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Az elAz előőadadáás cs cééljailjai

(i)(i) Adatok szAdatok széélesebb klesebb köörréére tre táámaszkodva maszkodva úúj j 
magyarmagyaráázatot nyzatot nyúújtani a korjtani a koráábban bban 
alanytalannak tekintett alanytalannak tekintett TJTJ--igigéékk explicit explicit 
éés implicit alannyal vals implicit alannyal valóó elelőőfordulforduláássáára.ra.

(ii)(ii) KertKertéész sz éés Rs Ráákosi 2008 alapjkosi 2008 alapjáán  n  
metanyelvmetanyelvéészetiszeti szinten reflektszinten reflektáálni arra, lni arra, 
hogy hogyan lehet eljutni a javasolt hogy hogyan lehet eljutni a javasolt 
magyarmagyaráázathoz.zathoz.
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Az elAz előőadadáás fels felééppííttéésese
ÉÉrvelrveléési ciklussi ciklus
1. A 1. A TJTJ--igigéékk alanytalansalanytalansáággáárróól: l: a kiindula kiindulóó

kontextuskontextus
2. 2. ÚÚjabb adatok: jabb adatok: a kontextus ba kontextus bőővvííttéésese
3. Implicit argumentumok a magyarban: 3. Implicit argumentumok a magyarban: 

tovtováábbi bbi kontextusbkontextusbőővvííttééss
4. A 4. A TJTJ--igigéékk igigéék implicit alannyal valk implicit alannyal valóó

elelőőfordulforduláása: sa: a kontextus koordina kontextus koordináálláásasa
5. A javasolt magyar5. A javasolt magyaráázat elzat előőnyei: nyei: a a problprobléé--

mama feloldfeloldáása a msa a móódosdosíított kontextusbantott kontextusban
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1. A 1. A TJTJ--igigéékk alanytalansalanytalansáággáárróól:l: a a 
kiindulkiindulóó kontextuskontextus

A leA leíírróó nyelvtani hagyomnyelvtani hagyomáányny
A Magyar A Magyar ÉÉrtelmezrtelmezőő KKééziszziszóóttáárr
•• A A TJTJ--igigééketket nagyrnagyréészt alanytalannak tartja:szt alanytalannak tartja:

esteledik, alkonyodik, sesteledik, alkonyodik, sööttéétedik, hajnalodik, virrad, fagy, tedik, hajnalodik, virrad, fagy, 
olvad, villolvad, villáámlik, havazik, dereng, zuhog, szakad, borul, mlik, havazik, dereng, zuhog, szakad, borul, 
ddöörröög, sg, sööttéétedik, bestedik, besööttéétedik.tedik.

KKöövetkezetlensvetkezetlenséégek a mingek a minőőssííttéésbensben
•• befelhbefelhőőssöödik, tisztul : dik, tisztul : nincs nincs alanytalanalanytalan minminőőssííttééss
•• kitisztul, pirkadkitisztul, pirkad: : alanytalan isalanytalan is minminőőssííttééss
•• szemerkszemerkéél, csepereg, csorog, l, csepereg, csorog, öömlikmlik : alanytalan: alanytalan
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Magyar grammatika (Keszler 2000)Magyar grammatika (Keszler 2000)

(i)(i) alanytalan igalanytalan igéék, az alanyi vonzathelyet tilos k, az alanyi vonzathelyet tilos 
lexlexéémmáávalval kitkitööltenilteni : : hajnalodik, pirkad, hajnalodik, pirkad, 
alkonyodik, tavaszodik, havazik, villalkonyodik, tavaszodik, havazik, villáámlik, mlik, 
esteledikesteledik

(ii)(ii) fakultatfakultatíív alanyv alanyúú igigéék: k: esik, szemerkesik, szemerkééll (az es(az esőő) ) 
ddöörröög, beborul, kiderg, beborul, kiderüül, sl, sööttéétedik, tedik, 
kivilkiviláágosodikgosodik (az (az éég)g)

