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Kovácsné dr. Réczei Margit: 

Az igei állítmány erőterébe tartozó mondatrészek szó-
rendi mozgáslehetőségei az alapszórendű egyszerű monda-
tokban 

Hozzászólásomban egy évek óta folyó, s még ma 
is folyamatban levő alapkutatásról szeretnék szólni. 

E kutatás célja az, hogy hozzájáruljon az inté-
zetünkben folyó, oktatómunka, valamint az itt íródó tan-
könyvek és oktatási segédanyagok elméleti megalapozásá-
hoz® 

Általánosan elfogadott mondatdefiníció nincs, 
tehát abból kell kiindulni, hogy minden oktató fel-
ismer egy egyszerű mondatot. 

Az egyszerű mondatokat a szórend oktatásának szem-
pontjából két nagy csoportra lehet osztani: hangsúlyos 
és hangsúlytalan mondatokra. 

A leíró nyelvtan háromféle hangsúlyról beszél. 
Szóhangsúlyról, amely a magyar nyelvben mindig az első 
szótagra esik, szakaszhangsúlyról, és mondathangsúly-
ról. Én csak az utóbbival foglalkozom. 

A hangsúlyt jelölhetjük akusztikai, nyomdatechni-
kai eszközökkel, valamint a szórend segítségével, 
A szórend által jelölt hangsúlyos mondatokat nevezem 
nyomatékos mondatoknak, míg azokat a mondatokat, ame-
lyeknél a hangsúly csupán egy akusztikai vagy nyomdatech-
nikai lehetőség, nyomatéktalan mondatoknak nevezem® 
Mindezek alapján a. mondatokat a következőképpen lehet 
osztályozni: 
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mondat mondat 

Ad.l. 
A kirekesztően nyomatékos mondatokat a legkönnyeb-

ben tanulja meg a diák, ezeket dialógmondatoknak is lehet-
ne nevezni, A mondat élén áll a hangsúlyos rész, utána 
az ige, s utána egy szabadon variálható leszálló ág 
következik. 
Pl. Hova mentek tegnap a diákok az autóbuszunkkal? 

A Balatonhoz mentek tegnap a diákok az autóbuszunkkal. 

Ad.2.% 
A második és a harmadik típusu mondatokat monológ-

mondatoknak lehet nevezni. Valamely szöveg belsejében 
helyezkednek el, s az előzmény&knek megfelelően kezdőd-
nek valamely mondatrésszel, amely nem mindig a nyelvtani 
alany. Ezt a mondatkezdő részt Brassai inchoativumnak1, p 
Mathesius vychodisconak , az amerikai nyelvészek topic-
nak^ nevezik, s hidat képez az ismert információ felől 
az új felé. 
Pl. az előző mondatokban arról volt szó, hogy a diákok min-
den hét végén elmennek valahova kirándulni. Utána követ-
kezik ez a mondat: 

Ezen a héten a Jánoshegyre mentek a. diákok a 
tanárukkal • 

Ebben az időhatározó kapcsolja az előzőekhez az új in-
formációt, amelyet Brassai "zöm^-nek, az amerikaiak 
,"commeá,,-nek, mások "propozitumT"-nak, a legtöbben 
azonbqn a német Amann nyomán ,,rémá"-nak neveznek. 
Ez a rész a fókusszal kezdődik. Az angol Halliday ne-
vezte így el először. A hazai szakirodalom azonban 
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fókusznak nevezi magát az igát is, ha az a nyomatékos, 
meg az előtte álló elemet i s h a az hordozza az új 
információ magvát, mint példánkban a 'ÍFánoshegyre«hely-
határozó. Nekünk különbséget kell tennünk a két típus között, 
mert az igekötő másképpen viselkedik igenyomatékos mon-
datban, és megint másként, ha egyéb mondatrész viseli 
aj. fősúlyt az ige előtti helyen. 

A második és harmadik típusú mondat között az a 
különbség, hogy az egyikben nyomatékos fókusz van, a másik-
ban pedig É.Kiss Katalin szavával élve - "természetes 
fókusz"'.8 
Ez utóbbira példaj a- szöveg arról szól, hogy & tengere-
ket olajszennyezés veszélyezteti. Utána következik ez a 
mondat: Finnországban módszeresen küzdenek a tengerek 
olajszennyezése ellen. 

A monológmondatokat napjainkban sok szövegnyelvész 
sokféle*céllal vizsgálja, a fókuszképzés és a. topikali-
záélá'kérdéseivel jelentős cikkek és értékelések foglal-
koznak. 

