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Az igekötõ szórendi helye és tanításának kérdései
a magyarban mint idegen nyelvben

Bevezetés
A gyakorló magyartanárok több olyan elemét is megnevezhetik a magyar nyelvi

rendszernek, amelyek különösen nehéz próba elé állítják a nyelvünk iránt érdeklõ-
dõ nyelvtanulókat. Ezek egyike a magyar igekötõ (Fazekas 2003: 18; Giay 1998:
376; Korompay 1997: 52; Molecz 1900: 31; Naumenko-Papp 1987: 434; Szili 1998:
561). Világosan mutatja az igekötõ különleges viselkedését és ennek cseppet sem
elhanyagolható súlyát a magyar mondat felépítésében az a tény, hogy a magyar nyelv
leírását célzó nyelvtanok és a magyar nyelv tanítására is készült munkák már a 19.
sz. elsõ felében különös figyelemmel fordultak az igekötõ felé. Ebben a dolgozat-
ban az igekötõkkel kapcsolatos elméleti és tanítás-módszertani kérdések között nem
érintem sem az igekötõk szófaji meghatározását, sem szemantikai módosító szere-
püket, illetve ennek értelmezését és értékelését a nyelvészeti szakirodalomban; ehe-
lyett elsõdlegesen az igekötõk számára a magyar mondatban kijelölt pozíciókat
összegzem és értékelem, érintve az aspektusképzõ értéket is. E vizsgálódás célja
pedig egy – a magyar idegen nyelvként történõ tanításában használható – modell
felállítása, mely megfelelõen szemlélteti az igekötõ szórendi mozgását és annak okát,
s egyúttal segíti a nyelvtanulókat a helyes, szándékaiknak megfelelõ mondatok
megalkotásában.1

1. Az igekötõ lehetséges szórendi elõfordulásai
Az igekötõ mondatbeli helyzetével kapcsolatban a nyelvtanok/nyelvkönyvek

már a legelsõ megjelenéstõl kezdõdõen elsõsorban a jelenségek rögzítésére szorít-
koztak. A nyelvtanírók (Pereszlényi, Gyarmathy, Beregszászi) korán felismerték az
igekötõ szembetûnõ vándorlását az igéhez képest, majd ennek okait is kutatni kezd-
ték (Hegedûs 1995: 197). Az 1843-ban a Magyar Tudós Társaság elhatározására
elkészült Szókötés Szórend c. fejezetének általános szabályaiból kitûnik, hogy a mû

1 Ez a munka folytatása a Hungarológiai Évkönyv 4. számában (2003: 52-65) e témában megjelent elsõ
publikációnak.
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szerzõje/szerzõi (Nagy János és Vörösmarty Mihály) felismerték, hogy az igekötõt
tartalmazó mondat más szórendi és hangsúlyszabályokat követ, mint az igekötõ
nélküli mondat (Hegedûs 1995: 197). A 19. sz. második felében pedig általános
gondolkodás, vita alakult ki a magyar nyelv szórendjérõl, kezdve Fogarasi mindenki
által elfogadott megállapításán, mely szerint a „hangsúlyos szót követi a határozott
módban álló ige” (Molecz 1900: 6) és Brassai korát megelõzõ szintaktikai fejtege-
tésein (Molecz 1900: 45). A vitához, mely a Nyelvõr hasábjain hagyományozódott
ránk, sokan, sok nézõpontból szóltak hozzá. Általánosan elmondható, hogy a szer-
zõk – Arany János, Joannovics György, Kicska Emil, Simonyi Zsigmond, Balassa
József, Molecz Béla – elsõdlegesen a mondat hangsúlyviszonyaiból, a különbözõ
nyomatékkal ejtett elemek sorrendjébõl indultak ki, s ezekhez kapcsolták az egyes
mondatalkotó elemek – köztük az igekötõ – megjelenésének sorrendjét. Mint
Joannovics megjegyzi: „szórend és hangsúly egyazon célnak szolgáló tényezõk”
(Joannovics 1903: 486).

Ahhoz, hogy pontosan leírjuk az igekötõ viselkedését, tisztáznunk kell, hogyan
értelmezzük az igekötõ és az ige között mutatkozó szoros kapcsolatot. A nyelvészek
az igekötõt önálló elemnek tekintik: lehet állítmány-kiegészítõ (Joannovics 1903:
487), lehet az ige egy határozója (Balassa 1887/1890: 419), vagy az ige jelentését
módosító-pontosító elem (Molecz 1912: 127). Látható tehát, hogy igen korai elõz-
ményeit találjuk a transzformációs generatív grammatikában kimondott tézisnek: az
igekötõ egy az ige argumentumai közül (É. Kiss 1992: 119; Alberti 1992: 36; Al-
berti – Medve 2002: 47).

Annak ellenére, hogy az igekötõ szófajtani és mondattani besorolásában jelen-
tõs különbségek mutatkoznak az elméletekben (Szarka 2002: 18-19), abban a szer-
zõk már a legkorábbi idõtõl egyetértenek, hogy az igekötõ háromféle helyen jelen-
het meg a mondatban, s ez háromféle szórendi variációhoz vezet: egyenes, fordított
és megszakított szórendhez2  (vö. Dóla 2004: 65-66; Dóla 2002: 30-33; Szarka 2002:
31-37). Ezek az elméletek rámutatnak az igekötõk szórendi viselkedésére, de ezt
elsõsorban az igekötõt tartalmazó szerkezet szintjén teszik (ezen a szinten értelme-
zendõ az egyenes, a fordított és a megszakított szórend is!), nem adnak azonban
olyan szabályrendszert a magyart idegen nyelvként tanító nyelvtanár kezébe,
amellyel a teljes, helyes magyar mondat generálható lenne.

A generatív grammatika, ezen belül is a transzformációs generatív grammati-
ka magyarázattal szolgál az igekötõ elsõ látásra különösnek tetszõ mozgására a
mondat szerkezetén belül. A nyelvben végbemenõ bonyolult belsõ folyamatok bo-
nyolult magyarázata biztos elméleti alap, de semmiképpen nem megfelelõ tanítan-
dó nyelvtani anyag a magyar mint idegen nyelv oktatásában. Ennek ellenére – és

AZ IGEKÖTÕ SZÓRENDI HELYE ÉS TANÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI…

2 A megszakított szórend eseteit ebben a dolgozatban nem vizsgálom.
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éppen a biztos elméleti megalapozottság érdekében – elkerülhetetlen felsorakoztatni
a lehetséges szórendi változatokat és azok elméleti magyarázatát.

1.1. Az igekötõ egyenes szórendben

Az elméleti munkákból – összhangban az elõbbi megállapításokkal – arra kö-
vetkeztethetünk, hogy a nyelvészek a kezdetektõl az igekötõ egyenes szórendjét
tekintették kitüntetett szerepûnek. Eszerint az igekötõ akkor áll az ige elõtti helyen,
ha valamely okból – például azért, mert az igéhez képest fontosabb értelmi elemet
hordoz – nyomatékosítjuk. Így az egyenes szórendben álló igekötõ-ige sorrend szol-
gálhatja a tényközlést, a befejezett aspektus kifejezését, s ezzel együtt az igekötõ
ebben a helyzetben nyomatékot kap. Az újabb elméletek pedig már az igekötõ ige
elé vándorlásának útját is leírják, megõrizve a korábbi elméletek eredményeit.