?? Hogy kell Hogy kell éérteni az (i)rteni az (i)--etet: van alanyi : van alanyi 
vonzathely, csak tilos kitvonzathely, csak tilos kitöölteni, vagy nincs is lteni, vagy nincs is 
alanyi vonzathely?alanyi vonzathely?
Inkonzisztencia lInkonzisztencia léép fel.p fel.
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ElmElmééleti magyarleti magyaráázatokzatok

LFG (LFG (KomlKomlóósysy 1992, 2001)1992, 2001)

TJTJ--igigéékk alanytalanok: alanytalanok: virrad, pirkad, havazik, fagyvirrad, pirkad, havazik, fagy stb.stb.
•• lexikailexikai--szemantikai reprezentszemantikai reprezentáácicióójuk szintaktikailag ki juk szintaktikailag ki 

nem fejezhetnem fejezhetőő, bels, belsőő argumentumokat tartalmazargumentumokat tartalmaz
•• nem rnem réégensekgensek
•• mellettmellettüük nem tud explicit alany megjelennik nem tud explicit alany megjelenni
•• nem ignem igéényelnek egyetlen szemantikai argumentumot nyelnek egyetlen szemantikai argumentumot 

sem, nem prediksem, nem predikáátumoktumok
VVöö. (1) a. esteledik . (1) a. esteledik →→’’(este) keletkezik(este) keletkezik’’
•• b. fagy b. fagy ’’(a h(a hőőmméérsrsééklet) alacsonyabb, mint (0 klet) alacsonyabb, mint (0 CCoo))’’

’’olyan hideg van, hogy a (volyan hideg van, hogy a (vííz) megfagyz) megfagy’’
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GeneratGeneratíív szintaxis (Tv szintaxis (Tóóth 2000,th 2000, 2001)2001)

TJTJ--igigéékk nem alanytalanok:nem alanytalanok:
•• alanyi pozalanyi pozíícicióójukat egy fonoljukat egy fonolóógiailag giailag üüres res 

kvkvááziargumentumziargumentum ttöölti belti be
•• szemszeméélyragos vlyragos véégzgzőőddééssüük valk valóódi egyeztetdi egyeztetéés eredms eredméényenye
•• kontroll relkontroll reláácicióóban is rban is réészt vehetnekszt vehetnek

KKöözvetlen bizonyzvetlen bizonyííttéék (k (ererőős evidencias evidencia):):
•• (2)(2) JJáános nos megmegéérkezrkez--vvéénn/*/*veve, , propro elindultunk hazafelelindultunk hazafeléé..
•• (3)(3) HajnalodHajnalod--vváánn/*/*vava, , propro elindultunk hazafelelindultunk hazafeléé..
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RRéészszöösszefoglalsszefoglalááss

•• A magyar leA magyar leíírróó nyelvtani hagyomnyelvtani hagyomáány adatai: korny adatai: koráábbi bbi 
szszóóttáárakbrakbóól, szl, szóójegyzjegyzéékekbkekbőől l éés nyelvtanokbs nyelvtanokbóól vall valóók.k.

•• KomlKomlóósysy (1992, 2001) (1992, 2001) éés Ts Tóóth (2000, 20001) adatai: az th (2000, 20001) adatai: az 
introspekciintrospekcióóbbóóll szszáármaznak. rmaznak. 

•• KiKi--ki a sajki a sajáát maga t maga ááltal hasznltal hasznáált adatforrlt adatforráásokat sokat 
megbmegbíízhatzhatóónak tartja.nak tartja.

•• A Magyar grammatikaA Magyar grammatika éés s KomlKomlóósysy: az id: az időőjjáárráásigsigéék k 
(r(réészben) alanytalanok.szben) alanytalanok.

