
B. NAGY ÁGNES ÉS FARKAS JUDIT

Hogyan érdemes 
generatív mondattant tanítani 

középiskolában?

0. Bevezetés
A Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának hallgatóiként, illet
ve az egyetem Nyelvtudományi Tanszékének munkatársaiként1 néhány éve részt ve
szünk egy az anyanyelvi nevelés témakörébe tartozó kutatásban, amelynek célja egy 
modem nyelvészetre épülő középiskolai tananyag létrehozása. Ebben a tanulmányban 
erről a munkáról számolunk be úgy, hogy az első részben néhány elméleti kérdést, il
letve alapelvet tisztázunk, majd egy konkrét terület - a mondattan - tanításának né
hány problémáját vázoljunk fel kicsit részletesebben.

1. Elméleti kérdések
1.1 Hogyan vélekednek a tanulók a nyelvtanóráról?2
Kiindulásként egy Baranya megyében végzett tantárgyi attitűd-vizsgálatot (Takács 
2000:199) szükséges megemlítenünk, mely szerint az általános iskolai tanulók tantár
gyi népszerűségi listáján „...utolsó helyen a fizika és a nyelvtan áll.” A középiskolai 
eredményeket tekintve azt látjuk, hogy kissé szebb a kép, a nyelvtan már az éneket és 
a kémiát is megelőzi, de ez nem megnyugtató. Nincs olyan tantárgy, amelynek ne csök
kenne a népszerűsége a középiskolában. Csak a földrajz, a matematika, a nyelvtan és 
a számítástechnika tartotta meg korábbi helyét.

Viszont a tanulók fontosnak és hasznosnak gondolják ezt a tárgyat, érzékelik a 
kommunikációs képességek fejlesztésének fontosságát. És valóban, a nyelv használa
ta tekintetében van tennivaló az iskolában. Elég itt csupán a szövegértést vizsgáló nem
zetközi felmérésekre, és azok magyarországi eredményeire gondolnunk.3

Mi viszont most nem a kommunikációs képességek fejlesztéséről kívánunk szólni, 
hanem a nyelvtanóra másik komponenséről, a grammatika oktatásáról.

A tanulók többsége nem kap kielégítő választ arra a kérdésre, hogy miért kell egy
általán nyelvtannal foglalkozni. Nem értik, miért van szükség nyelvtanórára, hiszen 
mindenki tudja az anyanyelvét, képesek vagyunk nyelvünk szavainak, mondatainak 
észlelésére, megértésére és produkálására is. Gyakran úgy hiszik, hogy a nyelvtanóra 
csupán arra való, hogy megtanuljanak magyarul. Az egyesekben élő még vadabb el
képzeléseket, pl. „nyelvtant azért tanulunk, mert különben a nyelv visszafejlődik” 
(Mártonfi 1978:40) már említeni sem érdemes.

Elhangzott a Nyelvészdoktoranduszok 8. Országos Konferenciáján, Szegeden 2004. november 
11-én.
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1.2. A modern grammatika nyelvfelfogása
A hagyományos (klasszikus) nyelvészet a nyelvi rendszer tényeit entitásoknak tekinti 
- az anyanyelv törvényszerű, szabályos folyamatát nem mutatja be, inkább a kivéte
lekre fordítja a figyelmet -, s ennek a szemléletnek megfelelően kialakult egy „álló
képszerű” grammatika és ennek iskolai oktatása is. Az iskolai nyelvészet és a nyelvtu
domány elkülönült egymástól, az anyanyelvi ismereteket tanító nyelvtan korszerűtlenné 
vált az idők folyamán. (É. Kiss 1996:75)

Mindezekkel szemben korunk kurrens nyelvészeti paradigmájának, a generatív 
nyelvelméletnek a nyelvfelfogása egészen más: tárgya maga az egyén anyanyelvtudá
sa; alapkérdése, hogy miben áll az anyanyelvtudásunk, és hogyan jutunk ennek birto
kába. Hogy anyanyelvtudásunk nem más, mint az a képességünk, amellyel végtelen 
számú mondatot tudunk létrehozni és megérteni, és amellyel ítéletet tudunk hozni egy 
soha nem hallott mondat jólformáltsága tekintetében. A generatív nyelvészet e képes
ségünket modellálja (rendszerszerűen leírja, algoritmizálja), olyan grammatikát létre
hozva, mely az adott nyelv elemtárát tartalmazó lexikonból és formalizálható szabá
lyokból áll. így feleslegessé válik a nyelvi jelenségek véget nem érő áradatának (ön
kényesen felállított „rendszer” szerinti) kategorizálása, mely a meglévő nyelvtanok (és 
tankönyveink) nagy részét jellemzi.4

