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FONOLÓGIAI SZABÁLYOK, KOMMUNIKATÍV 
SZABÁLYOK, LOGIKAI SZABÁLYOK

Hunyadi László
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

Bevezetés

A nyelv nagyobb (szintagma- és mondatszintű) szegmentumaival 
foglalkozó intonációs fonológia számára nyilvánvaló, hogy a prozódiai 
egységek, a fonológiai frázis és az intonációs frázis, jellemzó' fonológiai 
szerkezete jól definiálható szemantikai tulajdonságokkal párosul. Mivel 
a különböző frázis-típusokhoz különböző szemantikai tulajdonságok 
kötődnek, a fonológiai forma és a szemantikai tartalom között szoros, 
levezethető kapcsolatot tételeznek fel. E levezetésnek a lényege, hogy 
az alapjában véve generáló fonológiai szabályokhoz az ugyanezen 
frázisok szemantikai tartalmát jellemző interpretatív szabályokat 
rendelnek (Eadd 1980, 1990, Liberman 1974, Selkirk 1984, Varga 
1993, 1996). Az a tény, hogy a szemantikai szabályok a generáló 
szabályok által létrehozott forma interpretációjaként jelennek meg, 
összhangban van a generatív grammatika alapvető T-modelljének 
szemléletével (Chomsky 1981. 1992), és egyben megfelel a prozódia 
szerepétől alkotott intuíciónknak is. A beszédmegértést modelláló 
intuíciónk szerint, ugyanis a különböző hangsúlyokkal és intonációs 
kontúrokkal más és más kommunikatív szándékot fejezünk ki, és a 
hallott beszédet valójában akkor értjük meg, ha prozódiáját 
interpretáljuk, lia ugyanakkor a prozódia és a szemantikai tartalom 
viszonyát a beszédprodukció szempontjából szemléljük, akkor a forma 
és a tartalom között egy ezzel ellentétes viszonyt kell feltételeznünk: 
. kommunikatív szándék határozza meg a megfelelő prozódiát.

Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy léteznek olyan fonológiai 
szabályok, amelyeket csak bizonyos szemantikai (kommunikatív és 
logikai) előfeltételek mellett lehet grammatikusán alkalmazni. Ennek 
alapján, azt az elméleti következtetést vonjuk le, hogy — legalábbis a
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vizsgált területen -  a szemantikai szerkezet létrehozása nem lehet a 
fonológiai forma interpretációjának eredménye: ellenkezőleg, a 
prozódiai szabályok alkalmazásával éppen a megfelelő szemantikai 
szerkezetet interpretáljuk. A fonológiai és a szemantikai szabályok 
ilyen összefüggését magyar és angol példákon mutatjuk be. E bemutatás 
során nem annyira a kontrasztivitás a cél, mint annak az érzékeltetése, 
hogy itt a nyelvspecifikusságon túlmutató jelenségről van szó.

A fókusz és a hangsúlyredukció

A magyar prozódia alapvető szemantikai-logikai jellemzője, hogy 
az operátor-hatókör viszonyt prozódiailag világosan ki lehet fejezni: 
az operátor hangsúlyos, míg hatóköre hangsúlytalan. A legáltalánosabb 
esetben ez szintaktikailag úgy fejeződik ki, hogy az operátor egyben 
meg is előzi hatókörét. Az alábbiakban ezt egy neutrális és egy fókuszos 
mondat összehasonlításával mutatjuk be; ( 1. és 2. ábra):

János táncol
1. ábra

János táncol, (neutrális)
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János táncol'
2. ábra

JÁNOS táncol. (.János = fókusz)

A két mondat intonációs kontúrjai és intenzitás-értékei közötti, a 
neutrális és a fókuszos mondatokra jellemző különbségét még 
nyilvánvalóbbá tehetjük, ha a két paraméter relatív különbségét mutatjuk 
be, mint a hangsúly komplex természetének kivetítését (a PET-nek 
nevezett az eljárásról részletesebben vö. Hunyadi 1995); (la  és 2a 
ábra):