•• TTóóth: az idth: az időőjjáárráásigsigéék nem alanytalanok.k nem alanytalanok.
A kiindulA kiindulóó kontextus inkonzisztens kontextus inkonzisztens áállllííttáásokat tartalmaz, sokat tartalmaz, 
pp--problematikusproblematikus..
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2. 2. ÚÚjabb adatok:jabb adatok: a kiindula kiindulóó kontextus kontextus 
bbőővvííttéésese

•• A A Magyar Nemzeti SzMagyar Nemzeti Szöövegtvegtáárr (MNSZ) (MNSZ) 
http://http://corpus.nytud.hucorpus.nytud.hu//mnszmnsz) korpusz) korpuszáának nak 
adatai,adatai,

•• sajsajáát intut intuíícicióómbmbóól szl száármazrmazóó adatok adatok éés ezek s ezek 
tesztelteszteléése,se,

•• megfigyelt nyers adatok (vmegfigyelt nyers adatok (vöö. Lehmann 2004).. Lehmann 2004).
?? Ha ezekbHa ezekbőől a direkt forrl a direkt forráásokbsokbóól l úújabb adatokat jabb adatokat 

vonunk be a kutatvonunk be a kutatáásba, talsba, taláálunklunk--e e éés milyen s milyen 
evidencievidenciáákat egyik vagy mkat egyik vagy máásik hipotsik hipotéézis zis 
mellett, illetve ellen?mellett, illetve ellen?
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Alanyos elAlanyos előőfordulforduláásoksok

•• Nem metaforikus elNem metaforikus előőfordulforduláás:s:
esteledik/alkonyodik a nap, sesteledik/alkonyodik a nap, sööttéétedik a tedik a 
llááttóóhathatáár/az r/az éég, hajnalodik az idg, hajnalodik az időő, vill, villáámlik az mlik az 
éég, dereng az g, dereng az éég/a hajnal, zuhog az esg/a hajnal, zuhog az esőő, szakad , szakad 
az esaz esőő stb.stb.

•• Metaforikus hasznMetaforikus hasznáálat:lat:
havazik az havazik az éélet, hlet, hóó havazik a szhavazik a száádbdbóól, a szeme l, a szeme 
villvilláámlik, tmlik, tíízezer lepke villzezer lepke villáámlik a homlokom mlik a homlokom 
mmööggöött.tt.
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Az alanyos adatok kAz alanyos adatok köövetkezmvetkezméényeinyei

☺☺TTööbb direkt forrbb direkt forráásbsbóól szl száármazrmazóó, azonos , azonos 
informinformáácicióótartalmtartalmúú adat nadat nööveli a plauzibilitveli a plauzibilitáási si 
éértrtééket.ket.
☺☺ Az explicit alanyos adatok magas plauzibilitAz explicit alanyos adatok magas plauzibilitáási si 

éértrtéékkel rendelkeznek.kkel rendelkeznek.
A kiindulA kiindulóó kontextus rivkontextus riváális megklis megköözelzelííttéései nem sei nem 
tudnak magyartudnak magyaráázatot nyzatot nyúújtani az explicit alanyos jtani az explicit alanyos 
elelőőfordulforduláásokra: a kiindulsokra: a kiindulóó kontextus kontextus pp--hihiáányosnyos
éés s pp--inkonzisztensinkonzisztens
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3. Implicit argumentumok a 3. Implicit argumentumok a 

magyarban: magyarban: tovtováábbi bbi kontextusbkontextusbőővvííttééss

Implicit argumentum:Implicit argumentum: minden olyan, az minden olyan, az 
ige lexikaiige lexikai--szemantikai reprezentszemantikai reprezentáácicióójjáában ban 
szereplszereplőő, de lexikailag realiz, de lexikailag realizáálatlanul latlanul 
hagyott argumentum, amelynek a hagyott argumentum, amelynek a 
jelenljelenlééttéét a megnyilatkozt a megnyilatkozáásban lexikaisban lexikai--
szemantikai, grammatikai, diskurzus szemantikai, grammatikai, diskurzus 
éés/vagy pragmatikai evidencis/vagy pragmatikai evidenciáák igazoljk igazoljáák k 
(v(vöö. pl. N. pl. Néémeth T. 2000, 2008). meth T. 2000, 2008). 
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ElElőőfordulforduláásuk a magyarbansuk a magyarban

I.I. Ha az ige lexikaiHa az ige lexikai--szemantikai szemantikai 
reprezentreprezentáácicióójjáának valamely eleme lehetnak valamely eleme lehetőővvéé
teszi az implicit argumentum relevteszi az implicit argumentum relevááns ns 
azonosazonosííttáássáát.t.

