
Medve Anna – Szabó Veronika

Modellről modellre

Nem azért sportolunk, hogy abból éljünk meg,
hanem azért, hogy szép legyen a tartásunk.

(Szépe György)

Csak fölösleges dolgokat érdemes tanítani az iskolában.
(Heller Ágnes)

1. A grammatika oktatásának hasznos és fölösleges voltáról

Azért választottunk két mottót, hogy megerősítsük: Szépe György, akit most kö-
szöntünk 80. születésnapja alkalmából, nem áll egyedül az egyetemi hallgatók előtt 
is hangoztatott, fentebb idézett nézetével, még ebben a haszonelvűnek tűnő társadal-
mi-pedagógiai környezetben sem. A sport-hasonlatot a grammatikára és a majdani 
tanár szakos hallgatók képzésében a Bologna-rendszerű képzés előtt még szereplő 
formális stúdiumokra vonatkoztatta: formális szintaxisra, formális szemantikára.

Írásunk ehhez kapcsolódik. De a látszólagos ellentmondást is szeretnénk fel-
oldani benne, ami az idézett mottó és a között a vélemény között feszül, hogy az 
anyanyelvi nevelés az éppen Szépe György által bevezetett terminussal hasznos nyel-
vészet (javaslat az alkalmazott nyelvészet terminus kiváltására) területére tartozik. 

Írásunkban egy újabb mondatelemzési modellt szeretnénk bemutatni. Olyat, 
amely egy másik hátán nyugszik, több más, a Szépe tanár úr köpönyege alól kibújó 
pécsi műhelyben született modellel együtt. A gyökerek a Szépe György segítségével 
alakult és általa felkarolt Fiatal Nyelvészek Munkaközösségének generatív-transz-
formációs alapozású tananyagáig nyúlnak vissza (az 1970-es évekig). A pécsi 
anyanyelvi nevelési műhelyben ennek számos, egyre finomabb és specifikusabb 
modellvariációja jött létre a felsőoktatásban való hasznosításra (Alberti 1994; Al-
berti–Medve 2002/2005), újabban pedig a közoktatás számára átdolgozva azt (B. 
Nagy–Farkas 2005; Medve–Farkas–Szabó 2010).

Az anyanyelvi nevelésnek – a hasznos nyelvészet egyik ágának – olyan terü-
letéről lesz tehát szó, amely első megközelítésben haszontalannak és feleslegesnek 
tűnhet. Sajnálatos módon a pedagógiai és az anyanyelvi nevelési közgondolkodás 
a mértékadó körök szemléletének hatására és oktatásirányítási rendeletek szellemét 
követve az utóbbi években szívesen maradt meg a problémák első megközelítésénél. 
Így állt elő az a helyzet, hogy a kompetencia alapú képzés jegyében az anyanyelv 
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területén a kommunikációs képességek fejlesztése kapott tág teret, a grammatika 
pedig szinte leszorult a porondról. Egy „első megközelítéses” szemlélet jegyében 
a kompetencia a gyors hasznosíthatóság szinonimája lett. Nem törődve azzal, hogy 
a gyakorlatba gyorsan visszaforgatható képességek a körülmények gyors változása 
miatt csak rövidtávon hasznosíthatóak.

A grammatikai elemzésekkel – és sok más, formalizált eszközt használó terü-
lettel (elemi logika, matematika stb.) – megszerezhető képességek a gondolkodás 
alapformáit alakítva hosszú távon és más területeken is működni fognak: ilyen a szer-
kezetérzékelő, a kombinációs, a variációs, a problémafelismerő, a szabálykereső és 
a szabályalkalmazó képesség. Közös tulajdonságuk, hogy rövidtávon fölöslegesnek 
tűnhetnek, távlatosan gondolkodva azonban nagyon is hasznosnak bizonyulnak.