János táncol
1 a ábra

János táncol, (neutrális,PÉT)
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János táncol
2a ábra

JÁNOS táncol. (János -  fókusz, PÉT)

Mint az la és 2a ábrák összevetéséből látható, a fókuszos mondat 
prozódiailag úgy jön létre, hogy a fókusz (a 2. ábrában a János) 
hangsúlyos, míg az azt követő láncol hangsúlytalan. A fókuszálás 
ezen prozódiai megvalósulását, a hangsúlyredukció fonológiai szabálya 
biztosítja (Hunyadi 1995, 1996, 1998). amit a metrikus fonológiából 
ismert módon (I layes 1995, Halle-Vergnaud 1987) ábrázolhatunk; (3. 
ábra):

x 2. szint
x x 1. szint 

János táncol
3. ábra

János táncol (metrikus deriváció)

Azaz az I. derivációs szinten minden fonológiai szó rendelkezik 
hangsúllyal, majd a következe) szint(ek) feladata az, hogy a szomszédos 
hangsúlyok redukálódjanak. Ennek a szabálynak megfelelően a 2. 
szinten redukálódik a láncol hangsúlya, és létrejön a fókuszált JANOS 
láncol mondat.

Mivel a magyarban a nagy hatókört hangsúlyos prozódia, a kis 
hatókört hangsúlytalanság fejezi ki, várható, hogy abban az esetben, 
ha a mindig univerzális kvantornak nagyobb a hatóköre, mint a János



72

fókusznak (vő. 4. ábra), a mindig fogja a főhangsúlyt viselni; (erről 
tanúskodik a PET-ábrázolás a 4.aábrában):

Mindig János táncol
4. ábra

MINDIG János táncol

Mindig János táncol 
4.a ábra

MINDIG János táncol (PÉT)

A fenti hangsíilyredukciót metrikusan a 4.b ábrában ábrázolhatjuk:

x 3. szint
x x 2. szint
x x x  1. szint 

Mindig János táncol
4.b ábra

MINDIG János táncol (metrikus déri váció)
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Azaz. a 2. derivációs szinten elvégezzük az első fókuszálás 
hangsúlyredukcióját, majd a 3. szinten egy újabb hangsúiyredukcióval 
egy újabb kommunikatív fókuszálást hajtunk végre. A hangsúlyredukció 
mint fonológiai szabály kétszeres alkalmazásával azt biztosítottuk, hogy 
egyrészt a János által hordozott fókusz hatókörében van az igével 
kifejezett prepozíció, másrészt maga a fókusz a mindig-gél kifejezett 
univerzális kvantor hatókörében van, amit vázlatosan így ábrázolhatunk: 
mindig > János > láncol.

A magyarra jellemzően jobbról-balra haladó hangsúly-redukció nem 
föltétlenül a mondat végétől kezdődik; (5. és 5.a ábra):

Marival táncol mindig János
5. ábra

Marival láncol mindig János

A hangsúlyredukció fonológiai szabályát a fenti mondatra alkalmazva 
az alábbi metrikus szerkezetet kapjuk (5.b ábra):
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X x  3 .  s z i n t

X X x  2 .  s z i n t

X \ x  x  1. s z i n t

Marival táncol mindig János
5.b ábra

Marival táncol mindig János (metrikus deriváció)

Miközben formailag könnyeden létre tudtuk hozni a fenti prozódiáját, 
a derivációval kapcsolatban az alábbi nehézség merül fel: miközben a 
MINDIG .János szegmentum prozódiailag azonos a 4. ábra hasonló 
szegmentumával (a mindig hangsúlyos és a János hangsúlytalan), e 
hangsúlv/hangsúlytalanság logikai funkciójában alapvető eltérések 
vannak: míg a 4. ábrában e viszony azt jelzi, hogy a mindig kvantor 
hatókörébe beletartozik a János-sa\ kifejezett fókusz, az 5. ábrában 
nem. azaz a Marival táncol mindig János nem jelenti ezt: * ,Mindig 
János az. aki Marival táncol'

