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A szórend és a névelőhasználat néhány összefüggése
a magyar mondatokban*

1. A magyar mint idegen nyelv tanárának gyakori tapasztalata, hogy számos
szórendi jelenség magyarázatát csak a különböző nyelvi szinteken érvényesülő sza-
bályszerűségek együttes figyelembevételével lehet megadni. A mondatszerkesztés
szintjén megvalósuló szórendet a szűkebben értelmezett szintaktikai szabályok
mellett lexikális-jelentéstani, mondatszemantikai és pragmatikai tényezők is alakít-
ják. Szükségszerű tehát többféle szempont együttes alkalmazása a szórend vizsgá-
latában. A komplex szemlélet érvényesülését mutatja szakterületünkön, hogy az ige-
kötők szerepének, a névelőhasználatnak és a szórendnek az összefüggéseiről a
magyar mint idegen nyelv tanítása szempontjából is egyre több elemzés készül. Elég
csupán a Hungarológiai Évkönyv 5. kötetére utalnom, melyben Dóla Mónika az
igekötős igékkel, Héger Ágnes pedig a névelőhasználat kérdéseivel foglalkozik a
szórend szempontjait is alkalmazva (Dóla, Héger 2004). A névelőhasználat, igekö-
tő, szórend összefüggéseinek számos szabályszerűségét találjuk tömör megfogalma-
zásban Hegedűs Rita Magyar nyelvtanában is (Hegedűs 2004). Noha bizonyára hasz-
nos lenne a névelőhasználat és szórend összetartozó jelenségeinek rendszerező
bemutatását megkísérelni, ez alkalommal a téma egy részterületének vizsgálatára
vállalkozom.

2.1. A következőkben az (1) és (2) példákban bemutatott szórendi jelenség-
gel kívánok foglalkozni, vagyis azzal a szabályszerűséggel, hogy ha a mondatban
névelőtlen köznév, névelőtlen főnévi csoport áll közvetlenül az ige előtti pozíció-
ban, akkor a főnévi kifejezés kötelezően az igekötő és az ige fordított szórendjét
eredményezi.
(1) a. A közgyűlés óta súlyos ellentétek osztják meg a tagságot.
(1) b. * A közgyűlés óta súlyos ellentétek megosztják a tagságot.
(2) a. Az utóbbi időben hibás döntések zavarták meg a két cég együttműködését.
(2) b. * Az utóbbi időben hibás döntések megzavarták a két cég együttműködését.
A névelőtlen főnévi kifejezés ekkor – a szokásos mondatszerkezeti leírások fogal-
mait használva – fókuszpozícióba kerül, noha az így szerkesztett mondatok – meg-
ítélésem szerint – semleges, nyomatéktalan mondatokként is értelmezhetők.

2.2. Az alapproblémát az alábbi mondatok egybevetésével és értelmezésével
kívánom bemutatni:
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(3) János este elolvasott tíz verset.
(4) János este felolvasott tíz verset.
Az előbbi mondatokkal leírt két eseményt a következő módon is felidézhetjük:
(3) a. János este verseket olvasott. el
(4) a. János este verseket olvasott fel.
Kérdésünk: van-e különbség az utóbbi két mondat, (3) a. és (4) a. között a hangsúly-
viszonyokat, a mondatok információs szerkezetét, a közlési szándékot tekintve? A
kérdés azért indokolt, mert a nyelvleírás, a nyelvtani elemzés hagyományosan elté-
rő értelmezést ad a két mondathoz; e szerint: (3) a. semleges mondat, melynek igé-
je igekötő nélkül áll, és az igét igemódosító szerepű köznév előzi meg, míg (4) a.
fordított szórendű igekötős igét tartalmazó mondat, melyben az igét közvetlenül meg-
előző főnév nyomatékos elemként áll az igei csoport, a rémaszakasz élén. Mennyi-
re helytálló ez a különbségtétel (3) a. és (4) a. mondatok között? Erre a fő kérdésre
szeretnék válaszolni további elemzéseimmel.