II.II. Ha a megnyilatkozHa a megnyilatkozáás s –– amelyben az implicit amelyben az implicit 
argumentum elargumentum előőfordul fordul –– ttööbbi rbbi réésze a sze a 
relevanciaelvvel relevanciaelvvel öösszhangban lsszhangban léévvőő tipikus tipikus 
interpretinterpretáácicióót eredmt eredméényez.nyez.

III.III. Ha az implicit argumentum kHa az implicit argumentum köözvetlen zvetlen 
kontextuskontextusáának a kiterjesztnak a kiterjesztéése relevse relevááns ns 
interpretinterpretáácicióóhoz vezet.hoz vezet.
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RivRiváális definlis definíícicióók, amelyekkel k, amelyekkel 
öösszeegyeztethetsszeegyeztethetőő a javasolt defina javasolt definíícicióó

•• RelevanciaelmRelevanciaelméélet: let: GroefsemaGroefsema 1995.1995.
•• KKöözpontiszpontisáágg--elmelméélet: let: CoteCote 1997.1997.
•• FunkcionFunkcionáális nyelvtanok: lis nyelvtanok: DikDik 1985; 1985; GrootGroot 1985.1985.
•• FunkcionFunkcionáális diskurzusnyelvtan: Garclis diskurzusnyelvtan: Garcíía a VelascoVelasco ̶̶ PorteroPortero

MuMuññozoz 2002.2002.
•• KonstrukciKonstrukcióós nyelvtan: Goldberg 1995, 2005.s nyelvtan: Goldberg 1995, 2005.
•• LexikaiLexikai--konstrukcikonstrukcióós megks megköözelzelííttéés: s: BibokBibok 2008.2008.
☺☺ NNöövelik a javasolt definvelik a javasolt definíícicióó plauzibilitplauzibilitáássáát.t.

PP--hihiáányosaknyosak..
☺☺ A javasolt megoldA javasolt megoldáás ezek tovs ezek továábbfejlesztbbfejlesztéése, a problse, a problééma ma 

feloldfeloldáása.sa.
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RivRiváális definlis definíícicióók, amelyekkel nem k, amelyekkel nem 
egyeztethetegyeztethetőő öössze a javasolt definssze a javasolt definíícicióó

•• GeneratGeneratíív grammatika: v grammatika: RadfordRadford 1997; Bartos 1997; Bartos 
2000.2000.

•• LFG: LFG: KomlKomlóósysy 1992, 2001.1992, 2001.
Ezen megkEzen megköözelzelííttéések kontextussek kontextusáában a javasolt ban a javasolt 

megoldmegoldáás inkonzisztencis inkonzisztenciáát okoz.t okoz.
☺☺ Az inkonzisztencia megszAz inkonzisztencia megszűűnik: a javasolt nik: a javasolt 

megoldmegoldáás adatok szs adatok széélesebb klesebb köörréét magyart magyaráázza zza 
koherens mkoherens móódon, vagyis plauzibilisebb a rivdon, vagyis plauzibilisebb a riváális lis 
megoldmegoldáásoknsoknáál.l.
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A A TJTJ--igigéékk implicit alannyal valimplicit alannyal valóó
elelőőfordulforduláása: sa: a kontextus koordina kontextus koordináálláásasa
Az elmAz elmééleti konklleti konklúúzizióók k éés az s az úújabb adatok alapjjabb adatok alapjáán n 

feltfeltéételezztelezzüük:k:
•• A A TJTJ--igigéékk nem alanytalanok.nem alanytalanok.
•• DeafultDeafult megjelenmegjelenééssüük a k a lexikalizlexikalizááltlt alany nalany néélklküüli li 

elelőőfordulforduláás.s.
•• LexikaiLexikai--szemantikai reprezentszemantikai reprezentáácicióójukban jukban 

rendelkeznek alanyi vonzatkrendelkeznek alanyi vonzatkéént megjelennt megjelenííthetthetőő
argumentumhellyel.argumentumhellyel.