2. Gyökereink és elveink

Nem véletlen tehát, hogy a Pécsett kialakult és folyamatosan alakuló anya-
nyelvi nevelési műhelyben, amelynek legmeghatározóbb személyisége (alapítónak 
is neveznénk szívesen, ha egy ilyen műhely formális keretek közt működne) Szépe 
György, igen erős a mondattani vonulat. Ennek oka az, hogy a nyelvleírásban a leg-
következetesebben formai kritériumokat érvényeső generatív irányzat (amelynek 
elterjedését szintén Szépe György tette lehetővé hazánkban) mondatközpontú. Az 
első, széles szakmai legitimitást elnyerő terület a generatív-transzformációs gram-
matikán belül éppen a mondattan volt.

A pécsi műhely több oktatásra alkalmazható modellje közül a most ismertetendő 
lehetőséget nyújt arra, hogy az egyetemi képzésben egy egyértelműen (nem feltét-
lenül transzformációs) generatív modell épüljön rá. Eredetileg az általános iskolai 
képzésre dolgoztuk ki, ez jelent meg a 4x12 mondat című kötetben. Úgy gondoljuk 
azonban, hogy a középiskola számára is érdekes, a magyar nyelv lényegi vonásait 
megragadó, így más nyelvekkel való összehasonlításra alkalmas továbbfejlesztési 
lehetőségeket kínál. Ezeket is szeretnénk írásunkban bemutatni. 

Modellünk kidolgozásakor a következő elveket tartottuk szem előtt:
1.  A mondatelemzés ne csupán ágrajzok elkészítését jelentse, hanem mindenfajta 

tevékenységet, ami hangalak és jelentés kapcsolatának feltárására irányul.
2.  Mindenképpen használjunk formalizált ábrázolást is, ez pedig ágrajzos forma 

legyen. Ez az ábrázolási mód jól áttekinthető és mélyen gyökerezik az oktatási 
tradíciókban.

3.  Vezessük be korán a szintaktikai funkciókat. Ezek egyrészt a nyelvleírásban 
rendkívül jelentősek, számos szabály hivatkozik rájuk, másrészt pedig az oktatás 
metanyelvében korán jelentkeznek, az idegennyelv-oktatás során is. 
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4.  Lehetőleg egyetlen formalizált reprezentációt alkalmazzunk a különféle infor-
mációk megjelenítésére.

5.  Legyen olyan, amire a felsőoktatásban (vagy előbb is) ráépíthető egy transzformá-
ciós generatív modell, de maradjon nyitva az út más modellek felé is. Ezért nem 
csupán a mozgatásokkal járó jelölési nehézségek miatt, hanem elméleti megfon-
tolásból sem alkalmazunk mozgatásokat.

6.  A fejlődési korszakok Piaget által leírt jellemzőit vegye figyelembe oly módon, hogy 
annak megfelelő tevékenységek simulékonyan illeszthetők legyenek hozzá. Ennek 
következtében potenciálisan legyen vonzó, motiváló és képességfejlesztő.

Itt jegyezzük meg, hogy írásunkban a magyar transzformációs generatív nyelv-
leírás terminológiáját használjuk. Az egyetemi képzésben e keretben dolgozunk, a 
leendő pedagógusok nálunk és több más egyetemen is ezt ismerik.

3. A pedagógiai és nyelvészeti megfontolások, az ezek alapján létrejött modell

Itt a 4x12 mondatban az általános iskola felső tagozata (10–14 éves korosztály) 
számára javasolt modellt mutatjuk be. Az új, a modernebb mondattani irányzatok 
elveit is érvényesítő, iskolában is használható modell kialakításához többféle szem-
pontot is figyelembe kellett vennünk. 