2.3. A jelzett szerkesztésmóddal kapcsolatban a következő részkérdések merül-
hetnek fel (melyeknek nem mindegyikére tudok kellően alapos választ adni vagy
legalább javasolni a jelen keretek között): mi az igével szerkezetet alkotó névelőtlen
főnév, főnévi kifejezés jelentéstani szerepe, illetve hogyan jellemezhető az igei szer-
kezet egésze, a létrejövő predikatív viszony szemantikai szempontból; a névelőtlen
köznév lehetséges mondatrészi szerepei a szerkezetben; a kifejezés határozatlansá-
ga, viszonya a különböző determinánsokkal álló, mindenekelőtt a határozatlan név-
elős főnevekhez; a fókuszpozícióban álló névelőtlen főnév nyomatékosságának kér-
dése; a szerkezet fordított szórendjének oka, lehetséges magyarázata.

3.1. A magyar mint idegen nyelv oktatásában számunkra a gyakorlat szintjén fel-
vetődő imént említett kérdésekkel természetesen az elméleti jellegű nyelvészeti kuta-
tások is foglalkoznak. Az elméleti igényű munkáknak a megismerése és eredménye-
iknek megfelelő gyakorlati hasznosítása, úgy gondolom, segítheti a magyartanárokat
egyes összetettebb nyelvi jelenségek nyelvhasználati szempontú rendszerezésében, ma-
gyarázatokra is támaszkodó bemutatásában és végső soron a tanulók szabályismere-
tének bővítésében. A névelőtlen főnévi bővítmények mondatbeli megjelenésének ta-
nulmányozásához jól hasznosítható, a vizsgált nyelvi jelenségek összefüggéseit
meggyőző érveléssel feltáró elemzéseket nyújtanak Maleczki Mártának a magyar
mondatok információs szerkezetével, az igék vonzatstruktúrájával, a határozottság és
határozatlanság kérdéseivel foglalkozó tanulmányai (pl. Maleczki 2000, 2001). Közü-
lük mindenekelőtt a Határozatlan argumentumok a magyarban című munkájára tá-
maszkodom a továbbiakban (Maleczki 2000), mely a magyar igei vonzatszerkezetekkel
foglalkozó tanulmánygyűjteményben jelent meg (Kenesei szerk. 2000).

3.2. Maleczki Márta, mint jelzi, kizárólag semleges (nyomatéktalan) magyar
mondatokra korlátozza kutatásait, s arra utal, hogy nem semleges mondatokban szük-
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ségszerűen mások a vizsgált jelenségek (Maleczki i.m.: 287). Az általam elemzett
mondatszerkezetek szintaktikai formája nem semleges (fókuszos) mondatokat kép-
visel. A fókusz különböző értelmezéseire nem térek ki (a fókuszértelmezéshez l. É.
Kiss 2001); fókusznak tekintem a magyar mondatoknak fókuszként meghatározott
pozíciójában álló szót, szerkezetet, ehhez a Strukturális magyar nyelvtan. Mondat-
tan kötetének leírásait veszem alapul (Kiefer szerk. 1992).

3.3. A különböző mondattípusok egybevetésével, az igekötős igék és határozat-
lan főnévi bővítményeik jellemzésével a következőkben azt kívánom megmutatni,
hogy a Maleczki által semleges mondatok elemzésében érvényesített szempontok
és értelmezések hogyan alkalmazhatók a nem semleges mondatokra, amelyekben a
névelőtlen főnévi bővítmény hátravetett igekötős igei szerkezethez tartozik. Végül
– a jelenségek vizsgálatának összegzéseként – arra szeretnék rámutatni, hogy a
névelőtlen főnévi kifejezések az igekötős igék bővítményeként alapvetően hasonló
módon alakítják a mondatok információs szerkezetét, mint amikor puszta igéhez
tartoznak; a két mondatszerkezet különbsége lényegében szintaktikai természetű.

4. A gondolatmenet kifejtésének részeként először néhány példa bemutatásával
a főbb problémaköröket foglalom össze. Ezek a következők: a határozott-határozat-
lan szembeállítás, a határozatlan főnevek specifikus és nem specifikus értelmezése,
a névelőtlen főnevek jelentése az igei szerkezetekben.

