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Ezek a tanulmányok a jugoszláviai magyar nyelv alprojektumán 1981-től 
1986-ig végzett kutatásaim eredményeiről számolnak be. A mai vajdasági 
magyar köznyelv anyagán dolgozva (napisajtó, hetilapok, irodalmi művek, 
középiskolai tankönyvek, rádió- és tévéműsorok, hivatalos szövegek stb.) 
vizsgálok szintagmatikai, morfo-szintaktikai és szintaktikai kérdéseket, mégpedig 
a jelzős és a határozás szószerkezeteket, a határozottságot és határozatlanságot 
kifejező szóalakokat, valamint a mellérendelést és az alárendelést tanul
mányozom.

Az első résznek az összetett jelzők mondattani kérdései a témája. A jelzős 
szerkezetek különféle fonnái közül az összetett szerkezetek azzal hívják fel 
magukra a figyelmet* hogy fokozottabb mértékít tömörítést tesznek lehetővé, 
általuk kifejezőbbé válik a közlés. Azzalhogy magyarról szerbhorv>átra és 
szerbhorvátról magyarra fordított szerkezeteket vetek össze eredetijükkel, 
bizonyítani szeretném, hogy szükség esetén az összetett jelzős szerkezetek helyet
tesíthetők egyéb megfelelő formákkal (birtokos szerkezet, vonatkozó mellékmon
dat, jelzői értékű, hátravetett határozás szerkezet,, értelmezős szerkezet stb.)f il
letve hogy más szerkezetek is átalakíthatok összetett jelzős szerkezetté. Ezek a 
szintagmák általában levezethetők valamely bővített mondatból', attól függet
lenül, hogy milyen típusúak, felépítésűek.

A határozás szerkezetek közül szintén elsősorban az összetettekkel 
foglalkozom (halmozott és többtagii szerkezetek, összekapcsolt határozók stb.), 
tanulmányozom továbbá az olyan sajátos formákat is, mint a határozói értel
mezők, az igekötős igéhez kapcsolódó határozók stb. Megkísérlem tisztázni az 
összekapcsolt határozók vitás kérdéseit. Szerintem ez a kategória meglehetősen 
heterogén, az idetartozó szerkezeti formákat a szakirodalom különféleképpen 
magyarázza, ezért elfogadhatóbb osztályozásra van szükség. Ezen a helyen 
nemcsak olyan szintagmákat vizsgálok, amelyekben határozói determináns 
található, hanem egyebeket is, amelyekben a határozó valamely szerepben 
előfordul (összetett jelzős szerkezet bővítményi tagjaként, jelzői szerkezetben, 
határozói igenévi alaptagii szerkezetben stb.).

A határozottságot, illetve határozatlanságot kifejező nyelvi elemek mondat
tani szerepéről szóló részben a mellékmondatra utaló szavak, a főmondatra 
vagy mellérendelt tagmondatra utaló szavak, valamint a mondatrész-szerepet 
betöltő formaszavak nyelvi viselkedését tárgyalom. Leíró és funkcionális szem
pontból közelítem meg a határozottság és a határozatlanság szintaktikai, szintag
matikai és referenciális szerepben való kifejezésformáit. A kutatás során arra a 
következtetésre jutottam, hogy a mondatszerkezetek határozottsága nemcsak a 
bennük szereplő nyelvi elemek határozottságától függ, hanem a tágabb 
szövegkörnyezettől is, főleg a beszélő előzetes ismereteitől és szándékától. Ez a 
felismerés voltaképpen annak a szükségességét is mutatja, hogy a mondatoknak 
a szövegben való helyét és szerepét, illeh'e a mondaton felüli (szupraszeg- 
mentális) tényezőknek a közlés megformálására és továbbítására gyakorolt 
hatását tanulmányozzuk.

A határozottság, ili határozatlanság vizsgálatában abból a feltevésből indul
tam ki, hogy ez a kérdés jobban kifejezésre jut a mondatok szintjén, mint a
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szavakban és a szóelemekben, vagyis inkább magában a közlésben, a mondatok
ban és a mondattömbökben jelentkezik, mintsem a határozottság vagy a határo
zatlanság jelölésére szolgáló szavakban. A vizsgált szavaknak többnyire nincsen 
valamilyen konkrét jelentésük. A névmások például helyettesíthetnek főnevet, 
melléknevet, vagy számnevet, viszont önmagukban nem jelölnek meg valamely 
dolgot, tárgyat, élőlényt, valamilyen tulajdonságot, hozzátartozást, mennyiséget 
stb. Akkor kapnak határozottabb tartalmat, amikor a beszédfolyamatba kend
nek, és átveszik egy főnév, melléknév vagy számnév jelentését. Olykor a szóban 
forgó dolog nevét nem is említi a szöveg de azért Uidunk róla. A fentiek ellenére 
mégis szükségesnek tartottam, hogy a határozottság ili határozatlanság kife
jezésére szolgáló eszközök lexikális és morfológiai jellemzőit is alaposan 
szemügyre vegyem, mert voltaképpen ezek alapján történik a megfelelő mondat
tani szerepre, helyzetbe való kiválasztásuk.

A funkcionális szempontíi mondatelemzést azzal a céllal végeztem, hogy 
meghatározhassam, mely formákban és módokon továbbítható a többé-kevésbé 
határozott információ. Az elemzés során kiderült, hogy a határozottságot, ill. 
határozatlanságot kifejező nyelvi elemeknek kétféle funkciójuk lehet a mondat
ban: utaló (vagy deiktikus) és mondatrészi (állítmányi, alanyi, tárgyi, határozói 
és jelzői). Ezek a funkciók rendszerint kapcsolatban vannak egymással, mert az 
utalószavak többnyire valamely (önálló vagy jándékos) mondatrész helyett 
állnak. Mivel nincsen teljesen meghatározott jelentésük, olyan szavakra, szó- 
szerkezetekre vagy mondatokra utalnak, amelyek valódi tartalmat, megfelelő 
tájékoztatást hordoznak. Még a látszólag tisztán mondatrészi szerepű határozat
lan nyelvi elemeknek is van utaló szerepük, de ez általában olyan tartalmakra 
vonatkozik, amely a beszélőtársak tudatában van, nem pedig a szövegben.

A mondatok egymás mellé rendelésének kérdései című részben a melléren
delt összetett mondatok mibenlétével, szerkezeti felépítésével, típusaival, 
használatával foglalkozom. A mellérendelt mondatok nemcsak azért érdekesek, 
mert az összetett mondatok elsődleges formái, hanem azért is, mert gyakran 
kötőszó nélkül fordulnak elő, és viszonyukat egyéb alaktani jegyek, ill. szöveg 
feletti tényezők jelzik. Megfigyeltem, hogy a mai magyar nyelvben eléggé ritka a 
tisztán mellérendelt mondat, vagyis az olyan, amely nem függ valami módon 
(időben, okozatilag stb.) egy másik mondattól.

Abból a szövegnyelvészeti tételből kiindulva, hogy a mondat többé-kevésbé 
absztrakció, a valós kontextusból, a beszédfolyamatból kiemelt jelcsoport, 
célszerűnek látszik a mondatok mellérendeltségét tágabb keretekben, mon
dategészen kívül is vizsgálni. Ezzel el is távolodnánk a mellérendelt mondat 
hagyományos osztályozásától. A magyar leíró nyelvtan főleg a kötőszavas 
mellérendelt mondatokkal foglalkozik, a többiek közül csak azokat említi, 
amelyek formális kapcsolóelem nélkül (gondolati párhuzam, azonos mondat
kezdő szó stb.) állnak. A leíró nyelvtanban a határozószóval összekapcsolt 
szavak kötőszavasnak számítanak, noha tudvalevő, hogy ezek a határozók 
elsősorban határozó szerepet töltenek be, és csupán másodlagosan szolgálnak 
mondatok összekötésére. Ezt igazolja az a körülmény is, hogy ezek gyakran igazi
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kötőszavakkal együtt fordulnak elő, vagyis az egyik megjelenése nem zárja ki a 
másikét.

A kötőszó nélküli mellérendelt mondatokban kapcsolódó szerepet tölthet be 
névmási határozószó, személyragos határozószó, határozott fogalmi tartalmú 
határozószó, mutató névmás, személyes névmás, módosító szó, továbbá elég 
gyakran birtokos személyrag. Olykor az is elegendő, /logy ű t ó  mondatnak 
azonos legyen az alanya. Vannak olyan mellérendelt mondatok, amelyekben 
semmiféle grammatikai eszköz sem jelöli kapcsolatukat, sőt egyes mondatok 
még tartalmi, logikai viszonyban sincsennek egymással. Némelyik kötőszavas 
mellérendelt összetett mondatban a kötőszón kívül az említett grammatikai 
eszközök valamelyike is jelen van (többnyire névmási határozószó, személyragos 
határozószó és mutató névmás). Az efféle kapcsolat voltaképpen jóval erősebb 
annál, amelyet csupán kötőszóval jelölnek meg.

A mellérendelt mondatok közt külön csoportba tartoznak azok a mondatok, 
amelyek egy másik mondatnak vannak alárendelve. Az efféle mellérendelés 
más, mint a független mondatok viszonya. A mellékmondatok közt általában 
szorosabb a kapcsolat. Az efféléknél a kötőszós forma az uralkodó, a kötőszó 
hiján pedig szinte kötelező az alanyok azonossága. Meglehetősen 
problematikusak az un. hozzátoldó kötőszós mellérendelt mondatok. Esetükben 
nemcsak arról van szó, hogy ezek a kötőszók a mondat egyik részét az előző 
mondathoz kapcsolják, hanem arról is, hogy a hozzátoldó kötőszós mondatok 
gyakran önállóan jelentkeznek, külön mondatként, és az előző szövegrészre vagy 
az előző mondategészre vonatkoznak.

Munkám ötödik részében az alárendelés mibenlétét, jellemzőit és szerepét 
tanulmányozom. Rámutatok arra, hogy az alárendelt mondatok léte nem 
szükségszert, egyes nyelvek a bonyolultabb tudattartalmakat is mellékmondat 
segítsége nélkül fejezik ki. Noha a mellékmondatok zöme a főmondat 
valamelyik részének a helyettesítésére vagy bővebben való kifejtésére szolgál, az 
elemzések arra utalnak, hogy zömüket nem lehet szószerkezetté átalakítani, és 
így beilleszteni a főmondatba, tehát használatuk mindenképpen indokolt. A 
mellérendelt mondatokhoz hasonlóan az alárendelt összetett mondatok fel
osztását az alárendelő viszony kifejtettségének foka alapján végzem, azzal, hogy 
külön csoportba kendnek azok a mellékmondatok, amelyek csupán kiegészítik a 
főmondat tartalmát, a benne kifejtett gondolatot.

Külön szeretném hangsúlyozni, hogy a sajátos helyzetii alárendelt mondatok 
(fordított rendű, az előző önálló mondathoz szorosabban kapcsolódó stb.) léte
zése azzal magyarázható, hogy a nyelvi rendszernek a beszédben való 
érvényesülése rendszerint kivételekkel, szabálytalan formákkal jár együtt 
Meglehetősen nagy teret szentelek ebben és az előző részben a különálló 
(rendszerint már összetett) mondatok közötti alárendelő és mellérendelő viszony 
tanulmányozásának. Az efféle mondatok arról tanúskodnak, hogy a szöveg/non- 
datok az írásjelek ellenére is kapcsolatban lesznek és vannak egymással.

Munkámmal a nyelvtudomány előrehaladásához szeretnék hozzájárulni, első
sorban persze a ma^ar nyelv mondattanának az alaposabban való megis
merését tartva szem előtt. A tárgyalt kérdések több szempontból is időszerűek:
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nemcsak a nyelvrendszer és a nyelvi jelenségek vizsgálata miatt, hanem a 
nyelvhasználat és a nyelvtanulás tekintetében is. Remélem, hogy a magyar 
nyelvnek anyanyelvként, idegen nyelvként és bázisnyelvként való oktatásában, 
továbbá a szakfordítók, lektorok, újságírók munkájában is haszonnal lehet 
majd alkalmazni megfigyeléseimet.



I .





n

A JELZŐS SZERKEZETEK SAJÁTOS KÉRDÉSEI 
A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NYELVBEN

A jelzős szerkezet egyszerű formájában az alárendelő szószerkezetek 
közé tartozik. Két tagból áll: jelzőből és jelzett szóból. A jelző valamely 
élőlényt vagy dolgot tulajdonságának, számának, határozottságának meg
nevezésével minősít vagy a birtokosát jelöli meg. Noha hasonlít az alanyi- 
állítmányi szint agmára, mégis alapvetően különbözik tőle, mert az alanyi- 
állítmányi szerkezet tagjai nem alárendelő viszonyban vannak egymással, 
hanem kölcsönösben. A jelzős szerkezet alanyi-állítmányi szerkezetből ke
letkezett. Pl. A fa magas. ==> a magas fa; A kutya ugat. = = }  az ugató kutya; 
A fiúnak van sapkája. ==$ a sapkás fiú; A ház apámé. ==> apámnak a háza 
stb. Amint látjuk, a jelzős szerkezet tartalmában és nyelvi megformáltsá- 
gában eltér az alanyi-állítmányi szerkezettől.

A jelzős szerkezetek közül bennünket most az összetettek érdekelnek, 
vagyis azok, amelyek legalább három tagból állnak. Két alapvető típusuk 
van. Azt a jelzős szerkezetet, amelyben az alaptaghoz, a jelzett szóhoz két 
vagy több jelző közvetlenül kapcsolódik, halmozott szerkezetnek nevezzük. 
A jelzők mellérendelő viszonyban állnak egymással. Pl. magas és lombos 
fa; apámnak és anyámnak a háza; kék, sárga és lila virágok stb.

virágok

kék sárga lila
Annak a szószerkezetnek viszont, amelyben csak az egyik jelző kapcso

lódik közvetlenül az alaptaghoz, a másik pedig ehhez a jelzőhöz vagy a jel
zős szerkezethez, többszörös szerkezet a neve. Pl. vidám arcú gyerek, erős 
kerti söprű, a bizottság elnökének a javaslata stb.

gyerek söprű
i /

arcú kerti
i

vidám erős
A többszörös jelzős szerkezet harmadik tagja gyakran nem jelző, hanem 

határozó vagy esetleg tárgy. Pl. mérgesen ugató kutya, az asztalon levő üveg,
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sárgára festett kapu, könyvet olvasó leány stb. Kivételesen még alany is 
betölthet ilyen szerepet: a tanár említette példa.

üveg leány

levő olvasó
i i 

az asztalon könyvet

Az ilyen szerkezeteket bővített mondatból lehet levezetni : A gyerek 
arca vidám. = = } a vidám arcú gyrek; A kerti söprű erős. ==$ az erős kerti 
söprű; A bizottság elnökének javaslata van. — a bizottság elnökének 
a javaslata; A kutya mérgesen ugat. ==> a mérgesen ugató kutya; Az üveg 
az asztalon van. ==2> az asztalon levő üveg; A kaput sárgára festették. ==* 
a sárgára festett kapu; A leány könyvet olvas. ==> a könyvet olvasó leány; 
A tanár példát említett. ==> A tanár említette példa stb. Nevezzük őket 
bővített mondat értékű szerkezeteknek (rövidítve: BMÉ). A szakirodalom 
inkább mellékmondattal egyértékű szerkezetekről beszél, számunkra ez a 
megnevezés azért nem felel meg, mert a mellékmondattal egyértékű szó- 
szerkezetek fogalmába nemcsak bővített mondatból levezethető szerkezetek 
tartoznak bele, mint például a szórakoztató játék, a száguldó gépkocsi, a csa
lódott ember, a szemüveges férfi stb. (A játék szórakoztat.; A gépkocsi szá
guld.; Az ember csalódott.; A férfi szemüveges.).

Elemzett példaanyagunk a hazai magyar nyelvű sajtóból, vajdasági 
magyar irodalmi művekből és műfordításokból, hivatalos kiadványokból, 
a televízió műsorából való. Köznyelvünk a mai magyar nyelvnek eléggé 
kiművelt változata ahhoz, hogy szerkezettani vizsgálatokhoz, elméleti kuta
tásokhoz elegendő és használható anyagot szolgáltasson. Másrészt Viszont 
arra is szükség van, hogy kellő alapossággal tanulmányozzuk a jugoszláviai 
magyar nyelv sajátságait, különösen pedig szintakszisát és szintagmatikáját.

A bővített mondat értékű jelzős szerkezet rendszerint igei állítmányú
mondatot helyettesít, de állhat névszói vagy névszói-igei állítmányú mondat
helyett is. Alapképlete a következő: B +  K +  F. Ebben az F a főnévi alaptag, 
a mondatban lehet alany, tárgy, határozó, birtokos jelző; a K a kapcsoló, 
szerepét betöltheti folyamatos vagy befejezett történésű melléknévi igenév, 
-ú/^-ű vagy -s képzős melléknév, ritkábban pedig -i képzős melléknév (név- 
utó-melléknév), beálló történésű melléknévi igenév vagy egyéb jelzőként 
használt szó; a B a bővítmény, ez általában határozó, de lehet tárgy vagy 
jelző, sőt alany is.

A vizsgált szintagmákat a következőképp csoportosíthatjuk: 1. puszta 
BMÉ-szerkezetek, 2. halmozott BMÉ-szerkezetek, 3. halmozott bővítményű 
vagy alaptagú szerkezetek, 4. halmozott jelzők, 5. többszörös jelzők, 6. jel
zős bővítményű BMÉ-szerkezetek, 7. birtokos szerkezettel kombinált "BMÉ- 
szerkezetek, 8. többszörös szerkezetek, 9. többszörös bővítményű szerke
zetek, 10. hiányos szerkezetek.

példa
i

említette
i

a tanár
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1. Puszta BMÉ- szerkezetek

Az ebbe a csoportba tartozó szerkezeteknek a főnévi alaptagon, a kap
csolón és a bővítményen kívül más részük nincsen.

1.1. A kapcsoló folyamatos történésű melléknévi igenév (JMI): Különö
sen a gépkocsigyártásban egyre több a munkásokat helyettesítő gép. (7. Nap 
1981. febr. 6.: 4.)

JMI helyettesítő
i
T  munkásokat

Az efféle szerkezet igen gyakori a mai magyar nyelvben, rokon nyelveink
ben is megtalálható: jor poultép jiw (gyalu fogó fa =  lábfej, VNGy 3.: 172.); 
vort álu ájká (erdőben élő öreg,* MK 146.) stb.

1.1.1. A folyamatos történésű melléknévi igenévhez kapcsolódó bő
vítmény határozó: . . .  egyre fokozódó zúgással eléjük kanyarodott. 
(SzKB, IK 205.) . . .  egy hosszan rezgő dörrenés löki ki a legényt 
a ladik farából. (CsIT, IK  45.) — A hazulról kísérő fűzöldek 
eltűntek. (HKR, IK 55.) — . . .  a versengésben ( . . .)  azok a 
típusok vesznek részt, melyek a szóban forgó évben először je
lentek meg a hazai piacon. (KI, 1586.: 21.) — . . .  szinte a 
mennyezetig érő alakjának magasából mélyen alánézett a vézna 
szolgára. (JER 45—46.) — . . .  varrodába járó lány, egyetemről 
hazavendégeskedő diák, . .  . (HK, IH 226.) — Karacsra való bevo
nulásom pedig így történt:... (NIV 5.) — Az ország gazdasági 
helyzete továbbra is súlyos, ezen alapvetően a nyugatról érkező 
élelmiszerküldemények sem változtatnak,...  (TVHIR B-2: 8.) — 
A szelíden pihegő szellőben gyengén hullámzott a kaszáló magas 
füve.. .  (JER 51.)

1.1.2. A JMI-hez kapcsolódó bővítmény tárgy: . . .  ideges sietséggel 
szorította meg a nádsipokat összetartó madzagot. (GE, IH 62.) — 
A z újéwárást szervező bizottság nagyrészt elvégezte az előké
születeket az ünnepség megszervezésére (INF, 1980. XII. 12.: 6.)

1.2. A kapcsoló befejezett történésű melléknévi igenév (MMI). A hi
vatalból kirendelt védő a vád elejtését indítványozta. (LICs, IK 103.)

F védő
i

MMI kirendelt
i
H hivatalból

Ilyen szerkezet is van az obi ugor nyelvekben: tórmá kálttnSm káli-xó 
(égbe föltetszett csoda-ember =  medve, ÉOM .131.).



16

1.2.1. A befejezett történésű melléknévi igenévhez kapcsolódó bővít
mény határozó:
Az aktában meggyengült szemnek üdülést nyújt a frissen tartott 
pázsit zöldje, . . .  (GE, IH 60.) — Hosszú, széles, tágas udvar, 
a közepén zöldre festett galambdúc, . . . (HK, IH 226.) — Ez a 
furcsa fiú, ez a mindenhonnan visszaszökött gyerek órákig tudott 
elülni magában. (HK, IH 231.) — . . .  főképpen atyjával eltol- 
tött pillanataira. (SzKB, IK 202.) — . . .  az alig zsendült vetések 
fölött párás szomorúság terült szét, . . . (SzKB, IK 202.) — 
..  . vékony lábain úgy leng, mint karóra tűzött gatyaszár. (CsIT, 
IK 44.) — . . .  a zeneszó, amit úgy göngyölget a szél, mint köny- 
nyeivel telesirt keszkenőjét a parton. (CsIT, IK 45.) — Vészesen 
megduzzadt medrében háztetők jönnek, . . . (CsIT, IK 45.) Emitt 
meg fából faragott fejfákat sodor a víz,.. . (CsIT, IK 45.) — 
Testemet átjárja a régen érzett szellő,. . . (HKR, IK 54.) — In
kább hirtelen lobbant ösztönnek engedelmeskedem ekkor, mint a 
kézikocsis bajtársnak. (HKR, IK 56.) — . . .  ez nem lett volna 
akadálya annak, hogy Bogdán Popović fölényes ízlésével válo
gassuk össze a fordításra szánt verseket. (SzK 76.)

