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Lexikai „útjelzők” a magyar szórendi szabályok 
alkalmazásában

(Szórendi ismeretek tanítása külföldieknek)*

1. Ha a magyar mint idegen nyelv tanítását az alapok lerakásától a felsőfokú 
nyelvtudásig vezető egységes folyamatként tervezzük meg, a szórendi ismeretek át-
adását és fokozatos bővítését mint a nyelvismeret fejlesztésének állandó elemét, az 
oktatás minden szintjén jelen levő alkotórészét kell beépítenünk ebbe a folyamatba. 
Ezt a szemléletet tükrözi Szili Katalin fejtegetése is Vezérkönyv a magyar gramma-
tika tanításához című munkájában, amikor A szórend témaköréről így ír: 

„Ebben a fejezetben a többitől eltérő módon nem szólok külön a tanítás mikéntéjéről, 
hiszen annak végig kellene kísérnie az egész tanítási folyamatot. Mindössze két köve-
tendő alapelvet fogalmaznék meg: 1. az új, mondatrészi szerepet betöltő grammatikai 
jelenségek tárgyalásakor meg kellene adnunk a mondat szórendjében elfoglalt helyüket; 
2. a szórendi sajátosságaikat tekintve különböző mondattípusokat (semleges, fókusz-
pozíciós) pontosan, világosan el kellene választanunk egymástól.” (Szili 2006, 156)

Az idézetben tehát indoklást találunk arra is, hogy eltérően a könyv többi fejezetének 
felépítésétől, itt miért marad el a Hogyan tanítsuk? és az Ahogyan a könyvek teszik... 
alfejezet. Ez utóbbiban a szerző a kiválasztott tankönyveknek az egyes grammati-
kai jelenségek tálalásában és feldolgozásában alkalmazott módszerét, szemléletét 
mutatja be és elemzi kritikusan. 

Ugyanakkor úgy gondolom, a szórendi téma esetén is hasznos tárgyalási mód 
lehet a forgalomban levő, leggyakrabban használt tankönyvek szórendi ismereteket 
bemutató részleteinek, táblázatainak és megfelelő gyakorlatainak értékelő áttekintése 
és részletesebb vizsgálata. Valójában a szórend tanításáról is született ilyen jellegű 
összefoglaló munka: Nagyházi Bernadette Utak és módszerek a szórend tanításában 
című, a XVI. MANYE-kongresszuson elhangzott előadására gondolok (Nagyházi 
2007). A szerző öt nyelvkönyv kezdő szintre szánt szórendi ismeretanyagából ki-
indulva két alapvető irányvonalat különböztet meg a magyar mondatszerkezet ta-
nításában: a kezdetektől következetesen végigvitt deduktív szabálybemutatást és a 
szórendi szabályok egyéni felismeréséhez vezető induktív utat.
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2. Én a következőkben – témám részleteinek kifejtésekor – nem fogok közvet-
lenül tankönyvek nyelvtani anyagára támaszkodni vagy módszertani szemléletükre 
hivatkozni, és így nem is lehet célom összehasonlító elemzésük. Ugyanakkor az Erdős 
József által szerkesztett (és társszerzőként írt) Színes magyar nyelvkönyv tankönyv-
sorozat szórendi ismeretanyagát, a magyar mondatok szórendjét bemutató gyakorlatát 
kiindulásnak tekintem a felmerülő szórendi kérdések vizsgálatában (Erdős szerk. 
1980). Két okból is: részben azért, mert minden új grammatikai jelenség bemuta-
tásához módszeresen hozzákapcsolja a fontos szórendi tudnivalókat, következetes 
tárgyalásmódjával szilárd szórendi alapismereteket ad a nyelvtanulóknak, közöttük 
azoknak, akik később magyar nyelven kívánnak felsőfokú tanulmányokat folytatni. 
Másrészt azért utalok e tankönyvsorozatra, mert a tárgyalandó szórendi kérdések ki-
választásakor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanuló külföldi 
(mérnök)hallgatók számára szervezett magyarnyelv-oktatás gyakorlatát és tapaszta-
latait tartottam szem előtt, hallgatóink pedig a több névváltozást megélt előkészítő 
intézetben (jelenleg Balassi Intézet) nagyon kevés kivétellel ebből a tankönyvből 
tanultak/tanulnak magyar nyelvi felkészítésük első, intenzív szakaszában.

