen lexikai 

egységnek tekinteni, amelynek azonban két külön említendő része van: az igekötő 
és az ige; az elkülönítést azért kell megtenni, mert többféle konfigurációban is 
elhelyezkedhetnek grammatikus mondatokban a (7a) és (7c) tanúsága szerint. A 
semlegesnek tartott (7a) változat mutatja az „alapkonfigurációt”, amelyben az 
igekötőnek közvetlenül meg kell előznie az igét. A követelmény leginkább 
lényegre tapintó megfogalmazását a hangtani sajátosságok bevonásával nyerjük, 
és így hangzik, legalábbis a szintakták kilencvenes évek eleji szóhasználatával (É. 
KISS 1992): az igekötőnek egy fonológiai szót kell alkotnia az igével; vagyis egy 
hangsúlytalan igét előzzön meg közvetlenül egy hangsúlyos igekötő (NB az ige 
hangsúlytalanságából kifolyólag veszíti el önállószó-jellegét). 

A (7b) változat tehát megszegi ezt a fonológiaiszó-kritériumot. Mi van azon-
ban a grammatikus (7c) mondatváltozattal? Fókuszos mondattal állunk szemben, 
és nyilván erre kell alapítani a megoldási javaslatot. Például a következőképpen, 
lényegében adaptálva É. Kiss (1992) szellemét a javaslat több pontján is: 
tekintsük magas rangú kritériumnak azt, hogy a fókusz-konstrukció két döntő 
pillére, az azonosító–kirekesztő jelentéstöbblettel felruházott elem (amelyet itt az 
én szó képvisel) és az alapmondat időjeles igéje alkosson (ebben a sorrendben és 
éppen a fenti értelemben) fonológiai szót. Amennyiben ez a kritérium magasabb 
rangú — és határozzuk meg így —, mint az igekötő–ige egységre vonatkozó, ak-
kor a fókuszos mondatban nem az igekötő fog fonológiai szót alkotni az igével; az 
utóbbi kapcsolatot pedig tekintsük közvetetten kielégítettnek azáltal, hogy az 
igével valami más — magasabb rangban — kíván fonológiai szóvá egyesülni.  

Ezek után azonban miért nem a (7d) változat lesz a grammatikus fókuszos 
mondat, ahol az igekötő legalább a megelőzési kritériumnak eleget tenne? A 
válasz egyik eleme az, hogy a fonológiai szóra vonatkozó kritériumot nem három 
feltételnek, hanem egyetlen összetett feltételnek tekintettük, amelyet úgy is 
maradéktalanul ki lehet elégíteni (közvetetten), ha az igével más alkot fonológiai 
szót az igekötő helyett. Másrészt azt kell még feltennünk, hogy van                         
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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egy alacsony rangú kritérium, amely szerint az igekötő is követi az igét, a 
vonzatokhoz hasonlóan. A (7a) szórendet ezek után az alakítja ki, hogy ezt a 
gyenge kritériumot az igekötő–ige fonológiai szóra vonatkozó (ellentétes tartalmú) 
erősebb feltétel kielégítésével kielégítettnek tekinthetjük; míg a rangbeli sorrend 
alapján a (7b) szórend kiesik. Amennyiben azonban az igekötő–ige fonológiai 
szóra vonatkozó kritérium csupán „üresen” teljesül, azaz lényegében 
semlegesítődik, immár nincs, ami felmentsen minket az ige–igekötő sorrendet 
előíró (amúgy gyenge) feltétel teljesítése alól (7c-d). 

A jelen cikk elsődleges témáját szemléltető (1-2) példák kapcsán az látszik a 
döntő problémának, hogy a régens–vonzat viszony (szintén) olyan, amelyet eset-
viszonyon és esetleges egyeztetésen kívül nyilván a szomszédosság és egy adott 
sorrend fejez ki, amint arról az alábbiakban bemutatott semleges szórend is tanús-
kodik: 

 
(8)a. Megmondtam, hogy megtiltom, hogy szemtelenkedjetek Marival. 
    b. Azt akarjuk, hogy Mari győzzön. 

 
Eközben a tárgyalt korlátlan távolság erősen ellentmondani látszik a szom-

szédossági követelménynek, és általában a GASG „lokális” jellegének, annak, 
hogy minden egyes szó maga keresi meg a lehetséges környezetét. Az elkövet-
kezendő szakaszokban arra fogok rámutatni, hogy egyrészt a rangparaméterek, 
másrészt az unifikációs kritériumillesztési technikába beleillő lánc típusú válto-
zók lehetővé teszik, hogy régens és vonzat a nagy távolság ellenére is egymás 
„környezetében” lévőként elemződhessen.  

 
2. Távolsági topikalizáció. Térjünk hát rá az alábbi (9a) pontban megismételt (1) 
mondat Függelékben közölt elemzésére, amelyet ehelyütt részletesen kommen-
tálok, folytatva ezzel a GASG nyelvtan alapvonásainak bemutatását is. 

 
(9)a. Marival megmondtam, hogy megtiltom, hogy szemtelenkedjetek. 
    b. <v1, [v2.2,  v2.1],  v3, [v4.2, v4.1], v5, v6> 

 
A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 négykomponensű formulahalmazok képviselik 

azokat a lexikai egységeket, amelyek „numerációjából” megpróbáljuk összerakni 
a (9a) mondatot, pontosabban a (9b) intonált szósort, ahol a v1 elem a Marival 
szóra utal, a v2.2 a meg igekötőre stb., sorrendjük a vizsgált szórendet mutatja, a 
[v, w] jelölés pedig azt fejezi ki, hogy a (hangsúlyos) v elem egy fonológiai szót 
alkot a (hangsúlytalan) w elemmel. A generatív nyelvészet metodológiájában 
alapvető grammatikalitási kérdés tehát úgy fogalmazódik meg, hogy a megadott 
lexikai egységek környezeti követelményei alapján összerakható-e a (9b)-ben 
megadott módon intonált toldalékolt szósor. Ha igen, azzal igazoltuk, hogy a (9b) 
hangalak egy grammatikus magyar mondathoz tartozik.                                            
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Ha nem, akkor a helyzet bonyolultabb, ugyanis újabb numerációkkal kellene 
próbálkozni a grammatikalitási kérdés eldöntéséhez. 

Először tanulmányozzuk a viszonylag egyszerű felépítésű 1 lexikai egységen, 
hogy egy szó milyen módon keresi lehetséges környezetét potenciális gram-
matikus mondatokban, illetve hogy őt magát milyen módon találhatják meg más 
szavak. Az említett négy komponens közül az első azt közli, hogy a 1 lexikai 
egység olyan mondatok felépítésében vehet részt, amelyben megtalálható a 
Marival toldalékolt szó, a második komponens formulái pedig megadják, hogy 
milyen „materiális” környezetben kell álljon e hangalak. Az őt keresők számára 
jelent(het) információt az, hogy a v1 ún. sajátszó egy főnév, azon belül pedig 
tulajdonnév („n.pname(v1)”), határozott referencialitást hordoz („ref.def(v1)”), 
és egyes szám harmadik személyű („3.sg(v1)”). A második komponens utolsó 
formulája már egy környezeti szóról (is) rendelkezik a nagybetűs V1 kapcsán: 
legyen a v1 sajátszó eszközhatározós esetű argumentuma e keresett V1 szónak. 
Nyilván V1 szerepét a tárgyalt (9a) mondatban a szemtelenkedjetek szó játszhatja 
el — amely pedig éppen egy instrumentálisszal megjelölt argumentumot keres. 
(NB régens és vonzat kölcsönösen keresi egymást, ez a viszony kétoldalú, nem 
úgy, mint például a szabadon megjelenő jelző egyoldalú „vágyódása” egy főnévi 
„fejre”.) Itt jegyezzük meg, hogy a formulákban angol nyelvű szavakat és 
rövidítéseket használunk, így elkülönítve a vizsgált tárgynyelvet a leíró nyelvtől. 
Az  szimbólum pedig egy nem számszerűsített rangparaméterre utal (a tárgyalt 
formulában is, és mindenütt másutt is), amely — emlékeztetek rá — azt a célt 
szolgálja, hogy a formula kielégítését más („rangosabb”) formulák kielégítésétől 
tehessük függővé. A sok  arra utal, hogy elvileg bármely környezeti feltétel 
esetében érdemesnek gondolom fenntartani a „közvetett” kielégítés lehetőségét. 
(Mindez úgy értendő, hogy egy reménybeli deskriptíve adekvát GASG nyelv-
tanban a nyelvésznek minden egyes paraméterértéket számszerűen meg kell adnia. 
Nyilván a jelen cikkben csupán a releváns paraméterek viszonylagos sorrendjét 
érdemes meghatározni a megfigyelési adekvátság szintjén.) 