1.2.2. A MMI-hez kapcsolódó bővítmény alany: Ez a medve . . .  
inkább hasonlított a nagymama idézte medvéhez, . . . (MML, 
IK 134.)

1.3. A kapcsoló -ú'-^'-ű képzős melléknév (Ü v. Ű).: Tömbszerűen, 
terméskőből volt építve, s kemény levelű borostyánnal befuttatva. (SzKB, 
IK 203.)

F borostyán

Ű levelű
i
J kemény

Az -ú ^ -ű  (-jú^-jű) képzővel alkotott melléknevek eléggé gyakoriak. 
Jelzős szerkezetben szoktuk őket használni, „valamivel bíró, valamivel el
látott" jelentésben. Ez a melléknév kevésbé szerves hozzátartozásra utal, 
kiegészíti a jelzős szerkezet értelmét. A hozzá kapcsolódó bővítmény leggyak
rabban melléknév, de lehet főnév, számnév és névmás is.

Ezt a melléknevet esetenként határozóból és melléknévi igenévből 
álló szerkezettel egyértékű jelzőként lehet használni. Pl. Egyetemi végzett
séggel rendelkező szakembert keres a vállalat. ==* Egyetemi végzettségű
szakembert keres a vállalat.; Etetem a színes tollazattal ellátott madarat.
==> Etetem a színes tollazatú madarat, stb.

A rokon nyelvekben sem ritka a hasonló szerkezet: at lámtép ásmá 
(öt darabú vánkos =  medvekéz, VNGy 3.; 151.); xár nárem járni sairap 
(bikalapocka nagyságú fejsze, VNGy 3: 98., 99., 512.).

1.3.1. Az -ú'^'-ű képzős melléknévhez kapcsolódó bővítmény mellék
névi jelző: . . .  még a kötelességekről is megfeledkeztek a fulldnkos
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nyelvű asszonyok. (LICs, IK 102.) — A gazdasági tevékenységű 
társultmunka-alapszervezetek . . . (VSZAT Hiv. L. 1982.) — 
. . .  a mély zengésű harangok elfelejtették hozsannázva ünnepelni 
májust. (SzKB, IK 202.) — . . .  amelyeket a Vajdaság SzAT 
szintjén megkötött társadalmi megállapodás alapján egyes közös 
érdekű tevékenységek fejlesztésére kell fordítani, . . . (VSzAT 
Hiv. L. 1982.)

1.3.2. Az - ú ^ í í  képzős melléknévhez kapcsolódó bővítmény egyéb 
szó: Sőt egy Cina nevű gyerek, a legnagyobb fantáziájú közülünk, 
egyszer a ketrec közvetlen közelébe lopódzott, és hangosan szó- 
lítgatni kezdte a medvét: . . . (MML, IK 135.)

1.4. A kapcsoló -s képzős melléknév (S): Még egyszer körülhordozta 
tekintetét a fehér bútoros szobán, . . . (SzKB, IK 203.)

F1
szoba

1
S
1

bútoros
1
J fehér

Az -s melléknévképző igen termékeny. Elsősorban valamivel bírót, 
ellátottat jelent, de lehetnek egyéb jelentésámyalatai Is: vakmivel fölsze
relt (füles kosár), valamivel bevont, borított (zcmáncos edény), valamivel 
díszített (tulipános láda), valamivel benőtt, beültetett (virágos rét), vala
mivel ízesített (tejfölös kenyér), valamibe öltözött (kalapos ember), valamit 
tartalmazó (klóros víz) stb.

Az -s képző hasonló szerepet tölt be, mint a szintén vmivel bírást, el
látottságot kifejező -ú~ -ű  képző. Az -ú~ -ű  inkább a birtoklás konkrét 
mozzanatára utal, az -s viszont inkább a jellemző tulajdonságra. A kétféle 
képzővel alkotott párhuzamos származékok néha szinte azonos jelentésűek, 
de számos esetben mást jelent az egyik, mint a másik. Nem ugyanaz például 
a három színes ceruza, mint a három színű ceruza; a szellemes ember is más, 
mint a {haladó) szellemű ember; nem mindegy, hogy egy ló tiszta vérű-c vagy 
pedig tiszta véies stb.

Néha az -s képzős melléknév határozóból (v. tárgyból) és melléknévi 
igenévből álló szerkezetet helyettesít. Pl. Nem szeretem a szénsavat tartal
mazó italokat. ==> Nem szeretem a szénsavas italokat. Találkoztunk egy 
tarka ruhába öltözött emberrel. ==> Találkoztunk egy tarka ruhás ember
rel. stb.

1.4.1. Az -s képzős melléknévhez kapcsolódó bővítmény határozó:... 
beesett, keskeny szája finoman gúnyos mosolyra húzódott. (VZA, 
IK 217.) — . . .  tárgyalt, ha úgy fordult a sor, a nagyon hátralékos 
lakókkal és a tanyai páciensekkel. (HK, IH 225.) — ..  .a Lengyel- 
országgal szomszédos országokban a Szolidaritás ellen folyó kam
pány egyre aggasztóbb méreteket ölt. (7 Nap, 1981. febr. 6.:
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4.) — . . .  megvárták, amíg egymás után bejuthattak a félig ho
mályos rendelőbe. . (HK, IH 225.) — Ennek ellenére a magán
termelők bíznak abban, hogy megtermelik az állattenyésztés 
számára szükséges mennyiséget. (TVHIR A-2 : 5.)

1.4.2. Az -s képzős melléknévhez kapcsolódó bővítmény jelző: Kék 
mintás szőnyegen üldögélt,. . . (SzKB, IK 202.) — Átal, a túlsó 
felén egy kis magaslaton, vörös cserepes kunyhó áll, . . . (CsIT, 
IK 44.) —A messzeségtől is elbúcsúzott, a zsendülő mezőktől, a 
fehér gyapjas fellegektől. . (SzKB, IK 203.)

1.5. A kapcsoló -i képzős melléknév (névutó-melléknév, I): Most jőve 
beálltam az Ördöghíd melletti mocsárba piócát fogni,.. .  (GE, IH 62.)

F mocsár
i
I melletti

F Ördöghíd

A BMÉ-szerkezetekben rendszerint -i képzős névutó-melléknevek is 
szerepelnek. Az előtti, melleti, fölötti, közötti, miatti stb. melléknévképzős 
névutók melléknevesíthetik a határozói értékű névutós szerkezeteket, jelzői 
szerepre teszik őket alkalmassá. A névutó-melléknevek helyettesíthetik a névu
tóból és melléknévi igenévből alkotott szerkezeteket. Az efféle helyettesí
tés azonban nem mindig kívánatos, a mai nyelvszokás például a személy- 
ragos formákat csak igenévvel használja, nem toldalékolja az -i képzővel 
(előttem levő, irántad való, közöttük levő, nélkülünk való stb.). A régi magyar 
nyelvben nem voltak névutó-melléknevek. A nyelvújítás alatt keletkeztek, 
és csakhamar elterjedtek, divatosak lettek. Egy részüket az irodalmi nyelv 
is befogadta, és ma sem helyteleníthetjük őket.

További példák az összetettebb szerkezetek közt találhatók.
1.5. A kapcsoló beálló történésű melléknévi igenév (BMI): . . .  a Zentán 

megrendezendő bajnokság. . .  (TDK, 1979. szept. 28. 94.)

F bajnokság
i

BMI megrendezendő
i
H Zentán

Igeneveink közt ezt használjuk a legkevésbé. Jelentése lehet cselekvő 
is és szenvedő is. A cselekvő értelmű igenévi jelzőnek az alaptagja a cse
lekvésnek logikai alanya (az eljövendő kor), a szenvedő értelmű pediglogi- 
kai tárgya (az alkalmazandó törvény). A cselekvő értelmű igenév általá
nos használatban tartós, szokásos cselekvést fejez ki, a szenvedő értelmű 
viszont a szokásostól a szükségesig számos jelentésárnyalatot kifejez.

További példák az összetettebb szerkezetek közt találhatók.
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1.6. A kapcsoló jelzőként használt egyéb szó (J), rendszerint mellék
név: Porzács, a kórosan kövér dzsesszzongorista,. . . (HKR, IK 57.)

F dzsesszzongorista

J kövér
!
H kórosan

Ezek a szerkezetek azért különlegesek, mert bennük a határozó mellék
névi v. számnévi jelzőhöz kapcsolódik, és nem helyettesíthetők igenévi 
szerkezettel.

1.6.1. A jelzőként használt szó bővítménye határozó: Ducié költé
szete már a márvány osan tiszta Vart pour Vart,. . . (SzK 74—75.)
— Az öreg mindennap pontosan hat órakor itta meg a maga 
szigorúan egy pohár b o rá t . . (VZA, IK 219.) — A Dél-Afrikai 
Unió vezetői Genfben azzal próbálkoztak, hogy a rhodesiaihoz 
hasonló megoldást csikarjanak ki. (7 Nap, 1981. jan. 23.: 4.) — 
. . . amelyek látszólagosan sztoikus magatartása mögül énjének 
titkosabb, érzékenyebb oldalát villantották föl. (VZA, IK 218.)

2. Halmozott BMÉ-szerkezetek

Az ebbe a csoportba tartozó szerkezetekre az a jellemző, hogy a főnévi 
alaptaghoz párhuzamosan két (esetleg több), kapcsolóból és bővítményből 
álló jelzős szerkezet kapcsolódik: Az összeaszott öreg arc fájdalmasan gú
nyos és egyben megvető kifejezést öltött. (VZA, IK 224.)

F kifejezés
/ \

gúnyos S------------ J MI megvető
I és |

fájdalmasan H H egyben

A halmozott kapcsolók különféle kombinációkban szerepelhetnek: JMI 
és JMI, MMI és JMI, TMI és Ű, MMI és Ű, BMI és Ű, JMI és I, Ü és Ü,
Ú és Ú, Ü és S, Ü és S, J és Ű stb.

Efféle megoldások a rokon nyelvekben is előfordulnak. Pl. sát wáj párom 
nárov) xar (száz állat húnyta, bűnhődést hozó tér =  medvetemető, ÉOM 
131.), vagy a következő osztyák szerkezet: erdei vadban szerencsét adó, vízi 
halban szerencsét adó fejedelemhős.

2.1. A kapcsolók melléknévi igenevek: A z elfogulatlan hangon tett
és természetesnek ható bejelentés általában nem kelt gyanút. (HKR, IK 56.)
— . . .  nemigen törődtek a város által kiküldött, náluk hivataloskodó orvo
sokkal, minden bizalmuk az öreg doktorban volt,... (HK, IH 225) — . . .
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a szakemberek 1,2 milliárd tonnára becsülik a föld mélyében rejlő és kibányá- 
szásra váró ércet. (7 Nap, 1981. febr. 6.: 4.) Jobboldalt fekete-sárga sorompó 
zár el egy jól karbantartott, erősen lejtősödő utat. (HKR, IK 55.) — . . .  min
dig ugyanaz a lélekből beszélő, frissen fakadt fájdalom hangzott,. . . (GE, IH 
64.)

2.2. Az egyik kapcsoló melléknévi igenév, a másik - ú ^ í í  képzős, -s 
képzős melléknév, esetleg -i képzős névutó-melléknév: Félóra alatt jobb- 
és baloldalt kialakult az ötösrendekből álló, csaknem egyformán hosszú ember
sor. (HKR, IK 56.) — S még fekhelye mellé tette apjától kapott kedvenc 
piros fedelű albumát. (SzKB, IK 205.) — . . .  úgy pöccentik le magaszőtte, 
verejtéktől nyirkos kincseszsákjáróly mint egy odatévedt rovart. (HKR, IK 
54.) — A kulcsokat csörgető, száraz* aszkéta arcú férfi megállt az egyiknél. . . 
(SzKB, IK 204.) — . . .  az Energoinvest ügyviteli bizottságának elnöke 
Líbiában szerződést írt alá a líbiai elektroenergetikai hálózat számára készülő, 
44 millió dollár értékű felszerelés leszállításáról. (MSz, 1981. jan. 24. : 5.)
— A z etilén és a propilén szállítására szolgáló, föld alatti csővezeték meg
építése részét képezi a két baráti ország gazdasága közötti hosszú távú együtt
működésnek, állapította meg a Solventul gyár igazgatója, Ferenczi István, 
és a vállalati párttitkár, Jankó Avram. (MSz, 1979. aug. 12.: 6.)

2.3. A kapcsolók -ú~-ű  képzős melléknevek: . . .  a modern szerb 
lírának tekintélyes számú, izmos tehetségű munkása van geniális vezér nél
kül. (SzK 72.) — . . .  egy kicsiny, törékeny, sötét szemű, időtlen korú öregember. 
(SzKB, IK 204.) — . . .  egy világos faburkolatú, széles ablakú helyiségbe nyi
tottak. (SzKB, IK 203.)

2.4. Az egyik kapcsoló -ú ^ -ű  képzős melléknév, a másik -s képzős: 
Egy sápadt, hamvasszőke, szomorú barna szemű, tizenkét éves fiú . (SzKB, 
IK 202.) — . . .  egy száraz, fekete borostás arcú, fekete csuhás férfi. (SzKB, 
IK 203.) — . . .  engem pedig valahogy le tudott nyűgözni szellemes meg
jegyzéseivel és nyilvánvalóan széles> habár nem mindenben korszerű művelt
ségével. . (VZA, IK 218.)

2.5. Egyéb esetek:
2.5.1. A szerkezet három kapcsolóból és bővítményből áll: De volt 

egy lány, egész különös, hosszúra nőtt, éles szemű lány (HK, 
IH 228.)

2:5.2. Az egyik kapcsoló -ú ^ -ű  képzős, a másik egyéb melléknév: 
..  .ettől kezdve rendszeres vendég lettem kissé sötét, tiszta, de 
enyhén dohos szagú szobájában. (VZA, IK 2\%)

3. Halmozott bővítményű vagy alaptagú szerkezetek

Néha a kapcsolónak több bővítménye is van, halmozott határozók vagy 
tárgyak vannak neki alárendelve, de az is előfordul, hogy a főnévi alaptagból 
van több: Volt néhány szomorú ecetfa az udvaron, néhány bokor, egypár 
gondosan és féltékenyen ápolt kertr . . (HK, IH 226.)
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F kert
i

MMI ápolt

\
gondosan H------------------------------------------- H féltékenyen

. . . amelyek nyilvánvalóan rég letűnt színeket, ízeket, érzéseket ébresztettek 
fel benne. (VZA, IK 220.)

színek F ízek F érzések F

H rég

3.1. Halmozott bővítmények: A  halállal, az elmúlással kapcsolatos 
gondolatai csakis ilyen bonyolult, kifinomult formában kerültek felszínre,... 
(VZA, IK 218.) — A cinket, ólmot és antimont tartalmazó bányakincs kiak
názására megtették már az első lépéseket. (7 Nap, 1981. febr. 6.: 4.) — . . .  az 
otthonra és múltra való emlékezésben feloldódott a fiú nyelve. (SzKB, IK 
205.) — Várható, hogy a könyv szerbhorvát nyelven is megjelenik az NSzK- 
ban és más európai országban dolgozó jugoszlávok részére. (MSz, 1981. jan. 
24.: 9.) — Az elgyötört, belső keserűségektől, csalódásoktól kínzott ember 
reszketve figyelte a fia arcát. (HK, IH 233—234.) — . . .  oda kell figyelni 
a békéért és enyhülésért küzdő mozgalomra. (7 Nap, 1981. febr. 6.: 4.) — 
vagy olyan meglátások, amelyeken megtörik a különböző grafikainak, fény
képészetinek és festészetinek nevezett elektromos reprodukáló eszközök hullá
ma. (KI, 1465.: 20.)

3.2. Halmozott alaptagok: A téren szürke egyenruhás SS-legények, al
tisztek, tisztek sürögnek fontoskodva. (HKR, IK 55.) — Hajtóvadászatot 
indítottak Növi Pazar környékén a falvakba lemerészkedett vadak és kóbor 
kutyák ellen a helybeli vadászok. (7 Nap, 1981. febr. 6.: 4.) — Mezítláb, 
kalap nélkül, a forró nap által barnára sütött meztelen karokkal és mellel járt, 
...(G E , IH 61.)

4. Halmozott jelzők

A BMÉ-szerkezet kapcsolóján kívül az alaptagnak lehetnek egyéb minő
ségjelzői is, ezek a kapcsolóval együtt halmozott jelzőknek tekinthetők: 
Sötét, többfelé ágazó folyosón haladtak végig. (SzKB, IK 204.)
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F folyosó

sötét J -------------- JMI ágazó
i
H többfelé

4.1. A halmozott jelzők egyike folyamatos történésű melléknévi igenév, 
a többi pedig melléknév, esetleg melléknévi igenév: Apró, alig látható rez
dülések voltak ezek,. . .  (VZA, IK 220.) — Ízelítőt akartunk adni a modern 
szerb lírából gondos, illatokat átmentő fordításban . . . (SzK 70.) — Az sem 
számított, hogy közben igazi, élő, eleven, húsból-vérből való medvét láttunk 
a Scbmidt cirkuszban . . .  (MML, IK 134.) — Mezítlábas, mázsákat bíró 
emberek lepik el a hajót, mint hangyák a szalonnac^rabot,. . . (CsIT, IK 
44.) — . . .  ha kiszabadult a szorongató, vékony, idegesen rángatódzó ujjak 
közül, makacsul és haragosan szembenézett az apjával. (HK, IH 232—33.)
— Mert éppen a sok lakó, éppen az örök gyereklárma és az a sok, házban 
akadó szenzáció tartotta vissza őket. (HK, IH 228.)

4.2. A halmozott jelzők egyike befejezett történésű melléknévi igenév, 
a többi melléknév: Régimódi, díszesen esztergályozott figurák voltak. (VZA, 
IK 222.) — Kényelmes, tiszta, fehérre festett padok marasztalják az embert, 
. . . (GE, IH 60.) — Szépen faragotty tölgyfa ajtaját [. ..] egy férfi nyitotta 
ki. (SzKB, IK, 203.) — ..  ez mit sem változtatott finoman cizellált, ironikus 
alaptónusán. (VZA, IK 217.) — A fiú néha fölemelte sápadt, barna szemű 
arcát, . .  . (SzKB, IK 205.) — Emellett a boncoló orvosok megállapították, 
hogy az áldozatok jól fejlett, ápolt gyermekek voltak. (LICs, IK 103.) — Apja, 
egy fdradty gondbarázdás, ősz hajú ember, a másik szobában ü lt,. . .  (SzKB, 
IK 202.)

4.3. A halmozott jelzők mindegyike melléknév: Egy vaskos, piros fedelű 
albumot vett ki utoljára. (SzKB, IK 202.) — Az ura kövér, ezüstgombos, nagy 
hasú gazda. (GE, IH 66.) — Elbúcsúzott [ .. .]  a kúpos, kék vonalú hegykő- 
szorútól. (SzKB, IK 203.) — Pocakos, kopasz, hosszúbajszú, barátságtalan 
tekintetű úr. (JER 47.)

4.4. A halmozott jelzők melléknévi igenevek: . . . megállt a küszöbön, 
mint egy szdmontartó és sötéten figyelmeztető árnyék. (SzKB, IK 205.)

5. Többszörös Jelzők

A BMÉ-szerkezetben a jelzők funkciós viszonya nemcsak mellérendelő 
lehet, hanem alárendelő is. Ez esetben többszörös jelzőkről van szó. Az alábbi 
példában a messze merengő szerkezet nemcsak a főnévi alaptaghoz kapcsoló
dik, hanem az egész pusztai ház jelzős szerkezethez: A messze merengő pusztai 
ház körül nem mozdult semmi. (SzKB, IK 202.)
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F ház
/

pusztai
JMI merengő

H messze
A rokon nyelvekben is van hasonlóra példa: várt olap ščmal v*u.„«srt 

(erdőben élő fekete vidra, VNGy. 3: 521.)
5.1. A jelző be van ékelődve a kapcsoló és a főnévi alaptag közé
5.1.1. A BMÉ-szerkezetbe ékelődő jelző egyszerű: Újságba, könyvbe 

sose kerülnek olyan esetek, amilyeneket a nyitott szemű külvárosi 
öregasszonyok összehordanak és továbbadnak. (LICs IK 102.) — 
. . .  a rondát szegélyező koronás fák alatt vannak a kis társalgók. 
(GE, IH 60.) — . . .  a távolban, mint gyorsan közeledő sárga 
látomás, feltűnt a villamos,. . . (SzKB, IK 205.) — . . .  egy maga 
alkotta távoli világba menekül,. . .  (SzK 82.) — . . .  az egyik 
rubrikába beírta a Bach-korszakból itt maradt hajdani postamester 
szegény elfonnyadt lányát is ,. . .  (HK, IH 226.) Egyébként a 
Központi Bizottság mostani ülésén a Lengyelországot foglalkoz
tató legidőszerűbb kérdéseket [.. .] vitatják meg. (TVHIR A—2: 
9.) — Ott bent a fakorláton túl iratokkal elhalmozott nagy író
asztal mögött ült a bíró. (JER 47.) — . . .  a madzaggal össze
kötött két nádsípot hasszorító öve mögé dugta. (GE, IH 61.) — 
Moszkva — idézzük: a neutronfegyverről való kölcsönös lemondásra 
[. . .] szólít fel. (TVHÍR B-2: 9.)