Mivel a nyelvészeti diszciplínák differenciálódása, a különböző nyelvelméleti 
iskolák megjelenése óta nem beszélhetünk egységes grammatikaelméletről, így a 
mondattan státusza és kezelése is erősen függ a választott elméleti kerettől: a meg-
fogalmazott elvek és szabályok mindig csak az adott modellen belül érvényesek. 
Olyan modell létrehozása volt a célunk, amely következetes, a gyermekek számára 
is logikus, és a – Piaget terminusával – formális műveleti sémák szakaszába lépő 
gyermekek mentális képességeihez is idomul. Mivel tehát felső tagozatosok számá-
ra dolgoztuk ki a modellt, és szerettük volna, ha a középiskola nem megismétli ezt 
a tananyagot, hanem épít rá, úgy döntöttük, hogy az általános iskolában semleges 
mondatok elemzését tartjuk feladatunknak. A nem semleges mondatok feldolgozása 
pedig egy magasabb szintű, középiskolásoknak szánt modellben lenne lehetséges. 
Az életkori sajátságokat, az eddigi gyakorlatot, és a legnépszerűbb modern irányza-
tok megoldásait figyelembe véve döntöttünk arról, hogy modellünkben ágrajzokat 
is felhasználunk a mondatok reprezentálásához. 

Mindenképpen szerettünk volna ugyanis építeni a hagyományos elképzelések-
re, ugyanakkor fontosnak tartottuk integrálni az újabb kutatások eredményeit is. 
Hasonló törekvések jellemezték Zsolnai József és Bánréti Zoltán munkásságát a 
’70-es évek végén. A Zsolnai-program újdonsága volt, hogy bemutatott egy olyan 
mondatelemzési eljárást is, amely az igét tekintette a mondat központi szervezőjének, 
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és az alanyt ennek vonzataként tüntette fel. Ezen kívül más, a mondat szerkezetére 
való újítást nem tartalmazott, viszont megterhelte a tananyagot a gyermekek szá-
mára lényegtelen idegen terminusokkal. Ezért nem választottuk ezt az elképzelést 
modellünk kiindulópontjául. 

Bánréti NYKIT-nek nevezett programja generatív alapokon nyugszik (Dér–Kor-
ponay 1991). A taneszközeit használó gyermekek elemi, minimális szerkesztettségű 
mondatokból úgynevezett „bonyolult” mondatokat alkothatnak (azaz olyanokat, 
amelyek a kötelező vonzatokon kívül szabad bővítményeket is tartalmaznak), bo-
nyolult mondatokból elemieket, így kerülnek közelebb a mondatok szerkezetének 
megértéséhez. Mégsem választottuk Bánréti megoldását sem, hiszen bár az alapötlet 
kiváló, a modell erősen „alulgenerál”: kizárólag olyan egyszerű mondatokat tud 
kezelni, amelyek „alany–állítmány–vonzat–körülményhatározó” sorrendűek. A bir-
tokos szerkezetek mondatokból való levezetése szellemes megoldás, ugyanakkor az 
ágrajzok átláthatatlanok és nem szolgálják a megértést. Ugyanez igaz az alárendelt 
összetett mondatok reprezentációjára is. A modell időnként következetlen: nem veze-
ti be, milyen határozófajtákat kell a gyerekeknek ismerniük, és keveri a szintaktikai 
funkciót (alany, tárgy) a kategóriával, vagyis a szófajjal (pl. névelő). 

Abból indultunk ki tehát, hogy egy meglévő korrekt elmélet megfelelő leegy-
szerűsítése alkothatja az újabb általános iskolai modell alapját. A modern mondattani 
irányzatok közül a transzformációs generatív modellek adnak a magyar nyelvről a 
legteljesebb képet, és a nyelvi szerkezetek felépítésére, a szórend reprezentálására 
helyezik a legfőbb hangsúlyt. A bővítmények régensük mellett jelennek meg a mon-
dat mélyszerkezetében, ezeket a transzformációk felszíni szerkezeti helyükre moz-
gatják, ahol majd el is hangzanak. Különböző nyelvek esetében különböző okokból 
van szükség a mozgatásokra. Az angolban, amelyre először alkalmazták, azért, mert a 
szintaktikai funkciók a pozícióból vezethetők le. A magyarban a szintaktikai pozíciók 
logikai-retorikai jelentéstöbbletet, úgynevezett „operátorjelentést” hordoznak.