A harmadik komponens a lexikai egység (diskurzus-) szemantikai leírását adja 
meg: azt az alulspecifikált DRS-részletet, amellyel az adott lexikai egység 
hozzájárul a mondategészhez tartozó diskurzusreprezentációs struktúrához. Saj-
nos, e témakörben a jelen cikk csupán néhány motiválatlan közlést tud nyújtani. A 
tárgyalt sor formulái azt fejezik ki, hogy egy x1 (ideiglenes) jelölésű referens egy 
Mari nevű személyre utal, ugyanőróla pedig kell szólnia a mondat alapján egy Q1 
környezeti predikátumnak is; az egyelőre ismeretlen predikátum által leírt 
szituáció ismeretlen ROLE1 tematikus szerepét kell az x1 referensnek betöltenie, 
ahol — a negyedik komponens közlése szerint — a ROLE1 tematikus szerepnek 
kompatibilisnek kell lennie az eszközhatározós esettel. 

Ez a negyedik komponens teremti meg egyébként a kapcsolatot a lexikai 
egység mint (Saussure—Pollard-féle) jel formai (morfoszintaktikai-fonológiai) 
és tartalmi (diskurzus-szemantikai) oldala között. A v1 sajátszóhoz a „Mari (-val 



Távolsági kapcsolatok kezelése egy totálisan lexikális grammatikában 

 95 
 

azonos)” predikátum társul, a V1 környezeti szóhoz pedig a szemantikai leírásban 
szereplő Q1 környezeti predikátum. Itt jegyzendő meg, hogy a környezeti 
szavakat, illetve környezeti predikátumokat a Prolog-hagyomány miatt (ld. pl. 
MÁRKUSZ 1988) jelöljük nagybetűvel, mivel változó típusú elemekként funkcio-
nálnak a formulákban, szemben a konstans szerepű, kisbetűvel jelölt sajátsza-
vakkal és sajátpredikátumokkal. 

Másodiknak a 6 lexikai egységet látszik érdemesnek szemügyre venni, hogy 
fokozatosan tegyük ki magunkat a bonyodalmaknak. Sajátszava a v6-tal jelölt 
szemtelenkedjetek jelen idejű, kötőmódú intranzitív ige (ld. a 6 formulacsoport 
2. sorát) — nyilván a megtiltom ige keres ilyet tárgyi mellékmondata számára. A 
szemtelenkedjetek viszont -vAl ragos vonzatot — főnévi elemet — keres 
(„arg.inst(,V6.11,v6)”). Mint az alábbi, semlegesen értelmezendő és hang-
súlyozandó (10) mondatvariációk mutatják, 

 
(10) *Péter szemtelenkedett lánnyal.  (v.ö.  Péter szemtelenkedett egy/a lánnyal.) 

 
a szereplőt, akivel szemtelenkednek, (alaphelyzetben) nem egyszerűen egy 

főnévi kifejezés (NP Szabolcsinál (1992)), hanem egy determináns körül 
kibontakozó kifejezés írja le (DP = [DP ... D NP] az említett szerző javaslata 
alapján). Ennek egyik pillére a már említett  V6.11 környezeti szóként megjelölt 
főnévi elem, másik pillére pedig a V6.12-vel jelölt referencialitást hordozó elem, 
amely tipikusan egy névelő lehet. 6 leírásának 4. sora azt közli, hogy a névelő 
szerepű elemnek meg kell előznie („prec(ede)”) a főnévi elemet, és szom-
szédosnak kell lennie vele („adj(a)c(ent)”), és teljesüljön ugyanez az igei régens 
és adott vonzatának viszonylatában is. A Marival vonzatkifejezés ez utóbbi 
feltételpárt közvetlenül nem elégíti ki (nyilván a távolsági topikalizáció miatt). 
Probléma adódik azonban abból is, hogy a mondat nem egy a lánnyal jellegű 
vonzatot tartalmaz, nem válik tehát külön a referencialitást hordozó kifejezés a 
főnévi elemtől. Másképpen megfogalmazva, a tulajdonnév már egymagában 
teljes DP-t képes alkotni. A GASG technikájával ezt a helyzetet úgy lehet 
megragadni, hogy a V6.11 és a V6.12 környezeti szavakat egyaránt a v1 
sajátszóval azonosítjuk majd; a referenciális elem és a főnévi elem között elvárt 
megelőzési és szomszédossági relációt pedig ezek szerint reflexívnek kell 
definiálni („prec(w,w)”, „adjc(w,w)”). 

Mi a helyzet a szemtelenkedjetek ige alanyával? Az adott lexikai leírásnál 
figyelembe vettük a magyar nyelvnek azt a tulajdonságát, amit a transzformációs 
generatív keretben úgy fejeznek ki, hogy bizonyos vonzathelyeket hangalakot 
nem öltő névmási elem (pro) is betölthet. A GASG keretben nem szükséges ilyen 
üres morfoszintaktikai képződménnyel számolnunk, hanem elégséges rábíznunk a 
szemantikai komponensre annak megjelenítését, hogy a behave–impolitely 
predikátumnak youpl ‘ti’ az alanya. Ezzel már át is tértünk a 6 leírásának 5. 
sorában közölt szemantikai komponensre, ami azt rögzíti még,                               
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hogy akivel szemtelenkedtek (X6.1 referens típusú változó), arról egy Q6.1 állítás 
is várható potenciális mondatokban, amely a főnévi elem tartalmát fejezi ki (erről 
már a 4. komponens beszél). 

Folytassuk a sort a 2 jelölésű lexikai leírás tárgyalásával, amelynek az az 
újdonsága, hogy két sajátszó tartozik hozzá potenciális mondatokban: a meg 
igekötő (v2.2) és a mondtam (v2.1) ige, melyeknek egymáshoz viszonyított elhe-
lyezkedéséről is szólnak kritériumok. A második komponens első néhány formu-
lája a következőket deklarálja: a v2.1 igető finit, ezen belül múlt idejű és kijelentő 
módú, a v2.2 sajátszó pedig egy igekötő, amely (lehetőség szerint) fonológiai szót 
alkot az igetővel (igekötő–igető sorrendben); miközben az igekötőt 
vonzatszerűnek is lehet tekinteni, amin azt a követelményt értjük, hogy kövesse az 
igét közvetlenül. Ezt a ellentmondásos követelményrendszert az 1. szakasz végén 
már megtárgyaltuk: a fonológiai szóról szóló követelmény -paramétere 
magasabb rangú, ezért jó az, hogy a (9b) mondatforma közvetlenül kielégíti 
(„[v2.2, v2.1]”). 