5.1.2. A BMÉ-szerkezetbe ékelődő jelző összetett: A fehértemplomi 
igazságszolgáltatás nagy könnyebbségére van a törvényszék előtt 
ékeskedő nyájas kicsi park (GE, IH 60.) — . . .  A szakszervezet 
lemondta keddre tervezett általános figyelmeztető sztrájkját. (7 Nap, 
1981. febr. 6.: 4.) — . . .  zárt ajtók mögötti megbeszélést tartottak 
Amszterdamban az amerikai repülésirányítóknak nyújtandó szé
lesebb körű támogatásról. (TVHÍR B -l: 9.) — A z így képződött 
két lépésnyi folyosón kell sorban elvonulnunk előttük. (HKR, IK 55.)

5.2. A jelző megelőzi a BMÉ-szerkezetet
5.2.1. A BMÉ-szerkezetet megelőző jelző egyszerű: Szóval ez a.medvék 

körüli dolog megzavarta a képzeletemet. (MML, IK 134.) — 
néha valami keserűen szarkasztikus vonást vettem észre rajta, 
. . .  (VZA, IK 223.) — A kormányosfulke oldalán három pirosra 
füstölt sonkát szaglász a szél. (CsIT, IK 44.) — . . .  két sötéten 
bámuló rohamsisakos. (HKR 55.) — Mit csinálnál te, diák, ha 
például most nem volna fölötted sem az égboltozat, sem ezek 
a ránkfigyelő csillagok? (JER 55.)

5.2.2. A BME-szerkezetet megelőző jelző összetett: Egy egész füzér 
szilaj vérű táltos hasal a vízre,. . .  (CsIT, IK 45.) — . . .  kerül 
minden hatásos, müvészkedőy ámulatot fakasztó mozdulatot. (SzK
82.)
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6. Jelzős bővítményű BMÉ-szerkezetek

A BMÉ-szerkezet bővítményének is lehet jelzője, vagyis maga a bővít
mény jelzős szerkezet. A jelző ebben az esetben csak a bővítményhez kapcso
lódik, a BMÉ-szerkezet többi részével közvetlenül nincs összefüggésben: 
. . . szalonjai a finom fövennyel behintett fasorok, . . . (GE, IH 60.)

F fasorok
i

MMI behintett

H fövennyel
i

J finom
íme egy rokon nyelvi példa is: % tál őbm áawrém (egy telet élt gyermek, 

ÉOM 129.). >
6.1. Csak a bővítménynek van jelzője, az alaptagnak nincs
6.1.1. A bővítménynek alárendelt jelző egyszerű: A XIX. század első 

felében majdnem minden európai lírában bekövetkezik a klasz- 
szikus ideáltól való elszakadás, .  ..  (SzK 74.) — A túlsó oldalon, 
a lankás dombháton lapuló Betajnova is már bóbiskolt. (JER 52.) — 
Délelőtt a románokat 8 : 4-re, délután a spanyolokat 9 : 6-ra 
verték a szpliti Európa-bajnokságra készülő „kékek". . . (TVHÍR 
B-2: 23.) — Ha a bíró akadályoztatása, kizárása vagy egyéb okok 
miatt a községi szabálysértési szerv teendőinek rendes végzése 
kérdésessé válik, az ebben a szervben végzendő munkára ideig
lenesen más szabálysértési szerv bírája is kirendelhető. (VSzAT 
Hiv. L. 1979.) — A munkaügyi minisztérium egyik magas rangú 
funkcionáriusa helyi újságírókkal folytatott beszélgetésében kijelen
tette, hogy.. .  (MSz, 1981. jan. 24.: 1.)

6.1.2. A bővítménynek alárendelt jelző összetett (halmozott): A legtöbb 
képíróban a régi és új stílustörekvések közötti viaskodás hosszadal
mas, szinte tragikus. (SzK 80.)

6.2. A bővítménynek is és az alap tagnak is van jelzője
6.2.1. A bővítménynek alárendelt jelző egyszerű: . . . újra közvetlenül

élvezheti mindazt, amit a fehér papírlapon felsorakozó fekete 
betűk nyújtanak. (VZA, IK 221.) — . . .  vonás, mely talán a
múlt század végi orosz lírikusokra emlékeztet, . . . (SzK 72.) —
Moszkvában [. . .] cáfolták azt a washingtoni kormánykörökben 
elhangzott állítást, amely szerint a szovjetek akadályozták volna 
az amerikai túszok szabadulását Teheránban. (7 Nap, 1981. 
febr. 6.: 4.)

6.2.2. A bővítménynek alárendelt jelző összetett : Tagjait a július második 
felében tartott rendkívüli pártkongresszuson választották meg. 
(TVHÍR A-2: 8.) — A TASzSz szovjet hírügynökség által ismer
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tetett hivatalos nyilatkozat kiemeli, hogy. . . (TVHÍR B-2: 9.) — 
Ezért igen kérdéses, hogy mennyire lesz eredményes a Regan 
kormányzat döntése, hogy a felmondások sorozatával kívánja 
megoldani az amerikai belpolitikai színtéren kipattant komoly 
légiforgalmi válságot. (TVHÍR A -l: 9.)

7. Birtokos szerkezettel kombinált BMÉ-szerkezetek

Az előző részekben nem esett szó birtokos jelzőkről, noha nyilvánvaló, 
hogy a BMÉ-szerkezet tagjaihoz nemcsak minősítő jelzők kapcsolódhatnak, 
hanem birtokos jelzők is. A birtokos jelzős szerkezeteknek azonban egészen 
más sajátságaik vannak, mint a minősítő jelzős szerkezeteknek. Például az, 
hogy a birtokos szerkezet alaptagjának, a birtokszónak a végén rendszerint 
birtokos személyrag van, és ez arra utal, hogy hány és milyen személyű 
birtokoshoz tartozik a birtok, valamint hogy egy vagy több van-e belőle. 
A minősítő jelzős szerkezet alaptagjának nincsenek efféle morfológiai kötött
ségei, jelzőjétől függetlenül kap ragot és jelet. A birtokos jelző minden további 
nélkül eltávolodhat a birtokszótól, akár mögéje is kerülhet. A minősítő jelző 
csak kivételesen távolodik el az alaptagtól, ha pedig mögéje kerül, értelmezővé 
válik.

A birtokos szerkezettel kombinált BMÉ-szerkezeteknek háremféle vál
tozatuk van. Az egyikben a birtokszó és a BMÉ-szerkezet alaptagja azonos, 
a birtokos jelző általában megelőzi a BMÉ-szerkezetet:. . . ott ült a ház 
fekete taláros főnöke,. ..  (SzKB, IK 204.)

a ház

A másik típusú szerkezetben a BMÉ-szerkezet bővítménye a birtokszó, 
a birtokos jelző előtte áll: . . .  szemüvegének mélyén meghúzódó tekintete 
mintha még homályosabb lett volna, mint máskor. (VZA, IK 219.)

F tekintete
i

JMI meghúzódó
i

H mélyén
i

G szemüvegének
A szerkezetvegyülés harmadik formájában a BMÉ-szerkezet alaptagja 

egyúttal birtokos jelző is, a birtokszó a BMÉ-szerkezet után következik: 
Először is, a Bukovac gyerek a városkapuban történt katasztrófa reggelén 
tűnt el. (HULL 132.)

F főnöke

S
I

taláros
1
J fekete
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H reggelén

katasztrófaG

MMI történt

H a városkapuban

7.1. A birtokszó azonos a BMÉ-szerkezet alaptagjával
7.1.1. A birtokos jelző egyszerű: Újévié szimbólumokban borongó finom 

ságait éppoly nehéz átmenteni a fordításba, mint. . .  (SzK 78.) — 
Tündéreket látott a galambdúcon, ott lovagoltak a galambdúc 
zöldre festett z s indelye in ,... (HK, IH 231.) — A lakosság 
élelmiszerekkel való ellátása valamelyest javult. . .  (7 Nap, 1981. 
febr. 6.: 4.) — Az almafák közül odafehérlett Szitár ragyogóra 
meszelt uras háza. (JER 52.)

7.1.2. A birtokos jelző összetett (halmozott): A következő napokban 
a lelkiism eret-furdalás, a szánalom és a sértődöttség vál
tozó arányú keveréke hullámzott bennem. (VZA, IK 224.)

7.1.3. A birtokos jelzőnek van minősítő jelzője: A tanyákról, Tavankut- 
ról, Ludasról, Sebesicsről úgy zarándokoltak a csirkepiacra, mint 
valami boldogságot osztó állom ására a földi ú tn a k ,..  . (HK, 
IH  224.)

7.2. A birtokszó azonos a bővítménnyel
7.2.1. A birtokos jelző egyszerű: Najrobiban folytatja munkáját az 

az ENSz kezdeményezésére összehívott értekezlet, amelyen 
a világ energiaforrásairól és általában az energiahordozókról van 
szó. (TVHIR A-2: 10.) — Sam Nujoma, a Namíbia függet
lenségéért harcoló szervezetinek], a SWAPO[-nak a] vezetője 
Géniből távozóban kijelentette, hogy.. . (7 Nap, 1981. jan. 23.:
4.) — Ez az isten akarata szerint való igazsági (JER 47.)

7.2.2. A birtokos jelző összetett (halmozott): Mi okozhatta a Peru 
és Ecuador határán kitört viszályt? (7. Nap, 1981. febr. 6.: 4.)

7.2.3. A birtokos jelzőnek van minősítő jelzője: . . .  a kötelező kölcsön 
útján biztosítandó állandó eszközöket. . .  (VSzAT Hiv. L. 1982.) — 
. . .  a SWAPO fokozza a megszálló pretoriai rezsim  katonái 
elleni harcot. (7 Nap, 1981. jan. 23.: 4.)

7.3. A birtokos jelző azonos a BMÉ-szerkezet alaptagjával
7.3.1. A birtokszónak csak birtokos jelzője van: A z időközben megkötött 

fegyverszünet csendjében olyan hírek keltek szárnyra, hogy... 
(7 Nap, 1981. febr. 6.: 4.) — Itt éreztem legelőször, hogy a távol
ság mennyire degradálja a világról szóló események érdekes
ségét* (GE, IH 60.) — . . .  nem tesznek hatékony intézkedéseket 
a Belgium területén megnyilvánuló terrorista és más jugoszlávellenes
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tevékenység megakadályozására. (TVHÍR A-2: 6.) — A folyó
ba csúszott szekér tulajdonosa a hullámokban lelte halálát. 
(7 Nap, 1981. febr. 6.: 4.)

7.3.2. A birtokszónak van minősítő jelzője is: Sárga szemű halak fekete 
gyöngyei merednek kérdőn felém, . . .  (CsIT, IK  45.) — Volt 
valami archaikus vonás ebben a mosolyban, ami illett a régimódi, 
faragott bútorokkal berendezett szoba patinás légköréhez. (VZA, 
IK 217.) — . . .  húszegynéhány éves fiatalságom  annyi tarka 
selyemkendöje és in g e .. .  (HKR, IK 57.) (halmozott birtokszó)

8« Többszörös szerkezetek
A BMÉ-szerkezet önmagában is többszörösnek számít, néha azonban 

másik hasonló szerkezettel együtt alkot többszörös szerkezetet. Két vagy 
több BMÉ-szerkezet nemcsak mellérendelő viszonyban lehet egymással, 
hanem alárendelőben is: . . .  azok a munkaszervezetek, amelyek kivitelre 
irányuló termeléshez szükséges nyersanyagot importálnak, mentesítve vannak 
a vám- és egyéb illetékek egy részének fizetése alól. (MSz, 1981. jan. 24.: 5.)

F
1
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1
S
1

szükséges
1
H termeléshez|

JMI
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1
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Ide tartoznak azok a szerkezetek is, amelyekben valamely BMÉ-szerkezet 
többszörös birtokos szerkezettel van alárendelő viszonyban. Számos esetben 
birtokos szerkezet közvetítésével alkot két BMÉ-szerkezet többszörös szer
kezetet.

8.1. Két BMÉ-szerkezet közvetlenül kapcsolódik egymáshoz.
8.1.1. Az egyik BMÉ-szerkezet alaptagja és a másiknak a bővítménye 

azonos: Az állandó eszközök elszámolási évében elemi csapás 
okozta károkat szenvedett azon mezőgazdasági és halgazdasági 
alapszervezetek . . .  (VSzAT Hiv. L. 1982.) — A SzVT megvitatta 
az egyes fontosabb közszükségleti cikkekkel való tavalyi ellátásról 
szóló tájékoztatót és azokat az intézkedéseket, amelyeket az ellátás 
javítása érdekében tesznek. (MSz, 1981. jan. 24.: 1.) — A január 
20-án, a 444 napig tartó iráni fogságból kiszabadult amerikai 
állampolgárok holnap térnek haza az Egyesült Államokba. (MSz, 
1981. jan. 24.: 1.) — . . .  korlátozott forgalmazású fegyverzeti 
és katonai felszereléseket gyártó kapacitásnak minősülnek. 
(VSZAT Hiv. L. 1982.)

8.1.2. Az egyik BMÉ-szerkezet alaptagja egyike a másik szerkezet 
bővítményeinek: . . .  a majdnem háromhetes lengyelországi elő
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készületekről a  napokban hazatért játékosok például nem 
utaznak el a tervezett rovinji előkészületekre. (MSz, 1980. jan. 
30.: 19.)

8.2. A BMÉ-szerkezetek birtokos szerkezettel kapcsolódnak egymáshoz: 
. . .  csillogása előnyösen ellensúlyozta mélyen ülő szemének fényét vesztett 
tompa szürkeségét. (VZA, IK 218.)

F szürkeségét
________ I_________________
I I I

tompa J MMI vesztett G szemének
i i
T  fényét JM I ülő

I
H mélyen

8.2.1. Az egyik BMÉ-szerkezet alaptagja birtokos jelző, a másik BMÉ- 
szerkezet bővítménye birtokszó: A  157. szakaszban említett kér
dések megtárgyalása végett tartandó ülést a képviselő ház elnöke, 
illetve az őt helyettesítő alelnök hívja össze. (VSzAT Hiv. L. 
1981.) — . . .  az elemi csapások okozta károk nagyságát megálla
pító községi bizottság. . .  (VSzAT Hiv. L. 1982.)

8.2.2. Az egyik BMÉ-szerkezet alaptagja birtokos jelzője a másik alap
tagjának: . . .  nem is beszélve a front másik vonaláról érkező 
lövedékek szinte istenien sorsszerű pusztításáról. (MML, IK 
136.) — . . .  az újonnan megválasztott Központi Bizottságnak 
ezt követően összehívott ülésezése. (TVHÍR B-2: 7.)

8.3. A BMÉ-szerkezet jelzői értékű hátravetett határózós szerkezettel 
vagy hiányos BME-szerkezettel együtt alkot többszörös szerkezetet: Mind
ez csak részét képezi azoknak az intézkedéseknek, amelyek célja a káros 
jelenségek teljes és gyors kiiktatása a Macedón Szocialista Köztársáságban 
albán tannyelven folyó oktató-nevelő tevékenységből. (KOMM, 1981. júl. 
24.: 5.) — . . .  emberek . . .  , nadrágszíjukba tűzött zsák madzagokkal a 
derekukon. (CsIT, IK 44.) — A z amerikai neutronfegyver gyártásának 
megkezdéséről szóló fehér házi döntésre az első hivatalos szovjet reagálást 
tömören így lehet megfogalmazni:... (TVHÍR B-2: 9.)

8.4. Egy BMÉ-szerkezet és egy többszörös birtokos szerkezet alkot 
többszörös szerkezetet: Ugyanakkor figyelmébe ajánljuk a jogelmélet osztály- 
vezetői állásának betöltésére hirdetett pályázatunkat, .  . .  (HULL 128.) A z e 
törvény alapján fizetendő járulék elszámolásának és befizetésének módjáról, 
szükség szerint, a Tartományi Pénzügyi Titkárság ad részletes utasítást. 
(VSzAT Hiv. L. 1981.) — Mi leszünk az 1980 januárjában Zentán megren
dezendő sakk leány Ettrópa-bajnokság propaganda lehetőségeinek kiaknázói, 
. . .  (TDK, 1979. szept. 28.: 4.) — A Repülésirányítók Nemzetközi Szövetsége 
Végrehajtó Bizottságának zárt ajtók mögötti amszterdami ülésén határozatot 
fogadtak e l , . . .  (TVHÍR B-2: 13.)

8.5. A többszörös szerkezet egyik tagja halmozott BMÉ-szerkezet: 
. . .  Namíbiában tovább folytatódik a fegyveres harc a bányakincsekben gazdag, 
túlnyomórészt sivatagi országot megszállva tartó fajüldözők ellen. (7 Nap, 
1981. jan. 23.: 4.)
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9. Egyéb, öszetett bővítményű szerkezetek

Ha a BMÉ-szerkezetnek több bővítménye van, ezek nemcsak halmo
zónak: lehetnek . . .  a tiszta jövedelemből lakásépítésre elkülönítendő eszkö
zöket.

F eszközök

BMI elkülönítendő

jövedelemből H H lakásépítésre
i

tiszta J

További példák: Az öreg Muki bácsi patriarkális, joviális, a gyermekeket 
mindig intő szigora kissé lehűtött,. . .  (MML, IK 133.) — Mint ismeretes, 
a tavaly tavasszal függetlenné vált országban (új nevén Zimbabwe) átmenetileg, 
az általános választások kiírásáig egy, a fehér telepesek által is jóváhagyott 
kormány volt hatalmon. (7 Nap, 1981. jan. 23.: 4.) — Számos külföldi repü
lésirányító szervezet nem tartja kielégítőnek az amerikai repülőtereken újonnan 
munkába állított személyzet képzettségét. (TVHÍR A-2: 15.)

10. Hiányos szerkezetek

Azok a BMÉ-szerkezetek tekinthetők hiányosaknak, amelyeknek nincs 
meg mind a három tagjuk. A szerkezetből rendszerint a kapcsoló hiányzik. 
Az alaptag általában igéből -ás~-és vagy -ság~-ség képzővel alkotott főnév: 
. . .  Maris néninek már nyilván nehezére esett a székre állás.

F állás Ebben a szerkezetben a kapcsoló
| a való igenév lehet: a székre való
H székre állás.

Vannak olyan hiányos szerkezetek is, amelyekből szintén a kapcsoló 
hiányzik, de nem tűnt el teljesen, hanem főnevesülve átvette az alaptag 
funkcióját, úgyhogy valójában valamilyen főnevet szorított ki a szerkezetből: 
A szerencsétlenül jártakat az éjszaka és a rossz idő a hegyi patak mellett, a 
sátorban érte.. .  (TVHÍR B-2: 28.)

F jártak A szerkezet teljes alakja ilyen
| lehet: a szerencsétlenül járt emberek.

H szerencsétlenül

További példák:
10.1. A szerkezetből teljesen hiányzik a kapcsoló: A takarékosság érde

kében javasolták az utcák és a terek kivilágításának a felére csökkentését,
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. . . (TVHÍR B-2: 18.) — . . .  az egyéninek előtérbe jutásával ..  (SzK 74.) — 
A világ tömbökre osztottságát sajátos módon szimbolizáló fal mindkét oldalán 
ünnepségek voltak:. . . (TVHÍR B -l: 8.) — . . .  erre [. . .] az ecset hegemó
niájának megszűnte óta eltelt idő figyelmen kívül hagyása késztet.. . (KI, 
1465.: 20.)

10.2. A kapcsolóból alaptag lett:. . . medvetörténet persze, és ebben is 
talált, megint csak talált megkönnyezni valót a gyerek. (MML, IK 137.) — 
Időnként megállt, és szívből fakadókat sóhajtott. (VZA, IK 221.)— Az idős 
munkás tevékenységéről az ezen az úton közlekedők naponta meggyőződhet
tek,. .. (7 Nap, 1981. febr. 6.: 4.) — Hova juthat az ember az ilyen kegyetle
nekkel, bosszúra szomjazókkal, elhibázott életükért a világot felgyújtani készü
lőkkel! (HULL 133.)

SZÓRENDI KÉRDÉSEK

Az egymással mellérendelő viszonyban levő, tehát halmozott szerkezet- 
tagok szórendje tetszőleges, sorrendjük a szerkezet értelmének legcsekélyebb 
megváltoztatása nélkül felcserélhető. Ezzel szemben az egymással alárendelő 
viszonyban levő, tehát többszörös szerkezettagok szórendje kötött, rendszerint 
nem cserélhetjük fel őket egymással. Két vagy több determináns közül álta
lában az kerül közelebb az alaptaghoz, amely az adott helyzetben viszonylag 
szorosabb kapcsolatban van vele, amely fontosabb, állandóbb, jellemzőbb 
vonását emeli ki. Például a minőségjelző rendszerint közelebb kerül a jelzett 
szóhoz, mint a mennyiségjelző.

A determinánsok sorrendjének van bizonyos szófaji kötöttsége is. Rend
szerint közvetlenül a jelzett szó előtt állnak a jelzőként használt köznevek 
(pl. anyagnevek) és a tulajdonnevek. A számnévi és a névmási jelző általában 
megelőzi a melléknévi és a főnévi jelzőket. A főnévi mutató névmási és a 
kérdő névmási jelző a számnévi jelzőt is meg szokta előzni, a melléknévi 
mutató névmási jelző viszont többnyire a számnévi jelző után áll.