4.1. Maleczki felhívja a figyelmet arra, hogy noha a határozott és a határozat-
lan főnévi csoportok megkülönböztetése főként a hozzájuk tartozó névelő alapján
történik, a határozott-határozatlan szembeállítás jellemzéséhez vizsgálni kell más de-
terminánsok viselkedését is, melyek vagy a határozott vagy a határozatlan névelő
mintájára jelennek meg a kifejezésekben, azaz előfordulási lehetőségük megegye-
zik valamelyik névelőjével, ahogy az alábbi példák összevetéséből látható (Maleczki
i.m.: 289):
(5) Egy turista érkezett a nemzeti parkba.
(6) * A turista érkezett a nemzeti parkba.
(5) a. Néhány/sok/pontosan öt/legalább két/legfeljebb tíz turista érkezett …
(6) a. * Minden/mindkét/az összes turista érkezett a nemzeti parkba.
(5) és (6) példák azt mutatják, hogy a határozott és a határozatlan főnévi csoportok
előfordulása nem egyformán megengedett a semleges mondatokban (ill. a semleges
mondatok bizonyos igéi mellett). Ez a különbség a névelők eltérő szemantikai tu-
lajdonságaival áll kapcsolatban. A (5) a.-ban, illetve (6) a.-ban megjelenő főnévi
szerkezeteket és a hozzájuk tartozó determinánsokat a szakirodalomban a gyenge/
erős terminusokkal is szokás jelölni. A lexikális tulajdonságaik alapján gyengének
tekintett determinánsok állhatnak a határozatlan névelő helyén: (5) a. példa.

4.2. Számunkra a gyenge determinánsokkal álló főnevek számontartása, elkü-
lönítése, mint látni fogjuk, azért is érdekes, mert mondatbeli megjelenésük párhu-



14

14. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

zamot mutathat a névelőtlen köznevek szerkezetbe épülésével a nem semleges mon-
datokban. Tekintsük ehhez a következő példákat:
(7) A két partot hidak kötik össze.
(8) A két partot néhány híd köti össze.
(9) A két partot nyolc híd köti össze.
(10) A két partot két híd (még) összeköti (a többit lerombolták).
(10) esetében a két híd kifejezés két meghatározott hídra vagy legalábbis a közlés
hátteréből ismert, azonosítható hidakra vonatkozik, azaz specifikus értelmezésű,
szemben (7), (8), (9) főnévi szerkezeteivel, amelyeknél ez az értelmezés vagy nem
áll fenn, vagy más jellegű, a specifikusság más fokozatának felel meg.

5.1. Ezzel tulajdonképpen rá is tértünk vizsgálódásaink következő szempont-
jára, a specifikus-nem specifikus megkülönböztetés kérdésére. Maleczki Márta
hangsúlyozza, hogy a specifikusságot célszerű több fokozatú tulajdonságként ma-
gyarázni (Maleczki i.m.: 292, 294). Bár a specifikusság problémakörében termé-
szetes módon vetődik fel a generikus jelentésekkel való szembeállítás, számunkra
a vizsgált jelenségekkel kapcsolatban fontosabb a specifikusságnak mint fokoza-
tokat képviselő tulajdonságnak az értelmezése. Egy főnév, főnévi csoport specifi-
kusságának megítélésében döntő szempont, hogy adott közlési helyzetben a kom-
munikáció szereplői hogyan, milyen mértékben tudják azonosítani a kontextusban
a főnévi kifejezéssel jelölt dolgot, személyt, a főnévi kifejezés referensét. Az azo-
nosíthatóságot tekintve lényeges a főnév előtt álló determinánsok szerepe. A hatá-
rozott névelő jelezheti a főnév általánosított, generikus értelmezését, vagy jelölheti
a kontextusbeli teljes azonosíthatóságát a specifikusság pozitív szélső értékeként
(vö. Maleczki i.m.:295).