Ami a meg-mondtam ige vonzatait illeti, van egy E1 alanya, amely önállóan 
csak a szemantikában jelenítendő meg (az ‘i’ kifejezés utal a beszélő referensére). 
Másik vonzata pedig egy alárendelt mellékmondat lehet, amelynek — akárcsak a 
DP-nek — két tartópillérére érdemes hivatkoznunk: a finit mellékmondat „lelkét” 
jelentő igére (V2.21 környezeti szó), amely az igei sajátszó sajátos „finit” 
argumentumának tekinthető, valamint az alárendelést realizáló kötőszóra — amit 
Szabolcsi (1992) éppen a főnévi kifejezés determináló elemével hoz párhuzamba. 
A leírás második komponensének utolsó sora azt deklarálja, hogy a mellékmondat 
kötőszói pillére előzze meg (lehetőleg közvetlenül) az igei pillért, maga a 
mondtam sajátszó pedig szintén előzze meg közvetlenül ezt az igei pillért. Az  
rangparaméterek megfelelő beállítása mellett nyílván meghatározhatjuk a helyes 
(semleges) ...mondtam hogy ... tiltom sorrendet, amelynek szomszédossági 
viszonyaiba beleszólhatnak (megfelelő rangparaméterek mellett) további elemek 
is (pl. Megmondtam nektek, hogy mindenkinek meg-tiltom...). 

A szemantikai reprezentációhoz ez a lexikai elem egyrészt annak kifejezésével 
járul hozzá, hogy „én” valamit megmondtam (‘said’). A „mondanivaló” referense 
pedig az alárendelt finit igének megfeleltetett Q2.2 predikátumnak nem alanyi 
(„aki megtilt vmit”), nem tárgyi („amit megtilt”), hanem davidsoniánus (avagy 
„szituációs”) argumentuma lesz („az a tény maga, hogy megtiltom, hogy 
szemtelenkedjetek”). 

A lexikai egység negyedik komponensének megfeleltetési relációi körében az 
jelent újdonságot az eddigiekhez képest, hogy a said predikátumhoz a magyarban 
igető és igekötő is társul, de megkülönböztethető módon („corr.stem”: tőként, 
„corr.vpref”: sajátos prefixumként). Ezt jó számon tartani, mert például a fog 
segédige egy igekötő + igenév felépítésű vonzatpilléréhez úgy viszonyul, hogy 
közéjük áll: pl. meg fogom mondani, míg más régensek másképpen                
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rendezik el magukhoz képest az ilyen kéttagú képződményt: pl. utálom 
megmondani, *meg utálom mondani. 

A meg-tiltom lexikai egysége (4) szerencsére kísértetiesen emlékeztet az 
imént tárgyalt 2-re. Szintén egy igetői (v4.1) és egy igekötői (v4.2) sajátszó 
tartozik hozzá, amelyek a fordított sorrendben fonológiai szót kell alkossanak 
(„[v4.2, v4.1]”), bár egy gyengébb feltétel az ige–igekötő „vonzatszerű” sor-
rendről is szól. Az alanyi vonzat csak a szemantikában jelenik meg (‘i’), a másik 
vonzat pedig egy alárendelt mellékmondat, amelynek egyik pillére a kötőszó 
(V4.22), másik pillére pedig a mellékmondat „lelkét” jelentő finit ige (V4.21), 
előírtan kötőmódban. A szemantikai rész egyrészt azt közli, hogy „én” megtiltok 
egy X4.2 referensű dolgot, másrészt azt, hogy X4.2 davidsoniánus argumentuma 
a V4.21 környezeti szóhoz tartozó Q4.2 környezeti predikátumnak (a szemte-
lenkedés maga lesz megtiltva, nem a szemtelenkedő vagy akivel szemtelenked-
nek). 

A két kötőszó leírása (3, 5) ugyanazon lexikai egység két (izomorf) 
példánya. A ‘that’ kifejezés arra utal, hogy a sajátszó egy alárendelő kötőszó. Azt 
a tényt pedig, hogy egy alárendelő kötőszó finit mellékmondatot vezet be, a 
GASG nyelvtanban a mellékmondat időjeles igei elemére mint környezeti szóra 
való hivatkozással ragadhatjuk meg (V3, illetve V5). A finit ige „lehetőleg” 
közvetlenül kövesse a kötőszói sajátszót, ahogyan ugyanezt a 2 és 4 lexikai 
leírásban is rögzítettük. Ami a hogy szemantikai hozadékát illeti, a DRT keretei 
között ezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy bevezet a diskurzusba egy (szituációra 
utaló) szereplőt (referenst), ami aztán davidsoniánus argumentumául szolgál a 
környezeti szóhoz tartozó környezeti predikátumnak. 

Az eddig tárgyalt hat lexikai egységből a (11a) alatt megismételt (8a) 
mondatváltozatot lehetne összeállítani a szóban forgó (11d) = (9a) = (1) helyett. 

 
(11)a. Megmondtam, hogy megtiltom, hogy szemtelenkedjetek Marival. 
      b. Megmondtam, hogy megtiltom, hogy Marival szemtelenkedjetek. 
      c. Megmondtam, hogy Marival megtiltom, hogy szemtelenkedjetek. 
      d. Marival megmondtam, hogy megtiltom, hogy szemtelenkedjetek. 

 
Hogyan lehetne hát számot adni ennek a szórendnek a (viszonylagos) gram-

matikalitásáról? Ismét támaszkodhatunk a transzformációs generatív keretben 
megszületett ötletre (É. KISS 1998), miszerint a Marival mélyen beágyazott 
vonzat főmondati topik pozícióban áll; csupán az a kérdés, hogy a topik fogalmát 
hogyan lehetne megragadni egy totálisan lexikalista nyelvtanban. Azt kell 
észrevenni, hogy a topiknak kiemelt összetevő és a befogadó főmondat között egy 
önálló hangalakot nem öltő „operátor” teremt kapcsolatot. A GASG-ben egy ilyen 
elemet olyan lexikai egység segítségével lehetne leírni, amelynek éppúgy nem 
egy sajátszava van, mint az igekötős igéknek, de nem több sajátszavuk van, 
hanem nulla. Ettől még a morfoszintaktikai leírás — a lexikai                             
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egység második komponense — nem marad üres, hiszen a környezeti szavakról és 
azok egymáshoz képest elfoglalt helyzetéről is lehet rendelkezni. 

A Függelékben 0 jelöléssel közölt lexikai egység tehát a topik operátor 
megjelenítője. Első komponense üres, hiszen sajátszava nincs. Második kompo-
nensének formulái három környezeti szóról adnak kritériumokat: a topiknak 
kiemelt — általában kötelezően referenciálisnak, sőt specifikusnak tartott — 
kifejezés két pilléréről, a V0.11 főnévi elemről és a V0.12 determináló elemről, 
továbbá a befogadó (fő-) mondat tartópillérének tekinthető időjeles igéről (V0.2). 
A morfoszintaktikai leírás első három formulája azt közli, hogy V0.11 a V0.2 
igéhez — illetve az általa kijelölt mondatszinthez — tartozó topik operátor, ahol 
V0.2 egy időjeles elem, V0.11 pedig egy főnévi elem; majd a komponens utolsó 
öt formulája azt rögzíti, hogy szerepet játszik még a „topik konstrukcióban” egy 
V0.12 specifikus referenciájú elem, amely (lehetőség szerint) közvetlenül 
megelőzi a főnévi elemet, amely utóbbi (magas rang mellett!) közvetlenül 
megelőzi az időjeles elemet. Előrebocsáthatjuk: a Marival szó egymaga játssza el 
a determináló elem és a főnévi elem szerepét is, míg az időjeles elem szerepére a 
mondtam szót (v2.1) választhatjuk, amennyiben a (11d) mondathoz akarunk 
eljutni; v6, illetve v4.1 is eljátszhatja azonban az időjeles ige szerepét, ami által a 
(11b), illetve a (11c) mondat levezetéséhez jutunk el (ezeket gondosan 
megválasztott hangsúlyozással grammatikus mondatoknak ítélem). 