I la - szándékunk szerint -  meg kívánjuk őrizni a hangsúllyal kifejezett 
prozódia általános logikai szerepét, akkor a fentiek alapján arra kell 
következtetnünk, hogy az. 5.b ábrában bemutatott deriváció nem 
megfelelő. Azaz a deriváció 2. szintjén nem hajthatjuk végre a 
hangsúlyredukciót, mivel az közvetlenül nagy hatókört biztosítana az 
univerzális kvantornak a.Ah/o.v-sal szemben.

R nehézséget feloldhatjuk, ha feltesszük, hogy a hangsúly-redukció 
fonológiai szabályát nem „vakon" hajtjuk végre, hanem bizonyos egyéb, 
kommunikatív feltételek megléte esetén. A János kommunikatív 
szempontból „ismert" információt hordoz, olyat, ami információvesztés 
nélkül cl is hagyható. így a Marived láncol mindig János mondat (vö. 
5. ábra) kommunikációs szempontból ekvivalens a Marival láncol 
Ildiidig mondattal (vö. 6. ábra).

Tehát az. 5. ábrában 'à.János kommunikatív szempontból lényegileg 
különböző információt hordoz, mint a 4. ábrában: míg a 4. ábrában a 
fókuszálás, az 5. ábrában a neulralizáció kommunikatív szabálya 
érvényesül. Rímek megfelelően a János a 4. és az 5. ábrában a 
mondatnak kommunikatív szempontból két különböző
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szegmentumában helyezkedik el: az előbbiben a fókusz-részben, az 
utóbbiban a neutrális részben. Az 5.b ábrában bemutatott, nem 
grammatikus derivációt akkor tudjuk meggátolni, ha kimondjuk, hogy 
a hangsúlyredukció csak a fókusz-részre érvényes. A bevezetőben tett 
általános feltevést megerősítve ez az alábbi elméleti következmény 
megállapítását teszi lehetővé:

I hangsúlyredukció fonológiai .szabálya alá van rendelve a 
fókuszálá.s/neniralizátció kommunikatív szabályának.

Bármennyire is különbözzön sok szempontból egymástól az angol és 
a magy ar prozódia. érdekes módon hasonló jelenséggel találkozunk az 
angolban is a fókuszálás és a hangsúlyredukció vonatkozásában.

Ismert tény, hogy az angolban maga a szóhangsúly is változhat 
attól függően, hogy az adott szó milyen szélesebb frázis része. E 
hangsúlyeltolódásról ad számol a metrikus fonológia; (7. és 8. ábra):

\
\  x 

X X X X 

Mississippi
7. ábra

Mississippi metrikus déri vációja

X X

X X X  
X X X X X X

8. ábra
Mississippi River metrikus derivációja

Azaz inig a 7. ábrában a Mississippi harmadik szótagján van a fő 
hangsúly (az angolban a hangsúlyreduk-ció/hangsúlyeltolódás balról 
jobbra halad), addig a 8. ábrában a river -vei való szintagmatikus 
kapcsolatában ez. a hangsúly eltolódik az első szótagra. A metrikus 
fonológia ezt a metrikus szabályok alkalmazásával vezeti le.
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Fonetikai kísérletünkkel azonban bebizonyítható, hogy a 8. ábrában 
feltüntetett, „klasszikusnak" tekintett deriváció csak a neutrális 
mondatprozódiára érvényes; (vő. 9. ábra):

M l : (1 1 6 . 0 0 0 )  M 2 : ( 9 2 . 0 0 0 ) jj
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□
I met a friend at the Mississippi River

9. ábra
1 met a friend at the Mississippi River,

én találkoztam egy barát prep, a M. R.
,Találkoztam egy barátommal a Mississippi folyónál.’