5.2. Az azonosíthatóság mértékének kérdése valójában a határozatlan főnévi
csoportok esetén merül fel, s ez a mérték nem csupán a determinánstól, hanem a
mondatban megfogalmazott állítás egészétől vagy a predikátum bizonyos tulajdon-
ságaitól is függ. Ezt szemléltetik (11)-(14) példák Maleczki példasorához hasonló
szemantikájú mondatai:
(11) Egy diák jegyzeteket készít a könyvtárban.
(12) Egy diák már levizsgázott.
(13) Egy diák mindig számon tartja a szünnapokat.
(14) Egy diák elhagyta a termet.
A mondatok határozatlan alanya (egy diák), illetve az általa jelölt személyek eltérő
mértékben azonosíthatók ezekben a mondatokban. (11)-ben az alany egy feltehetően
teljesen ismeretlen diákra utal, (12)-ben viszont egy valamilyen módon ismert csoport
pontosabban nem azonosított diákját jelöli. (13)-ban a diákokra általában érvényes, ún.
normatív-generikus állítás fogalmazódik meg, míg (14) alanya értelmezhető olyan
meghatározatlanul is, mint (11)-é, de specifikusabban is, ahogy (12)-ben.

ARADI ANDRÁS
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5.3. Az előbbi példasor tehát azt mutatja, hogy mondatainkban az állítmányi
szerkezet megválasztása befolyásolja a főnévi csoport azonosíthatóságának mérté-
két, (11)-(14)-ben ugyanis éppen az állítmányi részt változtattuk egy mindvégig
azonos határozatlan alany mellett. Ugyanakkor az is megmutatkozott, hogy beszél-
hetünk a határozatlan főnév referensének részleges azonosíthatóságáról is. Ez eset-
ben a referens valamilyen módon kapcsolódik egy kontextushoz, vagyis rendelke-
zik a specifikusság bizonyos mértékével. Ha azonban a kontextusbeli felidézés
lehetősége hiányzik, azaz a határozatlan főnévi kifejezés teljesen új elemet vezet be,
a főnévi csoport nem specifikus. Mint láttuk, határozatlan névelős főnév esetén mind-
két értelmezési lehetőség megvalósulhat a mondat predikátumától és a hozzá ren-
delhető kontextustól függően. Ugyanakkor egyértelműen nem specifikusnak tekint-
hető a névelőtlen (puszta) köznév jelöltje, denotációja. Meg kell jegyezni, hogy a
specifikusságnak léteznek másféle, kevésbé a kontextushoz kötött értelmezései is.

5.4. A határozatlan névelős és névelőtlen főnévvel álló mondatok jelentéskülönb-
ségének vizsgálatához nézzük az alábbi példákat, melyekben a rosszul szóalak ige-
módosítónak tekinthető, azaz a mondatok egy része – a fordított szórendűek – nem
semleges állításokként (is ) értelmezhető:
(15) Egy diák rosszul lett.
(16) * Diákok rosszul lettek.
(17) Több/néhány diák rosszul lett.
(18) Diákok lettek rosszul (az üdülőhelyen).
(19) Egy diák lett rosszul.
(15) specifikusan is értelmezhető semleges mondatnak nyilvánvalóan nem többes
számú megfelelője a hibás (16) és a jól formált (18) sem. (15) többes számú párhu-
zamos mondata (17), amelyben a határozatlan névelős főnév többesét – ez esetben
– a több/néhány determinánssal módosított főnév képviseli. A fordított szórendű igei
szerkezetet tartalmazó (18) mondatban a többes számú névelőtlen főnév – nem spe-
cifikus értelmezéssel – a rosszul lett jelentését egyedíti, határozza meg közelebbről.
A mondat egyes számú formája megítélésem szerint (19), melyben az egy diák fő-
név szintén nem specifikusan is értelmezhető, legalábbis a specifikusság alacsonyabb
fokát mutatja a korábban mondottak értelmében. A határozatlan névelős főnevek
vizsgálata számunkra azért volt fontos, mert – úgy látjuk – ha az ilyen főnévi kife-
jezés nem specifikusként értelmezhető, akkor ugyanolyan szemantikai szerepet tölt-
het be az ige előtti pozícióban, mint a névelőtlen főnevek. Ezzel valójában a
névelőtlen köznevek jelentéstani szerepének kérdéséhez érkeztünk.