A végére tartogattam a jelen cikk szempontjából legérdekesebb morfoszin-
taktikai formula tárgyalását, amelyet fontosságára való tekintettel (12) számo-
zással ide is idézek: 

 
(12) [arg.fin]N.CONST0(, V0.11, V0.2) 

 
A formula azt mondja, hogy a V0.2 igének egy szám típusú változó (N) által 

megjelölt hosszúságú arg.fin.arg.fin...arg.fin lánca által kijelölt környezeti szóhoz 
a V0.11 főnévi elem valamilyen CONST0 összetevőként járul, ahol ez utóbbi 
változónak az értéke valamilyen argumentumtípus megnevezése lehet, vagy pedig 
az adj(unktum) (szabad határozó) címke. A (11d) = (1) mondatot akkor nyerjük, 
ha a változó típusú elemek az alábbi (13a) példában mutatott módon 
unifikálódnak megfelelő típusú konstansokkal, míg a (13b,c) unifikációval a 
(11b,c) mondatokat nyerjük: 

 
(13)a. [arg.fin]2.arg.inst(v1, v2.1)   (11d) = (9a) = (1)     (N=2) 
      b. arg.inst(v1, v6)   (11b)   (N=0) 
      c. arg.fin.arg.inst(v1, v4.1)   (11c)   (N=1) 

 
A (meg-) mondtam igének ugyanis a (meg-) tiltom ige a finit argumentuma 

(illetve az általa „tartott” mellékmondat), annak pedig a szemtelenkedjetek ige a 
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finit argumentuma; végül a Marival elem ez utóbbihoz tartozik instrumentálisszal 
megjelölt vonzatként.  

Ahogy a szomszédossági követelmény közvetett kielégítésének az ellenőrzése 
is rekurzív eljárással történik, mint céloztunk rá az 1. szakaszban, ugyanúgy a 
(12)-ben bemutatott lánc típusú változó unifikálása mögött is rekurzív eljárás 
rejlik (MÁRKUSZ 1988), ami semmi speciálisat nem jelent az unifikációs technika 
számára. Hatása azonban fontos: a látszólag lokális szó-környezeteken keresgélő 
GASG-„komputációt” tetszőleges számú tagmondathatáron túlnyúló kereső 
kapacitással ruházza fel. A távoli kapcsolatokra persze nyilván lassan találna rá a 
gyakorlatban egy elemző rendszer — ez a tény azonban kézenfekvő módon 
párhuzamba állítható azzal, hogy a humán hallgató is nehezen fogja fel az ilyen 
mondatokat. 

A lánchossz megválasztása tehát többféleképpen is lehetséges, így a 0 
lexikai egységgel kiegészített numeráció alapján többféle mondat grammatikus 
mivoltát is igazolhatjuk; ezekhez azonban finoman eltérő szemantikai reprezen-
táció fog társulni. A 0 lexikai leírás szemantikai komponensében szereplő N 
szám ugyanis a morfoszintaktikai jellemzésben beállított N-értéket fogja örökölni, 
az about relációban szereplő X0 referensről tehát az N-től függően meghatározott 
V0.2 környezeti szóhoz társuló Q0.2 környezeti predikátum fog állítást tenni, 
végeredményben így: 

 
(14)a. N=2 Ami Marit illeti, megmondtam, hogy megtiltom, hogy szemtelenkedjetek 

vele. 
     b. N=0 Megmondtam, hogy megtiltom, hogy Marival szemtelenkedjetek. 
     c. N=1 Megmondtam, hogy ami Marit illeti, megtiltom, hogy szemtelenkedjetek 

vele. 
 
Egy csoport lexikai egységnek a bemeneti numerációba való beválogatását 

követően kezdhetjük meg azt az unifikációs eljárást, amelynek során ezek az 
egységek keresik egymást, azaz azt, hogy egymás környezeti feltételeit mara-
déktalanul kielégítik-e, sajátszavaiknak egy adott elrendezéséhez képest (ld. pl. 
(9b)). Utalunk rá ismét, hogy egy környezeti feltétel kielégítése definíciófüggő: 
nemcsak a sajátszavak adott sorozatához képest lehet „közvetetten” kielégíteni 
egy feltételt, hanem lehet más (magasabb rangú) feltételek kielégítésétől is 
függővé tenni („közvetett kielégítés”). Az általános unifikációs eljárás során a 
környezeti szavakat sajátszavakkal kell azonosítani, a környezeti predikátumokat 
sajátpredikátumokkal, a változó típusú referenseket pedig konstans referensekkel. 

A Függelékben megadott elemzéshez tartozó táblázat azt mutatja be, hogy a 
kiválasztott hét lexikai egység változó típusú elemeit milyen (megfelelő típusú) 
konstansokkal lehetett unifikálni a megadott kritériumok alapján, azokat 
(legalább közvetetten) kielégítve. Bizonyos azonosítási lehetőségekre már az 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
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eddigi tárgyalás során is céloztam, ezeket érdemes ezen a ponton az olvasónak 
most kikeresni a táblázatból. Részletes ismertetésbe nem kívánok belebocsát-
kozni, néhány fontos részlet kapcsán azonban megpróbálom felvázolni a 
lényeget. 

A Marival (v1) sajátszóra rátalál egyrészt a szemtelenkedjetek megfelelő 
esetragú vonzata determinánsostul (V6.11, V6.12), valamint a topikalizált DP két 
pillére (V0.11, V0.12), nyilván a (9b)-ben vizsgált mondatéli pozíció jóvoltából 
(ami 0 leírásában egy kellőképpen magas  rangparaméternek köszönhető). A 
mondtam (v2.1) sajátszóval a topik lexikai egységében felidézett időjeles elem 
azonosítandó (V0.2), ami meghatározza a topikalizált elemet befogadó 
tagmondatszintet. A két hogy kötőszóra (v3, v5) a két igekötős ige talál rá. A 
tiltom (v4.1) sajátszóban a megmondtam ige is (V2.21), illetve az egyik hogy 
kötőszó is (V3) felismerheti a hozzátartozó mellékmondat időjeles tartópillérét. A 
szemtelenkedjetek ige pedig (v6) régense a Marival kifejezésnek (V1) (bár 
sorrendjük ezt nem (illetve „közvetetten”) igazolja), továbbá tartópillére a 
megtiltom és a második hogy (közös) mellékmondatának. 

Ezen összefüggések alapján a szemantikai oldalon azonosulni fog a topikot 
befogadó tagmondat régensi predikátuma (Q0.2) a 2 said sajátpredikátumával, a 
„megmondott” cselekvés (Q2.2) és az első kötőszó által bevezetett mellékmondat 
állítmánya (Q3) a 4 tiltást közlő sajátpredikátumával (prohibit), és hasonló 
módon találnak rá környezeti predikátumok a szemtelenkedést kifejező, 6-ban 
sajátpredikátumként szereplő konstansra. Végül a Marival való azonosságot 
kifejező 1-beli sajátpredikátum egyrészt a topikba kiemelt szereplőről szóló 
állítással unifikálódik (Q0.1), másrészt pedig a szemtelenkedést elszenvedő 
személyről szóló főnévi állítással (Q6.1). A referensek körében ezek után már 
determináltan adódik a táblázatban közölt particionálás — amelynek minden 
osztályában egy-egy konstans típusú elem található (ami a szavak és 
predikátumok körében is így van). 