1.3. Miért tanulmányozzuk a nyelvünket?
Mit mondhatunk modem nyelvészeti keretben a grammatika tanulásáról? Miért tanul
mányozzuk, ha amúgy is birtokoljuk? Mert kíváncsiak vagyunk rá, hogy miként műkö
dik. Meg akarjuk ismemi, le akarjuk írni a szabályszerűségeket. Célunk a megismerés 
folyamata. A különféle elemzések útján csak tudatosítjuk azt, ami ösztönösen bennünk 
van. Az implicit tudásunkat kell tehát explicitté tennünk, hogy tudatos nyelvhasználóvá 
váljunk, mely fejlődési folyamat hatással lehet kognitív fejlődésünkre éppúgy, mint 
például idegennyelv-tanulásunkra.

1.4. Minek alapján vélekednek negatívan a diákok?
Valószínűleg közrejátszik az egyes tanulók nyelvtanóráról való vélekedésében az a tény, 
hogy ezen az órán a többi tanórához képest mást kapnak. A természettudományos 
gondolkodásban hozzászoktak, hogy az adott meghatározások alapján felismerik, azo
nosítani tudják a definiált jelenséget, és a megadott szabályok alapján rátalálnak a 
megoldásra. Nyelvtanórán ez nem mindig van így.

Kiábrándító és unalmas az is, hogy 12 év alatt gyakran háromszor találkoznak ugyan
azzal a jelenséggel (alsó tagozatban, felső tagozatban és középiskolában). Például a 
szófajok vagy a mondatrészek fajtáira gondolok. Minden iskolafokon egy kicsivel többet 
kapnak a „gyártott” kategóriákból. A fő probléma persze nem az, hogy koncentriku
san visszatérve többször is találkoznak egyazon témakörrel, hanem az, hogy az újabb 
találkozások során szerzett tudás alapvetően csupán egy taxonómiát finomít. És eze
ket az „álrendszereket” csak bemagolni lehet.

Problémát okozhat még az is, hogy a nyelvtanórák anyaga lezárt egésznek tűnik. 
Négy év alatt (a gimnáziumban) meg lehet tanulni a magyar nyelvtant. Ezt az érzetet 
sugallják a tankönyvek, és tanítják a tanárok. Sehol nem látszik, semmiből nem derül 
ki, hogy itt egy tudományról van szó, mely állandóan fejlődik, és rengeteg izgalmas 
területe van.
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1.5. Milyen lenne egy jó középiskolai tananyag? Elvek és célok
1. ) Koherens tudományos megalapozottság
Elméleti alapok nélkül nem tudunk mire építkezni, nem tudunk mire hivatkozni, és nem 
tudunk megfelelő válaszokat adni akkor, ha olyan (érdeklődő, nyitott) diákok kérdez
nek, amilyeneket nevelni szeretnénk. Biztosítanunk kell - a lehető legrészletesebben - 
a nyelvben jelen levő legapróbb mozzanatok elemzését is. A nyelv minden jelenségé
ről számot kell adnunk az elemzésben, és ezt meg is tudjuk tenni, ha tananyagunk va
lóban koherens elméleti alapokon nyugszik. Ezt természetesen nem úgy gondoljuk, hogy 
minden jelenséget be kell mutatnunk, hanem hogy olyan eszközt kell a tanulók kezébe 
adnunk, amellyel valamilyen szinten meg tudnak közelíteni bármilyen nyelvi jelensé
get. Megközelítésen értjük azt is, hogy értelmesen meg tudják fogalmazni az adott je
lenség által felvetett problémát.

2. ) Problémacentrikusság és problémaérzékenység
Cél, hogy a tanulókban aktív, önálló elemzési készség alakuljon ki. A nyelvtanórának 
problémamegoldó jellegűnek kell lennie (eljárásokat és műveleteket kell tanítanunk 
ahelyett, hogy a már említett, önkényesen létrehozott és a nyelv lényegéről, működé
séről semmit nem mondó taxonómiát finomítanánk).

3. ) Heurisztikus megközelítés
Tananyagunkat heurisztikus (felfedeztető) megközelítésben kell kialakítanunk, rá kell 
ébresztenünk a tanulókat, hogy anyanyelvűnk grammatikája nem más, mint nyelvi 
kompetenciánk modellje, mely felfogható, tudatosítható, és ez a folyamat rendkívül 
izgalmas.