6. A névelőtlen köznevek szemantikai tulajdonságainak alaposabb elemzése
szükséges ahhoz, hogy az ige bővítményeként betöltött funkciójukat és az igés ki-
fejezésekben elfoglalt szerkezeti helyüket magyarázni tudjuk, akár semleges mon-
datokban, akár a hangsúlyos szórendi formát mutató mondatban. Ismeretes, hogy

A SZÓREND ÉS A NÉVELŐHASZNÁLAT NÉHÁNY ÖSSZEFÜGGÉSE…
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névelőtlen főnév szerepel állítmányként a besorolást megfogalmazó mondatokban.
Hegedűs Rita említi a névelőtlen főnévnek a típust, osztályt jelölő szerepét is, továbbá
azt a szempontunkból lényeges esetet, amikor nem cél a jelölt dolog pontos kivá-
lasztása, az egyes individuumokkal való azonosítás, a tulajdonképpeni referálás
(Hegedűs 2004: 123).

6.1. A névelőtlen köznevek megengedett előfordulásait vizsgálva Maleczki
Márta is azt hangsúlyozza tanulmányában, hogy e köznevek valójában nem „refe-
ráló természetű argumentumok” és mennyiségi szempontból sem meghatározottak,
akárhány egyedre utalhatnak. Ezekkel a vonásokkal függ össze, hogy a névelőtlen
köznevek inkább tulajdonságok, helyesebben (az igék mellett) tulajdonságok jelö-
lőiként értelmezhetők, és így szerepük az, hogy pontosabban meghatározzák, tovább-
specifikálják az igék jelentését (Maleczki i.m.: 319). A névelőtlen főnév tulajdon-
ság természetét támaszthatja alá a (20)-ban található megfeleltetés:
(20) a. Kutyák támadták meg a postást.
(20) b. A postást kutyatámadás érte.
Ezek a mondatok kontextusban is helyettesíthetik egymást, míg a kutya főnévvel ki-
fejezett konkrét referencia esetén a (20) b. mondat nem lehetne pontos megfeleltetés.

6.2. Maleczki a névelőtlen köznév további jellemzéseként – Szabolcsi Anna
nyomán – utal arra, hogy ezek a köznevek „egy ’általánosított’ lexikális egységet
alkotnak az igével.” Emellett a puszta köznévi kifejezések megjelenése számára egy
sajátos mondatszerkezetet feltételezve (L-szerkezet), hangsúlyozza, hogy e megha-
tározott típusú mondatszerkezetben a névelőtlen főnevek (más lehetséges, hasonló
szerepű elemekkel együtt) korlátozó jellegű összetevők, s e korlátozás célja az ige
jelentésének már említett egyedítése, az igét alkotó jelentésekből egy részjelentés
kiválasztása. Pl.: a Turisták érkeztek a nemzeti parkba mondatban a turisták köznév
az ’érkezés események’-ből kiválasztja a turistákhoz tartozó érkezés eseményeket
(vö. Maleczki i.m.: 320).