A Nemzetközi Előkészítő: Intézetben azonban a leg-
fontosabb mondattípus a negyedik, hiszen a nulláról in-
duló oktatás nem tudja összefüggő szövegekben gyakorol-
tatni a nyelvtani jelenségeket, számunkra, tehát a Dezső 
László által alapszórendű mondatoknak^ nevezett mondat-
tok szórendje a fontos, az, amely a műszaki definiclók, 
a lexikonok, egynyelvű szótárak jellemző mondat típusa, 
is. 

Az alapszórendű mondaték legfőbb ismérve az, hogy 
a mondatkezdő rész nem hídi az előző információ felől az 
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új felé, hanem az, amirőQl beszélünk, ám ez sem mindig 
a nyelvtani alany. A német Gabelentz10 ezt psychologisches 
Subjektnek, Amann témának, Mathésius . základnak nevezi. 
Egy példa, amelyben a. grammatikai alany azonos a témávali 

A kitáguld' anyag mechanikai munkát végez, 
S egy másik, ahol nem azonost 

A villamos energiaforrások energiájával gépeket, 
fűtő és világítóberendezéseket működtetünk. 

Az ilyen típusú mondatokból gyűjtöttem össze ezret, 
szegélylyukkártyára írtam őket, majd elemeztem szinte-
tikailag, szemantikailag valamint az aktuális mondat-
tagolás szempontjából, A szintaktikai elemzéshez Deme 

11 -i p 
László , Rácz Endre és Szemere Gyula munkáit használ-
tam, A szemantikai elemzéshez Hadrovics László1-^ és 
több cseh szerzői mutatott irányt, az aktuális mondattago-
lás meglehetősen egyenetlen hazai irodalmából Elekfi 
László3"^ koncepciójából indultam ki0 Az alapszórená meg-
állapításához a Dezső' László^Ültal kimunkált permutációs 
módszert alkalmaztam. 

S most rátérnék a kutatás egyik részterületére, 
az ige erőterébe tartozó mondatrészek vizsgálatára. Az 

lé 
ige erőtere kifejezés H.Molnár Ilonától származik. 
Azt írja: "A bővítményeknek azt a körét, amely... a. 
kölcsönös függőségi viszonyok keretében kerül kapcsolat-
ba az igével, az ige erőterének tekinthetjük." Ő a. tár-
gyat és a vonzatokat sorolja ebbe a térbe. Más kutatók 17 
nagyobbnak tartják ezt az erőteret. Károly Sándor 
például az igekötőket és a határozói igeneveket is ide-
sorolja. Miután én az igenevekkel még nem foglalkoztam, 
egyelőre az igekötőket, a vonzatokat és a tárgyat vizs-
gálom mozgási lehetőségeik szempontjából. 

Az állítmány helyzetét nem vizsgálom. Azt tartom 
a fix pontnak a mondat vonatkoztatási rendszerében, 
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tehát mindent hozzá viszonyítok*, Az alanyt is igevonzat-
nak tartom, de azzal most nem foglalkozom. Megtettem 

18 ezt a Nyelvőrben megjelent cikkemben. 

Az igekötak kétségtelenül a legszorosabban kapcso-
lódnak az igékhez, hiszen egybe is lehet írni velük, A 
legrégebbi rendezői elv velük kapcsolatban Fogarasi 
nyomatékszabálya^ i "Ha nyomatékos mondatrész áll az ige 
előtt, akkor fordított állású az igekötős ige, és az 
ige is, az igekötő is hangsúlytalant," 

Ez a szabály azonban nem reverzibilis, azaz nem 
következik belőle az., hogy ̂ennyiben nem áll nyomatékos 
elem az ige előtt, akkor az igekötő egyenes állású. Ez 
csak általában igaz. Három kivételt találtam ez alól, 

2o 
1/ Az elsőt már Joannovics észrevette % "bizonyos fogal-
mak okvetlen megkívánják az erős nyomatékot, és..ö az a. 
mondat, amelyben egy vagy több ilyen fogalom szerepel, 
máris magában rejti a fordított szórend magvát. Az ilyen 
mondat már "eo ipso" vagy "ab ovo" nyomósító, nevezzük 
például természeténél fogva nyomó sit ónak. ,.,Azok a. 
szók, amelyekre vagy jelentésüknél vagy mondatban való 
szereplésüknél fogva a kifejezésnek a fő súlya termé-
szet szerint esik, először is: 

olyan határozók, és kötőszók, amelyek csak magára, 
az állításra, /igére/ vonatkozhatnak, nem pedig 
körülményére g 
továbbá a. határozatlan fogalmakat kifejező szavak, 
amelyek ti, nem tulajdonnevek, személyes névmások, 
birtokos névszók, vagy amelyek névelő:, mutató név-
más,,® nélkül állnak a. mondatban. 
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Az első kivétel tehát az "ab ovo"1 nyomatékos mondat, 
amely nem az aktuális szövegkörnyezet hatására nyomatékos, 
hanem pl; a határozatlan alany miatt. 
Pl. Egy egyenes országútból 32 fokos szög alatt egy 

gyalogút ágazik el. 