4. ) Holisztikus szemlélet
Annak megmutatása, hogy a nyelv különböző területein vagy a szerkezetek különbö
ző mélységeiben azonos elvek érvényesülnek; vagy hogy a különböző nyelvekben, 
illetőleg a nyelvekben és egyéb objektivációkban (zene, élő és élettelen természet, já
tékok stb.) azonos elvek érvényesülnek (gondoljunk itt például a rekurzióra).

5. ) Hipotetikus-deduktív módszer
Célunk a tanulók önálló, alkotó, teremtő képességeinek megőrzése, fejlesztése, hisz 
mindez az emberhez elválaszthatatlanul hozzátartozik. A használt módszerekben csak 
iskolafoktól függően kell, hogy különbség legyen.

Mindezen elveket megvalósítva létrejöhet egy olyan tananyag, melyben a tanuló 
valóban a miértekre keresi a választ, és a nyelvvel való foglalatoskodás valóban moti
válja ennek folytatására, akár iskolája befejezése után is.

2. A középiskolások számára javasolt mondattani modell
2.1. Bevezetés
A dolgozat második részében egy konkrét területre, a mondattanra vonatkozó elkép
zeléseinket szeretnénk bemutatni. Mondattani modellünk keretének a generatív gram
matikát választottuk a következő okok miatt: fejleszti a formális gondolkodást; alkal
mas az érdeklődés felkeltésére; elősegíti a tudatos nyelvhasználatot; és mivel épít az 
anyanyelvi beszélőkben meglévő implicit nyelvtudásra, a diákok véleménye is ugyan-
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olyan fontossá válik például egy-egy szósor megítélése kapcsán, mint a tanáré. Ezen 
utóbbi tény pedig már önmagában is egy egészen más szemléletmódot közvetít, mint 
a hagyományos iskolai nyelvtan előíró nézőpontja: az említett szemlélet- és keretvál- 
tás pedig hozzásegítheti a nyelvtant, hogy elmozduljon a korántsem kedvező helyéről 
a tantárgyak népszerűségi listáján.

A generatív paradigmán belül a transzformációs irányzat keretei között kívánjuk 
kialakítani modellünket, melyet a következő okokból választottunk: ez a legkidolgo
zottabb a magyar nyelvre; ahol az egyetemen generatív grammatikát tanítanak a ma
gyar szakosoknak, ott ilyen rendszert tanítanak, így lesznek tanárok, akik már ki van
nak képezve arra, hogy egy ilyen modellt tanítsanak. Az pedig nyilvánvaló, hogy ez 
utóbbi mennyire központi fontosságú kérdés, ha egy ilyen nagymértékben újító tan
anyagot szeretnénk bevinni a közoktatásba. Az is fontos szempont volt a választásban, 
hogy ebben a keretben nagyon könnyen átlátható ágrajzok készíthetők, amelyeket in
tuitívan könnyű olvasni, valamint azt is látványosan meg lehet mutatni, hogy miben 
tud többet a mi modellünk a hagyományos leíró nyelvtaninál, hiszen a szórend, továb
bá bizonyos jelentések és hangsúlyviszonyok leolvashatóak az ágrajzokról.

Célunk egy lehetőségekhez igazított bonyolultságú modell megalkotása volt. Ez azt 
jelenti, hogy mindig szem előtt kellett tartanunk azt, hogy legfeljebb egy-másfél év áll 
rendelkezésünkre a modell megtanítására. így törekedtünk egy reálisan egyszerűsített 
rendszer kialakítására, amely kevésbé bonyolult szerkezeteket eredményez, mint a 
tudományos munkák (például megpróbáljuk visszaszorítani a láthatatlan kategóriákat). 
Az egyszerűsítés természetesen nem egyenlő a tudományosság teljes kiiktatásával: olyan 
modell kialakítását tűztük ki célul, amely védhető a tudományosság szempontjából.

A kialakítandó rendszer célja a teljes magyar nyelv leírása volt. Bár tudományos 
szempontból egyenértékű probléma az „alulgenerálás” és a „túlgenerálás”, oktatási 
szempontból az előbbi jelentős mértékben nagyobb gondot okoz, hiszen az órákon 
grammatikus mondatok elemzésével foglalkozunk, így sokkal nagyobb hátrány az, ha 
egy ilyen tulajdonságú szósorhoz nem tudunk ágrajzot rendelni, mint az, ha szóba sem ke
rülő agrammatikus szósorok levezetésére is alkalmas az általunk javasolt rendszer. Ezen 
okból tehát arra törekedtünk, hogy modellünk semmiképpen se legyen alulgeneráló.