6.3. Hangsúlyoznunk kell a további értelmezéshez, hogy a jelzett korlátozó sze-
repű elemek, összetevők körébe beletartozhatnak az igekötők is, vagyis az igekötők
ugyanúgy betölthetik az igék jelentését specifikáló, korlátozó szerepet, mint a
névelőtlen köznevek, amelyek névelőtlenségüknél fogva egyszersmind igemódosítók-
nak is tekinthetők. Itt szükségszerűen fogalmazódik meg a kérdés, hogy lehet-e egy-
szerre igekötő és puszta köznév, azaz több igemódosító ugyanabban a szerkezetben.
Maleczki az alábbi példákkal mutatja be a két igemódosító összeférhetetlenségét:
(21) a. Szerzetesek érkeztek (a bennszülött faluba).
(21) b. *Szerzetesek megérkeztek (a bennszülött faluba).
Megállapítja, hogy (21) a. olyan állítástípus, melyhez nem kötődnek előfeltételek,
ezért az esemény (a szerzetesek érkezése) nem korlátozható a meg igekötővel. A meg
igekötő használatakor ugyanis előfeltételként van jelen az igekötős ige alanyának
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specifikussága, a kontextusban való azonosíthatósága: pl. Megérkeztek a szerzete-
sek a faluba. Másfelől a csak nem specifikusként értelmezhető névelőtlen szerzete-
sek alany nem szerepelhet az igekötős igével alkotott, specifikus alanyt váró mon-
datban: tehát a meg igekötő és a névelőtlen alany kölcsönösen kizárják egymást. (A
kétféle igemódosító neutrális szerkezetekben való megjelenéséhez vö. Aradi 1999.)

7.1. Vizsgáljuk meg ezek után azokat a nem semleges, nyomatékos szórenddel
álló mondattípusainkat, amelyekben az igekötős igét névelőtlen főnévi kifejezés
módosítja, ahogy a korábbi (1) a., (2) a. példákban. Szeretném megjegyezni velük
kapcsolatban, hogy a jelzősítés általában nem zárja ki a puszta köznevek tulajdon-
ságairól, szerepéről a korábbiakban adott jellemzést, értelmezést. (1) a. jellegén nem
változtat, ha a súlyos jelzőt elhagyjuk a főnév elől, és azt gondolom, hogy a főnév
egyes számú formájával is elfogadható a mondat (ellentét osztja meg a tagságot).

7.2. Lényeges kérdés: a nem semleges mondatok esetén vajon mennyiben más
a puszta főnév viselkedése, funkciója, az igei szerkezet szemantikai és a mondat
információs struktúrája, mint a semleges mondatokban. Természetesen nem feled-
kezhetünk meg arról, hogy a semleges és nem semleges vagy más szakkifejezéssel
narratív és hangsúlyos mondatok valóban eltérő módon viselkedhetnek a szórendi
szabadságot vagy éppen a lehetséges névelőhasználatot tekintve (itt elég csak a ha-
tározottsági korlátozás jelenségkörébe tartozó megszorításokra és a fókuszos mon-
datokban való feloldásukra utalni).

7.3. Ugyanakkor a névelőtlen kifejezések szerepéről, tulajdonságairól azt álla-
píthatjuk meg, hogy az igekötős igék bővítményeként a puszta köznevek ugyanúgy
lexikai egységet alkotnak az igével, mint a semleges mondatokban. Alapvető sze-
repük ez esetben is az igei jelentések egyedítése, korlátozása; az ige általánosabb
jelentését specifikálva egy jelentéstípust különítenek el az általánosabból: (1) a., (2)
a. példáinkban az ’ellentétek általi megosztás’, a ’hibás döntések okozta zavar’ ese-
ményét, történését. Ha igemódosítónak tekintjük a névelőtlen névszót, akár többes
számú formájában is, akkor természetesen két igemódosító áll az általunk vizsgált
nem semleges mondatokban. Ezek szerint bennük fel kell függeszteni a puszta köz-
név és az igekötő összeférhetetlenségét kimondó – semleges mondatokra vonatkoz-
tatott – megszorításokat, vagy más módon kell magyarázni az igekötő megtartását
a szerkezetben. Megítélésem szerint egyszerűen arról van szó, hogy nagyon sok igén-
ken – mint tudjuk – az igekötőnek jelentésmódosító, új jelentést adó szerepe van az
általában jelen levő perfektiválás mozzanatán túl, és ezek az igék szükségszerűen
megtartják, nem veszíthetik el igekötőjüket az adott jelentés bármilyen szintaktikai
formában és eszközökkel való kifejezése során sem. Másfelől az igekötős igék sem
mondanak le – pontosabban a nyelvhasználat nem mondhat le – jelentésüknek „a
jól bevált módon”, puszta köznévvel történő egyedítéséről. Az eredmény az igekö-
tő és a névelőtlen főnévi kifejezés együttes jelenléte a mondatban:
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(22) a. A múlt héten turistákat csaptak be az utcai árusok Budapesten.
(22) b. Rendszeresen utcai árusok csapják be a fővárosba érkező turistákat.
Nyilvánvalóan a becsap ige jelentését egyrészt nem állíthatjuk össze elemeinek je-
lentéséből, másrészt nem fejezhetjük ki igekötője nélkül.