2/ A második kivételt az Arany János-féle plusz-minusz 
törvény fogalmazza meg: "Azt vettem észre, hogy az állító 
mondatok rendszerét követi minden olyan mondat, mely 21 pozitív, a tagadókét, mely negatív jelleműnek mondható..." 

Arany János példái: Sokszor megszólította. Ritkán szólí-
totta meg. Bőven kimérte az itzét. Szűken mérte ki az itzét," 
Könnyen eligazodtam. Nehezen igazodtam el. 
Tehát azonos nyomatékú fókusz különböző igekötőhelyzeteket 
indukál. 

Mondatgyűjteményemben azonban akadt egy csoport, 
amelyet az előző két szabályszerűséggel nem lehet megmagya-
rázni. Közös ismérvük az, hogy mindegyik létezést, annak 
kezdetét vagy végét jelöli. Ezeket csehszlovák mintára 
egzisztenciaigéknek neveztem el. Ezeket semmilyen szöveg-
környezetben nem lehetne egyenes állású igekötővel mondani. 
Pl. Magyarország Közép-Európában terül el. Nem vonatkozik 
rá. a Fogarasi szabály, hiszen a helyhatározót nem kell 
különösebben hangsúlyozni. Nem vonatkozik rá a Joanovics-
szabály sem, hiszen tulajdonfőnév áll előtte*:. S nem vonat-
kozik rá az Arany-szabály sem, hiszen nincs negatív moduláns az 
ige előtt. Ilyen példáim még: 

A motor és a futókerék fordulatszáma között megvaló-
sítandó összes áttétel két részből tevődik össze. 
Ez a bonyolult vegyület egy fehérjéből és négy hemnek 
nevezett részből épül fel. 
A felszínen ható legfontosabb kozetképző; folyamatok 
az éghajlatból, a levegő áramlásaiból, a. folyóvíz-
ből, hó- és jégből, a nagy vízi medencékből és az 
élőlényekből indulnak ki. 
A fehérjéket alkotó 2o aminosav egy 2o tagból álló 
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polipeptid láncban 3,8-szór lo a, tizennyolcadikon 
/3»8 • 1018/ azaz 3»8 trillió-féleképpen helyez-
kedhet el." 

A használt reprezentatív anyag vizsgálata alapján, 
valószínűnek látszik, hogy ha egy ige annyira elveszí-
tette szemantikai töltését, hogy már csak a létige 
szinonimájâ , fordítottan viseli az igekötőt. 

Az igekötő után a vonzattal ellátott névszói elemek 
kapcsolódnak legszorosabban az igéhez. Hegyi Endre írjaj 
'"Bizonyítható tény, hogy az igekötő és vonzat jelentés-
változtató funkciója a, képzőkével nemcsak vetekszik, 

22 hanem felül is múlja azokat, 

A vonzatok csoportosíthatók. Vannak esetleges és 
szükséges vonzatok. Az előbbiek elhallgathatók. Ha pl. 
azt mondom: Péter eszik. - a cselekvés mibenléte világos. 
A szemantikai struktúrában lappangó tárgyról tudjuk, hogy 
valamilyen emberi táplálkozásra, alkalmas objektum, csak 
éppen említése lényegtelen. Ha azonban azt mondom, 
Péter megfelelt, - akkor még nem tudom, hogy válaszolt-e 
egy kérdésre, avagy kielégített valamilyen követelmény-
rendszer által támasztott igényt, azaz. megfelelt-e val&r-
minek. 

A vonzatokat sok mindenhez hasonlították már. Nekem 
legjobban a kémiád, elemek vegyértékéhez való hasonlítás 
tetszik,23 

Eszerint vannak zéró vegyértékű igék /villámlik, havazik/ 
1 — »» _ /vki sétál, vmi csi-

korog/ 
2 _ ti- _ /vki néz vmit, vki örül 

vminek/ 
3 /vki ad9 mond vmit vkinek/ 
4 
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A magyar nyelvben névútó.' is lehet vonzat: 
vmi halad vmi felé /a. vonat Győr felé/ 
vki jár vmi után /a fiú a lány után, autóalkatrész 

után stb./ 
Sőt lehet vonzat egy egész szintaktikai kategória is: 