Az alapokat a klasszikus X’-elméletre építettük; a tudományos munkák közül pe
dig főleg E. Kiss Katalinnak az Új magyar nyelvtanban megjelent mondattani fejeze
tére, valamint Alberti Gábor és Medve Anna Generatív grammatikai gyakorlókönyvé
re támaszkodtunk. Nagyon következetesen építkező modellt szerettünk volna létrehozni 
egyetértve Alberti Gáborral (Alberti, 1998-1999) abban, hogy a generatív nyelvészet 
átadásakor nem a formalizmus „minimalizálása” az egyetlen lehetséges út: egy követ
kezetesen építkező, precíz rendszer megismertetése a diákokkal lehetséges feladat.

Még egyetlen aspektusát szeretnénk a téma ezen részének felvillantani: ha legfel
jebb másfél év alatt kívánjuk megtanítani a diákoknak a modellünket, akkor a munka 
hatékonyságához elengedhetetlen, hogy az osztályok legfeljebb 20-25 fősek legyenek, 
ami azt jelenti, hogy a jelenleginél kisebb létszámú osztályok, vagy pedig csoportbon
tás szükséges a nyelvtanóra esetében (is).

A dolgozat következő részében két központi problémára térünk ki hosszasabban: 
az operátor-zóna, valamint a főnévi csoport felépítésére; majd néhány szóban felvá
zoljuk az igeneves szerkezetekre és a láthatatlan kategóriákra vonatkozó elképzelése
inket is. A két központi téma bemutatásakor három modell hasonló jelenségeinek ke-
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zelését fogjuk röviden ismertetni: a Strukturális magyar nyelvtan vonatkozó fejezetét 
(hiszen ez az akadémiai rangú nyelvtan, így megkerülhetetlen); a már említett E. Kiss 
Katalin-féle Új magyar nyelvtanban megjelent mondattan megfelelő részeit (hiszen ez 
középiskolai tanárok számára íródott, így ebben a témában újító jellegű, és minden
képpen érdemes végiggondolni az ott felvetett megoldási javaslatokat); valamint a szin
tén már korábban említett Alberti-Medve-féle munka vonatkozó részeit (ami egyete
men használatos tananyag, ezért kiemelkedő fontosságú a jelen témát tekintve). Abból 
a szempontból fogjuk kritikai megjegyzésekkel illetni az említett modelleket, hogy mi 
egy következetesen építkező, minden nyelvi jelenséget kezelni képes, egyszerű, leg
feljebb másfél év alatt megtanítható, „intuícióbarát” modellt szeretnénk létrehozni.

2.2. Az operátor-zóna kérdései
A következőkben rátérünk a mondatszerkezet felépítésének problematikájára. A Struk
turális magyar nyelvtan erre a kérdéskörre vonatkozó fejezetét É. Kiss Katalin írta „Az 
egyszerű mondat szerkezete” címmel. Ebben a modellben az egyszerű mondat fő váza 
a következőképpen épül fel:

Ezzel a rendszerrel kapcsolatban (a mi szempontunkból) a következő kritikai észrevéte
lek fogalmazhatóak meg: nem látszik, hogy a mondat semleges vagy nem, mert E. Kiss 
ezen munkájában nem alkalmaz funkcionális frázisokat; mivel a fókusz és igemódosí
tó számára azonos pozíciót feltételez, fókuszt tartalmazó mondatokban nem lehet szá
mot adni az aspektusról, az operátorok sorrendje kötött lesz (topik > kvantor > fókusz), 
többszörös fókuszt tartalmazó mondatok nem kezelhetők ebben a keretben, továbbá 
vannak olyan szósorok, amelyeknek két jelentésük van, ez a rendszer mégis ugyanazt 
a reprezentációt rendeli hozzájuk (pl. Péter sárgára festette a kerítést ~ Péter ” sárgá
ra festette a kerítést). A modell további problémája, hogy a kvantornak és a prediká
tumhatározónak is ugyanazt a pozíciót tételezi fel, és ugyanez igaz a topik és a szabad 
mondathatározó viszonylatában is, ami ezen esetekben is az imént említett elkülöníté
si problémához vezet. A vonzatok és a szabad bővítmények elkülönítése nem „látvá-
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nyos”, hiszen É. Kiss mindkettőre mozgatásos megoldást javasol. Végül pedig meg
említenénk, hogy a kontrasztív topik pozíciójának mondaton kívül történő fel tételezé
se rendkívül problémás, hiszen léteznek olyan mondatok, amelyekben a kontrasztív 
topik egy másik topik után hangzik el (pl. Péter Marit# szereti), ám az említett okok
ból ezek a szósorok ebben a rendszerben nem generálhatóak (vagyis itt a rendszer alul
generál).