A BMÉ-szerkezetekben a minőségjelzők általában a kapcsoló után állnak, 
vagyis közvetlenül az alaptag előtt. Szokatlan például az alábbi szerkezetek 
szórendje: A  gyors háború utáni fejlődés. . . (Újvidéki Rádió, Esti híradó,
1981. szept, 5.) ==> A háború utáni gyors fejlődés. . . — A z egyik legnagyobb 
háború utáni botrány következményei.. .  (MSz, 1981. május 27.: 3 .)= =^ A 
háború utáni egyik legnagyobb botrány következményei. ..

A BMÉ-szerkezet bővítményeinek a szórendje nem tetszőleges, nem 
mindegy, hogy milyen sorrendben iktatjuk be őket a szerkezetbe. A követ
kező mondatokban a bővítmények sorrendje borult fel: . . .  az augusztus 
2-án, a bolognai pályaudvaron elkövetett merénylet után hosszú hónapo
kig nem hallatott magáról a csaknem három éve AJdo Moro kereszténydemok
rata politikust elrabló és meggyilkoló terrorszervezet. (7 Nap, 198Í. jan. 
23.: 4.) ==> az Aldo Moro kereszténydemokrata politikust csaknem három éve 
elrabló és meggyilkoló terrorszervezet. — A világ közvéleményét meglepték 
az utóbbi napokban Dél-Amerikából érkező hírek,. . .  (7 Nap, 1981. febr.
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6.: 4.) ==» A világ közvéleményét meglepték a Dél-Amerikából az utóbbi 
napokban érkező hírek,. . .  — Felkérik az iráni hatóságokat, hogy vegyenek 
részt a Mekkában vasárnap kezdődő iszlám csúcsértekezleten. (MSz, 1981. 
jan. 24.: 1.) = = } Felkérik az iráni hatóságokat, hogy vegyenek részt a 
vasárnap kezdődő mekkai iszlám csúcsértekezleten.

A többszörös BMÉ-szerkezetek szórendje sem változtatható meg a 
szerkezet értelmének módosulása nélkül: A berlini kérdés [ .. .]  hosszú 
ideig a mélypontra süllyedt Kelet-Nyugat közötti kapcsolatok sarkkövét 
képezte. (TVHÍR B-2: 10.) A berlini kérdés [ .. .]  hosszú ideig a Kelet 
és a Nyugat között mélypontra süllyedt kapcsolatok sarkkövét képezte. — 
A lapok időközben kézhez kapták a főbíró kihallgatásáról a „népi bíróság" 
előtt készült jegyzőkönyvet. (7 Nap, 1981. jan. 23.: 4.) ==> A lapok időközben 
kézhez kapták a főbírónak a „népi bíróság" előtti kihallgatásáról készült 
jegyzőkönyvet. '

STILISZTIKAI ADALÉK

A BMÉ-szerkezetek használatának vannak bizonyos stilisztikai vonat
kozásai is. Egyes különleges BMÉ-szerkezetek a stílust különösebbé teszik, 
az összetett BMÉ-szerkezetek pedig bonyolultabbá.

Egyes szerzők, ill. közlési formák jobban kedvelik a BMÉ-szerkezeteket, 
mások kevésbé. Az elemzett anyagból például kiderül, hogy Majtényi Mihály 
viszonylag ritkábban használ BMÉ-szerkezeteket, Varga Zoltán, Szirmai 
Károly, Debreczeni József pedig gyakrabban. Az -s képzős melléknévvel 
alkotott szerkezetek főként Szirmaira és Havas Károlyra jellemzőek. Szirmai 
ezenkívül sok halmozott BMÉ-szerkezetet használ.

Az összetettebb BMÉ-szerkezetek használatában a szépirodalmi stílust 
megelőzi a publicisztikai és a hivatalos stílus. Halmozott bövitményű és 
alaptagú szerkezeteket főleg a sajtónyelvből vett példák közt találhatunk. 
Jelzős bövitményű, valamint jelzős bövitményű és alaptagú szerkezeteket 
leginkább a tévés újságírók használnak. A BME-szerkezetnek birtokos szer
kezettel való vegyülése főleg á sajtóra jellemző. Többszörös szerkezetekkel 
egyaránt él a hivatalos nyelv, a sajtónyelv és a televízió nyelve.

FORDÍTÁSBAN JELENTKEZŐ TRANSZFORMÁCIÓK

Anyagunknak egy részét fordításban is tanulmányoztuk (Varga Zoltán, 
Szenteleky Kornél stb.) A magyar szövegekből készült szerbhorvát fordításo
kon kívül néhány olyan példát is megvizsgáltunk, amelyet szerbhorvátról 
fordítottak magyarra (többnyire hivatalos szövegek). Mivel ebben a munkában 
nem célunk a nyelvi interferencia tanulmányozása, a szerbhcrvát-magyar 
viszonylat helyett inkább a magyar-szerbhorvát viszonylatra fektettünk na
gyobb súlyt.
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A fordításban jelentkező transzformációkkal kapcsolatos vizsgálódásaink
kal arra szeretnénk választ kapni, hogy a BMÉ-szerkezetet tartalmazó magyar 
mondatok szerbhorvátra való fordításakor milyen megoldásokkal éltek a 
fordítók, illetve hogy mely szerbhorvát szerkezetek felelnek meg a magyar 
BME-szerkezeteknek. A szerbhorvátból készült fordítások pedig mintegy 
visszajelzésként szolgálnak, azt mutatják meg, hogy mely szerbhorvát szer
kezetből lesz BMÉ-szerkezet a magyarban.

A BMÉ-szerkezet a szerbhorvát fordításban lehet jelzői értékű hátra
vetett határozós szerkezet (padežna sin tagma), vonatkozó v^gy más mellék- 
mondat, appozitívum, predikatív (alanyi-állítmányi) szószerkezet, birtokos 
szerkezet, a BMÉ-szerkezethez hasonló szerkezet, egyszerű jelzős szerkezet, 
sőt egyszerű határozó is.

I. A BMÉ-szerkezet megfelelője a szerbhorvát fordításban
a. JHH-szerkezet (padežna sintagma): — A XIX.  század első felében 

majdnem minden európai lírában bekövetkezik a klsszikus ideálól való 
elszakadás, .  . . (SzK 74.) A fordításban: U prvoj polovini XIX stoleća gotovo 
u svim evropskim lirikama će se javiti odvajanje od klasicncg ideala,. .. 
(SzK 75.) — . . .  újra követlenül élvezheti mindazt, amit a fehér papírlapon 
felsorakozó fekete betűk nyújtanak. (VZA, IK 221.) A fordításban:. . . iponovo 
neposredno uživati u onome što pružaju redovi crnih slova na belom listu 
hartije. (CM 139.) — A z újéw ár ást szervező bizottság nagyrészt elvégezte 
az előkészühieket az újévi ünnepség megszervezésére. . . (INF, 1980. dec. 
(12. : 6.). A fordításban: Komisija za doček nőve godine uglavnom je 
završila pripreme za organizovanje novogodišnje svečanosti.. .  (uo.) — 
A halállal, az elmúlással kapcsolatos gondolatai csakis ilyen bonyolult, kifi
nomult formában kerültek felszínre, . .  . (VZA, IK 218.) A fordításban: Misii
o smrti i prolaznosti pojavljivale su se samo u ovako komplikovanom istan- 
čanom obliku,.. . (CM 136.) — A legtöbb képíróban a régi és új stílustörekvé
sek közötti viaskodás hosszadalmas, szinte tragikus. (SzK 80.) A fordításban: 
Kod većine slikara borba izmedu starih i novih stilskih težnji je duga, gotovo 
tragična. (SzK 81.) — . . .  vonásy mely talán a múlt század végi orosz líri
kusokra emlékeztet,. . . (SzK 72.). A fordításban: . . . crta, koja možda pod- 
seća na rusku liriku s kraja prošlog stoleća,. . . (SzK 73.) — . . .  az egyéni
nek előtérbe jutásával . . .(SzK 74.) A fordításban: . . . izbijanjem indivi- 
dualnog u prvi plán ..  . (SzK 75.)

b. vonatkozó vagy más mellékmondat — Ízelítőt akartunk adni a mo
dem szerb Urából gondos, illatokat átmentő fordításban . . . (SzK 70.). A for
dítás: Zeleli smo da pružimo okusak modeme sprske lirike u brižljivom 
prevodu koji će sačuvati aromu . . . (SzK 71.) — . . .  kerül minden hatásos, 
bűvészkedő, ámulatot fakasztó mozdulatot. (SzK 82.). A fordítás: . .  . izbegava 
svaki delotvomi, čaroliki pokret koji bi mogao izazvati snebivanje. (SzK 
83.) — . . .  egy maga alkotta távoli világba menekülj . . (SzK 82.) A fordítás:
. . .  beži u jedan daleki svet koji je sam stvorio,. . .  (SzK 83.) — Maris né
ninek már nyilván nehezére esett a izékre állás. (VZA, IK 222.). A fordítás: 
. . .  tetka-Mariški je sigumo bilo teško da se penje na stolicu (CM 140.)

c. appozitívum . . .  ez nem lett volna akadálya annak, hogy Bogdán 
Popovié fölényes ízlésével válogassuk össze a fordításra szánt verseket. (SzK
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76.). A fordítás: . . . to ne bi bila smetnja da pcsme namenjene za prevod 
biramo po sjajnom ukusu Bogdana Popovića. (SzK 77.) — Volt valami ar
chaikus vonás ebben a mosolyban, ami illett a régimódi, faragott bútorokkal 
berendezett szoba patinás légköréhez. (VZA, IK 217.). A fordítás: Bilo je 
u tóm osmehu nečeg starinskog, sto je odgovaralo patiniranoj atmcsferi 
sobe nameštene staromodnim izrezbarenim nameštajem. (CM 135.)

d. predikatív szószerkezet, ill. különálló mondat: . . . szemüvegének 
mélyén meghúzódó tekintete mintha még homályosabb lett volna, mint máskor. 
(VZA, IK 219.). A fordítás: . . . pogled mu je bio povučen dubcko u očne 
duplje i kao da je postao tamniji nego obično. (CM 137.) — Régimódi, dí
szesen esztergályozott figurák voltak. (VZA, IK 222.). A fordítás: Figure 
su bile staromodne, bogato izrezbarene. (CM 140.) — A következő napokban 
a lelkiismeret-furdalás, a szánalom és a sértődöttség változó arányú keveréke 
hullámzott bennem. (VZA, IK 224.) A fordítás: Sledećih dana u meni su 
se smenjivale griža savesti i uvređenost. Čas bi prevagnulo jedno osećanje, 
čas drugo,.. .  (CM 142.)

e. birtokos szerkezet: Újévié szimbólumokban borongó finomságait épp
oly nehéz átmentem a fordításba, mint . . .  (SzK 78.). A fordítás: Setnu 
prefinjenost Ujevićevih simbola teško je očuvati u prevodu isto kao i . . .  
(SzK 79.) — . . .  ez mit sem változtatott finoman cizellált, ironikus alaptó
nusán. (VZA, IK 217.). A fordítás: . . . ali to nije promenilo fino cizeliranu 
ironiju osnovnog tona. (CM 136.) — A z öreg mindennap pontosan hat óra
kor itta meg a maga szigorúan egy pohár borát,. . . (VZA, IK 219.) A fordítás: 
Starac je svakoga dana, tačno u šest, pio svoju obaveznu čašu vina, . . .  (CM 
138.)

f. hozzá hasonló szerkezet: Dučic költészete már a márványosan tiszta 
Vart pour Vart>.. .  (SzK 74.). A fordítás: Dučićeva poezija već je mramomo 
čisti Part pour Part,. . .  (SzK 75.) — . . .  amelyek látszólagosan sztoikus ma
gatartása mogul énjének titkosabb, érzékenyebb oldalát villantották föl. (VZA, 
IK 218.) A fordítás: . . .  koja su, iza njegovog na izgled ravnodušnog po- 
našanja, otkrivala skriveniju, oseóajniju stranu njegovog ja. (CM 136.) — 
. . .ettől kezdve rendszeres vendég lettem kissé sötét, tiszta, de enyhén dohos 
szagú szobájában. (VZA, IK  219.). A fordítás: Od tóga dana postao sam 
redovni gost njegove mračne, čiste, pomalo memljive sobe. (CM 137.) — 
. . .  néha valami keserűen szarkasztikus vonást vettem észre rajta, . . . (VZA, 
IK 223.). A fordítás: . . .  ponekad sam primećivao njegove gorko sarkastič- 
ne osmehe,. . .  (CM 141.) — Apró, alig látható rezdülések voltak ezek,. ..  
(VZA, IK 220.). A fordítás: Bili su to sitni, jedva vidljivi treptaji,.. .  (CM 
138.) — . . .  amelyek nyilvánvalóan rég letűnt színeket, izeket, érzéseket éb
resztettek fel benne. (VZA, IK 220.). A fordítás: . . .  štiva koja su verovatno 
budila u njemu davno iščilele bője, osećanja. (CM 138.)

g. egyszerű jelzős szerkezet: . . .  beesett, keskeny szája finoman gúnyos 
mosolyra húzódott. (VZA, IK 217.). A fordítás: . . . upale, tanke usne raz- 
vukoše mu se u ironičan osmeh. (CM 135.)

h. határozó: Időnként megállt, és szívből fakadókat sóhajtott. (VZA, 
IK  221.) A fordítás: S vremena na vreme bi prekidala posao i duboko 
odahnula. (CM 139.)



II. A halmozott vagy a többszörös BMÉ-szerkezetek fordításkor 
hasonlóképpen transzformálódnak, mint az egyszerűbbek. A következő 
példák közül az elsőben a halmozott BMÉ-szerkezet birtokos szerkezetté 
válik, a másodikban halmozott jelzős szerkezetté egyszerűsödik, a harmadik
ban pedig megmarad hozzá hasonló szerkezetnek; a negyedik példában levő 
többszörös BMÉ-szerkezetből pedig részint birtokos szerkezet, részint 
hasonló szerkezet lesz: . . .  a modern szerb lírának tekintélyes számú, izmos 
tehetségű munkása van geniális vezér nélkül. (SzK 72.) A fordítás: . .. moderna 
srpska lirika ima ugledan broj snažnih talenata bez genijalnog predvodnika. 
(SzK 73.) — A z összeaszott öreg arc fájdalmasan gúnyos és egyben megvető 
kifejezést öltött. (VZA, IK 224.). A fordítás: Starčevo izborano lice popri- 
milo je podrugljiv, prezriv izraz. (CM 141.) — . . .  engem pedig valahogy 
le tudott nyűgözni szellemes megjegyzéseivel és nyilvánvalóan széles, habár 
nem mindenben korszerű műveltségével,. . . (VZA, IK 218.). A fordítás:.. . 
on je mene, pák, očaravao svojim duhovitim primedbama i zaista širokim, 
iako ne u svemu savremenim obrazovanjem,. . . (CM 136—137.) — . . .  
csillogása előnyösen ellensúlyozta mélyen ülő szemének fényét vesztett tompa 
szürkeségét. (VZA, IK 218.). A fordítás: . . . njegov sjaj bio je korisna pro- 
tivteža tupom sivilu duboko usadenih usahalih očiju. (CM 136.)

A szerbhorvátról magyarra fordított mondatokban előforduló BMÉ- 
szerkezetek egy része jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetből transz
formálódott, más részük pedig vonatkozó mellékmondatból vagy appozi- 
tívumból.

III. A BMÉ-szerkezet megfelelője a szerbhorvát eredetiben
a. JHH-szerkezet: Bliže uputstvo o načinu obracuna i uplate doprinosa 

po osnovama ovog zakona, po potrebi propisaée Pokrajinski sekretarijat za 
finansije (VSzAT Hiv. L. 1981.). A fordítás: Az e törvény alapjáh fizetendő 
járulék elszámolásának és befizetésének módjáról, szükség szerint, a Tar
tományi Pénzügyi Titkárság ad részletes utasítást, (uo.) — . . .  koja se [. ..] 
usmeravaju za razvoj pojedinih delatnosti od zajedničkog interesa; (VSzAT 
Hiv. L. 1982.). A fordítás: . . .  amelyeket [. . .] egyes közös érdekű tevé
kenységek fejlesztésére kell fordítani, . .. (uo.)

b. vonatkozó mellékmondat: — Osnovne organizacije udru&enog rada 
kője vrše privrednu delatnost . . . (VSzAT Hiv. L. 1982.). A fordítás: A gaz
dasági tevékenységű társultmunka-alapszervezetek . . . (uo.) — . . .  stalnih 
sredstava koja se obezbeduju putem obaveznog zajma. . . (VSzAT Hiv. L.
1982.). A fordítás: . . .  a kötelező kölcsön útján biztosítandó állandó eszkö
zöket. . .(uo.)

c. appozitívum: . . . društvenim dogovorom zaključenim na mvou SAP  
Vojvodtne . . . (VSzAT Hiv. L. 1982.). A fordítás: . . .  a Vajdaság SzAT 
szintjén megkötött társadalmi megállapodás alapján . . .  (uo.)

IV. Az összetett BMÉ-szerkezet megfelelője a szerbhorvát eredetiben:
a. többszörös JHH-szerkezet: . . .  opštinska komisija za utvrdivanje

visine šteta od elementamih nepogoda. ' . . (VSzAT Hiv. L. 1982.). A fordítás: 
. . .  az elemi csapások okozta károk nagyságát megállapító községi bizott
ság . . .  (uo.) — . . . za izdvojena sredstva za izgradnju stanova iz čistog do-



hotka . . . (VSzAT Hiv. L. 1982.). A fordítás: . . .  a tiszta jövedelemből 
lakásépítésre elkülönítendő eszközöket . . . (uo.)

b. vonatkozó mellékmondat és JHH-szerkezet: . . . predstavljaju ka- 
pacitete za proizvodnju predmeta naoružanja i vojne opreme čiji je promet 
ograničen . . . (VSzAT Hiv. L. 1982.) A fordítás: . . . korlátozott forgalma
zású fegyverzeti és katonai felszereléseket gyártó kapacitásnak minősülnek 
. . . (uo.) — Osnovne organizacije u óblasti poljoprivrede i ribarstva kője su 
u godini za koju se vrši obračun stalnih sredstava pretrpele hete od elementar- 
nih nepogoda . . . (VSzAT Hiv. L. 1982.) A fordítás: Az állandó eszközök 
elszámolási évében elemi csapás okozta károkat szenvedett azon mezőgaz
dasági és halgazdasági alapszervezetek,. . . (uo.)
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Rezime
SpecifiSna pitanja atributivnih  sintagm i u m ađarskom  jeziku

u Jugoslaviji

Od atributivnih sintagmi autor proučava samo složene. Treći je član 
ovih sitagmi često puta priloška odredba ili predmet. Karakterištično je za 
te sintagme da se one mogu transformisati iz proširenih rečenica. Analizi- 
raju se tekstovi iz publicistike, književnih dela, prevoda, službenih izdanja 
i emisija televizije. Autor se bavi raznim vrstama složenih atributivnih sin
tagmi (proste, nezavisne, sa više determinanta ili osnove, višestruke, kom- 
binovane, nepotpune itd.). On daje poseban osvrt na pitanja reda reči i na 
stilističke probleme analiziranih struktura. Jedan deo korpusa odnosi se na 
transformacije prilikom prevodenja. Öve sintagme se u prevodima na srpsko- 
hrvatski javljaju kao padežne sintagme, relativne rečenice, apozitivi, prisvojne 
konstrukcije i sl. Isto tako se öve strukture pretvaraju u prevodima na ma- 
đarski u složene atributske sintagme.
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A HATÁROZÓS SZERKEZETEK KÉRDÉSEI 
A VAJDASÁGI MAGYAR NYELVBEN

B E V E Z E T É S

A határozó olyan glosszémafajta, amely állhat mondatfimkciós részként 
és szerkezettagként is. Rendszerint valamilyen igével vagy igei természetű 
szóval alkothat határozós szerkezetet. Elsősorban az igei állítmány bővebb 
kifejtésére szolgál, lehet azonban bármely más igenévi fölérendelt szerkezettag 
bővítménye, továbbá előfordulhat egyéb szerkezettagban megnevezett dolog 
vagy jelenség valamely körülményének a meghatározására is. A határozó 
mint a határozós szerkezet bővítményi tagja a cselekvés, történés, állapot, 
létezés vagy valamely más dolog, illetve jelenség fogalmi tartalmát határozza 
meg, megjelölve, kifejezve ezeknek valamely körülményét.

A határozós szerkezet tagjai között fennálló tartalmi viszony kifejezésére 
általában ragokat és névutókat használunk. Határozói szerepet betölthet 
főnév, főnévi névmás, főnévként használt más fajú szó, melléknév és mel
léknévi igenév, számnév, névmás, határozószó, valamint főnévi és határozói 
igenév.

Ragtalan formában csupán néhány főnevet (pl. vasárnap, ünnepnap) 
és egyes mellékneveket (pl. egész, jó, álmatlan) használunk. A határozószók 
zöme (itt, ott, most, este, gyalog, hamar stb.) rag és névutó nélkül szokott 
előfordulni a mondatban. A határozói szerepű névszók leggyakrabban hatá
rozóraggal vagy névutóval vannak ellátva.