Vörösmarty már a Szókötésben kimondja, hogy az igekötõ nem az ige része,
„rendes helye nem az ige elõtt áll, csak ha nyomosítást kap” (Hegedûs 1995: 201).
Arany János látványos, logikai alapokon nyugvó négyes rendszert állít fel. Állító
(plus) és tagadó (minus) mondatok oppozíciójában értelmezi az igekötõ elhelyez-
kedését: az állító mondatokban megelõzi, a tagadóban „attól elválva” követi az igét
(Arany 1873: 8). Arany megállapításait folytatja és kiegészíti Joannovics György,
de Aranynál nagyobb figyelmet fordít a mondat hangsúly/nyomaték-viszonyaira.
Példáiból kitûnik, hogy a fõnyomatékot viselõ igekötõ elõzi meg az igét (Joannovics
1884: 55). Balassa József általánosan kijelenti, hogy „az állítmány elõtt … csakis
egy határozó állhat, és pedig az, a melyiknek a beszélõ a legnagyobb fontosságot
tulajdonít az egész mondatban. … Ha tehát a legjobban kiemelendõ fogalmat az
igekötõ fejezi ki, megmarad az állítmány elõtt…” (Balassa 1887/1890: 418-419).

Molecz Béla régi nyelvemlékeinkbõl vett példákkal és a „mai” nyelvjárások
tanúságával szemlélteti, hogy az igekötõ kiemelése meghatározóként az ige elé fej-
lõdés eredménye (Molecz 1900: 65), annak ellenére, hogy már a régebbi korokban
is volt példa az igekötõvel meghatározott igére (Molecz 1900: 72). A kétféle szó-
rendi variáció minden bizonnyal egymás mellett létezett (Molecz 1900: 105), s bi-
zonyos „öntudatlan törekvés” a mondat pontosabbá, szabatosabbá tételére vezetett
az igekötõ megszilárdulásához az ige elõtti helyen (Molecz 1900: 79).

Salga Attila orosz nyelvtanároknak oroszul írt magyar nyelvi ismertetõjében az
igekötõ ige elõtti megjelenését tekinti egyszerû tényközlésnek (Salga 1984: 101) –
ez egybecseng Arany János 100 évvel elõbbi megállapításával.

Wacha Balázs – bár célja nem az igekötõ mondatbeli elhelyezkedésének vizs-
gálata – az igés-szerkezeti aspektus kifejezõdésében és annak felismerésében fon-
tos szerepet tulajdonít az igekötõ igéhez viszonyított helyének és hangsúlyozottsá-
gának. Az egyenes szórendben álló igekötõ a befejezett aspektus közvetítését
szolgálja (Wacha 1983: 157-158).

NAGYHÁZI BERNADETTE
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Bánréti Zoltán is a befejezett aspektus kifejezésének szándékához köti az ige-
kötõ egyenes szórendjét, s az igekötõ ige elõtti helyét tipikus fókuszpozíciónak tartja
(Bánréti 1991a: 174; 1991b: 203; 246; 1994: 17, 61).

Keresztes László elsõsorban a jelentés és a funkció alapján értelmezi az igekötõ-
ket. A szórendi viselkedés magyarázatául a perfektuáló funkciót választja (Keresztes
1992: 91), amely szerint az igekötõs állítmány sorrend perfektív cselekvést jelöl. Eb-
ben a helyzetben a mondat az egyik szórendi alapszabálynak engedelmeskedik: a
magyar nyelv alapvetõen SOV sorrendet kedvelõ nyelv, ahol a bõvítmények megelõzik
az alaptagot (Keresztes 1992: 119). Szemantikai jellemzõk is magyarázzák az igekö-
tõ egyenes szórendjét: ha a mondatban kiemelt (nyomatékos) állítmány van, illetve
„pozitív töltésû határozók” esetén (Keresztes: 121).

É.Kiss Katalin több munkájában foglalkozott az igekötõ szórendi helyével. Az
igekötõt határozószói eredetû igemódosítónak tartja, amely egy az ige argumentu-
mai közül (É.Kiss 1992: 119; 1998: 33), s mint ilyen, az ige vonzatszerkezetében,
az ige után születik a kiinduló szerkezetben, ahonnan egy kötelezõ transzformáció-
val jut az igét megelõzõ helyre (É.Kiss 1978: 270-271; 1993: 162-173; 1992: 119,
121). É.Kiss (1992: 123) nem feledkezik meg az egyenes szórendû igekötõ–ige szer-
kezet befejezett aspektust eredményezõ szerepérõl sem.

Naumenko-Papp Ágnes (1987: 436) bemutatja a magyar szórend két fõ rendezõ
elvét, melyek egyike sem választható el az igekötõk egyenes szórendjétõl. Eszerint a
magyar nyelv mondatépítési törvénye az állítmány ragozott része elé emeli a gondo-
lati hangsúlyt viselõ szót. Ez összhangban áll a magyar szórend másik fõ rendezõ el-
vével, amely szerint az igei szókapcsolatokban az igemódosító megelõzi az igét, il-
letve az igekötõs igét tartalmazó mondatokban éppen az igekötõ a fõ módosító elem,
amely az ige mögé szorítja a vele szemantikailag rokon elemet (uo. 438-441).

Alberti Gábor 1992-es munkájában É.Kiss Katalin nyomában jár. Az igekötõt
õ is az ige egyik vonzataként értelmezi, amely a mélyszerkezetben argumentum-
pozícióban születik az ige mögött, majd egy fókuszképzési transzformáció a fókusz-
ba juttatja. Ebben az esetben az igekötõ hangsúlyt kap, és helyesírásunk szabályai
szerint egybeíródik az igével (Alberti 1992: 36). Ugyanakkor ebben a változatban
az igekötõ nem rendelkezik a fókuszra jellemzõ kirekesztõ jelleggel, s így a fókusz-
pozícióba kerülésével nem jár együtt az igazi kirekesztõ fókusz-szerep – a mondat
semleges lesz (uo. 56). Ezzel együtt ez a szórendi variáció, a fókuszba került ige-
kötõ befejezett aspektust jelölõ operátorként is mûködik, s éppen ez a fókuszba ke-
rülésének indoka (uo. 57).

Alberti–Medve 2002-es munkájában tovább finomodik ez az elmélet. Továbbra
is igaz, hogy az igekötõ az ige vonzatszerkezetének tagja, így helyet generálunk neki
a kiinduló szerkezetben (Alberti–Medve 2002: 52). Az elõzõ elmélethez képest je-
lentõs újítást találunk a mondat pozícióinak értelmezésében. Az igekötõ számára két

AZ IGEKÖTÕ SZÓRENDI HELYE ÉS TANÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI…



60

60. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

helyet generálunk a mondat kiinduló szerkezetében: egyet az ige mögött V’ alatt,
egyet pedig az ige elõtt közvetlenül az igemódosító (XP,VP) pozícióban. Az igekötõ
nem kötelezõ transzformációs (újraíró) szabály segítségével jut el a kiinduló ige
mögötti helyrõl – ahol csak indexált nyoma marad – az ige elé, az igemódosító he-
lyére, ahol aspektusképzõ funkciója van, de nem kerül fókuszpozícióba (uo. 52). Az
így létrejött szerkezeten aztán hangsúly- és szemantikai szabályok mûködnek, s ezek
biztosítják a helyes intonációt és a befejezett aspektust (uo. 52). Ez megmagyaráz-
za, hogyan lehetséges az ilyen egyenes szórendû mondatok semleges hangsúlyel-
oszlása, de egyben azt is, hogy egyes esetekben az igekötõ valóban értelmezhetõ
fókuszpozícióban is.