Az Új magyar nyelvtan mondattani fejezetére rátérve először is azt jegyeznénk meg, 
hogy ebben a munkájában É. Kiss Katalin nem a „hagyományos” X’-elmélettel dolgo
zik, hanem annak bizonyos szempontból nézve éppen a fordítottját alkalmazza:

É. Kiss Katalin ezen művében a következő mondatszerkezeti vázat javasolja:

Az ebben a munkában található ágrajzokból láthatóan néhány fejkategórián (Q, F) kí
vül az X’ kategóriák jelentős része is hiányzik: mi ezt a következetlenséget nem tart
juk követendő példának. A modellnek (a mi szempontunkból nézve) a következő prob
lémáit említhetjük még meg: a topikokat eltérően kezeli a többi operátorhoz (kvantorhoz, 
fókuszhoz) képest, és ez az igenevek kezelésénél különösen nagy problémát jelent (ott 
ugyanis igen gyakori a topik frázis alkalmazása: pl. a feleségét mindig megajándékozó 
férj). Nem szerencsés továbbá a mondatrésztagadás kezelésére tett javaslat (a hatókö-
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rök miatt), és magukkal a jelölésekkel is akad némi gond: ha ugyanis az ágrajzban 
szerepel QP, akkor ez az X’-elméletbeli jelölés azt vonja maga után, hogy a diákok a 
Q’-t és a Q fejet is keresni kezdik, ezek azonban hiányoznak az ágrajzokból. Az is 
megkérdőjelezhető, hogy látszólag ugyanolyan pozíciókba hol fej, hol pedig frázis 
nagyságú elemek kerülnek (QP vs. NEGP által közvetlenül uralt csomópontok). Ez a 
modell sem képes továbbá kezelni a többszörös fókuszt tartalmazó mondatokat, vala
mint az operátorok sorrendje ebben a rendszerben is kötött.

Alberti Gábornak és Medve Annának a Generatív grammatikai gyakorlókönyvben 
javasolt modellje csak egy szempontból nem felel meg a korábban felsorolt követel
ményeinknek: a sok hangalak nélküli elem túlzottan bonyolult struktúrákat eredmé
nyez, az egyes absztrakt egységek megkülönböztetése pedig még az egyetemistáknak 
is gondot okoz. Ennek a rendszernek a legnagyobb előnyeként viszont feltétlenül meg
említenénk a rendkívüli következetességet, amely szempontból számunkra példakép
ként szolgált. Ebben a modellben az egyszerű mondatokhoz a következő jellegű ág
rajz rendelhető:

(4)
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Mindezek fényében mi az alábbi modellt javasoljuk a középiskolások számára:

Ez a rendszer láthatóan egészen másképpen kezeli a lexikális és a funkcionális frázi
sokat, ezt azonban nem tartjuk nagy problémának, hiszen ezen frázisok funkciója is 
egészen más (a hagyományos nyelvészet tulajdonképpen az egyes X’-ok alatti infor
mációkat reprezentálja az ágrajzain). A javasolt megoldásban az operátorok nem illesz
kednek ugyan az X’-elméletbe, de így rengeteg hangalak nélküli elemet „megtakarít
hatunk”, és egységes, egyszerű operátor-zónát hozhattunk létre, amely az igeneveknél 
is jól alkalmazható. Mivel ez a rendszer sem tartalmaz a fókusz esetén igemozgatást, 
ugyanolyan problémákkal találjuk szemben magunkat, mint a két említett É. Kiss 
Katalin-féle megoldás esetében (az operátorok sorrendje kötött, többszörös fókusz nem 
kezelhető az Alberti-Medve-féle módon, valamint továbbra sem tudunk számot adni 
az aspektusról a fókuszt is tartalmazó mondatokban).5 A vonzatok és a szabad bővít
mények kezelését tekintve az Alberti-Medve-féle megoldást követjük, és csak az utób
biakat mozgatjuk.