Arra való tekintettel, hogy a határozó bármely mondatrészben meg
nevezett dolog vagy jelenség valamely körülményét kifejezheti, megjelölheti, 
a határozó bármilyen mondatrész szerepét betöltheti. Elsődlegesen az állít
mány bővítménye (a határozó fölé rendelt mondatrész szófaját tekintve ige, 
igenév vagy más, igéből képzett névszó, ritkábban melléknév, egészen ritkán 
számnév, névmás vagy határozószó), de kapcsolódhat az alanyhoz (a fölérendelt 
mondatrész szófaját tekintve főnévi vagy folyamatos cselekvésű melléknévi 
igenév, ritkábban befejezett vagy beálló cselekvésű melléknévi igenév, esetleg 
-ás, -és képzős deverbális főnév, továbbá melléknév, számnév, melléknévi
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v. számnévi névmás), a tárgyhoz (fölérendelt szava főnévi, folyamatos v. 
befejezett cselekvésű melléknévi igenév, ritkábban beálló cselekvésű mellék
névi igenév vagy -ás, -és képzős deverbális főnév, esetleg számnév, melléknév, 
számnévi v. melléknévi névmás), vagy másik határozóhoz is (fölérendelt 
szava leginkább -va, -ve képzős határozói igenév, lehet azonban főnévi, 
folyamatos v. befejezett cselekvésű melléknévi igenév, -ván, -vén képzős 
határozói igenév, valamint alap-, ill. középfokú melléknév, ritkábban szám
név, szám- és melléknévi névmás, igen ritkán főnév v. főnévi névmás).

Külön kell szólnunk a másodlagos szerkezettag szintj ért levő határozók
ról. A határozó igen gyakran lehet jelzős szerkezet része. Pl. Akkor föJállt 
játékai közül és csak bámult tágra nyílt szemmel az anyjára, . . . (NI-L 183.). 
Ebben a mondatban a tágra határozó alárendelt viszonyban van a nyílt mel
léknévi igenévi jelzővel. A jelző fölérendelt je a szemmel határozó.

Jelzős szerkezetben a határozó fölérendelt szava lehet folyamatos vagy 
befejezett cselekvésű melléknévi igenév, alap- vagy középfokú melléknév, 
számnévi névmás, esetleg beálló cselekvésű melléknévi igenév.

A határozós szószerkezet alaptagja szerint a következő típusokra oszt
ható :

a) a szerkezet alaptagja ige, igenév, v. igéből képzett egyéb névszó: 
gyorsan szalad, közelről látni, haza igyekvő, szorgalmasan dolgozva, 
kézen állás stb.

b) a szerkezet alaptagja melléknév, számnév, névmás vagy határozószó: 
nagyon kevés, sokkal jobb, tegnap délután, körülbelül ekkora stb.

c) a- szerkezetnek nem egy bizonyos mondatrész, ill. szó az alaptagja, 
hanem az egész mondat vagy nagyobb egysége; ebbe a csoportba 
bizonyos módosító éitelmű határozók tartoznak: szerintém, való
színűleg, alighanem stb.

A határozói szerepet rendszerint egyetlen jelentős szó hordozza (ragos 
vagy ragtalan névszó, igenév, határozószó, névutós névszó stb.). Azonban az 
is előfordul, hogy két határozó együttesen határozza meg a mondat más része* 
által kifejezett cselekvésnek, történésnek, létezésnek, ill. az általa megnevezett 
személynek v. dolognak a körülményeit.

Egy kezdőpontra utaló és egy végpontra mutató határozó másodlagos 
mellérendelő kapcsolatából állnak a kettős határozók. Ezek általában ragos 
főnévi határozók összekapcsolódása útján jönnek létre. Az első határozó 
eredetileg a honnan? kérdésre felel, a második pedig a hová? kérdésre. Pl. 
a saroktól a moziig, szájról szájra, napról napra, balról jobbra, szemtől szembe 
stb. Mondatban: . . . a sötét kapualjból egy gyengén megvilágított előcsarnokba 
lépnek,. . .(VZÁL 119.)

A kettős határozók közül némelyek a forradásos ikerszavakkal és a laza 
szerkesztésű mellérendelő összetett szavakkal rokoníthatók. Ezek a gyakori
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használat folytán önálló jelentésű frazeológiai egységgé váltak. Pl. egytől 
egyig (=mind), máról holnapra ( = egyszerre), látástól vakulásig ( = folyton), 
tetőtől talpig( = teljesen) stb.

Abban az esetben, ha két olyan határozónak ma már szoros egységet 
alkotó kapcsolatával fejezünk ki a mondatban valamilyen körülményt, amelyek 
eredetileg alárendelő szószerkezetben voltak, összekapcsolt határozókkal 
állunk szemben. Ilyenek: az értelmezőszerű alakulatokból lett összekapcsolt 
határozók {bent a szobában, föl a dombra, ott a fiókban, ma reggel, tavaly nyáron 
stb.), az összekapcsolt fok- és mértékhatározók (<annyival inkább, sokkal 
kevásbéy egészen addig stb.) a viszonyító szerepű összekapcsolt határozók 
{egy méterre a háztól, a faluhoz közel, öt percre innen, érkezése után fél órával, 
mához egy hétre stb.) és az összekapcsolt állapothatározók {fejjel lefelé, kosárral 
a kezében, iskolatáskával a hátán, szemüveggel az orrán stb.)

Eredeti szerepének betöltése mellett a határozó más mondatrész funkció
ját is átveheti. Másodlagosan lehet belőle állítmány, alany, jelző és értelmező. 
Állítmányként a létigét helyettesíti. Pl. Előttünk egy nehéz hét. (kny.). Alany
ként elsősorban a? -n ragos számállapothatározókat szoktuk használni. Pl. 
A meghívottak közül többen nem jöttek el (kny.).

Jelzői szerepben a határozó viszonylag gyakran előfordul, főleg műalko
tások címében (pl. Levél a hitveshez, Rózsacsokor az államügyésznek stb.). 
Ilyenkor azonban nem követi a jelző szokásos szórendjét, hanem a főnévi 
alaptag mögé kerül, hátravetett helyzetbe. Ezért nevezzük jelzői értékű 
h á trav e te tt határozónak. Noha voltaképpen idegen mintára használt 
szerkezetről van szó, nem mindig célszerű más szerkezettel helyettesíteni, 
különösen ha bonyolult mondatfíízést tesz feleslegessé. Számos esetben 
viszont félreértést okozhat, ilyenkor mindenképpen mellőznünk kell haszná
latát. Helyettesíthetjük melléknévi igeneves szerkezettel, mellékmondattal, 
birtokos szerkezettel stb.

Kivételesen az alaptag előtt is állhat a jelzőként használt határozó:
. . . legszívesebben a fejét csóválta volna, hogy ez a helyre kis Terus ilyen 
nyomorék emberrel akadt össze,. . .  (HJ-T 63.)

Értelmező szerepét a határozó egy másik határozó mellett töltheti be. 
A határozói értelmezőnek (értelmező értékű határozónak is nevezik) 
egyik típusa az azonosító határozói értelm ező (pl. kinty az udvaron,* 
reggely hatkor), a másik pedig a m egszorító határozói értelm ező (pl. 
a konyhában, a tűzhely mellett; könnyesen, egy szál ingbn). Az azonosító 
határozói értelmező a megelőző határozóval együtt teljesen azonos jelentéstar
talmat fejez ki, a megszorító h. é. viszont megszorítja, közelebbről megvilágítja 
a megelőző határozó jelentéstartalmát.

Nemcsak a határozó veheti át más mondatrészek szerepét, hanem a 
a határozói szerepet is betöltheti más mondatrész, rendszerint tárgy. Ez 
az ún. határozói értékű tárgy. Alakilag tárgyra hasonlít, de határozói 
a funkciója. Pl. járja a várost9 keveset aludtam, mit nevetsz stb. Elvétve jelzőnek 
is lehet határozói értéke. Pl. nagy hideg, oly szép, egész kevés stb.
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A határozós szerkezetek kérdései közül ebben a tanulmányban a halmozott 
és a többszörös határozós szerkezetekkel, az összekapcsolt határozókkal, 
a határozói értelmezőkkel, az igekötős igékhez kapcsolódó határozókkal, 
a határozói igeneves szerkezetekkel, a határozónak jelzős szerkezet alaptag
jaként, illetve bővítményeként való használatával, valamint a jelzői értékű 
hátravetett határozókkal foglalkozunk. A példaanyag jugoszláviai magyar 
írók műveiből, a napisajtóból, hetilapokból, üzemi lapokból, a televízió műso
rából stb. származik.

Halmozott (v. többtagú) határozók

A határozó ugyanúgy halmozható, mint a többi mondatrész. Mondat
funkciós részként az állítmány alá van rendelve, szerkezettagként pedig 
jelző, tárgy, alany vagy másik határozó az alaptagja. A többtagú határozók 
közötti nyelvtani és logikai viszony mellérendelő, mégpedig rendszerint 
kapcsolatos, de lehet ellentétes (pl. lassan, de biztosan) és választó (pl. szóban 
vagy írásban) is.

Vannak olyan szerkezetek is, amelyek csak formailag tekinthetők halmozot- 
taknak. Egy további mondatrészhez való viszonyuk nem egészen olyan, 
mint a tulajdonképpeni többtagú mondatrészeké. Második tagjuk csak az 
elsővel együtt igazodik egy harmadikhoz. Utótagjuk határozza meg jellegüket. 
Ezek a szerkezetek lehetnek megszorító, következtető és magyarázó utó- 
tagúak. A határozók körében meglehetősen ritkák. Pl. Többször is meg-megállva9 
tehát igen nehézkesen haladt az úton (kny.).

a) mondatfunkciós részként szereplő halmozott határozók 
Fajtájuk szerint ebbe a csoportba főleg hely- és módhatározók tartoznak, 

de van köztük időhatározó, állapothatározó, eszközhatározó, társhatározó, 
okhatározó és eredethatározó is.

1. két határozóból álló szerkezet:
(—) . . .  mégis úgy érezte, hogy felhő futott a napra, s árnyék 
borult az utcára és az egész világra. (NI-L 189.)

árnyék áll borult

az utcára ____________ H* vUágra

J az egész

( ) A fiatal Szekeresné dúdolgatva sürgölődött ki-be a konyhába 
és a szobába. , . .  (SHK 786.) — . . .  továbbra is nagy a zűrzavar 
a levegőben és a földön egyaránt: a repülőgépek késnek, a légi
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közlekedés nem eléggé biztonságos. (TVHÍR A-2: 3.) — Amikó 
a király a cipőt magához vötte, utána kihirdette azok között, akik 
voltak a bálon, hogy itt és itt talált egy cipőt. (JMN 156.) — . . .  
csak nézett az elkomoruló arcokra, a hirtelen elhallgatott asszonyokra 
és lányokra, . . .  (HJ-T 63.) — Mikor megy végig hajnalban vagy 
délután a gyár udvarán (. . .) már nem jut többé eszébe az otthoni 
rezesbanda muzsikája,. . .  (HJ-T 65.) — . . .  úgy közeledett a kapu 
felé óvatosan és diszkrét csendben, mintha a szokatlan helyzetre 
akarna tekintettel lenni. (HJ-T 58.) — Boldogan és elszántan haladt 
előre. (NI-L 40.) — . . .  Rómából, Madridból, Londonból egyáltalán 
nem, vagy csak késve indulhatnak az Egyesült Államokba készülő 
repülőgépek. (TVHÍR A-2: 15.) — De otthon csak Mari nénit 
találta, aki holtfáradtan, tehetetlenül sírdogált. (NI-L 44.) — . . .  8 
abból megérteni fagyos szívvel és hideg öntudattal, hogy vele mi lesz. 
(HJ-T 64.) — . . .  ahonnan valamikor hegyesbajszú házmester 
jött ki hajnalonként seprőkkel és lapátokkal tisztántartani a házat, 
s a hosszú járdát az utcán. (HJ-T 58.) — . . .  nem látott még 
ötlépésre (sic!) sem a sötéttől, meg a sűrűn eső hótól. (SHK 788.)

2. kettőnél több határozóból álló szerkezet:
(—) . . . egy darab kenyérrel, pár sültkrumplival meg szalonnával 
tért vissza. (SHK 787.)

(ő) al — ----------- --------------- áll visszatért

kenyérrel Ht 

egy darab

H, meg H , szalonnával
sültkrumplival

pár

( ) A tanyákról, Tavankútról, Ludasról, Sebesicsről úgy zarándo
koltak a csirkepiacra, mint valami boldogságot osztó állomására 
a földi útnak,. . .  (HKIH 224.) — úgy nézett rá, s úgy beszélt 
hozzá, hogy a tekintetéből, a szavaiból, a hangjából, a sóhajaiból 
s gurgulázó nevetéséből szinte egy új ember állt Terus elé, . . .  
(HJ-T 62.)

b) szerkezettagként szereplő halmozott határozók 
Fajtájuk szerint van köztük hely-, mód-, ok-, cél-, körülmény- és állandó 
határozó.

1. a halmozott határozók jelzős szerkezetben vannak:
(—) . . .  oda kell figyelni a békéért és enyhülésért küzdő mozga
lomra. (7 NAP, 1981. febf. 6.: 4.)
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mozgalom

küzdő

békéért Hx Ht enyhülésért

( ) Várható, hagy a könyv szerbhorvát nyelven is megjelenik 
az NSzK-ban és más európai országokban dolgozó jugoszlávok 
részére. (MSz, 1981. jan. 24.: 9.) — Volt néhány szomorú ecetfa 
az udvaron, néhány bokor, egypár gondosan és féltékenyen ápolt 
kert,.. . (HKIH 226.) — Az elgyötört, belső keserűségektől, 
csalódásoktól kínzott ember reszketve figyelte a fia arcát. (HKIH 
233—234.) A béke megőrzésére és az összes országok gazdaságának 
gyorsabb ütemű fejlődésére irányuló erőfeszítések. (GF 56.) — Az 
egészségügyi szervezet akkor folytathat egészségügyi tevékeny
séget, ha van ( . . .)  az egészségügyi tevékenységhez határozatlan 
munkaidőre szóló munkaviszonyban, teljes munkaidővel dolgozó 
egészségügyi munkása és szakmunkatársa. (VSzAT-HL 1983.)
— A nemzetek közti nézeteltérésekben és összetűzésekben állást 
nem foglalás politikáját. . . (GF 56.) — . . .  az otthonra és múltra 
való emlékezésben feloldódott a fiú nyelve. (SzKB, IK 205.)

2. a halmozott határozók jelzői értékű hátravete;! határozós szerkezetben 
vannak:

(—) . . .  az amerikai neutron-fegyver gyártásának megkezdésével 
a Szovjetunió tárgyalásokra kényszerül majd nemcsak az atom
fegyverek korlátozásáról, hanem számuk csökkentéséről is. (TVHÍR 
A-2: 12.)

tárgyalások

korlátozásáról csökkentéséről

az atomfegyverek Gt G, számuk

A. mondat meglehetősem sután hangzik. A jelzői értékű hátravetett határozós 
szerkezetet átalakíthatjuk mellékmondattá: . . .  az amerikai neutron-fegyver 
gyártásának megkezdésével a Szovjetunió erra kényszerül majd, hogy ne csak 
az atomfegyverek korlátozásáról tárgyaljon, hanem számuk csökkentéséről is.
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Többszörös határozás szerkezetek

A többszörös szószerkezetben levő tagok alárendelő viszonyban vannak 
egymással. Az egyik tag nyelvtanilag és jelentése szerint függvénye a másiknak. 
Az alárendeltnek a neve m eghatározó (v. determ ináns), a fölérendelté, 
pedig alaptag (v. régens). A determináns leszűkíti az alaptag jelentéskörét, 
pontosabbá teszi jelentését. A többszörös szószerkezet mindig az alaptag 
szófajához illő mondattani szerepkörben használatos, általa kapcsolódik 
nagyobb szerkezetbe, illetve mondatba.

A többszörös határozós szerkezetekben egy bizonyos fajta határozó 
alá van rendelve egy másiknak. A meghatározó tag rendszerint fokhatározó, 
az alaptag pedig leggyakrabban módhatározó, de lehet hely-, idő-, állapot- és 
egyéb határozó is.

a) a determináns fokhatározó
1. az alaptag módhatározó:

(—) Ez az intelem egészen őszintén fakadt özvegy. Karácsonyiné 
szívéből,. . .  (HJ-T 61.)

az intelem sl áll fakadt

( ) S szeme szinte ösztönösen fordult a bokrok felé,. . .  (SzEK 
200.) — Szegény jó ember — sóhajtotta az asszonyka félig hango
san, — még megfagy az úton ebben a hidegben . . .  (SHK 782.)
— Nem, — felelte Terus alig hallhatóan, késő van már. (HJ-T
60.) — . . .  majdnem dacosan az ég peremén összetorlódó felhő- 
hegyeket nézte,. . .  (NI-L 228.) — De ki lehet az a pontos céllövő, 
aki a lábik között olyan pontosan ki tudta lünni ezt a nagy parazsat? 
(Jm. népm. 82.) — Én nem tudom — felelte majdnem haragosan 
és egész mélyen belehajolt a lúgzóba,. . .  (HJ-T 60.) — . .  hanem 
akkor ne engedd ám, hogy olyan nagyon szeressen. (HJ-T 64.)
— Akkor megmagyarázta, hogy arról a nagy darab nőről van 
szó, aki olyan gőgösen tartotta a gumicsövet a rózsák közt,.. .

őszintén

egészen Ha G Karácsonyiné

Ja özvegy



(VAA 71.) — . . .  nem is beszélve a front másik vonaláról érkező 
lövedékek szinte istenien sorsszerű pusztításáról. (MML, IK 136.) 
— Rendkívül pontosan jegyezték a dohányosoknál tapasztalt 
megbetegedéseket. (PQB 138.: 16.)

2. az alaptag helyhatározó:
( ) .  - . éppen Béla fölött egy (. . .) felhő árnyéka haladt át. (NI-L 
231.) — . : . elsősorban a férfi lakosság körében a legveszélyesebb 
betegségek egyike. (POB 138.: 16.)— Kihez, ha nem unokáihoz 
elsősorban? (SzEK 203.) — Különösen a gépkocsigyártásban egyre 
több a munkásokat helyettesítő gép. (7 NAP, 1981. febr. 6.: 4.)
— Na jól van, — felelte ilyenkor Terus és kicsit előbbre húzta 
homlokán a kendő csücskét, — ezt már mondta. (HJ-T 62.)

3. az alaptag időhatározó:
( *)A század elején a dohánytermelésnek csak 0,5 százalékát használ
ták fel cigaretta készítésére, közvetlenül az első világháború előtt 
már 50 százalékát. (POB 138.: 16.) — Közvetlenül azután, hogy 
Barátunk a kis sötét utcába fordul, valaki a karjához ér. (VZAL 
118.) — A tüdőrák a többi rákos megbetegedéshez képest manapság 
alig fél évszázaddal a jelentkezése után elsősorban a férfi lakosság 
körében a legveszélyesebb betegségek egyike. (POB 138.: 16.)
— . . .  arra kötelezi őket, hogy — idézzük — : legkésőbb szeptember 
elejéig határozzák meg saját feladataikat . . . (TVHÍR B-2: 16.)

4. az alaptag állapothatározó:
( ) A fiatalasszony///# háttal ült a kerítés felé,.. . (SzEK 200.)
— Hát ahogy odaérnek, egy rovás tál an mezei kútra bukkannak, 
ami majdnem tele volt hóval,. . . (SHK 790.) — . . .  még kicsit 
tetszett is neki, hogy ilyen jóba keveredett a mesterrel, aki most 
már mindig rendben tartotta az ő gépét,.. . (HJ-T 60.)

5. az alaptag mértékhatározó:
( ) Félóra alatt jobb- és baloldalt kialakult az ötösrendekből 
álló, csaknem egyformán hosszú embersor. (HKR, IK 56.) — . . .  
odafordult ( . . . )  majd fejjel magasabb uráhozi . . .  (SzEK 204.)

6. az alaptag állandó határozó:
( ) A régebben szinte mellékesnek tartott, ma azonban aranyat érő 
alkatrészek gyártására természetesen szükség van,.. .  (TVHÍR 
A-2: 20.)

a determináns nem fokhatározó
1 az alaptag módhatározó:

( ) Csak arra futok rá, amit már egyébként is tudok: apával nincs 
közös témánk, nem tudok vele elcsevegni,.. .  (VAA 59.) — Minde
nütt a házfalak tövében haladt. (NI-L 39.)
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2. az alaptag egyéb határozó:
( ). . . már kifogyóban voltak a lepkék, mert majdnem minden 
gyerek gyűjtötte ókét. (NI-L 60.) — . . .  arról ami jön, ami még 
előttem is titok, más alkalommal számolok be. (VAA 14.) — A 
temerini Május elseje szerviz követendő megoldást talált: az autó
szerelési alaptevékenységen kívül fémfeldolgozással is foglalkozik,... 
(TVHÍR A-2: 20.) — Szorosan a házfalak mellett haladt, ment 
be a városba, édesanyja elé, a fatelepre. (NI-L 39.) — Nairobiban 
folytatja munkáját az az ENSZ kezdeményezésére összehívott 
értekezlet, amelyen a világ energiaforrásairól és általában az ener
giahordozókról van szó, (TVHÍR A-2: 10.) —-

Az alábbi mondatnak az a különlegessége, hogy benne a számhatározói 
alaptagnak két determinánsa is van, egy időhatározó és egy módhatározó: 
. . .  az jött el hozzá ( . . . )  évente átlag kétszer,. . . (HJ-T 59.)

az al — — — — — — 1̂1 eljött

Az összekapcsolt határozók esetében egy alárendelő szószerkezet deter 
minánsa fölemelkedett alaptagjának szintjére és szoros egységet alkot vele 
Alaki összetettsége ellenére az ilyen szerkezet egyetlen határozói körülményt 
fejez ki. Ez afféle átmeneti jellegű szintagma.