A teljes mondathoz tartozó diskurzusreprezentációt a lexikai egységek har-
madik komponensében megadott alulspecifikált részleges DRS-ek unifikációból 
adódó specifikálása és összerakása szolgáltatja. A bemutatott struktúra egyik 
szereplője az x1 referens, akit Marinak hívnak, vele szemtelenkednek, és róla szól 
a teljes állítás. A másik szereplő maga a beszélő (‘i’), aki elmondott valamit, és 
megtiltott valamit a részformulák tanúsága szerint. A szemtelenkedők a ti 
megnevezést kapják. Végül egy x3 és egy x5 referens utal bizonyos tényállásokra: 
arra, amit a beszélő megmondott, és ami egyszersmind egy tiltásról szól, illetve 
arra, amit a beszélő megtiltott: a Marival való szemtelenkedést. 

 
3. Hosszú „operátorkiemelés”. Ebben a szakaszban a távolsági kapcsolatoknak 
a (2) mondat által illusztrált (alább (15a)), az 1. szakaszban röviden jellemzett 
másik típusát fogjuk tárgyalni, a Függelékben megadott második formalizált 
elemzés kommentálása kapcsán. Annyit előrebocsátunk, hogy míg a távolsági 
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topikalizáció esetében a topik operátor lexikai egységének tulajdonítottuk az 
egymástól távol lévő régens és vonzat kapcsolatának a megteremtését, addig a 
hosszú „operátorkiemelés” esetében egy különleges igeosztály tagjainak tulaj-
donítjuk ezt a képességet; és természetesen a GASG keretében nem valamilyen 
kifejezés „kiemelésén” alapul az elemzés, hanem (a primér szinten) ellentmondó 
kritériumok összeegyeztetésén. 
 
(15)a. Marit akarjuk, hogy győzzön. 
      b. <[v1, v2],  v3,  v4> 

 
A Marit szóhoz tartozó lexikai egység (1 a második elemzésben) nagy 

mértékben megegyezik az első elemzésben a Marival szóhoz rendelt leírással. Itt 
jegyezzük meg, hogy egy tényleges GASG-lexikon összeállítása során nyilván 
olyan öröklődési hálózatba kellene rendezni a lexikai egységeket, amelyben a 
közös vonásokat magasabb hálózati szinteken elhelyezett metaleírások rögzítik.  

A Marit sajátszava is tulajdonnév, definit referencialitást hordoz, E/3, és argu-
mentumként kapcsolódik egy környezetében keresett V1 régenshez; a különbség 
annyi, hogy ezúttal a sajátszó akkuzatívusszal megjelölt vonzat. A szemantikai 
különbség annyi, hogy nyilván más (tematikus) szerepek kompatibilisek az 
akkuzatívusszal, mint az instrumentálisszal („comp(acc, ROLE1)”) — ennek 
részleteibe azonban nem kívánunk ehelyütt belebocsátkozni. 

A hogy lexikai tétele nyilván nem más, mint egy újabb példánya az első 
elemzésben bemutatott két kötőszóénak. Emlékezzünk a lényegre: a hogy egy 
mellékmondatot keres, pontosabban annak tartópillérét, az időjeles elemet (V3). 

A győzzön lexikai egysége (3) leginkább a szemtelenkedjetek leírására 
emlékeztet. A sajátszó (v4) jelen idejű, kötőmódú, intranzitív ige. Ezúttal azonban 
nem azt a lexikai változatot tekintjük, amelyik rejtett alanyos mondatok 
összeállításához szükséges (ha netalán ilyet választottunk volna a numerációba, 
akkor a fenti (15b) mondatalakzat „igazolásának” egy sikertelen kísérletéről 
volna szó, ami természetesen nem zárja ki egy sikeres „igazolás” lehetőségét, 
ügyesebben összeállított numeráció esetén). DP kategóriájú alannyal számolunk 
tehát (SZABOLCSI 1992), mivel a  

 
(16) Lány győzött. 

 
szósor semleges mondatként nem is intonálható és értelmezhető, csupán 

fókuszos mondatként — ez utóbbi esetben viszont a fókuszosság teszi lehetővé az 
alanyi pozíció csupasz főnévvel való betöltését (ld. ALBERTI 1997; a jelen 
cikkben azonban nem kívánjuk e jelenséget kezelni a fókusz lexikai leírása során). 
A V4.11 és V4.12 környezeti szavak az alanyi DP két pillérét képviselik: az E/3, 
nominatívuszban álló főnévi elemet, illetve a referencialitást nyújtó determinánsi 
elemet, amelyekről azt is lehet tudni, hogy a determinánsi elem                 
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„lehetőleg” közvetlenül megelőzi a főnévi elemet, amely (illetve az általa képviselt 
főnévi egység) „lehetőleg” közvetlenül megelőzi a sajátszót, azaz igei régensét — 
tekintettel alanyi/ágensi jellegére. A szemantika egyszerű: aki győz (X4.1), arról 
tesz állítást a V4.11 főnévi elemnek megfelelő Q4.1 környezeti predikátum. 

Előrepillantva az unifikációs eljárásra, gondot szimatolhatunk a győzzön 
alanyának esetmegjelölése ügyében. Nem nominatívuszban áll ugyanis a „győz-
tes”, hanem tárgyesetben (Marit). Talán kiderült az eddigiekből, hogy a helyzetet 
az oldhatja meg, ha az érintett főnévi elemmel kapcsolatban valahol olyan lexikai 
követelmény is megfogalmazódik — mégpedig magas ranggal —, hogy legyen az 
esete akkuzatívusz. Állításunk az, hogy ez a követelmény az akar ige (egy 
bizonyos változatának) lexikai sajátossága; és néhány hasonszőrű ige létezik még 
(bár a konstrukció kétségtelenül mindegyik ige esetében az elfogadhatóság 
határán mozog): 

 
(17)a. ?Jánost is szeretnénk, ha velünk jönne. 
      b. ?János Marit mondta/hallotta/gondolta, hogy megnyerte a versenyt. 

 
Ezzel már át is tértünk az akarjuk lexikai egységére (2). A sajátszó (v2) jelen 

idejű, kijelentő módú tranzitív ige. És az erre vonatkozó formulák után egy V2.21 
tárgyesetben álló, harmadik személyű, főnévi jellegű környezeti szó leírása 
következik, amelyet egy határozott referencialitású V2.22 környezeti szó előz 
meg közvetlenül. Egy tárgyi DP-ről van tehát szó, amelynek megjósolt helye az 
igei sajátszó után van, és mindenképpen (valamilyen) operátorként kapcsolódik 
ahhoz („op(, V2.21, v2)”); ugyanis követjük É. Kiss (1998) elemzését, amely 
szerint csakis operátoros helyzetben állhat a szóban forgó tárgy (18a): 

 
(18)a. *Nagyon akarjuk Marit, hogy győzzön 
      b. *Marit akarjuk azt, hogy győzzön. 
      c. Nagyon akarjuk azt, hogy Mari győzzön. 
 

(18b) a konstrukció másik jellegzetességét szemlélteti: tilos az alárendelt 
mellékmondatot utalószóval bevezetni (vö. (18c)). A lexikai egység leírásában 
könnyű ezt a tényt érvényesíteni: csak a hogy kötőszói pillérre (V2.32) és a mel-
lékmondat kötőmódú finit régensére (V2.31) szabad utalni. Ezek éppen ilyen 
sorrendben, és az akarjuk sajátszó után kell, hogy álljanak. 