Így kínálkozik az a lehetőség, hogy a későbbiekben a magasabb szintű magyar-
nyelv-tudással rendelkező külföldi diákok szórendi szabályismereteinek bővítését, 
további rendszerezését az előbb jellemzett biztos alapok felfrissítésével, azokhoz 
viszonyítva és rájuk építve végezzük el.

Bár diákjaink többnyire már korábban is a célnyelvi nyelvhasználat természetes 
közegében éltek, élhettek, most az egyetemi tanulmányaik megkezdésekor végképp 
kilépnek az adaptált (írásbeli) szövegek világából, és a szórendi jelenségek körében 
is egyre inkább a teljes nyelvi gazdagsággal találkoznak. Úgy látjuk, hogy a mondat-
szerkesztési-szórendi ismeretek bővítése, a mondatalkotási készség fejlesztése ezen 
a szinten a mondatszintaxishoz képest újabb szempontok erőteljesebb alkalmazását 
igényli. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a sajátos lexikai elemek, a közlési helyzetek 
és a szövegösszefüggések (aktuális mondattagolás) szórendet meghatározó szerepét 
is fokozottabban tanítani és tudatosítani kell. 

3.1. Az említettek közül most a lexika fontosságát emelem ki. A magyar mint 
idegen nyelv tanulóinak írásbeli munkáit, szóbeli megnyilatkozásait vizsgáló hiba-
elemzések és a rájuk épülő korrekciós, tisztázó szerepű gyakorlatok tapasztalatai 
azt mutatják, hogy az alapvető szórendi ismereteket (pl. a fő mondatbeli pozíciók 
„kitöltésének”, az igemódosítók mozgatásának szabályait) célszerű és szükséges is 
bizonyos lexikai elemekhez, meghatározott szócsoportokhoz köthető szabályszerűsé-
gekkel kiegészíteni és pontosítani. Ilyen szócsoportoknak tekinthetjük a strukturális, 
generatív hátterű leírásokban – pl. É. Kiss Katalin munkáiban – kvantorokként szá-
mon tartott összetevőket vagy a mondatok téma-réma szerkezetének vizsgálatában 
– pl. Klaudy Kinga elemzéseiben – rémajelölőknek minősülő lexikai elemeket (É. 
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Kiss 2003; Klaudy 2004). Hozzáteszem, hogy a most említett ismereteket nyelv-
oktatásunkban a szórendi alapismeretek részének kell tekinteni, illetve ezek részévé 
kell tenni, akár utólagos tisztázás és gyakorlás eredményeként is. 

3.2. Szórendi kötöttségek, szerkesztési szabályok tartoznak például a (pozitív) 
gyakoriságot kifejező határozószókhoz (pl. gyakran, ismét), illetve a pozitív értelmű 
mód-, fok- és mértékhatározókhoz (pl. gyorsan, teljesen, eléggé), valamint a nega-
tív jelentésű, kirekesztő értelmű kifejezésekhez (pl. ritkán, rosszul, kevéssé, csak). 
A haladó szinten álló nyelvtanulók feltehetően e lexikai kör fő szórendi szabályait 
is képesek alkalmazni; vagyis tudják, hogy az igei csoport előtt álló pozitív jelen-
tésű határozószók az igemódosítót (általában) az ige előtt tartják, míg a kirekesztő 
értelmű negatív jelentésűek fókuszként viselkedve az ige utáni helyzetbe viszik az 
igekötőt. 

Differenciált bemutatásuk során többek között utalnunk kell arra, hogy a 
gyakoriságot kifejező határozók hangsúlytalanul – vagyis az igei csoporton kívül 
– mondathatározói szerepben is megjelenhetnek (1), esetleg – eltérően az általános 
névmásoktól – fókuszpozícióba kerülnek (2). Másrészt szórendi kötöttségeikben 
eltérést mutatnak a pozitív értelmű módhatározók és az ilyen típusú fok- és mérték-
határozók. Ez utóbbiak szigorúan elöl tartják az igemódosítót (3), így egyértelműen 
a semleges mondatok egyenletes rémaszakaszának kezdetét jelölik, míg a módha-
tározók fordított szórendű igés szerkezetben, fókuszhelyzetben is állhatnak, (4) b. 
mondat (vö. É. Kiss 2003: 56). 