7.4. Előző példáink azt is mutatják, hogy az igekötős tranzitív ige alanyi és tár-
gyi bővítménye egyaránt állhat módosító szerepű névelőtlen formában az ige előtt.
A tárgyi szerepben álló puszta főnévvel kapcsolatban megjegyezhetjük még, hogy
egyenes szórendű igekötős ige tárgyaként legfeljebb generikus értelmezéssel, az ige
utáni felsorolás elemeként jelenhet meg a mondatban (vö. Hegedűs: 286):
(23) A kutyák megtámadtak postásokat, kéményseprőt, fináncot.
E szabályszerűségekhez hozzá kell tennünk azonban, hogy fordított szórendű ige-
kötős igével – ahogy korábbi példáinkban is láthattuk – a névelőtlen tárgy már al-
kothat szerkezetet:
(24) Délután Kati leveleket adott fel/csomagot adott fel.
E példa kapcsán érdemes még kitérni a következőkre. Ahogy (25) is mutatja, nem
minden igekötős igének lehet tárgyi kiegészítője fordított szórend esetén sem:
(25) *Kati délután leveleket írt meg.
Ez esetben az igekötő csupán a befejezettség jelölője, s úgy tűnik, ha csak ebben a
funkciójában áll az ige mellett, az igekötő valóban összeférhetetlen a névelőtlen
tárggyal, (ugyanúgy, mint a megérkezik ige a névelőtlen alannyal). Ez a jelenség
megmutatkozott a témánk alapproblémáját szemléltető példában is. Végül térjünk
vissza ehhez a példasorhoz:
(3) a. János este verseket olvasott. (*János este verseket olvasott el.)
(4) a. János este verseket olvasott fel.
Mint láttuk, ha (3) a.-ból elvesszük az igekötőt, jól formált semleges mondatként
értelmezhető állítást kapunk. De vajon nem ugyanúgy semlegesen is értelmezhető
mondat (4) a., amelyből – mivel az ige jelentéséhez hozzátartozik – nem hagyható
el az igekötő? Válaszunkból az következik, hogy ha névelőtlen köznév, névelőtlen
főnévi kifejezés előzi meg a fordított szórendű igét, a fókusz pozíciójában álló fő-
nevet – semleges intonációval –nyomatéktalan összetevőként értelmezhetjük. Adha-
tunk hangsúlyos értelmezést is neki, de ezt megtehetjük az igekötő nélküli ige
névelőtlen bővítményével is: János este “verseket olvasott (nem leveleket).

8. Összegzésként: úgy látom tehát, hogy ha névelőtlen főnévi kifejezés előzi meg
a fordított szórendű igekötős igét, akkor vele lexikai egységet alkot, szerepe az ige
jelentésének szűkítése, a közlés egészéhez igazodó pontosítása. Ezt a szerepét a
névelőtlen köznév csak az igekötő hátravetése esetén tudja betölteni. Ezekben a szer-
kezetekben az igekötő az egész ige lexikális jelentésének részeleme, ezért nem hagy-
ható el. Az ilyen szerkezeteket tartalmazó mondatok – noha szintaktikai megformá-
lásukban nem semlegesek – közlési funkciójukkal a semleges mondatok sajátos
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típusát képviselik. Ezekkel a megállapításokkal természetesen nem tekinthetjük le-
zártnak a vizsgált témakört. Szándékom inkább az volt, hogy – mások mellett – én
is ráirányítsam a figyelmet egy olyan nyelvi jelenségre, amelynek alaposabb tisztá-
zása további tanulmányozást és elemzéseket igényel.
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