Alberti–Medve (2002: 84) a V’ alatt, a V argumentumaként születõ, és a VP alá,
V’ testvércsomópontjába transzformált igekötõt tartalmazó mondatot semlegesnek
nevezi.

Ez az elmélet magyarázatot ad az igekötõ különbözõ szórendi viselkedésére,
bonyolultsága, sok szerkezeti pozíciója, elméleti jellege azonban nem teszi lehetõ-
vé a nyelvtanításban való alkalmazását – de nem is ez a nyelvtanár feladata. Ugyan-
akkor ez tûnik a legmegfelelõbb elméleti keretnek a magyar mondat szórendi viszo-
nyainak értelmezésére és magyarázatára, s így kiindulópontul szolgálhat az
igekötõk szórendjét tanító modell számára.

Szarka Péter az igekötõket az igemódosítók körébe sorolva szórendi helyüket
is azokéval együtt határozza meg. Ha az igekötõt már besoroltuk egy mondattani
kategóriába, akkor könnyû dolgunk van, amikor változatos mondatbeli elhelyezke-
désüket kell magyaráznunk. Semleges mondatban az igemódosító (igekötõ) az ige
elõtt áll, s valamennyi mondatrész azonos hangsúlyt kap (Szarka 2002: 33). Példák-
kal és oppozíciókkal mutatja be az igekötõ kétféle megjelenését (egyenes és fordí-
tott szórend) a mondatban, melyek fõ rendezõ elve a hangsúly és az aspektus (uo.
35). Így egyenes szórendben áll az igekötõ a mondatban:

– befejezett aspektusú mondat esetén;
– kontrafókuszos mondatokban,
– eldöntendõ kérdésben;
– szerkezettagadás esetén;
– imperatívuszban.

Dóla Mónika (2004: 65) hasonlóképpen sorakoztatja fel – és ki is egészíti –
Szarka megállapításait, de ez egyes pontokon eltérõ oppozíciók megfogalmazásá-
hoz vezet. Eszerint egyenes szórendben áll az igekötõ:

– semleges mondatban, ahol minden összetevõ azonos hangsúlyt kap;
– eldöntendõ kérdésben, ha a cselekvésre kérdezünk;3

3 Kiegészítés tõlem

NAGYHÁZI BERNADETTE
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– szerkezettagadás esetén;
- ha univerzális kvantor jelenik meg semleges hangsúlyozású mondatban;
- kötõmódú igét tartalmazó mondat esetén.;
- befejezett aspektusú mondatban;
- kontrafókuszos mondatban (vs. egzisztenciális olvasat);
- fenyegetést kifejezõ imperatívuszban.

Dóla és Szarka meghatározásai generatív grammatikai alapokon állnak, leíró-
bemutató jellegûek; magyarázatokat nem tartalmaznak, így csak alapok, s a nyelv-
tanítás folyamatában ilyen oppozíciókra csak a példák és gyakorlatok, nem pedig a
prezentáció szintjén támaszkodhatunk.

1.2. Az igekötõ fordított szórendben

Az igekötõ fordított szórendjének eseteit viszonylag könnyen összegyûjthetjük
a nyelvhasználat alapján. A 19. sz. második felében nyomon követhetjük ezt a gyûj-
tõfolyamatot az említett szerzõk munkáiban. Jellemzõ, hogy minden nyelvész op-
pozíciókban mutatja be az igekötõk kétféle szórendjét (egyenes és fordított), s a
magyarázatokban ebben az idõben elsõsorban a nyomaték kap döntõ szerepet. Így
tehát az elméletek már egészen korán felismerik az igekötõ fordított szórendjének
és hangsúlyozottságának összefüggéseit, s ez a nézet – tehát az, hogy a hátravetés
oka a mondat hangsúlyainak, nyomatékainak átrendezõdése – a vizsgált idõszak
során egyre világosabb meggyõzõdéssé válik Arany Jánostól, de fõként Joannovics
Györgytõl kezdve a mai pedagógiai nyelvtanokig (Keresztes 1992). Más elméletek-
ben (Hegyi, Giay, Salga) a mondat modalitását találjuk rendezõ elvként. A kérdés
azonban nem szûkíthetõ le a hangsúlyviszonyokra, s fõként nem szolgál elegendõ
magyarázattal az igekötõ hátravetésének okára. Az okok felderítésében a magyar
ige/mondat aspektusának vizsgálata és a transzformációs generatív grammatika nyújt
segítséget.

Arany János már említett négyes modelljében a fordított szórend a negatív ér-
telem, a tagadás kifejezõje, szemben az egyenes szórendû tényközléssel (Arany
1873: 8). Joannovics (1884: 55) továbbfejleszti és kiegészíti ezt az oppozíciót: a
„nyomósító” mondatban kerül az igekötõ az ige mögé, szemben a „rendes” mondat-
tal. Molecz Béla mûvén az elsõ laptól az utolsóig végigvonul az igekötõ ilyen vi-
selkedésének érdekes, történeti szempontú magyarázata. Leírja – és nyelvemléke-
inkbõl, valamint a székely és a csángó nyelvjárásból vett példákkal igazolja –, hogy
az ige, amely a mondatzöm része, megjelenhet a zöm elején, ilyenkor meghatározó
nélkül áll, így jelentését nem korlátozzuk semmiféle irányban, s hangsúlyosan ejt-
jük (Molecz 1900: 17). Megállapítja – és bizonyítani kívánja –, hogy a régi magyar
nyelvben sokkal többször volt nyomatékos az ige, mint a „mai” nyelvben (uo. 30).

AZ IGEKÖTÕ SZÓRENDI HELYE ÉS TANÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI…
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Kedveltnek nevezi ezt a szerkezetet rokon dolgok felsorolásában és ellentétek fel-
sorolásánál ugyanúgy, mint hivatalos iratokban felsorolásokban, ahol még a „mai”
nyelvhasználatban is gyakori4  (uo. 51-53). Az ige és az igekötõ ilyen szereplését
(tehát azt, hogy az ige nyomatékos helyzetbe kerül) többféle okra vezeti vissza, mint
a kifejezés határozatlanságára, a folyamatosság kifejezésére való önkéntelen törek-
vésre, nyelvi ökonómiára, mivel „megspórolunk” egy hangsúlyt, sõt latin hatásra (uo.
51, 75). Végül megállapítja, hogy „az igét akkor mondjuk nyomatékkal, meghatá-
rozó nélkül, akkor tesszük a szólam elejére, ha magát az ige fogalmát tartjuk köz-
lendõnkben a legfontosabbnak, legújabbnak, elmondásra legérdemesebbnek”, majd
ezt szabályként is megfogalmazza: az „egyszerû mondásokban” (semleges, állító
mondat) marad az ige meghatározó nélkül, ezekben hangsúllyal emeljük ki, s ez lesz
a közlés fõ része (Molecz 1900: 73-74, 77).