Szintén egyre több hazai művelője akad a lexikalista elméleteknek, amelyek 
központi szerepet szánnak a lexikonnak, és a szerkezet mellett a mondat össze-
tevőinek szemantikai relációit is megjelenítik. A mondatok szerkezetét az elemek 
szótárban kódolt tulajdonságai biztosítják. Az egyik legkidolgozottabb, magyarra jól 
alkalmazható, ezért számunkra vonzó lexikalista modell, az LFG – kacérkodtunk is 
a gondolattal, hogy ennek az elvei alapján építsük fel modellünket. Mivel azonban 
a szintaktikai funkciók mielőbbi megismerését fontosnak tartjuk, az LFG-ben pe-
dig ezt egy bonyolultan formalizált, nem ágrajzos reprezentáció adja meg, elálltunk 
ettől a megoldástól. 

A többi generatív irányzat nagy része a mondatokat a számítógép számára is 
feldolgozható algoritmusokként kezeli, a nyelvet elvek és megszorítások rangsorolt 
halmazaként írja le. A mi modellünk alapvetően intuíció-barát, ezekben a modellek-
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ben pedig az ábrázolatok messzebb állnak az intuíciótól, gyerekek számára nehezen 
értelmezhetők lennének.

A posztgenerativista irányzatoknak is jellemzője, hogy nem tartalmaznak transz-
formációkat, lemondanak az összetevős elemzésről is, és nyelven kívüli tényezőket 
vesznek figyelembe az elemzés során. A legújabb, a magyar nyelvre még kidolgo-
zatlan kognitív elképzelések funkcionális szemléletűek, asszociációs viszonyhálónak 
tekintik a mondatot (Imrényi 2007).

Az eltérő szemléletmódok miatt a modellek összebékítése nem tűnt járható út-
nak. Mindegyikből érvényesíteni szerettük volna azokat a megoldásokat, amelyek 
segítik a gyerekeket a mondatok szerkezetének és működésének megértésében – a 
szórend és a szerkezetek fontosságát, valamint a mondatot alkotó összetevők közti 
viszonyok reprezentálását szem előtt tartva. 

Kézenfekvőnek tűnhetett, hogy a nyelvészetben leginkább elfogadott genera-
tív transzformációs modellt válasszuk. Farkas és B. Nagy tapasztalatai azonban azt 
mutatták, hogy a generatív transzformációs elvek a végletekig nem egyszerűsíthe-
tők, különben magának a modellnek mondanánk ellent (B. Nagy–Farkas 2005). A 
kidolgozott középiskolai változatot tehát nem lehet könnyebbé, az általános isko-
lások számára is befogadhatóvá tenni, a generatív elméletek szigorú formalizmusa 
– általános iskolai modellről lévén szó – nem lehet számunkra követendő példa. 
Ugyanakkor szerettünk volna olyan modellt építeni, amely – mint említettük – ma-
gasabb szinten egy generatív szemléletű leírás alapja lehet.

Ezért célszerűnek látszott visszanyúlni a Chomsky-féle modell előzményéhez, 
a strukturalisták közvetlen összetevős eljárásához. Ez a disztribúciós elven alapul, 
vagyis az ebben a modellben elemző diákoknak először a mondatban a közvetlenül 
összetartozó szavakat kellene megkeresniük, és megállapítaniuk, hogy az alkotott 
szócsoportokban melyik szó lesz a csoport központja. Amelyik szóval helyettesíthető 
az egész csoport, az a központ, annak a szónak a szimbóluma jelenik meg a csopor-
tot reprezentáló csomóponton az ágrajzon. A közvetlenül összetartozó csoportok 
összekötése mindaddig tart, amíg eljutnak a mondat fő szerkezetéig, amelyben egy 
főnévi csoport az alany, az igei pedig az állítmány szerepét tölti be. 