•• Lexikailag erLexikailag erőősen korlsen korláátozott, hogy mi jelenhet tozott, hogy mi jelenhet 
meg az alanyi pozmeg az alanyi pozíícicióóban.ban.
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Egyedi implicit tEgyedi implicit táárgyakrgyak

Ha egy ige csak egyetlen specifikus tHa egy ige csak egyetlen specifikus táárgyat rgyat 
(v. nagyon korl(v. nagyon korláátozott sztozott száámmúút) vehet t) vehet 
maga mellmaga melléé, akkor az adott r, akkor az adott réésztvevsztvevőő
megjmegjóósolhatsolhatóó az ige jelentaz ige jelentéése alapjse alapjáán, n, 
ezezéért krt köönnyen elhagyhatnnyen elhagyhatóó (Rice 1988; (Rice 1988; 
GarcGarcíía a VelascoVelasco ̶̶ PorteroPortero MuMuññozoz 2002, 2002, 
Goldberg 2005).Goldberg 2005).
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Egyedi implicit alanyokEgyedi implicit alanyok

•• A A TJTJ--igigéékk lexikailexikai--szemantikai reprezentszemantikai reprezentáácicióója ja 
szelekciszelekcióós megks megkööttéés rs réévvéén egyn egyéértelmrtelműűen en éés s 
egyedileg meghategyedileg meghatáározza azokat a termrozza azokat a terméészeti szeti 
jelensjelenséégeket, amelyekkel az alanyi pozgeket, amelyekkel az alanyi pozíícicióót be t be 
lehet tlehet töölteni.lteni.

•• A szelekciA szelekcióós megks megkööttéésbsbőől kl köövetkezik, hogy mi vetkezik, hogy mi 
lehet az alanyi argumentum, ami feleslegesslehet az alanyi argumentum, ami feleslegesséé
teheti annak teheti annak lexikalizlexikalizáálláássáátt..

•• A A TJTJ--igigéékk implicit alanya kizimplicit alanya kizáárróólag a szelekcilag a szelekcióós s 
megkmegkööttéésben rsben röögzgzíített termtett terméészeti jelensszeti jelensééggel ggel 
azonosazonosííthatthatóó..
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NNééhháány, egyedi szelekciny, egyedi szelekcióót t éérvrvéényesnyesííttőő
TJTJ--igeige elemzelemzéése: nem metaforikus se: nem metaforikus 
hasznhasznáálatlat
(1)(1) a. Nagy a vihar. Villa. Nagy a vihar. Villáámlik.mlik.

b. Nagy a vihar. Villb. Nagy a vihar. Villáámlik az egmlik az egéész sz éég.g.
(2)(2) a.a. Esteledik.Esteledik.

b. Esteledik a nap.b. Esteledik a nap.
(3)(3) a. Hajnalodik.a. Hajnalodik.

b. Hajnalodik az idb. Hajnalodik az időő..
(4)(4) a. Havazik.a. Havazik.

b. ? A hb. ? A hóó havazik/Havazik a hhavazik/Havazik a hóó..
c. A rc. A réég vg váárt hrt hóó megmegáálllláás ns néélklküül, gyl, gyöönynyöörrűűen havazik.en havazik.
d. A md. A múúlt szlt száázadi hzadi hóó mméég nagy pelyhekben havazott.g nagy pelyhekben havazott.
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Metaforikus hasznMetaforikus hasznáálatlat

(5) (5) LLáátom, nagy a vihar, villtom, nagy a vihar, villáámlik apa mlik apa 
tekintete.tekintete.

(6)(6) ŐŐszbe fordult az idszbe fordult az időő, esteledik az , esteledik az 
ééletletüünk is.nk is.

(7)(7) Hajnalodik a kedvHajnalodik a kedvüünk.nk.
(8)(8) HHóó havazik a szhavazik a száádbdbóól.l.
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LexikaiLexikai--szemantikai reprezentszemantikai reprezentáácicióójukjuk

(9) (9) villvilláámlik: mlik: ‘‘x: x: éég cikg cikáázzóó fféényjelensnyjelensééget get 
mutat.mutat.