Érdekes gondolata Molecz elméletének, hogy – mintegy összhangban a késõbbi
generatív grammatikai nézetekkel – az igekötõ „természetes helyét” az ige mögött
feltételezi. Implicit módon ez a feltételezés nyilvánul meg azokban a kijelentések-
ben, amikor az igekötõ (meghatározó) kiemelésérõl, ige elé emelésérõl beszél. En-
nek további esetei az „ellenmondások” (Molecz 1900: 100), vagyis a nyomatékos
mondatok. Ilyen „ellentmondást” fejeznek ki a felszólító mondatok, amelyekben az
igekötõ állhat az ige mögött, s ezzel enyhébb parancsolást fejezhetünk ki, nagyobb
indulat nélkül (uo.). A tagadó és tiltó mondatokban (csak az állítmány/ige tagadá-
sával foglalkozik) a nem tagadószót meghatározónak tekinti, melynek „közvetlenül
az ige elé tétele tõsgyökeres sajátsága a magyar nyelvnek” (uo. 113).5

Hegyi Endre (1976: 16, 18) különösen a kérdés szórendszabályozó szerepét
emeli ki. Példákkal mutatja be a kérdõ névmás + állítmány tipikus szórendet a kér-
désekben, s ezzel implicite az igekötõ elmozdulását is megfogalmazza.

Salga Attila (1984: 101-102) szintén a kérdõ, a felszólító és a tagadó monda-
tokat említi az igekötõ hátravetésének eseteiként.

Keresztes László (1992: 121) az igekötõ fordított szórendjének eseteit a szórend
általános törvényszerûségei között tárgyalja. Az igekötõ az ige mögé kerül impera-
tivusban, ahol maga az ige hangsúlyos; ha az ige elõtt más hangsúlyos szó áll; ha a
fókuszba negatív töltésû szavak (alig, csak, kevés, nem, ritkán, sem stb.) kerülnek.
További magyarázatokkal vagy példákkal a nyelvtan nem szolgál.

Naumenko-Papp Ágnes (1987: 439) elsõsorban a magyar szórend két fõ elvé-
nek megfogalmazását tûzi ki célul, így csak érintõlegesen foglalkozik az igekötõk
ezen belüli viselkedésével. Megállapítja, hogy az igekötõs igét tartalmazó monda-

4 Nyugodtan hozzátehetjük, ma is.
5 Sok példával illusztrálja a tagadó, tiltó és a kérdõ mondatokban a megszakított szórendet, amelyet olyan

„tagadó igének” tekint, amely meghatározót (igekötõ) kapott. A megszakított szórend esetei meghalad-
ják e dolgozat kereteit.
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tokban az igekötõ a fõ módosító elem, de más, pl. emfatikus elem az ige mögé szo-
ríthatja.

Bánréti Zoltán (1991b: 203; 1994: 17) világosan meghatározza az igekötõ hát-
ravetésének eseteit. Így kötelezõen az ige mögé kerül az igekötõ:

– névszói, nominális fókusz esetén;
– ha a mondatban igei fókusz van, és a mondattal a cselekvés gyakoriságát,

vagy felszólítást fejezünk ki;
– tagadó mondatban;
– olyan szavak esetén, amelyek közvetetten tagadók (alig, ritkán).
Az igekötõ ilyen viselkedését azzal magyarázza, hogy az igekötõ az ige bõvít-

ménye, s amennyiben az ige elõtti pozíciót már más bõvítmény betöltötte, oda nem
kerülhet, hátramozdulását tehát a fókusz pozicionális megléte váltja ki (Bánréti
1991b: 206-207).

Giay Béla (1998: 376) produktív szabályt fogalmaz meg, mely esetekben vá-
lik el az igekötõ az igétõl: ha a mondatban más hangsúlyos mondatrész van, kérdõ
mondatokban és az azokra adott feleletekben, tagadó és tiltó mondatokban és fel-
szólítás esetén.6

Hoppálné Erdõ Judit (2001: 59) táblázatba foglalt oppozíciókkal mutatja be az
egyenes és a fordított szórendû igekötõ eseteit, melyek szervezõdésében a hangsúly
szerepét tartja a leginkább meghatározónak.

Wacha Balázs (1983: 157-158) a fordított szórendben álló igekötõt a folyama-
tos aspektushoz köti, s ebben az esetben az igekötõ hangsúlyos. Más szemléletû
azonban az a mondat, melyben a hátravetett igekötõ hangsúlytalan: az ilyen szer-
kezetû mondatokban az igés szerkezet „kötelezõen eltekint” az aspektus közvetíté-
sétõl, pusztán egy cselekvés valamikori megtörténtét fejezi ki, hangsúlyosan közlõ
szemléletû.

É.Kiss Katalin (1993: 163-172) érdekes magyarázattal szolgál az igekötõ ige
utáni helyzetére. Eszerint az igekötõ mint igemódosító kerül általában az ige elõtti
fókuszpozícióba. A mondat fókuszában azonban többféle mondatrész is megjelen-
het, köztük az ige és az igekötõ, s ezek között sorrendet lehet felállítani: ige, igekö-
tõ, negatív értelmû határozó, tagadott mondatrész, ellentételezett mondatrész – ezek
közül a mondatban mindig a legjobboldalibb lesz a fókusz, mely szabály a külön-
bözõ modalitású és a tagadó mondatok esetében is értelmezhetõ (É.Kiss: 1978: 270.).
Késõbb tovább pontosította a fókuszképzésre vonatkozó szabályokat (É.Kiss: 1980:
508). Ha tehát a mondattal valamilyen speciális kommunikatív szándékunk van,
akkor eltérünk a szokásos igemódosító(igekötõ)+ige sorrendtõl, és egy másik bõvít-
ményt emelünk az ige elõtti fókuszpozícióba (uo. 508-509).

6 Ezt a világos és egyértelmû szabályt integráltam a szórend-tanítási modellbe.
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A Strukturális magyar nyelvtan Mondattan kötetében É.Kiss részletesen fog-
lalkozik az igekötõ legkülönbözõbb szórendi megjelenésével, szorosan összekap-
csolva ezt a kérdést a mondat hangsúlyviszonyaival és az aspektussal. Ha az igekötõ
az ige mögött, a számára kijelölt helyen marad, a mondat folyamatos aspektusú lesz
(É.Kiss 1992: 123-124). Az igekötõt tartalmazó mondat tagadó változatában is az
ige mögött marad az igekötõ (uo.), ugyanúgy, mint minden esetben, amikor más
összetevõ tölti be az (XP,VP), azaz a fókusz helyét. Ilyen szerepben áll a mondat-
ban a kérdõ operátor (uo. 142) és a mondatrésztagadó operátor (uo. 148). Ez utób-
bit azzal egészíti ki az Új magyar nyelvtanban, hogy a tagadó értelmû NegP magá-
ba olvasztja az õt követõ VP-t, ezért nem lehetséges az igemódosítót (igekötõt)
(XP,VP) pozícióba emelni (É.Kiss 1998: 66).

Alberti (1992: 57) is megállapítja – É.Kiss nyomában járva –, hogy a fókuszpozí-
cióban álló és befejezett aspektust jelölõ igekötõt más, azonosító-kirekesztõ jelentés-
többletet hordozó operátor kizárhatja onnan. A kérdõszó fókuszpozícióba kerülését
érdekes módon magyarázza: mivel a válaszban az új információt kimerítõ-kirekesztõ
jellegûnek tekintjük, ezt a jelleget már a kérdésre is kiterjesztjük (uo. 91).