A ma használt iskolai grammatikákban szintén kétpillérű a mondat, az uralkodó 
nézet szerint az alany és az állítmány predikatív kapcsolata minden mondat alapja. 
Ezzel az iskolai modellel ellentétben azonban a fent leírt eljárással leképezzük a 
szórendet is.

A közvetlen összetevős elemzést a generatív elmélet is átvette, a csomópon-
tokra kategóriák szimbólumát írta. Ennek alkalmazásával azonban le kellett volna 
mondanunk a mondatrészi funkciók megjelenítéséről az ágrajzon, amit pedig nem 
szerettünk volna, minthogy a szintaktikai funkciók korai megismertetése és az ág-
rajzos reprezentáció alapelveink közt szerepel. 



210 medve AnnA – szAbó veronikA

Élhettünk volna (miként az LFG esetében említettük is) a lexikalista elméletek 
módszerével, azaz egyetlen mondathoz két-háromféle reprezentációt is készíthet-
tünk volna. Az elsőn a szerkezet hierarchia-viszonyait, a másodikon a klasszikus 
mondatrészfunkciókat (alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők), a harmadikon 
pedig morfoszintaktikai jellemzőket jeleníthettük volna meg. Pedagógiai megfon-
tolásokból azonban el kellett vetnünk ezt a fajta eljárást, hiszen csökkent volna a 
diákok motivációja.

Ezután úgy döntöttünk, hogy a közvetlen összetevős elvek megtartásával any-
nyiban módosítunk a generatív ágrajzokon, hogy a szófaji kategóriák helyett az 
iskolában hagyományosan tanított mondatrészneveket írjuk a csomópontokba. A 
szigorúan hierarchikus, bináris építkezés miatt azonban bonyolult, a hagyományos 
iskolai grammatikához képest átláthatatlan ágrajzokat kaptunk, lásd az 1. ábrát. 
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1. ábra: Az általános iskolai modell első változata

A végső, a könyvünkben is vázolt modellhez (Medve–Farkas–Szabó 2010) úgy 
jutottunk el, hogy nem egy már meglévő elméletet próbáltunk leegyszerűsíteni, ha-
nem az iskolai modellt igyekeztünk modernebb elvekre helyezni, beépítve a kortárs 
hagyományos nyelvtan elképzeléseit is.

Az iskolában ma még uralkodó mondattan eklektikus modell, alkalmazza ugyan 
a hagyományos grammatika elveit, ugyanakkor nem dolgozza fel a legmodernebb 
szemléletű kortárs hagyományos nyelvtan (Keszler, 2000, továbbiakban MG) mon-
dattani újításait. Az iskolai mondattan függőségi szemléletű, a legfontosabb számára 



211modellről modellre

a mondatot alkotó szintagmák egymáshoz való viszonyának megállapítása. Ezt kö-
vetkezetesen érvényesítjük modellünkben is. 

Az iskolai modellek nagy részében az alany és az állítmány közötti predikatív 
szerkezet alkotja a mondat magját, míg a MG-ban már állítmányközpontú a mondat. 
Mi ez utóbbit követjük, a generatív elveknek sem ellentmondva. Az állítmányok 
közül a MG-hoz hasonlóan elhagyjuk a névszói állítmányt, mivel úgy gondoljuk, 
ezekben a mondatokban is jelen van egy kimondatlan kopulaige; ezt zárójelbe tett 
(van)-nal jelöljük az ábrán.

Nem használjuk az iskolai nyelvtankönyvek tőmondat kifejezését sem, hanem, 
akárcsak a MG, a minimális mondat kifejezéssel utalunk azokra a mondatokra, ame-
lyek a kötelező bővítményeken kívül nem tartalmaznak más összetevőt.