(1) Gyakran a szállítók nem tartják be az előzetes megállapodásokat.
(2) Zoltán gyakran keresi fel az egyik vidéki rokonát.
(3) Kati egészen megvigasztalódott a jó hír hallatán.
(4) a. A tanár hangosan elismételte a hibás felvétel első mondatát.
 b. A tanár hangosan ismételte el a hibás felvétel első mondatát.
4. A szórendi ismeretek tanítása során tehát – a lexikai szempont alkalmazásá-

nak részeként – rá kell irányítani diákjaink fi gyelmét azokra a szócsoportokra, sajátos 
lexikai elemekre, amelyeket a különböző szintaktikai leírások, mondatszerkezeti 
kutatások a szórendet alakító mondatösszetevőkként tartanak számon, vagy meg-
határozott mondatjelentés esetén kötött szórendi helyet jelölnek ki számukra. Ezen 
lexika és szórendi szabályszerűségeik ismerete, illetve alkalmazása nélkülözhetetlen 
a magyar nyelv tanulója számára a megfelelő szintű írásbeli és szóbeli szövegalko-
táshoz. Diákjaink szórendi hibáinak, mondatszerkezeti bizonytalanságainak okát 
keresve azt látjuk, hogy bár a szóban forgó ismeretek számos elemét elsajátították, 
ezek alkalmazása sok esetben nem vált kellően magabiztos és precíz tudássá, illetve 
megfelelő általánosításokkal társuló ismeretté nyelvhasználatuk gyakorlatában. 

Feladatunk így az elmélyültebb lexikai ismeretek kialakítása és gyakorlati tudás-
sá formálása. E munkához hozzátartozik a nyelvleírás által már összeállított listák, 
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szógyűjtemények további kiegészítése és elemeik szórendi viselkedésének pontos 
meghatározása, másrészt olyan jelenségek vizsgálata, amelyek eddig nem kaptak 
kellő fi gyelmet a szórendi kutatásokban. 

5.1. A következőkben olyan – sajátos jelentéstípust képviselő és szórendi szem-
pontból kevéssé elemzett – szavakkal, kifejezésekkel foglalkozom, amelyeknek fon-
tos jellemzője, hogy mondatbeli jelenlétük a semleges szórendi forma megváltozását 
eredményezi, illetve eleve a hangsúlyos szórendi változat használatát írja elő. Három 
ilyen szócsoportot, lexikai-szemantikai típust vizsgálok részletesebben. Ezek a kö-
vetkezők: 1. a kinevez, megválaszt, felkér igék által képviselt úgynevezett faktitív 
igék csoportja; 2. a felsőfokú melléknevek határozóragos alakjai, pl. leggyorsabban, 
legszebben; 3. a viszonyítás és kiemelés jelentéselemét tartalmazó határozószók, pl. 
főként, kizárólag. 

Nézzük a (6) a., b., c. példasort, amelyben mindhárom említett típust képviseli 
egy-egy példamondat, lehetőséget adva közös vonásaik kiemelésére.

(6) a. A kereskedelmi osztály vezetőjének az igazgató fi át nevezték ki.
 b. A legpontosabban Kati idézte fel a kirándulás eseményeit.
 c. A szakemberek fi gyelmét kizárólag a beszámoló adatai kötötték le.
(6) a’. (? A kereskedelmi osztály vezetőjének az igazgató fi át kinevezték.)
 b’. (*A legpontosabban Kati felidézte a kirándulás eseményeit.)
 c’. (*A szakemberek fi gyelmét kizárólag a beszámoló adatai lekötötték.)
(6) a’’. Az igazgató fi át kinevezték a kereskedelmi osztály vezetőjének.
 b’’. Kati pontosan felidézte a kirándulás eseményeit.
 c’’. A szakemberek fi gyelmét lekötötték a beszámoló adatai.
Példáink a zárójelbe tett kifogásolható vagy helytelen (6) a’., b’., c’. mondatok-