A jelenség mutat némi analógiát az angol „that-nyom szűrő” (RIEMSDIJK és 
WILLIAMS 1986: 159) jelenségével, amit alább a (19) példasor szemléltet: 

 
(19)a. Who do you think (*that) saw Bill? 
       ki  segédige te gondol hogy látta Bill 
      ‘Mit gondolsz, ki látta Billt?’ 
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       b. Who do you think (that) Bill saw? 
         ki  segédige te gondol hogy Bill látta 
       ‘Mit gondolsz, kit látott Bill?’ 

 
A lényeg az, hogy egy mellékmondat alanyi kérdőszava — ellentétben a 

nem-alanyi kérdőszóval — csak akkor jelenhet meg a főmondat élén, ha a 
mellékmondatot bevezető that kötőszó hiányzik. Nyilván a fent idézett mű 
transzformációs generatív keretében a jelenségről úgy lehet számot adni, hogy azt 
mondjuk: a mellékmondat alanyi pozíciójából induló kérdőszónak át kell 
haladnia a kötőszói pozíción vagy egy szomszédos pozíción (mert túl nagyot nem 
ugorhat), ezt viszont a kötőszói pozíció betöltött helyzete megakadályozza (nem 
„fér” ott át a felfelé mozgó kérdőszó). 

Az analógia abban áll, hogy a magyarban is van egy elem — történetesen az 
utalószó —, amelynek jelenléte megakadályozza egy mellékmondati szereplő 
megjelenését egy főmondati operátorpozícióban (18b).  

Vegyük észre, hogy sem a magyar konstrukciónak, sem a némileg hasonló 
jellegű angol konstrukciónak a magyarázata nem igényel mozgatást, „szűk 
helyekre” való hivatkozást. A GASG keretében egyszerűen le kell írni az érintett 
főmondati igeosztály lexikai jellemzésében azokat a körülményeket, amelyeknek 
a fennállása esetén bizonyos elemek (utalószó vagy kötőszó) nem jelenhetnek 
meg, és ezután már csak arra kell figyelni, hogy az adott leírásokban ne történjen 
utalás ezekre az elemekre, míg más lexikai leírásokban történjen. Például az akar 
ige (18c)-ben bemutatott lexikai változatában legyen egy környezeti szó az azt 
utalószó számára! Ugyanígy a think igének is legyen egy olyan lexikai leírása, 
amelyben that kötőszói pillérrel ellátott mellékmondat kerestetik, viszont 
deklaráltassék, hogy ebben a mellékmondatban nem tölthet be alanyi szerepet a 
think tárgyával unifikálandó környezeti szó! 

Visszatérve 2 tárgyalására és azon belül is a morfoszintaktikai feltételek 
tüzetes vizsgálatára, a potenciális mellékmondatot kell most szemügyre vennünk. 
Tilos tehát utalószói pillérrel rendelkeznie — amit tekinthetünk az adott lexikai 
változat felismerését megkönnyítő nyelvi segítségnek —, kötelezően van viszont 
kötőszói pillére (V2.32), a mellékmondatot „tartó” (V2.31) finit elemnek pedig 
kötőmódban kell állnia. Az akarjuk, a kötőszó és a mellékmondati állítmány 
sorrendje pedig „lehetőleg” legyen éppen az említett. Ilyen feltételegyüttessel már 
a 2. szakaszban is találkoztunk, az utolsó morfoszintaktikai formula viszont 
újszerű: az akarjuk főige akkuzatív argumentuma legyen egyben a mellékmondati 
finit elemnek is valamilyen argumentuma, amint azt alább (20a)-ban 
megismételtük: 

 
(20)a. arg(, V2.21, V2.31) (Mari+eset  győzzön) 
      b. arg.nom(b, V4.11, v4) (Mari+Nom.  győzzön) 
      c. arg.acc(c, V2.21, v2) (Mari+Acc.  akarjuk) 
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Ideidéztük továbbá a győzzön lexikai leírásában deklarált igényt alanyesetű 
argumentumra (20b) és az akarjuk lexikai leírásában deklarált igényt tárgyesetű 
argumentumra (20c). Mivel mindkét argumentum a Marit egység lenne, 
közvetlenül nem elégíthető ki mindkét kritérium (amelyek közül egyébként egyik 
sem áll ellentétben a (20a) kritériummal). A tények alapján a megoldás nem lehet 
más, mint hogy a (20b) feltételnek a közvetett kielégíthetőségét definiáljuk, 
mégpedig úgy, hogy a (20) formulákban b jelöljön alacsonyabb rangot, mint c, 
és ekkor a nominatívuszra vonatkozó követelményt (de csakis a nominatívuszra 
vonatkozót) engedtessék meg (a „markánsabbnak” tekinthető) akkuzatívusszal is 
teljesíteni. 

2 szemantikája a következőket mondja. „Akarunk” egy X2.3 szituációt, 
amelyet egy Q2.3 környezeti predikátum nevez meg (abban az értelemben, hogy 
az X2.3 referens a Q2.3 predikátum davidsoniánus argumentumhelyére kerül). 
Várható továbbá egy Q2.2 állítás egy X2.2 referensről, amely azonban nem a 
sajátpredikátum valamelyik (tematikus) szereplője, hanem az „alárendelt” Q2.3 
környezeti predikátumé vagy annak is egy alárendeltjéé (CHAIN2). Nem Marit 
„akarjuk” tehát, hanem egy szituáció megvalósulását, Mari pedig azon belül fog 
szerepet kapni. 

Az említett lánc típusú változó bevezetését a (3) pontban szemléltetett (és 
alább (21) pontként megismételt) többlépcsős „operátorkiemelés” lehetősége 
teszi szükségessé: 
(15) Te kit hallottál, hogy szeretnének, ha megválasztanánk? 

 
A kérdőszó csupán a legmélyebben beágyazott ige esetében viselkedik 

szemantikai argumentumként — ezért van szükség a szemantikai leírásban lánc 
típusú változóra, viszont valamennyi tagmondatszinten odatartozik a finit tartó-
igéhez morfoszintaktikai értelemben. A morfoszintaktikai leírásban nincs is 
láncra való hivatkozás: az (erre alkalmas) igék lexikai leírása azt közli, hogy az 
adott ige egy morfoszintaktikai argumentuma egybeesik finit argumentumának 
egy morfoszintaktikai argumentumával — ez óv meg minket a (szemantikában 
kizárhatatlan) túlgenerálástól. 

Most pedig idézzük fel 2 azon kritériumát, miszerint az akarjuk e speciális 
változatában a tárgynak operátorpozíciót kell betöltenie („op(, V2.21, v2)”); a 
sajátszóval nem rendelkező 0 leírás ugyanis éppen ezt a feltételt képes 
kielégíteni, áttérhetünk tehát a Függelékben bemutatott utolsó lexikai egység 
tárgyalására. A fókusz lexikai leírásáról van szó (pl. É. KISS 1992, 1998). 

Amint azt a topikkal kapcsolatban is megállapítottuk, a sajátszó hiánya nem 
jelenti azt, hogy a lexikai egységnek nincsen semmiféle morfoszintaktikai és/vagy 
hangtani hatása a potenciális mondatra, amelynek numerációjában figyelembe 
vettük. A környezeti szavakat érintő kritériumok jelennek ugyanis meg. A 
tárgyalandó 0 lexikai egység második komponensének első formulája rögtön 
bevezeti a két releváns sajátszót, amely „tartópilléréül” szolgál az új            
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információt hordozó mondatelemeknek (V0.1; most annyi egyszerűsítéshez 
folyamodtunk, hogy egyetlen szóból állhat csak ez az egység — ami egyébként 
nem jelent a GASG-keretben akkora megszorítást, mint első pillantásra gondol-
nánk; ld. alább a (16) példák körül), illetve a preszupponált információt hordozó 
alapmondatnak (V0.2, az említett „alapmondat” finit eleme). A generálandó (2) = 
(15a) mondat esetében a preszupponált információ az, hogy azt akarjuk, hogy 
valaki győzzön, az új információ pedig az, hogy ez a „valaki” Mari, és éppen ő, 
nem más. 