Alberti–Medve az igekötõ kiindulási helyérõl vallott nézeteit már ismertettem.
Az általuk javasolt újraíró szabályok segítségével magyarázható az ige+igekötõ
sorrend is. Ebben az esetben végbemegy az igekötõt igemódosító pozícióba emelõ
transzformáció, ám a fókuszképzés során a fókuszoperátor a fókuszfejbe inkorporálja
az igét, amely így a hangsúlyát is elveszíti, de e transzformáció útján megelõzi az
igekötõt. Az ige a mondat kiinduló pozíciójában tehát a cselekvésszervezõ funkci-
ónak tesz eleget, majd innen tovább mozoghat. Ebben az esetben a mondat folya-
matos aspektusú lesz (Alberti–Medve 2002: 80).

Ezek az elméletek – mint arról már szó esett – magyarázatot adnak arra a moz-
gásra, amely az igekötõk viselkedésében tapasztalható, de absztrakt nyelvelméleti
jellegük miatt szabályként nem taníthatók az idegen ajkúak számára.

Szarka Péter (2002: 35-36) oppozíciók segítségével prezentálja a fordított szó-
rend eseteit is. Fordított szórendben áll az igekötõ:

– folyamatos aspektus;
– egzisztenciális olvasat;
– kiegészítendõ kérdés;
– mondat- és mondatrésztagadás;
– imperatívuszt tartalmazó mondat esetén.

Dóla (2004: 65) – amint arról már szó volt – az elõzõhöz hasonlóan, de némi-
leg más csoportosításban tárja elénk a fordított szórend tipikus eseteit:

– kontrafókuszos mondatokban, amikor nem az igekötõ áll a kontrafókuszban;
– kiegészítendõ kérdésben;
– mondat- és mondatrésztagadás,
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– negatív értelmû kvantor beiktatása,
– fordított szórendû imperatívusz,
– folyamatos aspektusú ige
– és egzisztenciális olvasat esetén.

Dóla a felsorolás mellett tájékoztat a különbözõ szórendû mondatok hangsúly-
viszonyairól és a szórend által hordozott jelentésbeli különbségekrõl is.

2. Javaslatok az igekötõ szórendjének tanítására
Ebben a fejezetben egyrészt olyan gondolatokat idézek, amelyeket magyar nyel-

vet tanító nyelvészek fogalmaztak meg az elméleti nyelvészet és a nyelvtanítás kap-
csolatáról, az elméletnek az eredményes nyelvoktatásban betöltött szerepérõl. Ez-
után felvázolom azt a szórendtanítási modellt, amelyet az igekötõk egyenes és
fordított szórendjének prezentálásához és tanításához javasolok kezdõ szinten – a
Hungarológiai Évkönyv 4. számában megjelent elsõ szabályrendszer folytatásaként.

2.1. Az elmélet megjelenése a gyakorlatban

Az elsõ felmerülõ kérdés: hogyan alkalmazhatók az elméleti nyelvészet ered-
ményei a magyar mint idegen nyelv (MID) oktatásában?

Már Molecz Béla mûvében (1900: 31) megjelenik a MID-es szemlélet, amikor
megállapítja, hogy az igekötõk nehézségeket okozhatnak, mert sokféle szórendi
helyük miatt „az idegen ajkú nehezen tanulja meg szórendjüket.” Szili Katalin (1998:
560) emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy az igekötõk esetében nem elegendõ
a nyelvelméletre, a leíró nyelvtanokra támaszkodni a nyelvkönyvírás során, hanem
szükséges a MID sajátos szempontjait is figyelembe venni.

Hegyi Endre (1988: 49) hangsúlyozza, hogy egy didaktikai célú nyelvkönyv nem
lehet lemásolása egy tudományos nyelvtannak, de az utóbbi mint bázis elengedhetetlen.

Naumenko-Papp Ágnes (1987: 434) rámutat arra, hogy sok szórendi szabályt
megtalálunk leíró nyelvtanainkban, melyek elsõsorban egyes szerkezetek belsõ sor-
rendiségét mutatják, s amelyekre támaszkodhatunk is a nyelvtanítás folyamatában,
de nem elõzik meg a nyelvtanulói hibákat.

Giay Béla (1998: 370) szerint a nyelvtan tanítása a nyelvoktatás folyamán nem
önálló cél, hanem eszköz a nyelvoktatás komplex feladatrendszerének megvalósí-
tásához. A külföldieknek nem elméleti fejtegetésekre van szükségük, hanem gya-
korlati, funkcionális szemléletû grammatikára; a nyelv teljes grammatikai rendsze-
rébõl ki kell emelnünk az alapvetõ jelenségeket és szerkezeteket, melybõl „minimális
nyelvtant” kell összeállítani.

Fazekas Emese (2003: 18) megállapítja, hogy a nyelvkönyvek egy része túlzot-
tan grammatikus gondolkodásmódon alapul, pedig a nyelvtanításban minden elmé-
letet és szabályrendszert át kell alakítani a gyakorlati szempontok szerint.
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Szarka Péter (2002: 37) felhívja a figyelmet arra, hogy a szórend strukturális
nyelvtanokban megfogalmazott értelmezése felhasználható a magyarban mint ide-
gen nyelvben is – e nyelvtanok bonyolult fogalmi apparátusa nélkül.

A másik kérdés: hogyan használhatjuk fel az elmélet nyújtotta szabályokat, il-
letve hogyan alkossuk meg azokat a nyelvoktatásban?

Korompay Klára éppen a magyar nyelv szórendjének kérdésével példázza,
mennyire fontos az olyan jó elméleti kezdeményezések alkalmazása, tanítása a MID-
ben, mint pl. Brassai Sámuelé a mondat kötött pozícióiról. E szabály tudatosítása nélkül
nem lehet helyes magyar mondatokat megalkotni, s az idegen ajkúnak a nyelvérzék
sem siet a segítségére, mint nekünk, anyanyelvûeknek (Korompay 1997: 49-50).7

Fazekas Emese (2003: 18) szerint a nyelvtanár célja bemutatni az adott nyelv
mûködési mechanizmusát, és explicitté tenni az anyanyelvûek számára természetes
szabályszerûségeket.

Hegyi Endre (1976: 27) a nyelvtanuló oldaláról közelíti meg a kérdést: fontos,
hogy a tanulók megfigyeljék és megismerjék, miként jön létre a mondat, majd azo-
kat önállóan újraalkossák. Módszerként már kezdõ fokon, a nyelvi formák megta-
nítása folyamán a mondatmodellek automatizálását ajánlja (Hegyi 1991: 14). Erdõs
József (1990: 159) tapasztalatokra alapozva állítja, hogy a felnõtt korúak magyar
nyelvre oktatásában nélkülözhetetlen a mondatmodellek gyakoroltatása.