kal együtt azt mutatják, hogy mindegyik esetben csak a hangsúlyos mondatszerkezeti 
változat fogadható el kiegészítés, további kontextus hozzáadása nélkül. Közös voná-
suknak tarthatjuk, hogy a vizsgált lexikai elemek kötelezően a fókusz szemantikai 
jegyét adják a mondatok valamely főnevének vagy névszói alaptagú szerkezetének, 
miközben e lexikai elemek maguk természetesen nem állnak fókuszszerepben az egyes 
mondatokban. A (6) a’’., b’’., c’’ mondatok azt jelzik, hogy mindegyik mondatnak meg-
alkotható a semleges változata is, ha hiányoznak belőlük az általam előtérbe állított 
feltételek, illetve lexikai elemek: ha nem határozói mondatrésszel kezdődik a mondat, 
a’’; alapfokú a határozó, b’’; és nincs benne a viszonyító jelentésű határozószó, c’’.

5.2. Megítélésem szerint nyelvtanítási szempontból éppen az jelenti a nehézsé-
get, hogy ezek az esetek a külföldi diák számára közvetlenül és magyarázat nélkül 
nem azonosíthatók a fókuszhierarchia (kérdés, tagadás, kontrafókuszos mondat) 
valamely ismert, korábban tanult típusával, amikor először találkoznak diákjaink 
ilyen felépítésű mondatokkal (illetve meg kell alkotniuk őket). Ezekben a monda-
tokban ugyanis nem tisztán a beszélő szubjektív hangsúlyozási szándéka és nem is 
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a szövegelőzmény valamely azonosítható közléseleme írja elő a megfelelő főnév, 
főnévi szerkezet fókuszpozícióba helyezését. 

5.3. Természetesen – vagy még erőteljesebben – most is érvényes az a meg-
állapítás, hogy a magyar mondat felépítését sokkal inkább a mondat által kifejezett 
állítás információs szerkezete határozza meg, mint a grammatikai viszonyok. A 
kijelentés tartalmát úgy aktualizálhatjuk, hogy vizsgált mondataink információs 
szerkezetében lexikailag is jelölve van (kódolt) az a tartalmi mozzanat, amely va-
lójában a hangsúlyos szintaktikai szerkezetet megkívánja, kialakítja. Noha eltérő 
szófajúságukból eleve eltérő mondatbeli viselkedés következik, a három szócsoport 
együttes jellemzésével az egyező vonásokra hívtuk fel a fi gyelmet. Alapvető közös 
tulajdonságuknak kézenfekvő módon összhangban kell lenni a fókuszszerep számá-
ra előírt funkcionális, jelentéstani kívánalmakkal; konkrétan: hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy az állításszerkezet valamely névszói mondatösszetevője eleget tegyen 
a kiemelés és azonosítás tartalmi-logikai követelményének.

Ezt a szempontot is szem előtt tartva nézzük a szócsoportok további, példákhoz 
kapcsolódó rövid jellemzését.

6.1. A faktitív megnevezést a hagyományos nyelvleírás (verbum factitivum) a va-
lódi műveltető igék jelölésére használja. Itt most olyan igékre utalok vele, amelyeknek 
két kötelező vonzatuk van: egy tárgyi bővítmény és egy határozó. Ez utóbbi rendszerint 
azt fejezi ki, hogy valaki vagy valami valamilyen funkcióba jut, valaki valamilyen 
megbízást kap. (Angolban tipikusan a két főnévi tárggyal álló igék, pl. appoint, elect.) 
Ezek a magyarban állandó határozóként megjelenő vonzatok tartalmilag igen gyak-
ran komplex állapot-, cél- és eredményhatározók (factitivusi –nak/-nek raggal vagy 
–vá/-vé toldalékkal). Az igecsoport további jelentéstani kérdéseivel, a vonzatszerkezet 
egyéb tulajdonságaival nem kívánok foglalkozni, mivel az igecsoport inkább csak ki-
indulásként szolgál olyan szórendi kérdések vizsgálatához, amelyek valószínűleg más 
jelentéstípusú vonzatos igei szerkezetekkel kapcsolatban is felmerülnek. 