Vki beül vhova: az autóba, a nézőtérre, a szomszéd-
hoz, a napernyő alá, a sofőíí "mellé, 
Stb e 

Mondatgyűjteményemben a vonzatok 85,7 %-a. áll köz-
vetlenül az ige előtt. Ezt tehát optimális pozíciónak 
nevezhetjük« 
Pl. Az ólomlemezek felülete a levegőn ólomdioxiddá 

oxidálódik. 
A szervezet minden sejtje azonos örökletes tarta-
lommal rendelkezik. 
A fali dugaszolóaljzatok az asztali lámpák és 
villamos háztartási eszközök csatlakoztatására 
szolgálnak. 
A cukorbetegség az öröklődő ártalmak közé tartozik. 

5 mondatban maga az ige a fókusz. Mind az ötben a vonza-
tos névszó az ige mögé kerülő 
Pl. Az elmúlt évtizedek bővelkedtek az autóversenyek-

ben. 

Az összes többi mondatban Arany János-féle pozitív 
moduláns áll az ige előtt: 

A test tömege és felülete közötti viszony nagymér-
tékben függ az élőlény életmódjától, táplálkozásától, 
környezetétől. 
A hanglejtés bizonyos tekintetben szorosan kapcso-
lódik a hangsúlyozáshoz. 
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Két vonzat esetén az igéhez szorosabban kapcsolódó 
primervonzat áll az ige előtt és a szekundervonzat mögötte. 

A kontraszt az egyszerűbb vevőben szoros össze-
függésben van a fényerővel. /Összefüggésben van = 
összefügg, ez tehát a primervonzat/. 

Több vonzattal túl kevés igét taDáltam ahhoz, hogy 
valamilyen szabályszerűség levonható lenne. 

Mint láttuk, az adott raondattípusban az igekötő 
is, és a vonzat is az ige előtti helyet igyekszik elfoglal-
ni. Kettőjük konfrontációjakor az Igekötő marad elől, és a 
vonzat az ige mögé kerül. Ilyenkor azonban a vonzatos név-
szó határozott névelőt kap. 
Pl. A derékszögű háromszög területe megegyezik a szög-

felező által levágott két háromszög területének 
összegével. 
A megváltozott örökletes információval rendelkező 
sejt felületi szerkezete eltér a szervezet saját 
sejtjeinek szerkezetétől. 

Ha a szerkezetbe pozitív moduláns is belép, akkor 
a sorrends moduláns: + igekötő * ige + vonzatos névszó 
határozott névelővel. 

Sok ókori nyelvben a számnevek neve tízig gyakran 
megegyezik az egyes ujjak nevével. 

A tárgy sajátos igevonzat. Megjelenése mondatszin-
ten is a tranzitív ige megjelenéséhez van kötve.- írja 
Deme László. 

Gyűjteményemben a. határozatlan, névelőtlen tárgy 
majdnem hajszálpontosan úgy viselkedik, mint a primer-
vonzatok általában. 88,5 #-uk áll közvetlenül a puszta 
ige előtt. 
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Igekötős igék mellett a neveletlen tárgy a Joannovics-
törvény értelmében fordított igekötőhelyzetet indukál, 
viszont megfordítható a sorrend, ha a tárgy határozatlan 
névelőt kap*1 

A szovjet lupoljev kollektíva kutatói légpárnás 
szánkót próbáltak ki. /Lehetne; kipróbáltak egy 
légpárnás szánkót./ 
A kiéli egyetem és egy frankfurti légitechnikai 
szakiizem kutatói ködben, hóban és esőben való 
leszállásra szolgáló rendszert dolgoztak ki. 
/Lehetne: kidolgoztak egy ködben, hóban és esőben 
való leszállásra szolgáló rendszert./ 

Gyűjteményemben kevés határozatlan névelős tárgy 
található. A fenti átalakíthatóság azonban feljogosít 
arra a feltételezésre, hogy az ilyen tárgy helye az ige 
mögött van. 

A hiperbola a fókuszait tartalmazó szimmetria-
tengelyből kimetsz egy szakaszt. 
Az elektromágnes minden egyes áramlökéskor fel-
emel egy kapcsolókart. 

A határozott tárgy esetében a tranzitív igéhez 
és annak tárgyi vonzatához egy minőségileg más elem 
társul, a korábbról ismertség motívuma. Ezzel a tárgy 
kiszabadul az ige erőteréből, s olyan szabályszerűségek 
teszik számára lehetővé a szabadabb mozgást, amelyek 
taglalása már nem tartozik hozzászólásom tárgyához. 
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