2.2. A javasolt modell: elõkészítõ lépések

A szórendre vonatkozó elméleti fejtegetésekbõl – amelyek megfelelõ, biztos
alapot és hátteret biztosítanak – kiemelhetjük azokat az elemeket, amelyek az ige-
kötõre vonatkozó szórendi szabályok tartóoszlopai lehetnek. Ezekben a szabályok-
ban tükrözõdnie kell, hogy

– az igekötõ alapvetõen három szórendi pozíciót foglalhat el az igéhez képest:
elé tapad, elválik tõle és követi az igét, vagy megelõzi azt, és közéjük egy
másik szó ékelõdik (Bánréti 1991b: 201, 1994: 61; Dóla 2004: 65; Giay 1998:
376-377; Keresztes 1992: 92; Szarka 2002: 35);

– az igekötõ mozgására vonatkozó szabályokat leginkább a generatív gramma-
tika felfogásával lehet magyarázni;

– ennek ellenére nem generatív grammatikai magyarázatokkal kell e folyama-
tok megértését és rögzítését elõsegíteni a nyelvtanítás folyamatában;

– sokkal célravezetõbbnek tûnik az egyes összetevõk, illetve a mondat szeman-
tikai–logikai jellemzõinek és funkcióinak (kérdés–válasz, tagadás, új infor-
máció) figyelembe vétele;

7 Az ebben a dolgozatban vázolt modell is Brassai híres megállapítását tekinti a legszilárdabb alapnak: a
mondat „tartó és forduló sarka az ige”.
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– föltétlenül szükség van az elméleti szabályok egyszerûbbé, átláthatóbbá, be-
fogadhatóbbá tételére, hogy a nyelvelméletben nem jártas, kis anyanyelvi tu-
datossággal bíró nyelvtanuló számára is produktív szabályrendszert alkossunk;

– nyitva kell azonban hagyni a lehetõséget a nyelvészeti szempontból érdeklõdõbb,
igényesebb nyelvtanulók számára az elméleti háttér megismeréséhez, és a sza-
bályrendszernek ekkor sem szabad összeütközésbe kerülnie az elmélettel;

– meg kell találni a megfelelõ terminus technikusokat, akár több szinten is,
hogy a szabályok a tudatos és a nyelvészeti szempontból kevésbé képzett
nyelvtanulók számára is jól érthetõk és memorizálhatók legyenek;

– alkalmassá kell tenni a szabályrendszert arra, hogy a megfelelõ, az elsajátí-
tást segítõ, a nyelvtanulás minden szintjén adekvát gyakorlattípusokat kap-
csolhassunk hozzá.

E megfontolások alapján alkottam meg a kezdõ szinten alkalmazható szórendtaní-
tási modellt az igekötõket nem tartalmazó semleges és nyomatékos mondatok esetére.

2.3. A modell

2.3.1. Az elõzmények

Ebben a dolgozatban korábbi szórendi fejtegetéseimet folytatom (vö. Kövérné
Nagyházi 2003). Kezdõ szinten két alapszabályt javasoltam: az elsõt a semleges, a
másodikat a nyomatékos (nem neutrális: Bánréti 1991a: 169; nem-semleges: Alberti
2002: 76), igekötõt nem tartalmazó mondatok felépítésére. Ez utóbbi típussal a kérdõ
mondatok szerkezete is leírható. Közelebbrõl megvizsgálva a modellt kitûnik, hogy
a kezdõ szinten kétfelé választott szabályt idõvel egybeolvaszthatjuk, természete-
sen a megfelelõ hangsúlyszabályok és szemantikai jellemzõk szem elõtt tartásával.

Az igekötõt nem tartalmazó mondatok sorrendje:
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Látható, hogy ebben a modellben elsõ pillantásra nehezen találunk helyet az
igekötõ számára. A nyomatékosnak kinevezett 2. pozíció erre nem alkalmas felté-
tel nélkül, hiszen az igekötõ megelõzheti az igét, de ez nem mindig vezet nyomaté-
kos mondathoz (É.Kiss 1992: 121; Alberti 1992: 58). Az igekötõ elsõ bevezetése
során tehát elkerülhetetlennek látszik új szórendi szabály felállítása, mellyel az ige-
kötõt tartalmazó mondatok megalkotását segíthetjük.

2.3.2. Az igekötõt tartalmazó semleges mondatokra javasolt szórendi szabály

A korábbi generatív grammatikai elméletek (É.Kiss, Bánréti, Alberti) megen-
gedhetõnek tartják az igekötõ értelmezését a fókuszban, azzal a megszorítással, hogy
ebben a helyzetben az igekötõnek nem kirekesztõ-azonosító szerepe, hanem (befe-
jezett) aspektus-kijelölõ funkciója van (Alberti 1992: 56, 57; Alberti–Medve 2002:
54; Bánréti 1991a: 174; Bánréti 1991b: 203; Bánréti 1994: 17; Dóla 2004: 65; É.Kiss
1992: 122, 124; Keresztes 1992: 91; Szarka 2002: 35). Elméleti szempontból meg-
felelõbb magyarázat, hogy ezt az aspektus-kijelölõ szerepet az igekötõ nem a fókusz-
ban, hanem az ige elõtti módosító pozícióban (XP,VP) tölti be, szabadon hagyva a
lehetõséget a fókusz generálására is (É.Kiss 1998: 37; Alberti–Medve 2002: 84). Az
így létrejött fókusztalan (vagy nem fókusszal értelmezett) mondatokat tekintik a
szerzõk egységesen semlegesnek/neutrálisnak (Alberti 1992: 56; Alberti–Medve
2002: 76, 84; Bánréti 1994: 19; É.Kiss 1992: 123; Giay 1998: 49).

Ezek az elméleti megközelítések számot adnak az igekötõnek az ige elõtti meg-
jelenésérõl, de szükség van-e valóban egy ilyen bonyolult szerkezeti váz bemuta-
tására és használatára a magyar mint idegen nyelv tanításában? Semmiképpen.

A mondat szerkezeti helyeinek meghatározására a Küszöbszintben (2000: 335)
javasolt modellt tekintem alapnak. Ez alapvetõen négy szórendi pozíciót határoz meg
a mondat szerkezetében (A,B,C,D), melyekbõl a leginkább kötött és megterhelt B
és C pozíciót két részre osztja, lehetõséget adva a kvantorok, a fókusz és az igemó-
dosító elhelyezésére. A rendszer azonban még így is túl bonyolult marad a gyakor-
lati alkalmazáshoz, ráadásul a pozíciókat betöltõ kategóriák kiválasztása az egyes
helyekre nem teljesen egyértelmû, nem könnyen átlátható.8 Ennek ellenére elméle-

8 Pl. az igemódosító (igekötõ) és a fókusz ugyanazt a (B¹) pozíciót foglalja el.
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tileg alátámasztja azt a javaslatomat, hogy az igekötõt tartalmazó semleges mondatok
számára új szemléletû szabályt alkossunk, amelyben az igekötõ és az ige szorosabb
kötelékét a 2. és 3. pozíció átmeneti összekapcsolásával szemléltethetjük.

E szabály segítségével világossá tehetjük az igekötõ részleges szintaktikai és
szemantikai függését az igétõl, hozzátapadását az ige alakjához és sajátos hangsúly-
eloszlását. Emellett magyarázhatjuk is mindezeket az igekötõnek a mondat szem-
pontjából igen fontos aspektus-kijelölõ szerepével, melynek érdekében ez a mozgás
végbemegy. Az igét sem kell elmozdítanunk a korábban már határozottan rögzített
3. pozícióból, csupán a 2. helyen álló igekötõvel való szorosabb kapcsolatát kell
hangsúlyoznunk.