Az első formula tehát a két „tartópillér” közötti operátorviszonyt deklarálja, 
ami — mint említettük — a 2 egyik követelményének kielégítését jelenti. A 
negyedik formula a preszupponált rész tartópillérének finitségét közli, a harmadik 
formula pedig az új információt hordozó szó és a finit tartópillér szin-
taktikai-hangtani kapcsolatát rögzíti: fonológiai szót kell alkotniuk az 1. sza-
kaszban megfogalmazott értelemben. Az elemzett mondatban ez a feltétel 
közvetlenül kielégítődik, amint azt a (15b) felírás mutatja. 

Az alábbi (16) példák a fonológiaiszó-kritérium közvetett kielégítésének a 
lehetőségét szemléltetik: 

 
(16)a. Egy végzős lányt akarunk, hogy győzzön. 
      b. Péter húgát akarjuk, hogy győzzön. 

 
A feltételezett preszuppozíció az, hogy egy lány fog győzni (16a), illetve hogy 

valakinek a húga fog győzni (16b) — és ezekhez képest az új információt az 
jelenti, hogy végzős legyen az illető, illetve Péternek legyen a családtagja. Nem 
hozhatunk azonban létre [végzős akarunk], illetve [Péter akarjuk] fonológiai 
szavakat; az említett konstrukciókba be kell engedni a főnévi tartópilléreket 
(lányt / húgát). A GASG szellemében a kialakuló konstrukciókról úgy lehet 
számot adni, hogy azt mondjuk: a fonológiaiszó-kritériumot kielégítettnek 
tekintjük (közvetve), amennyiben az érintett két szó közé magasabb rangú 
szomszédossági feltétel által odarendelt szavak kerülnek. 

A fókusz lexikai egységének morfoszintaktikai komponensét a Függelékben 
bemutatottnál finomabban is ki lehetne dolgozni, mivel azonban e cikkben az 
operátorok kérdése csak mellékszálként jelenik meg, már csak egyetlen érdekes 
tényezőre szeretnénk futólag kitérni. A fókuszkonstrukcióban új információt 
hordozó szó és a (befogadó) mondat lehetséges kapcsolatáról van szó, amely — 
mint a (16) példák mutatják — viszonylag távoli kapcsolat is lehet egy funk-
cionális értelemben. Míg ugyanis a (2)=(15a) mondat esetében a mondat 
főigéjének egy argumentumát „fókuszáltuk” (még ha csak szintaktikai értelemben 
vett argumentum volt is), addig az idézett példákban egy argumentum főnévi 
tartópillérének a „hozzátartozóit” — hagyományosan szólva a tárgyat, a tárgy 
minőségjelzőjét, illetve a tárgy birtokos jelzőjét. A főigével korlátlanul           
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távoli funkcionális kapcsolatban álló mondatelem is alávethető fókuszálásnak, a 
szokásos elvi értelemben: 

 

(17) Egy zöld kör mellett álló háromszöget ábrázoló kártya tetejét kellett 
levágnom (és nem egy piros mellett állót ábrázolóét). 

 

Erről az általános lehetőségről hivatott számot adni a 0 lexikai leírás 
(18a)-ban kiemelt formulája, amelynek (18b)-ben megadtam a kielégítési 
feltételeit is: 

 

(18)a. intchain(, V0.1, V0.2) 
      b. intchain(, V0.1, V0.2) 
   intchain(, x, y)   arg.non-fin(x,y) 
     adjunct(x,y) 
   intchain(x,z), intchain(z,y) 

 

(18a) azt mondja, hogy a V0.1 („fókuszált”) elem legyen internális lánc 
kapcsolatban a V0.2 finit elemmel (amely tartópillére a fókuszkonstrukciót 
befogadó mondatnak). A kielégítési definícióból rögtön kiderül, hogy mit fed ez 
az elnevezés. Az x és az y szavak egyrészt akkor vannak ilyen viszonyban, ha x 
vonzata y-nak — annyi van kikötve, hogy ne finit-vonzatról legyen szó (erre a 
tagmondaton belüli kapcsolatra utal az internális kifejezés); nem lehet ugyanis 
valamit minden további nélkül főmondati fókuszba helyezni egy többszörösen 
alárendelt tagmondat mélyéről. Lehet továbbá x szabad adjunktuma is y-nak: 
például jelzője vagy módhatározója. Az adjunct viszony körébe néhány ilyen, 
konkrétan meghatározott mondatrészkapcsolat tartozik. A harmadik kielégítési 
lehetőség pedig rekurzív visszacsatolást biztosít, és ennek köszönhetően kor-
látlanul hosszú láncon kapcsolódhat össze a főige a fókuszált elemmel, viszont a 
lánc minden szeme egy vonzatkapcsolat vagy pedig egy meghatározott adjunk-
tumkapcsolat kell, hogy legyen. 

A fókusz (jelen cikkben egyszerűsített) szemantikájának lényege a preszup-
ponált tartalom és az új információ implikációs viszonyba helyezésében áll (ezt 
jelzi a  a két környezeti szóhoz tartozó környezeti predikátumok relációs for-
mulájában). Az elemzett mondat informális tartalma tehát nagyjából ez lesz: 

 

(19) Ha azt akarjuk, hogy győzzön x, akkor ez az x Marival egyezik (egyezzen) 
meg. 

 

Ezt a tartalmat hordozza a Függelék legvégén megadott végleges DRS is: 
amennyiben akarunk egy x3 szituációt, amelyben egy x1 személy győzelméről van 
szó, akkor ez az x1 személy csakis Mari lehet. 

Az unifikációs táblázat lényeges pontjait már kommentáltam az eddigiekben, 
így a lényeg összefoglalására szeretnék szorítkozni. Sok környezeti szónak kell a 
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Marit sajátszóval azonosulnia: az akarjuk (morfoszintaktikai) tárgyának, a győz-
zön (szemantikai) alanyának, illetve a 0-beli, új információt hordozó szónak. A 
primér kielégítés szintjén jelentkező ellentmondások feloldását már részletesen 
megtárgyaltuk. Az akarjuk sajátszóban a Marit régensét találja meg, a 
fókusz-konstrukció pedig egyik tartópillérét. A hogy kötőszót a mellékmondatot 
váró főmondati ige keresi. Végül a győzzön sajátszót az ahhoz tartozó mellékmon-
datot váró főmondati ige várja, illetve külön a mellékmondat kötőszava is. 

Ami a predikátumokat illeti, az akarásra vonatkozót a fókuszegység egyik 
környezeti predikátuma találja meg, amelynek másik környezeti predikátumát a 
Marival azonos predikátummal kell azonosítani. Ugyanez a sajátpredikátum az 
akarási szituáció és a győzési szituáció megfelelő szereplőjére is ráillik. A „győz-
tesek” pedig: egyrészt a személy, akit Mari néven neveztünk meg, másrészt az 
„akart” szituáció egyik szereplője, harmadrészt pedig a hogy által bevezetett 
mellékmondathoz tartozó szituáció (egyetlen) szereplője. A referensek 
particionálása az eddigiekből már egyértelműen adódik. 