Az iskolai nyelvtanban a bővítmények: a tárgy (jele az ágrajzon: T), a jelzők 
(J) és a határozók (H). Ezeket az elnevezéseket mind a MG-ban, mind az álta-
lunk javasolt modellben megtaláljuk. A különbség csupán annyi, hogy – amint a 
hagyományos grammatika is felismerte – a bővítmények egy része vonzat, azaz 
egy másik lexikai egység teremt számára helyet a mondatban, másik része szabad 
bővítmény, ezek saját jogukon kapcsolódnak a mondatba. Mivel a MG nem ad tám-
pontot, hogyan jelenjék ez meg a mondatok ágrajzán, mi a VA, (alanyi vonzat), VT 
(tárgyi vonzat), és VH (határozói vonzat), VB (birtokos vonzat) VMe (meghatározó 
vonzat), VPk (predikátumkiegészítő vonzat), K (kötőszó) valamint a J (jelző) és a 
Szh (szabad határozó) indexszel ellátott szimbólumokat használjuk az ábrázolás 
során. Új bővítményeket azért vezettünk be, hogy az iskolában eddig nem elem-
zett, de fontos szintaktikai funkciót betöltő elemek (névelő, igekötő, kötőszó) is 
helyet kaphassanak az ágrajzokon. Itt hívjuk fel a figyelmet arra a fontos válto-
zásra a szintaktikai funkciók terén, hogy a birtokost vonzatként tartjuk számon 
(Szabolcsi 1992).

Az egyes mondatrészek szerepét az iskolai és a hagyományos nyelvtan legin-
kább szemantikai kritériumok alapján állapítja meg. Ettől szerettünk volna eltérni, 
és formai szempontokat helyeztünk előtérbe. Mellőztük tehát azt a megszokott gya-
korlatot is, hogy a határozókat sokféle kategóriába soroljuk valóságvonatkozásuk 
alapján. A mi modellünkben csak azokat a határozókat nevezzük meg, amelyeknek 
a jelentése egyértelmű (hely-, idő-, mód-, állapot-, eszköz- és társhatározó). Különb-
ség a hagyományos nyelvleíráshoz képest az is, hogy a mellérendelt tagmondatok 
közötti tartalmi-logikai viszonyt nem jelöljük.

Formai okok, azaz az egyeztető morfémák jelenléte miatt tüntettünk föl a rep-
rezentáción az olyan bővítményeket is, amelyek az adott mondatban nem öltenek 
hangalakot (ilyen bővítmény lehet az alany, a tárgy és a birtokos). Ezek szimbólumai 
zárójelbe kerülnek, akárcsak az iskolai ágrajzokon a ki nem mondott alany. Ez ellen 
szemantikai intuíciónk sem tiltakozik.
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Talán a legfontosabb újításunk a MG-val és az iskolai nyelvtanokkal szemben, 
hogy fontos számunkra a mondatösszetevők sorrendje is. A hagyományos ágrajzokat 
ezért a fent már ismertetett közvetlen összetevős ábrázolásmóddal váltottuk fel. Mi-
vel csak semleges mondatok elemzésére vállalkoztunk, a nem semleges mondatokat 
semlegessé alakítva tudjuk megjeleníteni. Az ábrázolás során először megkeressük 
az igei állítmányt, ez kerül a központi csomópontra mint a mondat szervezője. Az Á 
szimbólumot aztán megismételjük az ábrán, jelezve, hogy a csomópont éppen olyan 
szintaktikai tulajdonságokkal bír, mint a csomópont alatt az Á-val jelölt összetevő. 
A két szimbólumot szigorúan egymás alá helyezzük, és vastag vonallal kötjük ösz-
sze. Ez jelzi a magyar mondatszerkezet fontos és a laikus számára is szembeötlő 
sajátosságát: a lényeges különbséget a preverbális és a posztverbális zóna között, 
és előkészíti a modell továbbfejlesztett változatát, amelyben preverbális helyzetben 
megjelennek majd az operátorok.