2.3. A főnévi csoport felépítésének kérdései
A következődben néhány a főnévi csoporttal kapcsolatos kérdésre térünk ki. A Struk
turális magyar nyelvtan vonatkozó fejezetét Szabolcsi Anna és Laczkó Tibor írta „A 
főnévi csoport szerkezete” címmel. Az általuk javasolt megoldás tulajdonképpen csak 
a birtokos szerkezetek kezelésében különbözik Alberti Gábor és Medve Anna megol
dási javaslatától. Az utóbbi szerződ a birtokost vonzatként kezelik, és ennek megfele
lően N’ alatt veszik fel, míg az előbbieknél a birtokos mindig NP módosítójában szü
letik, onnan mozog(hat) tovább DP módosítójába. É. Kiss Katalin Új magyar nyelv
tanba főnévi csoportja az említettektől jelentősen különbözik. Több funkcionális héjat 
használ (NUMP), amely egyértelműen a tudomány haladási irányát tükrözi (vö. Bartos 
2000), de a középiskolában történő alkalmazást túl bonyolulttá tenné. A modell legna
gyobb problémája azonban nem ez, hanem a következetlenség (az ide vonatkozó aláb
bi ágrajzon látható, hogy a jelződ közül az első „módosítói” pozícióban van, a követ
kezőt viszont már csatolja a szerző; a birtokosok közül a hosszút vonzatként kezeli,
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míg a rövidet determinánsi pozícióban feltételezi, és az ilyen szerkezetekben a DP 
újraírásakor a D például teljesen el is tűnik az X’-elméletet megsértő módon). Az említett 
három megoldás tehát a következőképpen fest ágrajz formában:

(6) Szabolcsi - Laczkó 1992

(7) £. Kiss 1998
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(8) Alberti - Medve 2002

Az alább ágrajz formájában bemutatott, általunk javasolt főnévi csoport az intuíció
nak jobban megfelel akkor, amikor a főnévi kifejezést NP-ként reprezentálja, és nem 
DP-ként. A határozott névelő DetP-ként N’-ra csatolódik, a birtokosokat vonzatként 
kezeljük Alberti és Medve érvelését elfogadva. A szabályrendszerünk a sok N’-ra csa
tolandó bővítmény miatt erősen túlgenerál, de mint azt már korábban említettük, ezt 
oktatási szempontból kevésbé tartjuk problémásnak, mintha alulgenerálna. A javasolt 
szerkezet nagyon egyszerű, így megtanítható a rendelkezésre álló időben, és minden 
szerkezetet le lehet vezetni általa. A rendszer egyik további előnye az, hogy amennyi
ben szeretnénk, a köztudatba határozatlan névelőként beépült egy ilyen megjelölése 
megtartható, ám a felmerülő problémákat nem eltitkolva ki lehet például térni a kétfé
le birtokos és a „névelők” közötti szórendi különbségre is.

(9) Középiskolásoknak javasolt modell
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2.4. Az igeneves szerkezetek és a láthatatlan kategóriák kérdése 
A dolgozat most következő részében az igeneves szerkezetekről és a transzformációs 
grammatikákban olyan gyakran felbukkanó láthatatlan kategóriákról szeretnénk néhány 
megjegyzést tenni. Vita tárgyát képezi, hogy az igeneveket VP-ként vagy AP-ként, InfP- 
ként, illetve AdvP-ként célszerűbb-e reprezentálni. Mi az utóbbi megoldás mellett 
döntöttünk. Nyilvánvalóan az lenne a legelegánsabb leírás, ha a szóképzést is be lehet
ne vinni a szintaxisba, és így a „mélyen” V-ként megszülető igenév mozgatással olyan 
pozícióba kerülne, amelyet A, Adv, illetve Inf kategória ural. Ez azonban középiskolás 
szinten nem reális elvárás, így mi azt ítéltük fontosabbnak kifejezni, hogy ezek a szer
kezetek „kívülről” minek látszanak, és onnan A-nak, Adv-nak, illetve Inf-nek tűnnek. 
Ez a megoldás az ige definiálása miatt is kedvező, így ugyanis a finit igével tudjuk majd 
meghatározni a V kategóriát, amelyből (egyszerű) mondatonként csak egy lehet. A 
diákoknak könnyebben kezelhető egy ilyen megoldás, mint az, ahol sok VP szerepel.