Tekintsük most (7) példasorát:
(7) a. Jánost felkérték a klub vezetésére.
 b. A klub vezetésére Jánost kérték fel.
 c. ? A klub vezetésére Jánost felkérték.
Ha a semleges (7) a. mondat szórendjét úgy változtatjuk meg, hogy a klub ve-

zetésére határozót mondatkezdő helyzetbe hozzuk, azaz a mondat témájává tesszük 
meg, akkor a személyt jelölő tárgy szükségszerűen fókuszszerepet kap, ahogy a (7) 
b. mondatban látjuk. A (7) c. mondat kiegészítés, további kontextus nélkül nem hat 
természetesnek, elvárást ébreszt valamilyen folytatás, esetleg mondatbeli bővítés 
iránt, lásd (8) a., b.

(8) a. A klub vezetésére Jánost felkérték, de nem fogadta el.
 b. A klub vezetésére Jánost már felkérték, de még nem döntött.
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Lehet esetleg korrekciós mondat a felkérés tényét tagadó állítással szemben. 
A (9) a. mondat azt jelzi, hogy a határozós mondatkezdés esetén mindenképpen 
a hangsúlyos szerkesztésmód a természetes, most maga a határozó lett a mondat 
fókusza. A (9) b. mondat a (7) c.-vel kapcsolatos kérdéseket, a kiegészítés szüksé-
gességét veti fel. 

(9) a. A klub vezetésére kérték fel Jánost.
 b. ? A klub vezetésére felkérték Jánost.
További példák a megbíz igével:
(10) a. A csoport előadóját megbízták az adatok ellenőrzésével.
 b. Az adatok ellenőrzésével a csoport előadóját bízták meg.
 c. ? Az adatok ellenőrzésével a csoport előadóját megbízták.
6.2. A példák vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy a határozós mondatkezdettel a 

beszélő eleve elkötelezte magát a folytatást illetően. Ha a tárgyat helyezi a határozó 
után, a tárgy fókuszszerepet kap, és az igei kifejezés része lesz. A jelenség magyará-
zatához, úgy gondolom, az ige és a hozzá tartozó vonzatszerkezet egészét, komplex 
jelentését kell fi gyelembe venni. Konkrét példáinkban az ige jelentése tartalmazza 
a kiválasztás, több lehetséges személy közül egy kiemelésének a mozzanatát. A 
személy hangsúlyos előtérbe állítása egyértelműen meg kell, hogy valósuljon, ha a 
mondat információs szerkezetében a mondat élére kerülve a határozó adja a mondat 
témáját, hiszen ekkor a rémaszakaszban éppen arról kell számot adnunk, hogy ki 
az az egyetlen személy, esetleg kik azok a kiválasztott személyek, akik a határozói 
szerkezetben megnevezett pozíciót, megbízatást megkapják. Így tulajdonképpen a 
fókuszszereppel együtt járó kizárás és azonosítás műveletét valósítjuk meg a réma-
szakasz hangsúlyos formájú megszerkesztésekor. 

Az előző magyarázathoz vegyük fi gyelembe (11) példáit is.
(11) a. A klub elhagyására Jánost kérték fel.
 b. A klub elhagyására (csak) Jánost kérték fel a három randalírozó közül.
 c. A klub elhagyására kérték fel Jánost.
A (11) a. mondat természetesen hibátlan, jól formált közlés, mégis jelentésében 

szokatlanabb, feltehetően ritkábban előforduló közléstípust képvisel, mint pl. a (7) 
b.: A klub vezetésére Jánost kérték fel. A (11) a. mondat tartalmából éppen a mérlege-
lés és kiválasztás természetes, közvetlenül a határozói szerkezet jelentésében foglalt 
lehetősége hiányzik. Pragmatikai szempontokat is alkalmazó tartalomelemzés a (7) 
b. típusú mondatokkal kapcsolatban bizonyára sok esetben ki tudná mutatni valami-
lyen felsőfokú minősítés jelentéskomponensének meglétét az ilyen mondatok mö-
göttes tartalmában. Olyan háttérinformációkra gondolhatunk, mint: felkérték, mert 
a legalkalmasabb, mert a legtámogatottabb, mert a leginkább tartanak tőle stb. Az 
összehasonlításra és kiemelésre utaló felsőfok említésével máris rátérhetünk a máso-
dikként jelzett szócsoportnak, a melléknévi alapszavú, felsőfokban álló határozóknak 
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a vizsgálatára. Előtte azonban még két észrevétel, amelyek részletes kifejtésére – bár 
megítélésem szerint lényeges szempontokat jeleznek – most nem térhetek ki. 