A fenti ábra Mississippi River szegmentumának relatív hangsúlyosságát 
az alapfrekvencia és az intenzitás egy paraméterben való ábrázolásaként 
mutatjuk be a 9.a ábrában:

Mi ssi ssi ppi River
9.a ábra

Mississippi River szegmentum (PÉT)
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ahol két hangsúly-csúcsot tudunk megkülönböztetni, és az angol balról- 
jobbra haladó hangsúlyozásának megfelelően a nagyobbik csúcsot a 
River szó első szótagján.

Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogyan valósul meg ugyanezen 
mondat egy nem-neutrális kommunikatív környezetben; ( 10. ábra):

I met a friend at the Mississippi River
10. ábra

I met a friend at the MISSISSIPPI River.
,A Mississippi [és nem valamely más] folyónál találkoztam a 

barátommal."

A fenti mondatban levő Mississippi /í/ve;-szegmentum relatív hangsúly
szerkezetét a 10.a ábra mutatja be:

M3: (-0.370) M4: ( fNaN] ) Sp,i

-"3.3 Cail
n

i JW /M A ...... • •
W .

:
. : 1
. : .......................

b IÍ2 265 3 5 \ 9 6é>2 7̂ 4 msec
Missi ssi ppi River

I O.a ábra
Mississippi River szegmentum (PÉT)
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A 9.a és a lO.a ábrák összevetéséből kitűnik, hogy jelentős különbségek 
mutathatók ki a szegmentum prozódiai szerkezetéből. Míg a 9.a ábra 
a sztandard elemzést támasztja alá. azaz a River szó első szótagja 
rendelkezik a főhangsúllyal, addig a lO.a ábrában e főhangsúly eltolódik 
a megelőző Mississippi szóra.

A két mondat kommunikatív tartalmának az össze-hasonlításából 
kiderül, hogy e prozódiai különbség összefüggésben van a mondatok 
kommunikatív tartalmában meglévő különbséggel. Láthatjuk, hogy míg 
a 9. ábra szerint a metrikus szabályok kiterjednek az egész frázisra, a 
10. ábra anyagában nem terjed ki a /öve/--szegmentumra. Ennek oka 
ugyanaz, mint amit fentebb a magyar néutralizáció vizsgálatánál láttunk: 
a 9. ábra egy neutrális mondatot jelöl, ahol minden egyes szónak 
azonos a kommunikatív értéke. Ezzel szemben a 10. ábrában egy olyan, 
a fókuszálással kifejezett szembeállítás jelenik meg, amelyben a River 
a neutrális, el is hagyható információt képviseli. A néutralizáció 
kommunikatív szabálya prozódiailag ugyanúgy valósul meg, mint a 
magyarban: egy, a m etrikus szabályoktól független
hangsúlyredukcióban. Egészen pontosan ez a függetlenség azt jelenti, 
hogy a mondat neutrális részét egy kommunikatív szabály, a 
néutralizáció jelöli ki és erre a részre nem vonatkoznak a metrikusság 
fonológiai szabályai. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a metrikus 
szabályok alkalmazását megelőzi egy kommunikatív szabály, a 
néutralizáció alkalmazása: ez jelöli ki a mondat azon szegmensét, 
amelyre a metrikusság fonológiai szabályai érvényesek lesznek.

2. A kvantifikáció és a hangsúlyredukció

Bár az előző pontban bemutatott fókuszálásnak a hatókörök kijelölése 
tekintetében alapvető logikai relevanciája van, fentebb a fókusznak els 
ősorban a kommunikatív funkcióját és annak prozódiai megjelenését 
vizsgáltuk. Az alábbiakban olyan példákat mutatunk be, amelyek 
rávilágítanak a prozódia alapvető logikai szerepére, lehetőséget 
teremtve arra, hogy megvizsgáljuk bizonyos prozódiai és logikai 
szabályok összefüggését, a legalapvetőbb, lexikai szinten.