Szi

Á=M

ÁVPk VT

VTVMe Jmi

VA
Tavasszal Julcsi fel keresi

kirándulóhelyeket.közelia

 2. ábra: Egy semleges mondat szerkezete

Az állítmány mellett elhangzásuk sorrendjében jelennek meg a bővítmények, 
vonzatai és a szabad határozók, a már ismertetett szimbólumokkal jelölve. Ha egy 
bővítménynek van vonzata, akkor az állítmánnyal kapcsolatban említett módon 
járunk el: a szerkezet legfőbb összetevőjének (hagyományos terminológiával: alap-
tagjának vagy meghatározó tagjának) szimbólumát fogjuk megismételni. 

4. A továbblépés lehetősége

Továbblépésen a középiskolában való alkalmazás lehetőségét értjük. Ezen az 
iskolafokon jelenleg alapvetően a hagyományos iskolai grammatika az alkalma-
zott modell, az általános iskolától alapvetően mennyiségileg (több határozófajta, 
részletesebb taxonómia) különbözik, illetve az elemzés tárgyát képező szerkezetek 
hosszában és bonyolultságában.
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Magunk is egyrészt a bonyolultsági fok növelésében látjuk a továbblépés mód-
ját. A 4x12 mondatban az általános iskola számára azt javasoljuk, hogy a példa-
mondatokat leegyszerűsítve, egy példamondatból több, órán elemzendő mondatot 
készítve alkalmazzák a pedagógusok. A középiskolás szinten a példamondatok 
eredeti információmennyiséggel szerepelhetnek.

Nem eredeti formát írtunk, holott megtehettük volna, hiszen éppen ebben látjuk 
a továbblépés másik, fontosabb és izgalmasabb útját. Ezt azonban szeretnénk rész-
letesebben kifejteni. Az általános iskola fő tevékenysége a semleges alakra hozás, 
annak ábrázolása, a semleges és a nem semleges mondatok jelentése közti különbség 
vizsgálata változatos feladattípusokkal.

A magyar mondatszerkezet leglényegesebb, konstituáló tulajdonságával ta-
lálkoznak ily módon a tanulók a nyelvi anyaggal (nem szimbólumokkal) való te-
vékenység közben. Úgy véljük, modellünk alkalmazható azonban a nem semleges 
mondatokra is. Az operátorzóna sorrendje a magyarban az ige előtti pozíciókban, 
azaz a mondat szintjén jól leírható:

T* Q* (F) V
A * (Kleene-csillag) jelentése: a vele megjelölt elem bármilyen mennyiségben 

megjelenhet, beleértve a 0-t is. A topikra (T) és a kvantorra (Q) ez igaz is, fókuszból 
(F) azonban az ige előtt csak egy lehet, jelenléte ugyanakkor szintén nem kötelező, 
ezt jelöli a zárójel.

A nem-semleges mondat a megfigyelés szintjén többek közt abban különbözik 
a semlegestől, hogy amíg a semleges mondatban a vonzatok közül a predikátum-ki-
egészítő, valamint kategorikus mondatokban a természetes szubjektumként meg-
jelenő topik lehet csak az ige előtt, a nem semlegesben más operátorok is. Ezeket a 
szerepeket szeretnénk a középiskolában megjeleníteni, megtartva az ágrajzos rep-
rezentációt, sőt azt is, hogy az ágrajzok csomópontjain változatlanul a szintaktikai 
funkciók jelenjenek meg.