6.3. Először: számos más vonzatos ige használatakor ugyanolyan vagy hasonló 
szórendi kötöttségek érvényesülnek a mondatszerkezetben, mint amilyeneket a fak-
titív igékkel kapcsolatban láttunk. Tekintsük ehhez (12) és (13) mondatait.

(12) a. A portást megvádolták az automata kifosztásával.
 b. Az automata kifosztásával a portást vádolták meg.
 c. ? Az automata kifosztásával a portást megvádolták.
(13) a. Az intézet igazgatója felolvasta a miniszter üdvözlő levelét.
 b. A miniszter üdvözlő levelét az intézet igazgatója olvasta fel.
 c. ? A miniszter üdvözlő levelét az intézet igazgatója felolvasta.
(12) mondataiban változatlanul azt látjuk, hogy ha a két határozott névelős vonzat 

közül a tárgy a határozó és az ige közé kerül – (12) b. példa –, akkor a mondat hang-
súlyos szerkezeti formát kíván. (13) mondataiban az az újdonság, hogy nincs határozói 
szerkezet a mondatban. Ha csak alanyi és tárgyi bővítmény áll a mondat szerkezeté-
ben, az alany fog az előző mondattípus tárgyához hasonlóan viselkedni: a tárgy után 
állva fókuszszerepet kíván magának, (13) b. mondat. Erőteljesebb általánosítással úgy 
is fogalmazhatunk, hogy a vizsgált mondatokban két határozott névelős bővítmény 
nem kerülhet egyszerre témapozícióba, hacsak nem tartozik a mondathoz megfelelő 
kiegészítő közlés, kontextus, ami megváltoztatja a mondat információs szerkezetét. 

6.4. Még egy észrevétel: a névelőhasználat ebben az esetben is befolyásolhatja 
a mondatrészek mondatbeli funkcióját, a közlés kommunikatív szerkezetében be-
töltött szerepüket. Ha a faktitív ige tárgyi bővítménye határozatlan névelős kifejezés, 
akkor kevéssé alkalmas a témaszerep betöltésére, valóban jól formált mondatban a 
mondat élén is fókuszszerepet kap, ahogy (14) a. mondat mutatja.

(14) a. Egy fi atal tanárt választottak meg az önképzőkör elnökének.
 b. ? Egy fi atal tanárt megválasztottak az önképzőkör elnökének.
Mindez természetes is, hiszen a határozatlan névelő alapvetően az új, az először 

elhangzó, megjelenő információ jelölője. 
7. Áttérve most már a felsőfokú melléknevek határozóragos formáinak szórendi, 

mondatbeli helyére, induljunk ki (15) példáiból. 
(15) a. A leggyorsabban Peti oldotta meg a versenyfeladatokat.
 b. Peti oldotta meg (a) leggyorsabban a versenyfeladatokat.
 c. Peti oldotta meg a versenyfeladatokat (a) leggyorsabban.
Látható, hogy a leggyakrabban határozó háromféle szórendi helyet is elfoglalhat 

az adott mondatban, de csak a jelentésviszonyok módosulásával kerülhet az ige elé, 
akár egyenes, akár fordított az ige és az igekötő szórendje, (16) mondatai.

(16) a. Peti a (lehető) leggyorsabban megoldotta meg a versenyfeladatokat.
 b. Peti a leggyorsabban oldotta meg a versenyfeladatokat.
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Ismét gondolva a nyelvtanítás szempontjaira, a mondatszerkezet alapvető tu-
lajdonságának tarthatjuk, hogy bármilyen lehetséges szórendi helyzetbe tesszük is 
a felsőfokú határozót, hangsúlyos mondatot, fókuszos szerkezetet kell alkotnunk a 
(15) példái szerint. Természetesen nemcsak az alany, hanem más névszói mondat-
rész is elfoglalhatja a fókuszpozíciót, (17).

(17) a. Leggyorsabban Peti a kötelező versenyfeladatokat oldotta meg.
 b. Peti az iskolai vetélkedőn oldotta meg leggyorsabban a versenyfel-  

 adatokat.
Ezek a szabályszerűségek különösen az alapfokú melléknév szórendi viselke-

dését vizsgálva érdemelnek fi gyelmet. A pozitív jelentésű (alapfokú melléknévből 
alkotott) módhatározó természetes helye az igei csoportban van, a cselekvést leíró 
igei szerkezetet módosítja, és állhat fókuszpozícióban is, ahogy (18) a., b. monda-
tok mutatják.