A hangalak nélküli elemekről néhány szót ejtve megjegyeznénk, hogy pro-t és nyo
mot alkalmazni fogunk, hiszen a nyomra egy transzformációs modellben elengedhe
tetlenül szükség van, míg a pro jelenlétére valamilyen személyrag utal, és fontos von- 
zatszerepeket tölt be, amelyeket nem hagyhatunk jelöletlenül. Reális egyszerűsítésként 
viszont elhagyjuk a főként szemantikai szempontból fontos PRO-t, az operátorfejeket 
(hiszen az operátorfrázisoknak nem lesz fejük (sem), ahol ezen elemek megjelenhet
nének), valamint nem szerepel a hangalakot nem öltő határozatlan névelő (O) sem az 
ágrajzainkon, hiszen az általunk javasolt főnévi csoportban nem épül ki DP-burok a 
határozatlan főnévi csoport esetében (sem). A pro és a nyom elkülönülnek egymástól 
(pro vs. 0.), hiszen annyira különböző dolgokat jelölnek, hogy nem lehet ugyanazt a 
jelölést alkalmazni mindkét elemre.

2.5. Illusztráció
Az elmondottak szemléltetésére szolgál a következő két ágrajz, amelyek ugyanazt a 
mondatot reprezentálják a hagyományos iskolai nyelvtani keretben, valamint az álta
lunk javasolt modellben. A következőkben néhány mondatban összefoglaljuk a legfon
tosabb különbségeket a két keret, és az ezekben készíthető ágrajzok, valamint azok 
információtartalma között.

A legfontosabbnak azt tartjuk kiemelni, hogy az általunk javasolt generatív ágrajz 
semmiképpen sem mutat kevesebbet, mint hagyományos iskolai megfelelője: minden 
olyan információt, amelyet az utóbbi tartalmaz, az előbbi is reprezentál, legfeljebb más 
formában.6 Az iskolában tanított ágrajzon csak annyi látható, hogy melyik bővítmény 
melyik mondatbeli összetevőhöz tartozik, és hogy ezek milyen mondatrészi funkciót 
látnak el. Azt nem tudjuk meg a tanulmányozásával, hogy a bővítmények közül me
lyik kötelező bővítmény (azaz vonzat), és melyik az, amelyik szabadon kapcsolódik 
be a szerkezetbe.7 Az említett modell nem tesz különbséget a birtokos „jelző” és a töb
bi jelző között, pedig az előbbinek a szerkezetben való megjelenése a főnévi alaptag 
megváltozását vonja maga után: egyeztetés történik birtokos és birtok között számban 
és személyben. Nem láthatjuk az ágrajzokon (külön feltüntetve) az igekötőket (ame
lyek pedig szintaktikailag önállóak, hiszen képesek elválni az igéktől és bizonyos ige
nevektől is: pl. menjünk el, el akarok menni, be van csukva), valamint a grammatikai 
elemeket sem: a névelő, a tagadó- és tiltószó, a névutók, a különböző partikulák (pl. is, 
csak) nem jelennek meg az ilyen keretben elkészített reprezentációkon, pedig jelentős
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szerepet játszanak mondatokban (ld. alább). Ez a sorsuk azon elemeknek is (a rejtett 
alany kivételével), amelyek jelenlétére csupán bizonyos elemek személyragozásából 
tudunk következtetni: pl. a kutyám. Nem olvasható le az ágrajzról a szórend sem - ez 
a modell nem rendel eltérő reprezentációt a különféle szórendi variánsokhoz, amelyek
nek pedig nem (mindenben) azonos a jelentésük a példaként felhozott szósoréval.8

(10a) Lujza eladja a diákoknak a kutyakölyköket.
(10b) Eladja Lujza a diákoknak a kutyakölyköket?
(10c) Lujza a kutyakölyköket adja el a diákoknak.
(lOd) Lujza adja el a kutyakölyköket a diákoknak.
(10e) Lujza a diákoknak adja el a kutyakölyköket.