Az operátorfunkciók jelölésére egyszerűnek tűnne egy felső index a funkciójel 
mellett: VA

T lehetne például egy alanyi funkciójú topik jele. Ódzkodunk azonban ettől 
a megoldástól. Egyrészt túlzsúfolttá tenné az ágrajzot, másrészt nem hangsúlyozná 
kellőképpen azt, amit új ismeretként éppen itt, ezen a szinten szeretnénk a közép-
pontba helyezni: a nem-konfigurációs magyar mondatban a szórend távolról sem 
szabad. Amíg a konfigurációs nyelvekben a szintaktikai funkciók, addig a magyarban 
az operátor-szerepek jelölését hivatott elvégezni. 

Jelölésért egyrészt a kommunikatív mondattagolás első magyar leírójához, 
Brassai Sámuelhez nyúlnánk vissza, aki a mondatot alkotó string fölött jelölte az 
operátor-szerepeket. Jelölésének teljes átvétele nem lehetséges azonban: Brassai-
nál nincsenek egyrészt ágrajzok, amelyek függőleges vonalait metszenék e jelek. 
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Másrészt ő a topik–komment (inchoatívum–zöm, bévezető rész–mondandó) elkü-
lönítésére fektette a hangsúlyt.

Másik példánk Bánréti Zoltán NYKIT-programjának ábrázolásmódja: tanesz-
közeiben az ágrajzokhoz kapcsolódóan a terminális sorok alatt gyakran feltünteti 
a mondat formáját, ami nem más, mint a jórészt szintaktikai funkciókat tükröző 
ágrajzhoz tartozó, morfológiailag szételemzett kategória-sor. 

Lássunk egy példát kiegészített modellünkben:

Á=M

TOPIK FÓKUSZKVANTOR

ÁVA Szi Szi VPk VT

VT

VTVBVMe

Vt VPkVT

Juli mindig este próbálja

mindenkivel

a(z ő) titkait

meg osztani

meg

3. Operátorok megjelenítése az ágrajzon

A példa másik dilemmánk megoldását is mutatja: az operátorfunkciókat a bő-
vítményi szinteken (InfP-ben, AP-ben, AdvP-ben) nem tüntetjük fel. Számolva a 
középiskolában rendelkezésre álló időkerettel, ennek megfigyelését igen, ábrázolását 
azonban nem tartjuk reális célnak. Itt az operátor-sorrend sem kötött, a fej viselkedé-
se sem egyezik meg az igei fej viselkedésével, de még a bővítmények kategóriájának 
függvényében is különféle. A magyar szakos egyetemisták képzésében is az egyik 
legnehezebb tananyag ez.

Végezetül: már a semleges mondatok esetében is felmerült a megszakított össze-
tevő problémája az igei fej előtt álló, de az infinitívuszi vonzathoz tartozó igekötő 
szemantikai kötődésének jelölésekor. Ott nyíllal jelöltük kapcsolatát az infinitívusz-
szal, és szaggatott vonallal kapcsoltuk az igéhez. 

A nem-semleges mondatok esetében erre a jelenségre (a megszakított össze-
tevőre) sokkal több példa van, számos esetben a bővítmény vonzata kerül a mondat 
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operátor-pozíciójába. Jelen álláspontunk alapján ugyanazt a jelölési módot tartjuk 
célszerűnek alkalmazni, amit a semleges mondatban is. Ezzel előkészítjük a moz-
gatások bevezetését egy magasabb szinten, ugyanakkor nyitva hagyjuk az utat más 
megoldások felé is.

5. Összegzés 

Úgy gondoljuk, hogy ami az úgynevezett „Pécsi műhelyben” történik, a dol-
gok természetes módja szerint történik. Alapkutatás és alkalmazott kutatás egyazon 
tanszéken folyik, a kettő szétválasztása gyakran mesterségesnek is tűnik, hiszen a 
célok és a kutatást végző személyek számos esetben ugyanazok. Másként fogalmaz-
va: a szép tartásról kiderül, hogy hasznos is egyben. Mindez egy olyan szemléleten 
alapul, amelyet Szépe György honosított meg a tanszékünkön, és amelyet most így 
hívunk: az újítás hagyománya. 
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