Bár a magyar a nyelvek azon nagyszámú csoportjába tartozik, 
amelyek lexikálisán is képesek megkülönböztetni az univerzális és az
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egzisztenciális kvantort (pl. mindenki és valaki), van legalább egy 
lexémánk, amely mindkét logikai funkciót képes betölteni: ez a 
valamennyi. Mivel e kétféle kvantor-értelmezés igencsak zavart 
okozhatna egy-egy ezen lexémát tartalmazó kijelentés logikai 
értelmezésében, a nyelvnek rendelkeznie kell valamilyen eszközzel az 
egyértelműség biztosítására. Erre szolgál a prozódia: a
hangsúlyosság/hangsúlytalanság oppozíciót használja fel a nyelv a fenti 
lényeges megkülönböztetésre: (vö. I 1. és 12. ábra):

Valamennyien eljöttek.
I 1. ábra

Valamennyien ELjöttek. = .Néhányan eljöttek.'

Valamennyien eljöttek.
12.ábra

VALAMENNYIEN eljöttek. .Mindnyájan eljöttek.'

A valamennyien kétféle kvantor-olvasatát a prozódia egyértelműen 
meg tudja különböztetni: míg az univerzális olvasatra ( 12. ábra) az 
jellemző, hogy a kvantor főhangsúlyt visel, az egzisztenciális olvasatban
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a l l .  ábrában ilyen főhangsúlyt a kvantor nem visel. Ezt részletezi a 
két mondat PET-ábrázolása (1 1 .a és 12.ábra):

Valamennyien eljöttek.
1 I .a ábra

Valamennyien ELjöttek. = ,Néhányan eljöttek.’

Valamennyien eljöttek 
12.a ábra

VALAMENNYIEN eljöttek. = ,Mindnyájan eljöttek.’

Nyilvánvalónak tűnik, hogy a lexikon egy olyan alapvető szintje a 
nyelvnek, amelyet semmiképpen nem foghatunk fel úgy, mint ami 
valamilyen egyéb formális szint interpretációja. Ezt a feltevést 
fenntartva megállapíthatjuk, hogy

A relatív szóhangsúlyozás fonológiai szabálya alá van rendelve logikai- 
lexikális szabályoknak.

Hasonlóan a magyarhoz, az angol nyelv is rendelkezik lexikális 
eszközökkel a kvantorok közötti alapvető különbségek kifejezésére, 
így a some az egzisztenciális, az all és az every az univerzális
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kvantor lexikális megfelelője. Van ugyanakkor az angolban egy kvantor, 
az any, aminek a státusa már nem ilyen egyértelmű:

You can buy anything, but you cannot buy everything. 
te tud venni bármi de te nem tud venni minden 
,Bármit megvehetsz, de nem vehetsz meg mindent.’

A legáltalánosabb felfogás szerint mind az any, mind az every 
univerzális kvantor, és a fenti mondaton belüli logikai ellentmondást 
azzal küszöbölik ki, hogy a két kvantornak eltérő relatív hatókört 
biztosítanak a modális operátorral szemben:

You can buy anything, but you cannot buy everything.
,Mindenre igaz. hogy meg van engedve, hogy megvegyed, de nincs 
megengedve, hogy mindent megvegyél.’

Azt, hogy az any-X valóban univerzális kvantornak tekintsük, 
alátámasztani látszik egy kísérlet, melyben -  hasonlóan a magyar 
valamennyi logikai értelmezéseinek prozódiai megkülönböztetéséhez 
-  a some nem hangsúlyos és az any hangsúlyos; vö. 13. és 14. ábra:

M l : (8 6 .0 0 0 )  M2 (1 4 7 . 0 0 0 )  n „ í

Hz ' I
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Do you want something?
13. ábra

Do you want something?
part, te akar valami 

.Akarsz valamit?' [kínálásnál]



82

Do you want anything?
14. ábra

Do you want anything? 
part, te akar bármi 

,Akarsz valamit?' [csodálkozás]

Az intonációs kontúrok közötti különbségen kívül kimutatható a 
hangsúlyozásbeli különbség is; vő. 13.a és 14.a ábrák;

Do you want something?
13.a ábra

Do you want something?
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Do you want anything?
14.a ábra

Do you want anything?