Az összekapcsolt határozók közé egymástól meglehetősen eltérő visel
kedésű jelenségek tartoznak. Az összekapcsolt állapothatározókat egészen 
más jellemzi, mint az értelmezőszerű alakulatokból lett összekapcsolt határozó
kat. Az összekapcsolt állapothatározóknak csak egyikük fejez ki állapotot 
külön, de alaki komplexitása folytán maga a szerkezet is alkalmas arra, hogy 
egyetlen állapothatározói körülményt fejezzen ki. Az értelmezőszerű alakula
tokból lett összekapcsolt határozók nagyon hasonlítanak az értelemzőszerű 
határozós szerkezetekre, vagyis a határozói értelmezőkre. Rendszerint át 
is lehet alakítani őket értelmezőszerű határozós szerkezetté. Eközben a szerke
zet elöl álló tagja is hangsúlyos lesz. Például: Nézd meg kint a kertben! 
-►Nézd meg kint, a kertben! A határozói értelmezőt vesszővel választjuk 
el az értelmezett határozótól, míg az összekapcsolt határozók közé nem kell 
vesszőt tenni. Az értelmezőszerű határozós szerkezet mindegyik tagja külön-
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külön is kapcsolódhat az állítmányhoz, a határozói viszony minősége nem 
változik meg. Az összekapcsolt határozóból az értelmezés szerkezetben 
egyszerű határozó lesz.

Az összekapcsolt állapothatározókat nem lehet úgy szétválasztani, mint 
az értelmezőszerű alakulatokból lett összekapcsolt határozókat. Csupán az 
egyik tagból lehetne önálló határozó, a másik értelmetlen vagy legalábbis 
szokatlan szerkezetet eredményezne. Pl. Kosárral a kezében lépett be a boltba.
— A kosárral lépett be társhatározós szerkezet, a kezében lépett be viszont 
szemantikai képtelenség. Szerintünk az összekapcsolt állapothatározók inkább 
jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetként foghatók fel. Tudniillik 
könnyen át lehet alakítani őket melléknévi igeneves szerkezetté: kosárral 
a kezében — a kezében levő kosárral; fejjel lefelé — lefelé tartott fejjel stb. 
Az így kapott melléknévi igeneves szerkezet nem mindig állapothatározóként 
funkcionál a mondatban: A kezében levő kosárral lépett be a boltba (itt társha
tározó szerepét tölti be).

A viszonyító szerepű összekapcsolt határozók sem választhatók úgy 
szét, mint az értelmezőszerű alakulatokból lett összekapcsolt határozók, 
és nehezen vezethetők vissza más szerkezetre. Hasonlítanak a kettős határo
zókra. Bennük is az egyik tag a hely, idő vagy más körülmény meghatározására 
vonatkozó számítás, mérés kiindulópontját jelöli meg: a fától három lépésre 
(összekapcsolt határozók), de: a fától a kerítésig (kettős határozó).

Az összekapcsolt fokhatározók kapcsán felmerül az a kérdés, hogy a 
sokkal kevésbé féle alakulatok oda tartoznak-e az összekapcsolt határozók 
közé. G. Varga Györgyi szószerkezetláncnak tekinti őket. Tehát pl. a Leg
utóbbi munkája sokkal kevésbé sikerült mondatban a sokkal határozó alá van 
rendelve a kevésbé határozónak. Véleményem szerint is inkább többszörös 
szerkezetről, mint összekapcsolt határozókról van szó.

A) Értelmezőszerű alakulatokból lett összekapcsolt határozók

Leginkább a hely- és az időhatározók körében fordulnak elő ilyen szer
kezetek. Elöl álló tagjuk rendszerint határozószó, de lehet ragos v. névutós 
névszó is. Második tagjuk általában ragos vagy névutós névszó. Kivételesen 
fordított is lehet ez a sorrend: . . .  a jelenlévők soraiban ott ült az olajtól tetőtől 
talpig maszatos sofőr is. (LE-H 83.);, A tüdőrák fél évszázaddal ezelőtt még 
ritkaságszámba menő megbetegedés volt. (POB 138.: 16.)

I. kéttagú összekapcsolt határosók

a) egyik tagnak sincs bővítménye
1. a szerkezet tagjai közvetlenül egymás után állnak a mondatban: 

nagyon is megérdemelné, hogy csak másnap reggel ( . . .)  
láthassa viszont.. .  (VZÁL 118—119.) — Mitrovica környékén 
és a Szerémség nagyobb részében tegnap este 55 . . .  milliméter 
esőt mértek. (TVHÍR A-2: 4.) — Terus ugyan reggel félhatkor 
elment hazulról, délután kettőig dolgozott a gyárban . . .  (HJ-T
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58.) — . . .  majd most kiteszi azt a derékszíját, amit ű tanát. (JMN 
178.) — . . .  hogyha esetleg újból visszajönne az ispán, ne lássa, 
hogy még mindig ott van. (SHK 787.) — Akkor már ott a nyűg 
a nyakán . . .  (HJ-T 61.) — ... akkor mindég olyan furcsa dolgok 
jutottak eszébe,. ..  (HJ-T 62.) — . . .  az ifjúságnak már ma bizo
nyítania kell, hogy a társadalom építésében jelentős erő, és semmi
képpen sem az a réteg, amely még „csak készül" a jövő feladatainak 
teljesítésére. (KI 1482.: 3.) — Marasztaltam volna most már9 de el
ügetett, vagyis kocogva sietett arra, amerre a bodzabokrot mutat
ta. (VAA 33.) — . . .  nemćsak felmondást kapott, hanem többé soha
sem tölthet be állást állami szolgálatban;... (TVHÍR A -l: 8.) — ... 
míg körülötte zakatolnak a gépek, sírnak és trombitálnak, mint a 
rezesbanda odahaza a falujában a doktor úr születésnapja reggelén,... 
(HJ-T 60.) — A január IQ-án ( . . .)  kiszabadult amerikai állampolgá
rok holnap térnek haza az Egyesült Államokba. (MSz, 1981. 
jan. 24.: 1.) —• . . .  mérgesen kiment, kinyitotta a konyhaajtót 
és kiszólt hátra az udvar felé: . .  . (SHK 788.) — Arra már nem 
emlékezett Terus, hogyan került el onnan az irodaajtó elöl, s hogyan 
jutott haza. (HJ-Tv.64.) — . . .  majd ha utána fölülnek a padkára 
a kemence mellé, ahol galamb-módra elturbékolgatnak jövőjük 
felől. (SHK 786.) — . . .  ezért vágta oda a sárga síkálókefét és 
szaladt hátra a konyhájába kötényét a szeméhez emelve, hogy 
odabenn aztán ráboruljon az asztalra. (HJ-T 61.) — Sándor odaült 
az ökrök közé a jászolra, hogyha esedeg újból visszajönne az ispán, 
ne lássa, hogy még mindig ott van. (SHK 787.)

2. a szerkezet tagjait más mondatrész (rendszerint állítmány, 
választja el egymástól:
( ) . . .  megfőzte magának a kis ebédet, ( .. .) ,  máris ott volt 
az udvaron. (HJ-T 59.) — . . .  s ne mondhassa senki róla, 
hogy ott huzakodik éjnek éjszakáján férfiemberrel a kapualjban. 
(HJ-T 58.) — Ha kimennél, ott találnád a közelben. (SzEK 
200.) — Két óra hosszáig ott időzött náluk az orvos . ..  (SHK 
791.) — Odajér a közepibe, hát csak úgy bólogatnak feléje azok 
a szép virágok, a szép vízitulipán, az a sárgaliHom, ami bent 
vót a vízben (JMN 49.) — Úgy ültek orr, mint a megváltottak, 
egymás mellett,. . . (SHK 791.) — Akkor már ott a nyűg a 
nyakán és szó se lehet róla, hogy a maga munkáján kívül még 
mást is végezhessen. (HJ-T 61.) — Szalonnát, zsírt, lisztet, 
tököt, cukrot pakolt a menyének és úgy engedte rakotton haza. 
(SHK 786.) — . . .  olyan maszatos az arcod, mindha egész 
nap a cséplőgép alatt lettél volna a pelyvalyukban . «. (NI-L 
190.)

Néha a szerkezet egyik tagja halmozott: A fiatal Szekeresné 
dúdolgatva sürgölődött ki-be a konyhába és a szobába, . . .  (SHK
786.) Az is előfordulhat, hogy az értelmezőszerű alakulatból 
lett összekapcsolt határozók jelzős szerkezet bővítményeként
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szerepelnek: . . .  a tavaly tavasszal függetlenné vált országban 
( .. .) egy, a fehér telepesek által is jóváhagyott kormány volt 
hatalmon. (7 NAP, 1981. jan. 23.: 4.)

b) a második tagnak bővítménye van

1. a szerkezet tagjai közvetlenül egymás után állnak a mondatban: 
( ) A vajdasági kőolajtermelők az idén július végéig 226 ezer 
tonna kőolajat termeltek ki. (TVHÍR A-2: 18.) — No, most 
mán vissza oda abba a pocsolyába, amelyikben vót. (JMN 
165.) — . . .  őt is elvitték a szögesdrótok közé valami táborba;. . . 
(HJ-T 61.)

2. a szerkezet tagjait más mondatrész választja el egymástól 
( ) Oda állította a szóba közepére, és a szomszédasszonyokból 
egyszerre buggyant ki a nevetés,.. .  (NI-L 185.) — Előbb ott 
láttam a sövény sarkán — válaszolta felesége, végigsimítva dús, 
bodros, fekete haján. (SzEK 200.) — . . .  ott volt a félighízott 
koca is a kocsirács között•. . .  (HJ-T 62.) — Tündéreket látott a 
galambdúcon, ott lovagoltak a galambdúc zöldre festett zsin
delyein,. . .  (HK IH, 231.) — gyorsan a füléée súgta, kiket 
látott kettesben, az öltözőben vagy uzsonnaidőben egymásmel
len (SIC!) ü’ni a kályha közelében. . . (HJ-T 58.)

c) mindkét tagnak van bővítménye, a szerkezet tagjai közvetlenül 
egymás után állnaka mondatban, mondatfunkciós rész nem választ
ja el őket egymástól:
( ) . . .  az ágasnak dőlve vállán keresztül beszélt az ispánhoz. (SHK
787.) — . . .  a vasúti töltésen valami rózsaszínű bogáncsvirágon 
annyi a lepke, hogy fürtökben, lógnak. (NI-L 60.) — Terus magá
nyosan élt abban a kis szoba-konyhás lakásban az udvar végén, 
ahonnan . . .  (HJ-T .58.) — Nem mpssze a falutól egy völgyben 
két kutya megáll egy helyen, visszanéznek a szánkók felé.. .  (SHK 
790.) — Nagy, vastag ujjai között remeg a papír, amint távolra 
tartva összehúzott szemekkel gyalogol a sorokon. (SHK 785.)

II. Kettőnél több tagból álló összekapcsolt határozók
1. a szerkezet tagjai közvetlenül egymás után állnak a mondatban:

( ) No jó, másnap réggé mán megest nem meri a tollat többet kitenni, 
majd most kiteszi azt a derékszíját, amit ű tanát. (JMN 178.)

2. az első tagot mondatfunkciós rész választja el a többitől: ( ) Pedig 
ott dolgozott mellette a másik gépen három évé már a fitosorrú, szőke 
Rózsi, aki mindenkiről mindent tudott. . .  (HJ-T 58.) — . . » hát 
akkor látja, hogy kint sötétlik az utcán a hó tetején. . .  (SHK 788.)
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B) összekapcsolt állapothatározók

Jellemző rájuk, hogy az egyik tag helyhatározóragos, a másik pedig 
-val, -vei ragos névszó.

( ) . . .  s amíg a patikában ácsorgott kezében a recepttel, a rózsásképű, 
fehérköpenyes patikussegéd kijött az üveges polcok közűi,.. .  (HJ-T 
62.) — Az anya felemelkedett, némán hazafelé indult, Sandrival 
a karján. (NI-L 45.) — . . .  emberek (. ..), nadrágszíjukba tűzött 
zsákmadzagokkal a derekukon. (CSIT, IK 44.) — S elsőnek mégis 
Vavra úr látta meg Terust a mesterrel a kapuban ácsorogni. (HJ-T 
58,) — A pandal alól egy lábszár nyúlott elő, rajta egy drótozott 
bocskorral. (SHK 790.)

C) Viszonyító szerepű összekapcsolt határozók

1. Ebbe a csoportba elsősorban bizonyos hely- és időhatározók tartoznak:
( ) Nem messze a falutól ( . . . )  két kutya megáll egy helyen,.. .  (SHK 
790.) — Vavra úr illemtudó ember lévén, már két házzal odébb lábujj
hegyre emelkedett és úgy közeledett a kapu felé. . .  (HJ-T 58.) — Király 
őfelsége — aszongya — adja neköm ide azt a három szál pácát, ami 
mán száz éve a nagy térkép mögött van. (Jm. népm. 178.) — . . .  ott 
dolgozott mellette (. ..) három éve már a fitosorrú, szőke Rózsi. (HJ-T 
58.)

2. Ide sorolhatók továbbá az olyan fokhatározók, amelyek egy fokhatáro
zónak és egy -ig (vagy más terminativusi szerepben használt) raggal ellátott 
határozónak az összekapcsolásával jöttek létre, és együtt határozzák meg 
a cselekvés, történés fokát:

( ) . . .  szinte a mennyezetig érő alakjának magasából mélyen alánézett 
a vézna szolgára. (JER 45—46.) — A földrengés egyébként szokatlanul 
sokáig, 3 percig tartott, utána pedig egész sorozat kisebb földlökés kö
vetkezett,. . .  (TVHÍR B-2: 4.) — Az órafuntusok majd a földre értek. 
(SHK 789.)

3. Viszonyító szerepű összekapcsolt határozóknak tekinthetjük azokat 
a mértékhatározókat is, amelyek egy mértékhatározónak és egy középfok 
melletti hasonlító határozónak a kapcsolatából állnak:

( ) Ne törődj te avval, hogy tizenöt évvel vagyok idősebb nálad. (HJ-T 
62.) — A vajdasági kőolajtermelők (. ..) 226 ezer tonna kőolajat termeltek 
ki, ez 7 százalékkal több a tervezettnél. (TVHÍR A-2: 18.) — Vajdaság 
is tovább korlátozza az általános és a közös fogyasztás egyes válfajait, 
ezek a gazdaság jövedelménél 30 százalékkal lassabban növekedhetnek. 
(TVHÍR B-2: 1.) — Talán tíz-tizenkét évvel lehetett idősebb á fiatal
asszonynál, aki alig lehetett több tizenkilencnél. (SzEK 200.)
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4. Szintén ide kívánkoznak azok az alakulatok, amelyekben két -nak, 
-nek ragos határozót inkább, mint hasonlító határozói szerkezet kapcsol össze:

( ) Inkább hirtelen löbbant ösztönnek engedelmeskedem ekkor, mint 
a kézikocsis bajtársnak. (HKR, IK 56.) — Sok helyen kinevették az 
ágrólszakadt embert, akit rongyaiban inkább csavargónak, mint becsületes 
munkásembemek néztek. (SHK 786.)

Határozói értelmezők

Sajátos típusuk a határozókból álló szerkezeteknek az azonosító értel
mezővel rokon határozói értelmezős szerkezet. Benne a meghatározó tag az 
alaptag után áll, és úgy determinálja, „értelmezi". Mindkét tag határozói 
szerepű, szófajuk és alakjuk is ehhez illő.

A határozói értelmezőt meg kell különböztetni a tisztán jelzői szerepű 
értelmezőtől. Ez ugyanis az értelmezők természetének megfelelően követi 
az értelmezett szó alaki és funkcionális változásait (pl. Mátyás, az igazságos 
-> Mátyást, az igazságost; Mátyással, az igazságossal; Mátyástól, az igazságos
tól stb.), a határozói értelmező viszont nem. Akkor lehet szó határozói értel
mezőről, amikor valamely határozót egy másik önálló határozóval értelmezünk, 
tehát a határozói értelmezős szerkezet két olyan határozónak a kapcsolatából 
jön létre, amelyek egyébként függetlenek egymástól, önmagukban is teljes 
értékűek.

A határozói értelmezős szerkezet tagjai alakjukat tekintve lehetnek 
határozóragos névszók, határozószók, névutós névszók. Főként a hely-, 
az idő-, a mód- és a számhatározók körében fordulnak elő.

I. Kéttagú határozói értelmezős szerkezet
a) csak az egyik tagnak van bővítménye:

( ) Lassan közeledtem feléje, egy göröngyöt rugdalva magam előtt. (NI-L 
66.) — Itt laktam a családommal, ebben a házban — mondta elnézve. 
(SzEK 201.) — . . .  úgy tűnik néki, mintha valami panaszos gyermeksírást 
hallana messziről, elrontott, árva élete mélyéből. (HJ-T 65.) — Csilla 
felhúzott térdekkel ült mellette, mindenféle könyvekkel és füzetekkel 
kitömött diáktáskáján. (NI-L 226.) — Férjnél levő lányomhoz, az Egyesült 
Államokba. (SzEK 202.)

b) mindkét tagnak van bővítménye:
( ). ..  az jött el hozzá kövér feleségével és négy gyerekével évente átlag 
kétszer, május elsején és Újévkor... (HJ-T 59.) — A túlsó oldalon, a lankás 
dombháton lapuló Betajnova is már bóbiskolt. (JER 52.) — A földrengés 
(. . .) szokatlanul sokáig, 3 percig tartott,. . . (TVHÍR B-2: 4.)
II. Kettőnél több tagból álló határozói értelmezős szerkezet

jt) tisztán határozói értelmezős szerkezet;
( ) A terraszon, fehér vesszőből font asztalka mellett, ugyanoly fonatú 
karosszékben, egy nyúlánk fiatalasszony üldögélt könnyű, világos ruhában. 

(SzEK 200.)



b) összekapcsolt határozókkal kombinált szerkezet:
( ) Mert ott üldögélt az már a tűzhely mellett, a sámlin. . . (HJ-T 61.)
— . . .  ment be a városba, édesanyja elé, a fatalepre. (NI-L 39.) — 
látta, hogy fönt a vasúti töltésen, éppen Béla fölött egy gyorsan futó felhő 
árnyéka halad át. (NI-L 231.)

Igekötős igéhez kapcsolódó határozók

Nem minden határozó kötődik egyformán szorosan az igéhez. Noha 
a határozók nincsenek külön igei jelentésfajtákhoz kötve, mégis lazábban 
illeszkednek a mondatba, ha az ige nem igekötős, mint ha igekötős. Az ige
kötő szinte vonzatszerűvé teheti a határozót, mert módosítja az ige jelentését.

Az igekötőktől módosított jelentésű igék némelykor csak egy bizonyos 
raggal ellátott határozóval állhatnak a mondatban (pl. ránéz vkirey rávesz 
vmire, ráun vmire, rászól vkire stb.). A határozóragoknak az igekötő által 
való efféle meghatározottsága elsősorban az állandó határozókra érvényes. 
Van, amikor az igekötő csupán az irányt határozza meg, de a ragokat nem. 
Az igekötős igéhez kapcsolódó határozók legtöbbje kötött bővítménynek 
számít, mivel rendszerint kötelezően állnak az ige mellett. Például a felmegy 
ige általában csak határozóval fordul elő: felmegy a dombra, felmegy a barátjához, 
felmegy a toronyba stb. Ellenben: felmegy a láza, felmegy a függüny.

Az igekötős igéhez kapcsolódó határozók hasonlítanak az értelmezőszerű 
alakulatokból lett összekapcsolt határozókra, mégis alapvetően különböznek 
tőlük, mert az igekötőt a mai nyelvi rendszerben nem tekintjük külön szó- 
szerkezeti tagnak, még akkor sem, ha szórendi tekintetben elszakadt, sőt 
eltávolodott igéjétől (igenevétől, igéből képzett más névszói utótagjától). 
Nem külön szószerkezeti tag pl. a meg igekötő a néztem volna meg szórendi 
változatban és a meg sem akartam nézni helyzetben sem.

a) A határozónak nincs bővítménye
1. az igekötő együtt van az igével:

( ) Leülök a padra, és eleresztem a képzeletet, amit idáig láncán tartott 
a táj. (CsIT, IK 44.) — Ki-kinézett az ablakon, félrehúzva róla a fej
kendőből rögtönzött függönyt,. . .  (SHK 788.) — . . .  a gúnár fölugrott, 
fölrepült a partra, megrázkódott, akkor az a fiú lett, aki vót. (JMN 
131—132.) — Mert amint hazajött a gyárból, s megfőzte magának a 
a kis ebédet, ami nála félóránál sohsem vett több időt igénybe,. .. 
(HJ-T 59.) — Már túlvagyunk az ürgeöntésen, de erről és arról ami jön, 
ami még előttem is titok, más alkalommal számolok be. (VAA 14.) — 
. . . megkérte, hogy vigyázzon rá, míg ő odajár a fatelepen mészért. 
(NI-L 37.)

2. az igekötő el van szakadva az igétől:
( ) Alhattál vóna, fiam, a világ végéig, de miért vetetted le azt az ingöt 
a nyakadbú, amit nem lett vóna szabad? (JMN 131.) — Rögtön bele 
köll csavargatni a subákba, hátha még él, . . .  (SHK 790.) — Nem tudom
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— néz rá sokatmondó bágyadtsággal az öregasszonyra a menye. (SHK 
786.) — Most csak üljön ide az asztalhoz, igyuk meg ezt a teát. (HJ-T 62.)
— Mi van itt, kupaktanács? — perdül be az istállóba egy szeplősarcú 
bőrkabátos, kamásnis alak. (SHK 787.) — . . .  szaladt hátra a konyhájába 
(. ..), hogy aztán ráboruljon az asztalra. (HJ-T 61.)
b) A határozónak van bővítménye

1. az igekötő együtt van az igével:
( ) . . . előbb kicsit lehajolt és belenézett a mester arcába a pörge kalap 
karimája alatt,. . .  (HJ-T 58.) — A levest a tállal föltette a kemence te- 
tejére, hogy ne hűljön ki egészen. (SHK 788.) — . . .  odafordult mellette 
cigarettázó majd fejjel magasabb urához: . .  . (SzEK 204.)