(10)(10) esteledik: esteledik: ‘‘x: nap (24 x: nap (24 óórráányi idnyi időőegysegyséég) g) 
az esti idaz esti időőszakhoz kszakhoz köözeledikzeledik’’

(11) (11) hajnalodik: hajnalodik: ‘‘x: idx: időő NapkeltNapkeltééhez hez 
kköözeledikzeledik’’

(12)(12) havazik: havazik: ‘‘x: hx: hóó esikesik’’
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A lexikaiA lexikai--szemantikai reprezentszemantikai reprezentáácicióó
kkéétftfééle le éértelmezhetrtelmezhetőősséégege
Explicit alannyal valExplicit alannyal valóó hasznhasznáálat:lat:
•• az alanyi argumentum is a figyelem kaz alanyi argumentum is a figyelem köözzééppontjppontjáába kerba kerüüll

Implicit alannyal valImplicit alannyal valóó elelőőfordulforduláás:s:
•• csak maga az idcsak maga az időőjjáárráási esemsi eseméény van a figyelem ny van a figyelem 

kköözzééppontjppontjáábanban
•• a lexikailag realiza lexikailag realizáálatlan argumentum latlan argumentum 

hhááttttéérinformrinformáácicióókkééntnt eleléérhetrhetőő éés a szelekcis a szelekcióós s 
megkmegkööttéésben foglalt informsben foglalt informáácicióóval azonosval azonosííthatthatóó

•• rendkrendkíívvüül gazdasl gazdasáágos, ezgos, ezéért rt deafultdeafult elelőőfordulfordulááss
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5. A javasolt magyar5. A javasolt magyaráázat elzat előőnyei: nyei: a a 
problproblééma feloldma feloldáása a msa a móódosdosíított tott 
kontextusbankontextusban
i.i. Az adatok szAz adatok széélesebb klesebb köörréérrőől tud szl tud száámot adni mot adni 

mint a kiindulmint a kiindulóó kontextus. kontextus. TTööbb direkt bb direkt 
forrforráásbsbóól szl száármazrmazóó adatot vesz figyelembe, adatot vesz figyelembe, 
ezezááltal nltal nöövekszik az adatok vekszik az adatok éés a rs a ráájuk juk ééppüüllőő
éérvelrveléés plauzibilits plauzibilitáása.sa.

ii.ii. EgyarEgyaráánt magyarnt magyaráázza a zza a TJTJ--igigéékk explicit explicit éés s 
implicit alanyos elimplicit alanyos előőfordulforduláásait. sait. MegszMegszűűnik a nik a 
kontextus kontextus pp--inkonzisztenciinkonzisztenciáájaja..

iii.iii. A metaforikus hasznA metaforikus hasznáálatot is magyarlatot is magyaráázza. zza. 
MegszMegszűűnik a nik a pp--hihiáányossnyossáágg..
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5. A javasolt magyar5. A javasolt magyaráázat elzat előőnyei: nyei: a a 
problproblééma feloldma feloldáása a msa a móódosdosíított tott 
kontextusbankontextusban

iv.iv. ElElőőre jelezhetre jelezhetőővvéé teszi, hogy a teszi, hogy a TJTJ--igigéékk
hasznhasznáálhatlhatóók implicit alanyi argumentummal k implicit alanyi argumentummal 
az elsaz elsőő mmóódon.don.

v.v. A magyarA magyaráázat koherensen beilleszthetzat koherensen beilleszthetőő egy egy 
ttáágabb kontextusba:gabb kontextusba: a a TJTJ--igigéékk implicit implicit 
alannyal valalannyal valóó elelőőfordulforduláása hasonlsa hasonlóóan an 
magyarmagyaráázhatzhatóó, mint az ig, mint az igéék implicit tk implicit táárggyal, rggyal, 
illetve implicit hatilletve implicit hatáározrozóói argumentummal vali argumentummal valóó
elelőőfordulforduláása.sa.
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A kutatA kutatáás konkls konklúúzizióója ja ☺☺

A javasolt megoldA javasolt megoldáás a probls a problééma ma 
feloldfeloldáássáának tekinthetnak tekinthetőő, amely mellett a , amely mellett a 
ttööbb direkt forrbb direkt forráásbsbóól szl száármazrmazóó explicit explicit 
alanyos adat eralanyos adat erőős evidenciaks evidenciakéént szolgnt szolgáál.l.
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KKööszszöönnööm a figyelmet.m a figyelmet.
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