Kitűnik, hogy míg az egzisztenciális olvasatban a s o m e t h i n g  egyetlen 
intonációs kontúrban szerepel a mondat igei részével és nincs kitüntetett 
hangsúlya, addig az univerzális értelmű a n y t h i n g  saját intonációs kontúr 
alatt szerepel és önálló hangsúlya is van.

Ez az angol nyelven belüli összevetés alátámasztani látszik tehát a 
magyar nyelvben megfigyelteket, azt, hogy a kvantorok közötti logikai 
megkülönböztetésnek van prozódiai vetülete is. Azt azonban, hogy a 
prozódiai különbségtétel megelőzi a lexikális megkülönböztetést, nem 
csupán a magyar v a l a m e n n y i  példája támasztja alá; vö. 15. ábra:

Do you want anything?
15. ábra

Do you want anything?
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A fenti ábra azért érdekes számunkra, mert a lexikálisán univerzálisnak 
tekintett kvantort éppen abban a prozódiai szerkezetben találjuk, amiben 
a lexikálisán egzisztenciálisnak tekintett some van a 13. ábrában, de 
logikailag nem a 14., hanem a 13. ábra mondatának az értelmezésben. 
Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a lexikális 
megkülönböztetés elvileg még nem elegendő ahhoz, hogy abból logikai 
különbözőségre következtessünk; a lexikális különbözőség csak abban 
az esetben jár együtt logikai megkülönböztetéssel, ha azt prozódiai 
megkülönböztetés támogatja. Ebből fakad tehát az. any „kétarcúsága”: 
a logikai értékeket mind lexikálisán, mind fonológiailag ki lehet fejezni, 
de a logikai szabályok közvetlenebbül leképződnek fonológiai, mint 
lexikai szabályok útján.

3. S p e c if ik u ssá g  és a h a n g sú ly r e d u k c ió

Az előző pontban ismertetett megkülönböztetés a some és az any között 
nem csupán a kvantor-interpretáció szempontjából érdekes. A some/any 
hangsúlyos vagy hangsúly talan  volta egyben a 
specifikusság/nemsepcifikusság megjelenítésére is szolgál. így a 13. 
és a 15. ábra arra példa, hogy a kérdező azt szeretné megtudni, vajon 
létezik-e valamilyen (specifikus) kívánsága a megkérdezettnek, míg a 
14. ábra mondata ilyen specifikus tartalommal nem rendelkezik, inkább 
arra kérdez (némileg megrovóan), hogy igaz-e, hogy a megkérdezett 
egyáltalán akar-e valamit.

Úgy tűnik, hogy ez a megfigyelés általánosítható a magyar nyelvre is. 
Az alábbiakban vizsgáljuk meg a specifikusság prozódiai kifejezését 
állító és kérdő mondatokban és nézzük meg, milyen szabályszerűség 
fedezhető fel a specifikusság kifejezésében a kétféle mondattípusban.

Kitűnik, hogy a vala- egzisztenciális kvantor akkor fejez ki 
nemspecifikusságot, ha hangsúlytalan, specifikusságot pedig akkor, ha 
hangsúlyos; ezt a 16. és a 19. ábrák kérdő mondataiban mutatjuk be:

Míg a 16. ábrában a kvantor hangsúlytalansága nemspecifikusságot, a 
17. ábrában a hangsúlyossága specifikusságot fejez ki.
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16. ábra
AKARSZ valamit? (nemspecifikus)

Akarsz valamit?
I 7. ábra

Akarsz valamit? (specifikus)

A kétféle kvantorértelmezést egyértelműen más intonációs kontúr fejezi 
ki. A hangsúlykülönbségek ugyancsak szembetűnők; vö. 16.a és 17.a 
ábrák:

Akarsz valamit?
16.a ábra

AKARSZ valamit? (nemspecifikus)
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Azaz a nemspecifikusság a kvantor hangsúlytalanságával, a specifikus
ság annak hangsíilyosságával párosul.