(18) a. Peti gyorsan megoldotta a versenyfeladatot.
 b. Peti gyorsan oldotta meg a versenyfeladatot.
Az alapfokú határozó mellett névszói mondatrész csak erősen jelölt szemanti-

kájú mondatban kerülhet fókuszpozícióba, lásd (19).
(19) Gyorsan Peti oldotta meg a versenyfeladatot.
Ilyenkor a témaszerepű határozók kontrasztja kerül előtérbe. Felsőfokú hatá-

rozó esetén viszont természetes, sőt elvárt a fókuszos mondatszerkezet, ahogy (15) 
a., b., c. mondatokban láttuk.

A felsőfokú módhatározó változatos szórendi pozícióiból arra következtetünk, 
hogy a határozó ilyenkor kimozdul az igei csoportban alapfokú formájában elfoglalt 
természetes helyéről, és valamelyest hasonlóan viselkedik, mint a mondategészre 
vonatkozó mondathatározók. A felsőfok sajátos viszonyító szerepénél fogva ugyanis 
szükségszerű, hogy a határozó ne csak a cselekvés módjára vonatkozzon, hanem be-
töltve kiemelő funkcióját az összehasonlítás névszói lexémákkal megjelölt megfelelő 
elemeire is utaljon. A felsőfokú határozószók szórendi szerepének jellemzésekor 
ismét a viszonyítás és kiemelés jelentéstartalmát állítottuk előtérbe a hangsúlyos 
mondatszerkezet követelményét magyarázva.

8. Lényegében ugyanezt mondhatjuk az általunk vizsgált 3. szócsoport je-
lentéstani tulajdonságairól is. Ide olyan határozószókat soroltunk, amelyek már 
szótári jellemzésükben is tartalmazzák az említett jelentéselemeket, a viszonyítást 
és kiemelést. Ezek a szavak lényegében a szórendi leírásokban említett, korlátozó 
értelmű csak, csupán jelentésköréhez sorolhatók, mint pl. a kizárólag, különöskép-
pen, leginkább határozószók. Itt is szükségesnek látszik a jelentéskörhöz tartozó 
szavak minél teljesebb listájának összeállítása és a jelentésárnyalatok bemutatása 
pl. a kizárólagosság fokozatai szerint. A csoportot képviselő egyetlen példasor, (20) 
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mondatai azt mutatják, hogy azok a főnévi szerkezetek, amelyek közvetlenül ezen 
határozószók után állnak, kötelezően fókuszpozícióba kerülnek.

(20) a. A dalbetétek megnyerték a közönség tetszését.
 b. Főként a dalbetétek nyerték meg a közönség tetszését.
 c. A dalbetétek főként a közönség tetszését nyerték meg (és nem a kriti-  

 kusokét).
 d. * Főként a dalbetétek megnyerték a közönség tetszését.
 e. ? A dalbetétek nyerték meg főként a közönség tetszését.
Maguk a határozószók a Klaudy Kinga rendszerében rémajelölőknek nevezett 

lexika körébe tartoznak. Itt talán érdemes megemlíteni, hogy már a hagyományo-
sabb nyelvleírás is számon tartja az ilyen típusú szavak mondattagolást jelző sze-
repét. A Magyar grammatika rémakiemelő partikulákként tárgyalja őket, közülük 
14-et sorol fel, és tömör jellemzést ad használatukról (Keszler szerk. 2000, 279). 
Megállapítja többek között, hogy a közvetlenül utánuk álló mondatszakaszra vo-
natkoznak. A mi példáink sem mondanak ellent ennek a szabályszerűségnek. De ha 
– ahogy a korábbi szócsoportok vizsgálatakor megtettük – részletesebb jellemzést 
akarunk adni e határozószók, partikulák lehetséges szórendi helyéről, utalnunk kell 
arra is, hogy az élőbeszéd kötetlensége némelyikük számára megengedi, hogy az 
általuk jelölt mondatszakasz, kifejezés éléről elmozduljanak, amint azt a (20) e. 
mondatban láthatjuk.
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