Az általunk javasolt modellben viszont olyan ágrajzok készíthetőek, amelyekről leol
vasható a szórend, amelyeken látható, hogy melyik bővítmény vonzat (ezek a régen- 
sük - az „alaptagjuk” - mellett nyomot hagynak), és melyek a szabad bővítmények 
(ezek csatolási művelettel kerülnek a szerkezetbe, vagy amennyiben többletjelentésük 
van, és így különféle operátorok módosítói pozíciójában tűnnek fel, akkor ott vesszük 
fel őket, és nem mozgatással kerülnek a helyükre, mint a vonzatúk). A különböző bő
vítmények kapcsán feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy az alany a generatív rend
szerben nem egyenrangú az állítmánnyal (amelyet ebben a keretben mindig ige képvi
sel), hanem annak egyik kitüntetett vonzata.9 A grammatikai elemek ugyanúgy van
nak kezelve ebben a keretben, mint lexikális jelentéssel rendelkező társaik, sőt néha 
fontosabbak is ezeknél, mivel ők azok, amelyek egy-egy összetevő szintaktikai visel
kedését meghatározzák: erre példaként említhetjük, hogy egy névelővel ellátott főnév 
más pozíciókban fordul elő, mint egy névelőtlen (pl. A fiú megvárta Marit ~ *Fiú 
megvárta Marit). A grammatikai elemek fontosságát az a tény is bizonyítja, hogy pél
dául a nem tagadószó mondatba kerülésének komoly szórendi következményei van
nak: pl. A fiú megvárta Marit -Afiú nem várta meg Marit ~ Nem a fiú várta meg Marit. 
A generatív modellben azon összetevőket is feltüntetjük továbbá az ágrajzokon, ame
lyek ottlétére csak a ragozásból tudunk következtetni: ezekben az esetekben alkalmaz
zuk a pro elemeket (pl. a kutyám, elmennünk, szeretlek, alattad).

Ezek a legfontosabb különbségek, ha a kétféle rendszert össze szeretnénk hasonlí
tani. Remélhetőleg így mindenki számára tisztán látható, hogy milyen sok előnye len
ne annak, ha az általunk javasolt modellt tanítanák.



MELLÉKLET
Hagyományos leíró nyelvtan iskolai változata 

(Ha)
Holnap a pécsi vásárban Lujza minden kedves diáknak a legkedvesebb kutyám 

egyik rendkívül virgonc, Elemért és Gézát tegnap is felvidító kölykét próbálja meg 

lelkesen eladni.

Középiskolások számára javasolt generatív modellünk ugyanarról a mondatról

(11b) Holnap a pécsi vásárban Lujza minden kedves diáknak a legkedvesebb kutyám 
egyik rendkívül virgonc, Elemért és Gézát tegnap is felvidító kölykét próbálja meg 
lelkesen eladni.
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JEGYZETEK
1 A munka Medve Anna tanárnő vezetésével zajlik.
2 A tantárgy elnevezésének kapcsán ld. Medve (2002)-t.
3 Ld. a bibliográfiában a A PISA 2000 vizsgálatról tételt.
4 Ld. Molnár Cecília témába vágó előadását és az ott felmerült kérdéseket (Molnár 2004).
5 Azért nem alkalmaztunk igemozgatásos megoldást a fókusz esetében, mert ha ennél az operá
tornál kiépítenénk az F’-t és az F fejet, akkor az összes operátornál is alkalmaznunk kellene 
hasonló csomópontokat a következetességre való törekvésünk miatt, és ez az Alberti-Medve- 
féle túlzottan bonyolultnak ítélt struktúrákat eredményezné.
6 A bővítményi viszonyt a hagyományos iskolai nyelvtanban azzal jelölik, hogy az alárendelt 
tagot az alaptagja alá írják egy vonallal összekötve őket, míg a transzformációs generatív ágraj
zokon ez a viszony úgy jelenik meg, hogy a régens (az alaptagnak megfelelő összetevő) X’-a 
alatt, a fej testvéredként veszik fel az adott összetevő vonzata(i)t, amelyek elmozgásuk esetén 
itt nyomot hagynak, így a köztük lévő reláció mindig rekonstruálható marad.
7 Egyetlen kivételként talán az állandó határozók kategóriáját említhetnénk, amelyek csoportját 
olyan vonzatok alkotják, amelyek nem sorolhatóak be a többi rendelkezésre álló kategóriába.
8 Itt az említett példamondat néhány lehetséges variációját közlöm, méghozzá egyszerűsítve annak 
érdekében, hogy a lényeg könnyebben látható legyen.
9 Ezt a felfogást találjuk meg a Magyar Grammatikában (pl. p. 394) is, az iskolai tankönyvek
ben azonban ez a szemlélet (még) nincs jelen: itt „hozzárendelő jellegű viszonyról” és „egyen
rangúságról” beszélnek az alany és az állítmány viszonylatában: pl. Honti-Jobbágy (1994, 29).
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