Korábban szóltunk a hangsúly kommunikatív szempontból is fontos 
logikai szerepéről. Ennek megfelelően a főhangsúly kiemelt szerepe a 
magyarban az, hogy valamilyen logikai műveletet jelöljön úgy, hogy a 
hangsúly e műveletnek a nagy hatókörű operátorát jelöli. Végezetül 
arra próbáljunk választ találni, hogy milyen összefüggés van a hangsúly 
eme szerepe és a specifikusság/nemspecifikusság kifejezése között.
Egy objektum specifikussága azt jelenti, hogy ezen objektumnak önálló, 
egyedi referenciája van. Abban az esetben, ha ezen objektum jelölője 
kis hatókörű, akkor annak referenciáját a befoglaló nagy hatókörű 
operátor valamilyen szempontból disztributívvá teszi, az operátor 
szemantikájának megfelelően az értelmezési tartományon belül más 
és más (idő-, hely, mód-, individuum-) értékkel látja el. Ezzel szemben 
ha az adott objektum nagy hatókörű, akkor értelmezése nem függ egy 
befoglaló operátor szemantikájától, így az specifikus lesz.

A kvantifikáció e két fajtájának a hatókörökkel összefüggő finom 
megkülönböztetésére a legközvetlenebb módon a prozódia tűnik 
alkalmasnak. Mind a magyar, mind az angol nyelvi példáink azt 
m utatták , hogy rendszeres összefüggés van a 
hangsúlyosság/hangsúlytalanság és a nagy és kis hatókör prozódiai 
szabályokkal történő megkülönböztetésében. Végül, mivel szoros 
logikai összefüggés van a specifikusság/nemspecifikusság és a nagy 
és kis hatókör között, a fentiekből következik, hogy a

Akarsz valamit?
17.a ábra

Akarsz valamit? (specifikus)
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specifikusság/ nemspecifikusság nyelvi kifejezésére a prozódia 
ugyancsak alkalmasnak bizonyul.

4. Ö ssz e fo g la ló
Azt a kiinduló kérdést vizsgáltuk, hogy milyen összefüggés mu

tatható ki egyes fonológiai, kommunikatív és logikai szabályok alkal
mazása között. A fókuszképzés, a kvantifikáció és a specifikusság 
vizsgálata során kimutattuk, hogy ezen szemantikai-logikai értékek ki
fejezésének közvetlen prozódiai relevanciája van. Választ kerestünk 
arra a kérdésre, vajon hogyan viszonyul a prozódiai szabályokkal lét
rehozott fonológiai struktúra az ezen struktúrákkal párosuló szemanti
kai-logikai értékekhez. Magyar és angol példákat vizsgálva, arra a kö
vetkeztetésre jutottunk, hogy a hangsúlyredukción alapuló prozódiai 
szabályok alkalmazása nem autonóm, így azok „vakon” való alkalma
zása túlgeneráláshoz, agramniatikus mondatok létrejöttéhez vezethet. 
A grammatikalitás biztosításának az a feltétele, hogy e fonológiai sza
bályokat a kommunikatív, szemantikai-logikai szabályoknak rendeljük 
alá. A három különböző jelenség vizsgálatán keresztül rámutattunk ar
ra, hogy ez az összefüggés túlmutat a nyelvspecifikusságon: a prozó- 
diának olyan általános funkciói vannak, amelyek a nyelv fonológiai és 
szemantikai-logikai szintjének szoros kapcsolatát feltételezik.
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