2. az-*igekötő el van szakadva az igétől:
( ) . . .  most már nyugtalankodva szólt be odabenn dolgozó urához: 
. . .  (SzEK 200.)

Határozói igenévi alaptagú szerkezetek

A határozói igenév az igéhez hasonlóan vehet maga mellé alárendelt 
szerkezettagokat. Noha a mód, idő, szám és személy vonatkozását nem nagyon 
fejezi ki, az igei állítmányhoz hasonlóan mégis jelent valami cselekvést, tör
ténést, létezést, s így bővítményeivel együtt mellékmondathoz hasonló, ili. 
vele egyértékű kerek tartalmi egységet jelöl. Az ilyen mondatszerkezeti egy
ségnek határozói igenévi alaptagú szerkezet a neve.

A határozói igenévi alaptagú szerkezetben a -va, -ve (ill. -ván, -véri) 
képzős alaptagot határozó, tárgy, külön alany vagy többféle, egymás közt 
közönbös viszonyt mutató bővítmény determinálja. Az ilyen szerkezet gyakran 
helyettesíthet időhatározói és okhatározói, ritkábban pedig állapothatározói 
és módhatározói mellékmondatot. Például: . . . kesztyűs kezével szalutálva, 
rántott egyet a táskáján . . . (SHK 783.) -► . . . miután kesztyűs kezével sza
lutált, rántott egyet a táskáján.

Az igenév bővítményfelvevő képességét szükségszerűen megszabja az, 
hogy az igei alapszó tárgyas v. tárgyatlan jellegű-e, és hogy az igenév cselek
véshordozója függő-e vagy független. Tárgyi bővítményt csak a tárgyas 
igéből képzett igenév kaphat, alanyi bővítményt pedig csak a független cse- 
lekvéshordozójú igenév. Határozói bővítménye bármelyik típusú igenévnek 
lehet. Az önállóbb használatban levő igenév inkább vehet magához bővít
ményt, mint az önállótlan használatban levő.

Egyesek a határozói igenévi alaptagú szerkezetet nemcsak mellékmondattal 
egyértékűnek, hanem mellékmondatnak tartják. Ez persze tévedés. Bonyolult
sága folytán ugyan szinte külön mellékmondatnak tűnik, de mégsem mellék- 
mondat, csupán szerkezetes mondatrész. „Hiányzik belőle a mondategységnek 
legfontosabb ismertető jegye, az új és önálló predikatív mozzanat/* {Deme: 
Mondatszerkezeti sajátságok... 111.)



A) A határozói igenévnek egy bővítménye van
I. a bővítmény határozó

a) a határozónak nincs determinánsa:
( ) . . . egy titokzatosan mosolygó asszony kézen fogva bevezette a szo
bába. (NI-L 185.) — Mikor az asszony magához térve fölnyitotta a szemét 
és szétcsodálkozva meglátta Sándort, a végelőtti erő hatalmával ugrott 
le az ágyról. . . (SHK 791.) — Vendéget hoztam — mondta a terraszra 
lépvey . . . (SzEK 201.) — . . . az ágasnak dőlve vállán keresztül beszélt 
az ispánhoz. (SHK 787.) — . . .  Terus a fogain át szűrve felelt vissza a 
mester keresetét illetőleg. (HJ-T 61.) — . . .  távolra tartva összehúzott 
szemekkel gyalogol a sorokon. (SHK 785.) — . . .  most már nyugtalankodva 
szólt be (. . .) urához . . . (SzEK 200.)

b) a határozónak van determinánsa:
( ) . . . kesztyűs kezével szalutálva rántott egyet a táskáján és elköszönt 
az asszonytól, aki a konyháajtóig kísérte. (SHK 783.) — . . .  válaszolta 
felesége, végigsimítva dús, bodros, fekete haján. (SzEK 200.) — A gatya 
korcára kötve, az oldalunkon zörgött a ládika, abba csuktuk a foglyul 
ejtett lepkéket, . . . (NI-L 59.); Ebbe a csoportba sorolható még egy-egy 
halmozott, ill. többszörös bövitményű szerkezet is: . . .  aki csak Terus 
sejtelmeiben élt homályos érzésekből és hangulatokból összefonódva . . .  
(HJ-T 62.) — Barátunk mindinkább olyan hangverseny részvevőjének 
érzi magát, melynek műsorán egyetlen véget nem érő melódia szerepel, 
mindig más hangszeren megszólaltatva. (VZÁL 125.)

II. a bővítmény alany:
( ) A faluban pár nap múlva már kifogyóban voltak a lepkék, mert majd
nem minden gyerek gyűjtötte őket. (NI-L 60.) — Kiment és kis idő 
múlva egy darab kenyérrel, pár sültkrumplival meg szalonnával tért 
vissza. (SHK 787.) — Vavra úr illemtudó ember lévén, már két házzal 
odébb lábujjhegyre emelkedett. . . (HJ-T 58,)

B) A határozói igenévnek több bővítménye van
I. a bővítmények határozók:

( ) Nekivágott a kegyetlen időnek hazafelé, nyakig merülve a fúvásokba. 
(SHK 788.) — Ügy ültek ott, mint a megváltottak, egymás mellett, 
szorosan kapaszkodva egymásba . .. (SHK 791.) — Mé — állt meg a 
dohányvágással az öreg, fürkészőn a menyére nézve. (SHK 785.) — 
. . . most már legényesen fütyörészgetve szaporázta lépteit, hogy mielőbb 
megvigye a hírt . . . (HJ-T 58.)

II. a bővítmények egyike tárgy, másika határozó:
( ) . . . szaladt hátra a konyhájába kötényét a szeméhez emelve, . . . (HJ-T
61.) — Látja, milyen különös útjai vannak a véletlennek — szólt kezét 
ölébe összetéve a fiatalasszony. (SzEK 202.) — Azt mondják, ily korban 
nehéz odakünn megszokni — szólt közbe, állát öklére támasztva Péter. 
(SzEK 202.);
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— Lassan közeledtem feléje, egy göröngyöt rugdalva magam előtt. (NI-L 
66.) A következő mondatban egy tárgy és két határozó kapcsolódik 
az igenévhez: . . . sokszor olyan élesen súrolva a valóság határát, hogy 
föl-fölrezzent, mintha valakibe beleütődzött volna. (SHK 783.)

Vannak olyan határozók, amelyek a határozói igenévi alaptagú szerke
zethez hasonlóan szintén átalakíthatok mellékmondattá. Ezekről is itt teszünk 
említést:

( ) Nem tudtak betelni az egyszerű és mindennapi csodával, a többnyire 
megnevezhetetlen formájú felhőképződmények láttán. (NI-L 226.) -> . .. 
miután látták a többnyire megnevezhetetlen formájú felhőképződmé
nyeket. — Mert letörtem, mint a bili füle, annak láttán és hallatán, 
amit Ilka néni a Tamás bácsival művelt. (VAA 39.) -> Letörtem, mint 
a bili füle, mert láttam és hallottam azt, amit Ilka néni a Tamás bácsival 
művelt. — Most kezdett benne derengeni, hogy az anyja beszélt hébe-hóba 
Ágnes néniről, aki az ura odaveszte után apácának ment e l , . . . (SHK 
784.) . . .  aki apácának ment el, miután az ura odaveszett. -► . . .
a fogain át szűrve felelt vissza a mester keresetét illetőleg. (HJ-T 61.) — . . .  
a fogain át szűrve felelt vissza, hogy mennyit keres a mester. — Kü
lönben is, azt hiszed, hogy öregségére mindenki így magára marad? 
(SzEK 204.) -* . . .  hogy mindenki így magára marad, mire megöregszik.
— Akkor elkeseredésében torkaszakadtából kiabálni kezdett, toporzékolt 
és dörömbölt az ólajtón. (NI-L 184.) -► Akkor elkeseredésében úgy 
elkezdett kiabálni, hogy a torka is majdnem beleszakadt. ..

A határozó m int jelzős szerkezet alaptagja

A mondatfunkciós részként álló határozók gyakran bővítményt vesznek 
maguk mellé. Bővítményük lehet tárgy (pl. a határozói igenevek esetében), 
másik határozó (pl. többszörös határozók), alany (a határozói igeneveknél), 
de leginkább jelző.

Jelzőt nem mindegyik határozó kaphat, hanem csak a névszói eredetűek. 
Azoknak a határozóknak, amelyek szófajuk tekintetében határozószók (elül, 
hátul, hanyatt, nyugton, örömest stb.), továbbá a határozói igeneveknek, a 
számállapot-határozóknak stb. általában nem lehet jelzőjük.

A ragos vagy ragtaian, ill. névutós névszók határozóként leggyakrabban 
minőségjelzőt vesznek fel, de bővülhetnek birtokos jelzővel és mennyiség
jelzővel is. A hozzájuk járuló minőségjelző leginkább melléknév vagy mellék
névi igenév:

( ) Arra rezzent föl, amikor belépve hangos köszönéssel állt meg a szoba 
közepén a postás. (SHK 783.) — . . .  ideges sietséggel szorította meg a 
nádsípokat .összeszorító madzagot. (GE, IH 62.) — Itt játsszál szépen 
a kis talicskával/ (NI-L 38.) -r- A maga idejében mégis úttörés volt
— kelt védelmére Péter a régi villany telepnek. (SzEK 201.) — A nagy
ságos asszony is evvel áll elő? — bújt ki a lúgzó mélyéről Terus, s lán
goló arccal nézett a háziasszonyra. (HJ-T 61.) — A nyitott ajtón szótlanul
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kioldalgott. .. (NI-L 189.) — És‘ nem hiába lestük, mert jött is, sőt 
idő előtt, de csattogó fogakkal. (NI-L 113.) i— A leves a tűzhelyen be- 
bőrösödön színnel árasztotta magából a beledobott pár szem ínycsiklandó 
köménymag szagát. (SHK 788.) — óriási tömegben úsztak a felhők dél 
felé, a napot csodálatos módon mégis alig takarták el a fejük fölött. 
(NI-L 226.) — Mostani kiállításán stilizáló, dekoráló törekvése uralkodik. 
(SzK 80.) — Vannak pálmái és olajfái, melyek paradicsomi tájaknak 
tetszenek. (SzK 80.) — Akadnak ugyanakkor olyan vetélkedők is, ame
lyeket szerény keretek között bonyolítanak le, . . .  (KI: 1482.: 12.) — 
A távolabbi kilátások szerint továbbra is változékony lesz az idő . . . 
(TVHÍR A -l: 11.) — A napocska is belepirult az erőlködésbe a vastag 
felhők mögött, . . . (SHK 782.) — Karcsú ujjai közt füstölgő cigarettát 
tarto tt. . .  (SzEK 200.)
Ha a jelző főnévi mutató névmás, akkor olyan ragot kap, mint amilyen 

a határozónak van: azon a helyen, abban a percben, ugyanazzal az emberrel 
stb. A névutós névszóval kifejezett határozó főnévi mutató névmási jelzője 
a névutót kapja meg:

( ) Azok közé a kitérők közé tartozott ez a párbeszéd, amelyekkel az 
öreg tanár szerette félbeszakítani a felolvasást, . . .  (VZA, IK 218.)
— Ez alatt az idő alatt Sándor sorba járta a tanyákat, . . . (SHK 786.)
— . . .  ez arra vallott, hogy azok közé az olvasók közé tartozik, akik a 
tartalmon túl a szavak mozgását és a mondatok ritmusát is élvezni tudják. 
(VZA, IK 220.)

A minőségjelző időnként birtokos jelzővel együtt szerepel:
( ) A mezők vastag takarójuk alatt benyújtózkodtak a faluszéli házak 
ablakai alá, . ..  (SHK 782.) — Az ENSz Palesztin Bizottságának 5 
tagállama augusztus végén küldöttséget indít Libanonba a palesztin 
menekülttáborok megtekintésére. (TVHIR B-l :5.) — A mozgalom folya
matos és időszerű kérdésein kívül ezen az összejövetelen megvitatják a 
miniszterek mindazokat a problémákat, amelyek nehezítik, akadályozzák 
az enyhülést, . . .  (7 NAP, 1981. febr. 6.: 4.) — . . .  a végelőtti erő ha
talmával ugrott le az ágyról . . . (SHK 791.)
A határozói alaptaghoz egyidejűleg több jelző is kapcsolódhat. Ha a 

jelzők egymással párhuzamosan állnak a szerkezetben, halmozásról van szó: 
( ) . . . melegbarna szeme fölött széles, egyenes tusvonalként húzódott 
szemöldöke . . . (SzEK 200.) — . . .  nagy kiálló, értelmes, fekete szemével 
végigpásztázta a kerítés mentét. (SzEK 200.) — Igen nagy különbségek 
vannak a világon az energiafogyasztás tekintetében a fejlett és a fejletlen 
országok között. (GF 73.)
Olyan szerkezetek is vannak, amelyekben az egyik jelző közvetlenül 

kapcsolódik a határozói alaptaghoz, a másik pedig ehhez a jelzőhöz vagy a 
jelzős határozó egészéhez:

( ) . . . a Köztársasági Érdeközösség közgyűlése mai rendkívüli ülésén 
hozta meg ezt a határozatot. (TVHÍR A -l: 10.) — . . .  azon a véleményen 
voltak, hogy a munkásifjúságnak lelkiismeretes művelődési program révén
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olyan tudást és olyan világnézetet kell nyernie, . . .  (7 NAP, 1980. ápr.
11.: 12.) — Jobb utódot hát el se lehetett képzelni az ágaskodó kis 
házmester helyett, aki végül már a cigarettát se vette ki szájából, ha az 
ember megszólította. (HJ-T 59.) — . . .  sürgetik, hogy a latin nyelvet 
első számú idegen nyelvként vezessék be a nyugat-európai Közös Piac 
országainak iskoláiban . . .  (KI, 1465.: 16.)

Az efféle többszörös szerkezeteknek olyan változatukkal is szembe talál
hatjuk magunkat, amelyben a második bővítmény nem jelző, hanem határozó 
(esetleg tárgy). A határozó első bővítménye ilyenkor leggyakrabban folyamatos 
cselekvésű melléknévi igenévi jelző, de lehet befejezett cselekvésű melléknévi 
igenévi jelző, melléknévi jelző stb. is:

( ) Kilőtt sugarai még szikrázva vágódtak az alant foly dogál* . (zbe. 
(SzEK 200.) — . . .  nyugtalankodva szólt be odabenn <Li±v?ć urához 
. . .  (SzEK 200.) — öreganyó is, ki a szájából kicsüngő szösszel hall
gatta, lehajtotta fejét és tovább pergette az orsót. (SHK 785.) — 
szaporázta lépteit, hogy mielőbb megvigye a hírt álmatlanságban szen
vedő feleségének, . . .  (HJ-T 53.) — Akkor fölállt játékai közül, és 
csak bámult tágra nyílt szemmel az anyjára, . . . (NI-L 183.) — össze 
kellett szednie magát, fel kellett vánszorognia az irodához s az ajtóhoz 
tapasztott fülével olyan éberen figyelni, mint a hiúz, . . .  (HJ-T 64.)
— . . .  csak nézett ( . . .)  a hirtelen elhallgatott asszonyokra és lá
nyokra, . . .  (HJ-T 63.) — . . .  , hogy roppant nagy súlyaikkal maguk 
alá szorítsák az egész vidéket. (SHK 786.) — Ehelyett azonban még na
gyobb buzgalommal szószmötélt annak a dézsának az alján, ... (HJ-T 60.)

Eléggé különleges az a szerkezet, amelyben a határozói alaptaghoz egy 
másik határozó oly módon kapcsolódik, hogy a névutója -i képző segítségével 
melléknevesül, és alkalmassá válik jelzői szerep betöltésére:

( ) . . .  visszafordult az ablak előtti székről, amelyikről térdelve kifelé 
nézett. (SHK 789.) — Az anyós pedig gyalogorsón kócot font a kemence

a fenyők kfizött Hx és Ha a bukszusbokrok 
között

hcgyezgctő Jx J* öreg

T leveleketsötétben H,

Js fekete
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előtti kiságyon. (SHK 784.) — Amikor meglátta az ura subából kimeredő 
lábát, (. . .) azonnyomban lefordult az ablak mellőli székről. (SHK 790.) 
A határozói alaptagnak olykor akár egész bővítményrendszere is lehet:

(-) . . hogy ( . . .)  végigmenjen a sötétben fekete leveleket hegyezgető öreg 
fenyők és a bukszusbokrok között a hosszú köves udvaron át a lakásáig,.. . 
(HJ-T 58.) [Az ábrát lásd az előző oldalon!]

( ) . . . nemcsak azt éreztette meg vele, hogy az ura miért maradt el 
azzal a piroskockás kendőbe kötött kis csomaggal, . . . (HJ-T 64.) — Az 
öregember (. . .) végighaladt az egymásbanyüó és délnyugatra néző három 
helyiségen. (SzEK 203.) — . . .  valami gyáva reménykedéssel mégis 
engedett volna Rózsi könnyesen vigasztaló szavainak. . . (HJ-T 64,)

A határozó m int jelzős szerkezet bővítménye

Szerkezettagként a ' határozó leginkább jelzős szerkezet másodlagos 
bővítményeként szerepel. Rendszerint melléknévi igenévi vagy melléknévi 
jelző segítségével kapcsolódik a szerkezet alaptagjához. Ilyen helyzetben 
szinte minden fajta határozó előfordulhat.

a) Egy határozó a szerkezettag
1. helyhatározó:
( ) . . .  vitte valami édes érzés, az otthon maradt kis asszonyka, aki biztos 
az ablakon keresztül lesi, jön-e már. (SHK 788.) — . . .  a konyha sarkába 
támasztott gamós botot hóna alá vette és megindult a tanyavilág felé. 
(SHK 782.) — Lassú íveléssel már nyugat felé ereszkedett a nap. Akár 
egy éjjeli szállásra megtérő madár. (SzEK 200.) — . . .  az ő mozdulataival 
ölelte körű1 a szájából felszálló füstfelhőket,. . . (HJ-T 62.) — . . .  nem 
is vették volna jónéven tőle, ha az ő cicája nyávogott volna a tetőn, az 
ő kutyája ugatta volna meg a házban jövő-menő embereket. (HJ-T 59.)
— Csakhogy a győzelem örömtüzének fénye számunkra még távolról 
hunyorgó pislogás csupán. (VZÁL 123—124.) — Ugyanilyen taps 
köszönti az emelvényre lépő újabb szónokot. (VZÁL 123,) — Rendkívül 
pontosan jegyezték a dohányosoknál tapasztalt megbetegedéseket. (POB 
138.: 16.) — Az USA-ban a kisebb mélységben fekvő kőolaj tártál ékok 
nagyrészt már kimerültek.,. . (GF 77.) — . . .  arcunkhoz viszonyítva 
azonban a közöttük lévő különbség jelentéktelennek is mondható. 
(VZÁL 122.) — Pedig a hazai kapacitások kihasználása és a késztermék 
kiszállítása eredményesebb lenne, mint a nyersanyagnak külföldi piacon 
való értékesítése. (TVHÍR B -l: 14.) — A folyóba csúszott szekér tulajdo
nosa a hullámokban lelte halálát. (7 NAP, 1981. febr. 6.: 4.) — A fehér- 
templomi igazságszolgáltatás nagy könyebbségére van a törvényszék 
előtt ékeskedő aranyos kicsi park. (GE IH 60.) — Nyugat-Berlinben 
koszorúzási ünnepségek voltak azoknak az emlékére, akik a város nyugati 
szektorába való szökés közben vesztették életüket; (TVHÍR B-2: 10.)
— . . .  nem is beszélve a front másik vonaláról érkező lövedékek pusztí-
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tásáról. (MML, IK 136.) — . . .  az ég peremén összetorlódó felhőhegyeket 
nézte. (NI-L 228.)
2. időhatározó:
( )Idegen, megszokhatatlan nekik az örökké hajszás, loholó élet. (SzEK 
202.) — . . .  erre (. . .) az ecset hegemóniájának megszűnte óta eltelt idő 
figyelmen kívül hagyása késztet. . . (KI, 1465.: 20.) — . . .  akkor mindég 
olyan furcsa dolgok jutottak eszébe, amelyeket talán ez az örökké füstölgő, 
sóvárgó tekintetű emberke indított el benne,. . . (HJ-T 62.) — Nos, 
hát ő vezeti, mint mérnök, az újonnan épülő villanytelep fölszerelését 
(SzEK 201.) — Tagjait a július második felében tartott rendkívüli párt- 
kongresszuson válásztották meg. (TVHÍR A-2: 8.) -1- . . .  a szakszervezet 
lemondta keddre tervezett általános figyelmeztető sztrájkját. (7 NAP, 
1981. febr. 6.: 4.) — . . .  szerette a kövér lakatosnét, aki úgy hurcolta 
körül későn született gyermekét, mint valami csodát. (HK, IH 231.)
— Testemet átjárja a régen érzett szellő,. . . (HKR, IK 54.)