 
             

 
Így lehet tehát számot adni — rekurzív kielégítési definíciókon alapuló 

relációkkal és lánc típusú változókkal — szemantikailag összetartozó mondat-
elemek elvileg korlátlan távolságba helyezhetőségéről egy látszólag — de csak 
látszólag — lokális környezeti kapcsolatokat megragadó grammatikai sémában. 
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Függelék a 2. ponthoz 

Marival megmondtam, hogy megtiltom, hogy szemtelenkedjetek. 

<v1, [v2.2,  v2.1],  v3, [v4.2, v4.1], v5, v6> 

1  = < {v1 = Marival}, 
{n.pname(v1), ref.def(v1), 3.sg(v1), arg.inst(, v1, V1)}, 
{(,  mary(x1),  Q1.ROLE1(x1)}, 
{corr(v1, mary) , corr(V1, Q1), comp(inst, ROLE1)}> 

2  = < {v2.1 = mondtam,  v2.2 = meg}, 
{fin.past(v2.1), mood.decl(v2.1), 
vpref(v2.2), phonword(, v2.2, v2.1), 
prec(, v2.1, v2.2), adjc(, v2.1, v2.2), 
arg.fin(, V2.21, v2.1), that(, V2.22), 
prec(, V2.22, V2.21), adjc(, V2.22, V2.21), prec(, v2, V2.21), adjc(, 
v2, V2.21) }, 
{(, said(i,  X2.2),  Q2.2.dav(X2.2))}, 
{corr.stem(v2.1, said), corr.vpref(v2.2, said),  corr(V2.21, Q2.2)}> 

3  = < {v3 = hogy}, 
{that(v3), fin(, V3), prec(, v3, V3), adjc(, v3, V3)}, 
{(, x3, Q3.dav(x3)}, 
{corr(V3, Q3)}> 

4  = < {v4.1 = tiltom,  v4.2 = meg}, 
{fin.pres(v4.1), mood.decl(v4.1), 
vpref(v4.2), phonword(, v4.2, v4.1), 
prec(, v4.1, v4.2), adjc(, v4.1, v4.2), 
arg.fin(, V4.21, v4.2), mood.conj(, V4.21), that(, V4.22), 
prec(, V4.22, V4.21), adjc(, V4.22, V4.21), prec(, v4, V4.21), adjc(, 
v4, V4.21) }, 
{(, prohibit(i,  X4.2),  Q4.2.dav(X4.2))}, 
{corr.stem(v4.1, said), corr.vpref(v4.2, said),  corr(V4.21, Q4.2)}> 

5  = < {v5 = hogy}, 
{that(v5), fin(, V5), prec(, v5, V5), adjc(, v5, V5)}, 
{(, x5, Q5.dav(x5)}, 
{corr(V5, Q5)}> 
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6  = < {v6 = szemtelenkedjetek}, 
{fin.pres(v6),  mood.conj(v6), v.intr(v6), 
n(, V6.11), arg.inst(, V6.11, v6), ref(, V6.12),  
prec(, V6.12, V6.11), adjc(, V6.12, V6.11), prec(, v6, V6.11), adjc(, v6, 
V6.11)} 
{(, beh-imp(youpl, X6.1), Q6.1(X6.1))}, 
{corr(v6, beh-imp),  corr(V6.11, Q6.1)}> 

0  = < , 
{op.topic(V0.11, V0.2), fin(, V0.2), n(, V0.11), 
[arg.fin]N.CONST0(, V0.11, V0.2), ref.spec(, V0.12),  
prec(, V0.12, V0.11), adjc(, V0.12, V0.11), prec(, V0.11, V0.2), 
adjc(, V0.11, V0.2)}, 
{(, Q0.2.propN.GRF0(X0), Q0.1(X0)), about(, X0, Q0.2}, 
{corr(V0.11, Q0.1), corr(V0.2, Q0.2), comp(CONST0, CASE0}> 

 

Unifikáció: 

 v1 V6.11 V6.12 V0.11 V0.12  
 v2.1 V0.2 
 v2.2 
 v3 V2.22 
 v4.1 V2.21 V3 
 v4.2  
 v5 V4.22 
 v6 V1 V4.21 V5  

 said Q0.2    
 prohibit Q2.2 Q3  
 beh-imp Q1 Q4.2 Q5   
 mary Q6.1 Q0.1  

 x1 X6.1 X0 
 youpl  

i 
x3 X2.2   

 x5 X4.2   
 

A végleges DRS: 

mary(x1)  about(x1, said(i, x3)  x3 = prohibit(i, x5)  x5 = beh- 
imp(youpl, x1)) 
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Függelék a 3. ponthoz 

Marit akarjuk, hogy győzzön. 

<[v1, v2],  v3,  v4> 

1  = < {v1 = Marit}, 
{n.pname(v1), ref.def(v1), 3.sg(v1), arg.acc(, v1, V1)}, 
{(,  mary(x1),  Q1.ROLE1(x1)}, 
{corr(v1, mary) , corr(V1, Q1), comp(acc, ROLE1)}> 

2  = < {v2 = akarjuk}, 
{fin.pres(v2), mood.decl(v2), v.tr(v2), n(, V2.21), 3(, V2.21), 
arg.acc(, V2.21, v2), op(, V2.21, v2), ref.def(, V2.22), 
prec(, V2.22, V2.21), adjc(, V2.22, V2.21), 
prec(, v2, V2.21), adjc(, v2, V2.21), 
arg.fin(, V2.31, v2), mood.conj(, V2.31),  that(, V2.32), 
prec(, V2.32, V2.31), adjc(, V2.32, V2.31), 
prec(, v2, V2.31), adjc(, v2, V2.31), 
arg(, V2.21, V2.31}, 
{(, want(we,  X2.3),  Q2.3.dav(X2.3)), 
(, want(we,  X2.3),  Q2.3.CHAIN2.ROLE2(X2.2)), 
(,  Q2.3.CHAIN2.ROLE2(X2.2), Q2.2(X2.2))}, 
{corr (v2, want), corr(V2.21, Q2.2),  corr(V2.31, Q2.3)}> 

3  = < {v3 = hogy}, 
{that(v3), fin(, V3), prec(, v3, V3), adjc(, v3, V3)}, 
{(, x3, Q3.dav(x3)}, 
{corr(V3, Q3)}> 

4  = < {v4 = győzzön}, 
{fin.pres(v4),  mood.conj(v4), v.intr(v4), 
n(, V4.11),  3.sg(, V4.11), arg.nom(, V4.11, v4), ref(, V4.12),  
prec(, V4.12, V4.11), adjc(, V4.12, V4.11), 
prec(, V4.11, v4), adjc(, V4.11, v4)} 
{(, win(X4.1), Q4.1(X4.1))}, 
{corr(v4, win),  corr(V4.11, Q4.1)}> 

0  = < , 
{op.focus(V0.1, V0.2), intchain(, V0.1, V0.2), 
phonword(, V0.1, V0.2), fin(, V0.2),  ... }, 
{(, Q0.2, Q0.1)}, 
{corr(V0.1, Q0.1), corr(V0.2, Q0.2)}> 
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Unifikáció: 

 v1 V2.21 V2.22 V4.11 V4.12 V0.1 
 v2 V1 V0.2 
 v3 V2.32 
 v4 V2.31 V3 

 want Q0.1 
 mary Q2.2 Q4.1 Q0.1 
 win Q1 Q2.3 Q3 

 x1 X2.2 X4.1 
 we 
 x3 X2.3 
 
A végleges DRS: 

 [want(we, x3)  x3 = win(x1)]   mary(x1) 
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