Még egy gyakorlati elõnye van ennek a javaslatnak: a nyelvtanuló tipográfiai
úton is rögzítve látja azt a helyesírási szabályt, hogy az igekötõt, ha megelõzi az igét,
egybe kell írni vele.

2.3.3. A fókuszt tartalmazó mondatokra javasolt szabály

Az elõbb ismertetett szabály nem zárja el a lehetõséget az igekötõ+ige szerke-
zet fókuszos értelmezése elõl.9

Ha visszatérünk az igekötõt nem tartalmazó nyomatékos (nem-semleges, fóku-
szos) mondatok megalkotásához javasolt szabályra, látjuk, hogy nem okoz nehéz-
séget ennek alapján az igekötõvel kiegészült ilyen mondatok megszerkesztése sem.

Nyomatékos szó és kérdés esetén az igekötõ viselkedésére a legvilágosabb
magyarázatot Alberti – Medve adja a fókusz-transzformáció segítségével (Alberti–
Medve 2002: 80, 128). A nyomatékos elem, illetve a kérdõszó mindig fókuszként
értelmezendõ; a fókusz generálása során a fókuszoperátor (pl. a kérdõszó) inkor-
porálja az igét a fókuszfejbe, s így az ige megelõzi az igekötõt. A mi szempontunk-
ból csak a végeredmény a fontos: a mondat felszíni szerkezetén e folyamatból csak
annyi látszik, hogy az igekötõ leválik az igérõl és az ige mögé kerül (Bánréti 1991b:
201; Bánréti 1994: 16; Giay 1998: 371). Kérdés azonban: hol találjunk helyet a le-
vált igekötõnek szórendi szabályrendszerünkben?

Elméletileg sorolhatnánk ezt az elemet a 4. szórendi pozíció elemei közé is,
amely az egyéb, nem hangsúlyos, az új ismeret szempontjából kevésbé fontos mon-
datelemek, vagy csak egyszerûen az igei bõvítmények helye. Oktatás-módszertani
szempontból nem szól ez ellen más, mint az, hogy az ige utáni hely szinte teljesen
szabad, s ezzel már el is bizonytalanítottuk a kezdõ nyelvtanulót, hová is kell ten-
nie az igekötõt. Emellett az igekötõ – amennyiben elválik az igétõl – leggyakrab-
ban éppen az ige mögött jelenik meg (Bánréti 1991b: 202).

9 A tagadott ige nem feltétlenül kerül a fókuszba (Alberti–Medve 2002: 84), mellette fókusz is megjelen-
het, s ez magyarázza a különbözõ fókuszt tartalmazó, illetve a különbözõ értelmû negatív mondatokat
(Szarka 2002: 35; Dóla 2004: 65).
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További nyelvészeti megfontolások is szólnak amellett, hogy az igekötõt ne
engedjük szabadon az ige mögötti argumentum-helyeken. Egyrészt az igekötõ kü-
lönleges szemantikai többletet hordoz az ige számára és szintaktikailag sem önálló
(É.Kiss 1992: 117; Keresztes: 92; Szarka: 32); másrészt az igekötõ ezekben a mon-
datokban nem marad a kiinduló szerkezetben neki generált elsõ helyen, hanem on-
nan már elmozdult az (XP,VP) módosítói helyre. Végsõ helyét pedig az igén vég-
bemenõ fókuszképzõ transzformáció okozza (Alberti–Medve 2002: 80; 128-129;
É.Kiss 1998:43).

E megfontolások alapján fókuszos mondat esetén javasolható, hogy az igekö-
tõt közvetlenül az ige után helyezzük el, ne szakítsuk el az igétõl, és új pozíciót ne
vegyünk fel a számára, ezzel is jelezzük szorosabb kapcsolódását az igével. Ez az
elgondolás egybevág a Küszöbszintben (439) javasolt modellel, amelyben egy, az
ige mögött álló, ahhoz szorosan kapcsolódó C² pozíció található a B¹ igemódosító
pozícióból kiszoruló, az igéhez (C¹) szorosan kötõdõ igekötõ számára.

A nyomatékos/fókuszos, igekötõt tartalmazó mondatokra javasolt szabály:

Ez a modell lehetõvé teszi az igekötõ és az ige szoros kapcsolatának szemlél-
tetését, a fellépõ hangsúlyszabály bemutatását, és a megfelelõ helyesírási szabály
rögzítését is.

A modell nem zárja ki az igekötõs ige, vagy akár csak az igekötõ fókuszba ke-
rülését sem. Az elsõ esetben javaslom az igekötõs szerkezet mint nyomatékos elem
áthelyezését a nyomatékos (2.) pozícióba; a másodikban csak az igekötõ kerülne a
nyomatékos helyre, de táblázatunkban, a gyakorlás során jeleznénk és tudatosíta-
nánk, hogy a semleges mondathoz képest itt a nyomatékosítást csak helyes hang-
súlyozással, nem szórendi változással érhetjük el (É.Kiss 1992: 122-123).

Az igekötõ számára más mondatbeli hely is elérhetõ a fókuszos mondatban,
mint pl. egy ige mögötti, távolabbi hely (É.Kiss 1992: 122), vagy egy balra kihe-
lyezett pozíció (É.Kiss 1992: 114; Alberti 1992: 110), ezekkel azonban módszerta-
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nilag hibás lenne kezdõ szinten foglalkozni, a leggyakrabban elõforduló szórendi
variációk rögzítése és automatizálása elõtt.10

2.3.4. A tagadó mondatokra javasolt szabály

Az igekötõt nem tartalmazó tagadó mondatok megszerkesztésére korábban ja-
vasolt szabály helyes mondatok generálását teszi lehetõvé, függetlenül attól, mely
elemét tagadjuk a mondatnak. Nem okoz nehézséget az igekötõs állítmányt tartal-
mazó mondattagadás megalkotása sem.

A magyar nyelv sajátsága azonban, hogy lehetõség van a mondat szinte min-
den összetevõjének tagadására, s ez a szándék ugyanazon szósor különbözõ szórendû
változatai segítségével valósul meg.

Az elméletek egy része a fókuszpozíció betöltésével magyarázza az igekötõ és
az ige szétválását a mondatrész-tagadó mondatokban. Az ige argumentumai között
erõsorrend van a fókuszba kerülés szempontjából. Mivel mindig a legerõsebb össze-
tevõt emeljük erre a helyre, s a tagadószó ebben megelõzi az igét és az igekötõt, ezért
marad az igekötõ eredeti, mondat mögötti helyén (Bánréti 1991b: 249; Bánréti 1994:
63; É.Kiss 1980: 508; É.Kiss 1978:277-278.).

Más megközelítésben (É.Kiss 1998; Alberti–Medve) elvetik az igekötõ fókusz-
ba emelésének elvét a semleges mondatban, helyette az igekötõt az ige elõtti mó-
dosító helyen értelmezik. Ez a kiindulás teszi lehetõvé a különbözõ tagadó monda-
tok leírását. A tagadószó ezekben az elméletekben csatolt összetevõ, amely mindig
a tagadni kívánt összetevõ elõtt jelenik meg (Alberti 1992: 97; Bánréti 1991a: 18;
É.Kiss 1992: 148). Ez modell magyarázza a fókusz üresen hagyásának eseteit (Al-
berti 1992: 98; Alberti–Medve 2002: 126; É.Kiss 1992: 148), az egyszerû mondat-
rész-tagadást (Alberti: 99; É.Kiss 1992: 150; a nem – hanem típusú mondatokat
(Alberti 1992: 99; É.Kiss 1992: 150-151); a fókuszba nem kerülõ tagadott ige szó-
rendjét (Alberti 1992: 100; Alberti – Medve 2002: 128; É.Kiss 1992: 149); és a nyo-
matékos mondattagadást is (Alberti – Medve 2002: 131).

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a nyelvtanítás folyamán a cél nem a
nyelv bonyolult belsõ szervezõdésének bemutatása, hanem egy használható, az el-
méleti grammatikákhoz képest minimalizált nyelvtan (Giay 1998: 371) megterem-
tése, megértetése és alkalmazása.

Kezdõ szinten ez az egyszerûsítés vezet a következõ modellhez:

10 Az igekötõ megjelenésének ilyen különleges eseteit Dóla (2004: 70-71, 74) csak a nyelvtanulás 2. és 3.
szintjén javasolja.
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Látható tehát, hogy a modell könnyen elhelyezhetõ a nyomatékos/fókuszos
mondatokra javasolt szabályban. Nincs szükség tehát új mondatmodell megalkotá-
sára a tagadó mondatok esetében (a fókuszos mondatokhoz képest), csupán azok
megfelelõ prezentációjára és értelmezésére.

Az igekötõs állítmányt tagadó mondattagadással javasoljuk kezdeni a magyar
tagadó szerkezetek tanítását, mivel ez – az állító mondatokkal oppozícióban – min-
dig csak egy helyes mondatvariációt eredményez, így csak az igekötõ áthelyezésé-
nek szabályát kell megtanítani. Kézenfekvõnek tûnik ezekben a mondatokban a
tagadószó+(tagadott ige+igekötõ) szerkezetet a nyomatékos (2.) pozícióba emelni. Ez
ellentmondani látszik a bemutatott grammatikai törvényeknek, és nem egyezik meg
a Küszöbszintben javasolt modellel sem (437-439). Ez utóbbiban az igét tagadó nem
közvetlenül az ige elõtt áll és vele egy pozíciót (C¹) foglal el, míg az igekötõ a szo-
rosan hozzátartozó (C²) helyen. A 2. helyre emelést én magam is csak a tagadással
való ismerkedés elsõ szakaszára javaslom, az egyszerûség érdekében. Késõbb, ha a
tanulók már megismerték a mondatrésztagadást, valamint a csak az állítmányt taga-
dó mondatokat (szemben a mondattagadással), tovább pontosíthatjuk ezt a képet. Ha
a tanár figyelmet fordít a pontos intonációra, és a kezdetektõl fogva tisztázza az egyes
szórendi variációk jelentését, ez a kezdeti egyszerûsítés nem fog hibás, vagy nem a
mondatalkotó szándékának megfelelõ mondatok szerkesztéséhez vezetni.11

A mondatrész-tagadás bevezetésével – tapasztalataim szerint – nehéz terepre
érkezünk a nyelvtanításban. El kell kerülnünk, hogy ez a szórendi gazdagság teljes
zûrzavarhoz vezessen a nyelvtanulók fejében. Ennek érdekében nyomatékosítani kell
a tagadás kiinduló szabályát: a tagadószó mindig a tagadott szó elõtt áll, s ezt rög-
tön az igének kell követnie. Így már nem lesz nehéz a kevésbé egyértelmû szórenddel
megjelenõ tagadó mondatok megalkotása sem, ha a kiinduló szabályt késõbb mel-
lékszabályokkal egészítjük ki (pl. a tagadott szó szerkezet is lehet; egynél több ta-
gadott elem is lehet a mondatban). Az ilyen bonyolult szerkezetek megismertetése
azonban már nem a kezdõ szint feladata (Dóla 2004: 70-71; 74).12

11 Talán vitatható ez a módszer, de a tanítás során hatékony volt a mondattagadásban a javasolt egyszerûsítés.
12 A nyomatékos mondatok között a késõbbiekben egyéb modalitású (pl. felszólító) mondatokat is meg kell

vizsgálni.
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3. Összegzés
A dolgozat célja egy – a MID tanításában jól használható – az igekötõk szórendi

mozgását leíró és magyarázó szabályrendszer elméleti megalapozása és megszer-
kesztése volt.

A legmegfelelõbb grammatika-elméleti alapnak a generatív grammatikai
megközelítés bizonyult. A modell megalkotásában a mondatszerkezetnek a Küszöb-
szint által javasolt pozicionális felosztására támaszkodtam. A bemutatott javaslato-
kat a kezdõ szint gyakorlati céljainak figyelembe vételével építettem fel, de tekin-
tettel voltam a mondat késõbbi bõvítésének, fejleszthetõségének lehetõségére is.

Az így kialakult szabályrendszer folytatása az igekötõt nem tartalmazó monda-
tokra felállított szabályoknak, s egyben – nagyobbrészt – integrálja is azokat. Ezál-
tal teljessé vált az a modell, melynek segítségével a kezdõ nyelvtanuló helyes sem-
leges és nem-semleges mondatok megalkotására lesz képes, függetlenül attól, hogy
a mondat tartalmaz-e igekötõt.

3.1. A semleges mondatok szórendje

Mindezek után már a kezdõ szinten is elvégezhetjük a korábban bemutatott és
elsajátított igekötõt nem tartalmazó mondatszerkezeti szabályok és az igekötõs sza-
bályok átrendezését és szintetizálását. Így új, de az elõzõkkel összhangban álló sza-
bályrendszerhez jutunk, amelyben a semleges mondatok esetében az eredeti szabály
nem változtatásra, csak kiegészítésre szorul: az igekötõt tartalmazó semleges mon-
datban a 2. helyre kötelezõen az igekötõt emeljük ki, és pozícióját összevonjuk az
igét hordozó 3. hellyel.

Annak ellenére, hogy a semleges mondatok esetében viszonylag könnyen be-
látható, hogy az említett két pozíció összevonása ellenére egy szórendi szabályról
és annak módosulásáról beszélhetünk, helyesebbnek tûnik a kezdõ szinten megtar-
tani az igekötõt tartalmazó és az igekötõ nélküli mondatok esetében a két külön sza-
bályt. Ezzel még nem lesz túl bonyolult a rendszerünk, hiszen így is csak három
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szabálynyira bõvül. Az összevonást magasabb szintre halaszthatjuk; az igekötõ
megszakított szórendje, és egyes különleges szórendi helyzetû elemek (pl. kvanto-
rok), vagy bonyolultabb logikai tartalmakat rejtõ (pl. mondat- és mondatrész-taga-
dást is tartalmazó) mondatok bevezetése idejére, amikor a rendszer egyszerûsítése
a könnyebb megértést és a bevésést segítheti.

3.2. A nem-semleges mondatok szórendje

Ugyanígy lehetõség van az igekötõt tartalmazó nyomatékos és kérdõ mondat,
a felelet és a mondattagadást tartalmazó mondat szórendi szabályának integrálásá-
ra az igekötõ nélküli hasonló mondatok szerkezeti leírásába:

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a modell egyszerû képletei mellett több
– nem a szintaxis szintjén megragadható – szabályt is magában foglal (intonáció,
szemantikai értelmezés), melyeknek kibontása mindig az aktuális nyelvtanítási hely-
zet, a nyelvtanár feladata.
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