3. módhatározó:
( ) A .leszegett fejek némasága, a rideg csend, amely úgy tört rá (. . .), 
mint valami hirtelen támadt ítéletidő,. . .‘(HJ-T 64.) — . . .  kinyílt az 
ajtó, s egy titokzatosan mosolygó asszony kézen fogva bevezette a szobába. 
(NI-L 185.) — Mivel az így leolvasható benyomás, ( . . .)  nem is a való
ságot tükrözi. . . (VZÁL 121.) — Felkavarodott gyomrában a kiadós 
háztartási veszekedés nehezen csillapuló hullámzásával (VZÁL 118.)
— Könnyesen csillogó melegbama szeme fölött széles, egyenes tusvonalként 
húzódott szemöldöke.. . (SzEK 200.) — . . .  csak a kendője villant mind
untalan az üvegesen fehér téli világban s Vavra úr tekintetében. . . (HJ-T 
59.) — . . .  távolban, mint gyorsan közeledő sárga látomás, feltűnt a 
villamos,. . .  (SzKB, IK 205.) — . . .  Béla fölött egy gyorsan futó felhő 
árnyéka halad át. (NI-L 231.) — Szépen faragott, tölgyfa ajtaját (. . .) 
egy férfi nyitotta ki. (SzKB, IK 203.) — Inkább hirtelen lobbant ösztön
nek engedelmeskedem ekkor,.. .  (HKR, IK 56.) — . . .  nem látott ( .. .) 
a sötéttől, meg a sűrűn eső hótól. (SHK 788.) — . . .  egy hosszan rezgő 
dörrenés löki ki a legényt a ladik farából. (CsIT, IK 45.) — . . .  megállt 
a küszöbön, mint egy számontartó és sötéten figyelmeztető árnyék. 
(SzKB, IK 305.)

4. eszközhatározó:
( ) Szekeres Sándor lábára kötözte dróttal tákolt bocskorát,. . . (SHK
782.) — Hogy végre hírt kapok a fiamtól. Oroszországból vagy máshon
nan. Vagy valakivel küldött üzenetét. (SzEK 202.) — . . .  aki ezután 
azt fejtegeti, hogy megengedhetetlen különbözőségünk pucér arcunk által 
történő bűnős fitogtatása akkor is megbocsáthatatlan, ha. . . (VZÁL
122.) — Fehér nagyvonalas irkalapok csúsztak ki belőle, amiken rokkant, 
egymásba kapaszkodó, tintaceruzával nyál azott betűk tántorogtak. 
(SHK 783.) — Valójában a mindenki által viselt álarc felnagyított mása,. ..  
(VZÁL 120.) — . . .  szalonjai a finom fövennyel behintett fasorok,. . . 
(GE, IH 60.) — . . .  felhúzott térdekkel ült mellette, mindenféle könyvekkel
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és füzetekkel kitömött diáktáskáján. (NI-L 226.) — . . .  a zeneszó, amit 
úgy göngyölget a szél, mint könnyeivel telesírt keszkenőjét a parton. 
CsIT, IK 45.) — . . .  a madzaggal összekötött két nádsípot hasszorító 
öve mögé dugta. (GE, IH 61.) — . . .  átmenetileg, az általános választások 
kiírásáig egy, a fehér telepesek által is jóváhagyott kormány volt hatalmon. 
(7 NAP, 1981. jan. 23.: 4.)

5. fokhatározó:
( ) . . . az alig zsendült vetések fölött párás szomorúság terült szét,. . . 
(SzKB, IK 202.) — . . .  megvárták, amíg egymás után bejuthattak a 
félig homályos rendelőbe,. . . (HKIH 225.) — . . .  mialatt a sötét kapualj
ból egy gyengén megvilágított előcsarnokba lépnek,. . . (VZÁL 119.)
— De volt egy lány, egész különös, hosszúra nőtt, éles szemű lány,. . . 
(HK, IH 228.) — . . .  felesége pedig nagyon is megérdemelné, hogy 
csak másnap reggel és erősen illuminált állapotban láthassa viszont . . . 
(VZÁL 118—119.) — Porzács, a kórosan kövér dzsesszzongorista,. . . 
(HKR, IK 57.) — Több helyre benyitott már: mindenütt elviselhetet
lenül ismerős falak, asztalok, ugyanolyan elviselhetetlenül ismerős 
üldögélőkkel. (VZÁL 118.) — . . .  tárgyalt, ha úgy fordult a sor, a nagyon 
hátralékos lakókkal és a tanyai páciensekkel. (HK, IH 225.)
6. mértékhatározó:
( ) A kis ajtó mögötti fülke polcain hajszálra egyforma álarcok sorakoznak. 
(VZÁL 119.)
7. célhatározó:
( ) Se tűzrevaló, se píz, se krumpli, de még eladni való valami se. (SHK
783.) — Ugyanakkor figyelmébe ajánljuk a jogelmélet osztályvezetői 
állásának betöltésére hirdetett pályázatunkat,. . . (HULL 128.) — . . .  
az anyagi tartalékok létrehozására szolgáló pénzt . . . (TVHÍR B-2: 5.)
8. tekintethatározó:
( ) . . . tovább folytatódik a fegyveres harc a bánykincsekben gazdag 
(.. .) országot megszállva tartó fajüldözők ellen. (7 NAP, 1981, jan.
23.: 4.)

9. társhatározó:
( ) . .  . főképpen atyjával eltöltött pillanataira. (SzKB, IK 202.)
10. eredethatározó:
( ) . . . fehér vesszőből font asztalka mellett (. . .) egy nyúlánk fiatalasszony 
üldögélt . . . (SzEK 200.) — . . .  félrehúzva róla a fejkendőből rögtönzött 
függönyt,. . . (SHK 788.) — A többi négy energiahordozóból való energia- 
termelés állandóan növekszik,. . . (GF 73.) — . . .  a vízierőműből nyert 
villamos energia jóval olcsóbb, mint a hőerőműből nyert energia. (GF 
79.) -  A meteorológusok által el őre jelzett változékony idő . . . (TVHÍR 
A -l: 1.) — . . .  nemigen törődtek a város által kiküldött, náluk hivatalos- 
kodó orvosokkal, minden bizalmuk az öreg doktorban volt,.. . (HK,
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IH 225.) — . . .  az egyik rubrikába beírta a Bach-korszakból itt maradt 
hajdani postamester szegény elfonnyadt lányát is,. . .  (HK, IH 226.)
11. eredményhatározó:
A kormányosfülke oldalán három pirosra füstölt sonkát szaglász a szél. 
(CsIT, IK 44.) — . . .  kényelmes, tiszta, fehérre festett padok marasztal
ják az embert,. . . (GE, IH 60.) — Hosszú, széles, tágas udvar, a köze
pén zöldre festett galambdúc. . .  (HK, IH 226.) — A almafák közül 
odafehérlett Szitár ragyogóra meszelt uras háza. (JER 52.).
12. részeshatározó:
( ) . . . zárt ajtók mögötti megbeszélést tartottak Amszterdamban az 
amerikai repülésirányítóknak nyújtandó szélesebb körű támogatásról. 
(TVHÍR B -l: 9.)
13. állandó határozó:
( ) Pontosabban: ugyanannak a típusálarcnak férfi és női változatai, 
négy-öt, még gazdára nem talált példányban,. . . (VZÁL 119.) — A 
tüdőrák fél évsszázaddal ezelőtt még ritkaságszámba menő megbetegedés 
volt. (POB 138.: 16.) — Itt éreztem legelőször, hogy a távolság mennyire 
degradálja a világról szóló események érdekességét. (GEí IH 60.) — Az 
egészségügyi teendőkre illetékes tartományi igazgatási szerv (. ..) fi
gyelemmel kíséri... (VSzAT-HL 1982.) — . . .  amiken rokkant, egymásba 
kapaszkodó (. . .) betűk tántorogtak. (SHK 783.) .. A mindenben pontos 
amerikaiak azt is kimutatták,.. . (POB 138.: 16.) — . . . úgy pöccentik 
le magaszőtte, verejtéktől nyirkos kincseszsákjáról, mint egy odatévedt 
rovart. (HKR, IK 54.) — ( ) Az őszies időben ki így, ki úgy volt öltözve, 
ez a csoport úgy mutatott, mint ezek a hervadásnak indult szolőlevelek. 
(LE-EH 79.). — . . .  az oldalunkon zörgött a ládika, abba csuktuk a 
foglyul ejtett lepkéket,. . . (NI-L 59.)

b) Több különböző határozó szerepel szerkezettagként

1. a határozók közvetlenül kapcsolódnak a jelzőhöz:
( ) • • úgyhogy á háború utáni időszakban a szén végleg elvesztette 
az energetikában még nemrégen elfoglalt uralkodó szeredét. (GF 73.
— . . .  a ( .. .)  lengyelországi előkészületekről a napokban hazatért játékosok 
például nem utaznak el a tervezett rovinji előkészületekre. (MSz, 1980. 
jan. 30.: 19.) — . . .  az augusztus 2-án, a bolognai pályaudvaron elköve
tett merénylet után hosszú hónapokig nem hallatott magáról ( . . .)  a 
terrorszervezet. (7 NAP, 1981. jan. 23.: 4.) — Az egészségház vasárnap 
és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, ill. a Szerb Szocialista 
Köztársaság törvénnyel munkaszüneti napként meghatározott napjain 
sürgős beavatkozásokat és gyógyítás* folytonosságot köteles biztosítani 
(VSzAT-HL 1983.) — Vendéget hoztam — mondta a teraszra lépve, 
várakozóan reájuk tekmtő feleségének. (SzEK 201.)
2. Az egyik határozó vonzatot alkot a jelzőként szereplő igenév alapigé
jével, a másik határozó ehhez a vonzatszerű alakulathoz kapcsolódik:
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( ) Mint ismeretes, a tavaly tavasszal függetlenné vált országban (új 
nevén Zimbabwe) átmenetileg, az általános választások kiírásáig . . . 
(7 NAP, 1981. jan. 23.: 4.)

H í országban

J  vált

H4 tavaly H3 tavasszal H2 függetlenné (eredményhat

(összekapcsolt határozók)

( ) Indítványozta, hogy az értekezleten elfogadasra kerülő akcióprogram 
megvalósításának irányítását egy olyan nemzetközi és kormányközi 
testületre bízza, amely az ENSz keretében végezne feladatát. (TVHÍR 
B -l: 3.) — Mezítláb, kalap nélkül, a nap által barnára sütött meztelen 
karokkal és mellel járt,. . . (GE, IH 61.)
3. Két határozó kapcsolódik egy vonzatszerű alakulathoz:
(—) . . . nem tartja kielégítőnek az amerikai repülőtereken újonnan munká
ba állított személyzet képzettségét. (TVHlR A-2: 15.)

T képzettségét

G  személyzet

az amerikai J t



4. A határozók egyike kettős határozó:
(—) . . .  akkor láttam, hogy a jelenlévők soraiban ott ült az olajtól tetőtől 
talpig maszatos sofőr is. (LE-EH 83.)

sofőr

J maszatos

az olajtól tetőtől talpig

5. A szerkezet alaptagjához két, határozóval bővített jelző kapcsolódik: 
(—) De az ismeretlen mereven kifejezéstelen és ártatlanul rózsaszínű 
álarcban bukkan fel újra. (VZÁL 119.)

> álarcban

kifejezéstelen Ji

mereven H í

rózsaszínű

H , ártatlanul

Olyan eset előfordul, hogy a határozó tárggyal együtt szerepel jelzős 
szerkezet bővítményeként: (—) A kórházi ellátást nyújtó egészségügyi 
szervezet a személyt kórházi gyógykezelésre utaló orvosnak köteles lehetővé 
tenni, hogy ..  . (VSzAT—HL 1983.)

H l orvosnak

i utaló

a személyt H, gyógykezelésre

\  kórházi
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Jelzői értékű hátravetett határozók

A jelzői értékű hátravetett határozó a jelzős szerkezet bővítményeként 
szereplő határozótól eltérően közvetlenül kapcsolódik a névszói alaptaghoz. 
Ez a viszony azonban jóval lazább az összetett jelzős szerkezetben tapasztal
hatnál. A magyar nyelv rendszeie, szelleme nehezen fogadja be ezt az idegen 
szerkesztésmódot. Elszigetelten (címekben) megállja ugyan a helyét, mondatba 
ágyazva azonban különféle problémákat okoz. Stiláris szempontból azért 
kifogásolható, mert fellazítja a mondat szerkezetét. Szemantikailag az a 
gyengéje, hogy könnyen félreértést idézhet elő. Mivel a névszó után (gyakran 
tőle el is távolodva) álló határozónak nem mindig lehet felismerni szerkezettag- 
mivoltát, hajlamosak vagyunk arra, hogy mondatfunkciós részt lássunk 
benne, és az állítmányhoz kapcsoljuk: ez aztán jelentésváltozáshoz vezet.

A szerkezet alaptagja lehet állítmány, alany, tárgy és határozó. A határo
zós alaptagú szerkezetek egy része összekapcsolt állapothatározóként funkcio
nál a mondatban (vö. az összekapcsolt határozókról szóló résszel!).

I. A jelzői értékű hátravetett határozó közvetlenül a névszói alaptag után 
áll

a) a szerkezet alaptagja állítmány:

A sztrájk, amely a megfigyelők szerint a Reagan-kormányzat első igazi 
nagyobb erőpróbája a szakszervezetekkel, sok ország légikikötőjében 
valóságos torlódást okozott. (TVHÍR A -l: 7.) — Ennél biztosan te le
szel az úr a házban. (HJ-T 63.)

b) a szerkezet alaptagja alany:
( ) Fütyülök rá, érti, hogy mi a véleménye a képességeimről! (HULL 126.)
— A leves a tűzhelyen bebőrösödött színnel árasztotta magából a bele
dobott pár szem ínycsiklandó köménymag szagát. (SHK 788.) — Hát 
ahogy odaérnek, egy rovástalan mezei kútra bukkannak, ami majdnem 
tele volt hóval, csak egyik oldalán volt egy kis rés, a kiszáradt fenékig, 
(SHK 790.)
c) a szerkezet alaptagja tárgy:
( ) Körülményes dolog lett volna részletesen elmesélni a mesternek 
helyzetét a házban, viszonyát a lakókhoz,. . . (HJ-T 59.) — . . .  he- 
gyesbajszú házmester jött ki hajnalonként (. . .) tisztántartani a házat, 
s a hosszú járdát az utcán. (HJ-T 58.) — . . .  a légiforgalom és az utasok 
biztonságáért egyelőre lemondja gépei indítását az Egyesült Államokba. 
(TVHÍR A-2: 15.) — . . .  a római repülőtér személyzete szintén lemondta 
a gépek indítását az Egyesült Államokba (TVHÍR A -l: 7.) — Az asszony
ka sírni tudott volna, amint látta az ura küszködését a hóban. . .  (SHK
782.) — Nem is hallotta az erős kopogtatást az ajtón, amit háromszor 
is megismételt valaki. (SHK 783.) — A teheráni rádió közölte, hogy 
Irán kész megszervezni az iszlám küldöttség látogatását a. hadszíntérre. 
(MSz, 1981. jan. 24.: 1.) — Az egészségügyi teendőkre illetékes tartomá
nyi igazgatási szerv (. ..) figyelemmel kíséri q fertőző betegségek megjele
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nését a tartományban. . (VSzAT-HL 1982.) — . . .  nagymértékben 
támogatja a szocializmus terjedését a világon. (GF 54.)

d) a szerkezet alaptagja határozó:
( ) . . . kérdezte Csilla áhítatosan, de valami nyugtalan rezgéssel a hang
jában (NI-L 226.) — Tavasszal a virágoskertben gyomlál gatott, télen 
a havat lapátolta piros kendővel a fején, magasszárú cipővel a lábán . . . 
(HJ-T 59.) — Magas tiszt, aranykeretes szemüveggel, kezében papírlap. . . 
(HKR, IK 55.)
II. A jelzői értékű hátravetett határozót egy vagy több jelző választja el 

a névszói alaptagtól
a) a szerkezet alaptagja alany: .
( ) . . .  a szén részvétele a világ egész energiatermelésébe * álladóan 
csökken. (GF 73.) — A takarékosság érdekében tilos a klímaberendezések 
bekapcsolása az irodákban és a közintézmények helyiségeiben. (TVHÍR 
B-2: 18.) — Akkoriban volt néhány nevezetes beszéde a tartomány 
öntözőcsatomáinak elhanyagoltsága ügyében,. . . (HULL 122.) — 
Namíbiában tovább folytatódik a fegyveres harc a bányakincsekben 
gazdag, túlnyomórészt sivatagi országot megszállva tartó fajüldözők ellen. 
(7 NAP, 1981. jan. 23.: 4.) — Semmi sem jutott eszébe. A hosszú beszél
getések se egy-egy nevezetes por előtt,. . . (HULL 124.) — Mindez csak 
részét képezi azoknak az intézkedéseknek, amelyek célja a káros jelen
ségek ( . . . )  kiiktatása a Macedón Szocialista Köztársaságban albán tan
nyelven folyó oktató-nevelő tevékenységből. (KOMM, 1981. júl. 24.:
5.) — Az amerikai kormányzat döntése a neutronbomba gyártásának 
megkezdéséről. . . (TVHÍR A-1:4.) — Waldmann tanár úr, a magyar 
és német nyelv és irodalom professzora lakóhelyem „magyar királyi“ állami 
főgimnáziumában,. . . (HKR, IK 57.) — Kormányunk jegyzéke külön 
kiemeli, hogy a belga kormány toleráns magatartása a jugoszlávellenes 
terrorcselekmények iránt a nemzetközi jog alapvető normáinak a megsze
gése. (TVHÍR A-2:7.) — Az USA azzal vádolta a Szovjetuniót, hogy 
a szocialista forradalmak fő mozgatója az egyes országokban,. . . (GF 
54.) — Másik fontos feladatunk a szocialista önigazgatás politikai rend
szerének továbbfejlesztése, valamint a KSz-tagság aktív részvétele a 
Jugoszláv Kommunista Szövetség X I. kongresszusa előkészületeiben. (INF, 
381.: 2.)
b) a szerkezet alaptagja tárgy:
( ) A termesztést egyes véleményeknél teljes mértékben gépesítettük, 
és mint ilyennek biztosítania kellene a nagyobb termelékenységet. (TÁJ, 
46.: 8.) — Ott lehetett megtudni az újdonságokat ( .. .) ,  Agónak, a híres 
fiskálisnak valamelyik heves és dühös kirohanását a hatalmas rokon ellen. 
(HK, IK 224.) — Intenzívebbé kell tenni a munka és az eszközök jöve
delmi viszonyokon való társítását a munka anyagi alapjának szilárdítása 
útján. (INF, 534.: 3.)



c) a szerkezet alaptagja határozó:
( ) . . .  ez elég rövid idő, tekintettel a feladatok sokaságára. . . (TVHÍR 
B-2: 16.) — . . .  az e díjtétel szerinti szolgáltatási díj utáni külön adó 
csak a 10.000 —15.000 dináron felüli értékre meghatározott egységes 
váltóűrlap használatával fizetendő, tekintet nélkül a váltóhitel összegére. 
(VSzAT-HL 1980.) — . . .  különös tekintettel a nemrégi', rendkívüli 
pártkongresszuson hozott határozatokra. (TVHÍR A-l: 3.) — Elismerően 
szóltak az új-zélandi bankok szerepéről stabilizációs programunk pánzügyi 
támogatásában. (MSz, 1981. jan. 24.: 3.) — . . .  mintha (. . .) csak egy-egy 
pillanatra figyelne oda, csakis udvariasságból, Benedek szavaira a kánikula 
keserveiről. (HULL 123.) — . . .  beszélget (vele) a beiratkozásról a kö
zépfokúszakirányú oktatás tagozataira. (TVHÍR B-2: 3.) — . . .  mi köze 
van Csabainak Mlakáné halálához, a háború vége felé. (HULL 132.)
Néha összetett jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet is előfordul. 

Az alábbi mondatban egy jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet alá 
van rendelve egy másiknak. Az alárendelt szerkezetnek emellett halmozottak 
a JHH-i:

(—) Az el nem kötelezett országok miniszteri értekezlete várhatóan 
értékelni fogja a jelenlegi nemzetközi politikai helyzetet, különös tekintettel 
a mozgalom és az elnemkötelezettség politikájának erősödésére a háborús veszély 
megszüntetésében és a világbéke és biztonság fokozásában. (MSz, 1981. jan.
24.: 1.)
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REZIME

Problemi adverbijalnih sintagm i 
u mađartfkom jeziku u Vojvodini

U ovoj studiji autor proučava nezavisne (ili višečlane), zatim višestruke i povezane 
adverbijalne sintagme, adverbijalne apozicije, priloške odredbe glagola sa prefiksom, struk- 
ture sa glagolskim prilogom, priloške odredbe kao osnove ili determinanti atributivnih 
sintagmi, te priloske odredbe u padeznim konstrukcijama. Analiziraju se tekstovi iz knji- 
ževnih dela, publicistike, službenih izdanja i emisija televizije. Posebna pažnja se poklanja 
problemima povezanih adverbijalnih sintagmi. Óva kategorija je dosta heterogena. Vrste 
kője spadaju u nju (povezani adverbi od konstrukcija sličnim apozicijskim, povezani ad- 
verbi za označavanje stanja, odnosni povezani adverbi) dobijaju različita tumačenja u 
stručnoj literaturi. Autor razjašnjava neka pitanja u vezi tih sintagmi, i nudi neka rešenja 
u pogledu klasifikacije.





III.





73

HATÁROZOTTSÁGOT, ILL. HATÁROZATLANSÁGOT 
KIFEJEZŐ NYELVI ELEMEK MONDATTANI SZEREPE 

A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR N'YELVBEN

B E V E Z E T É S

A nyelvi közlés folyamán bizonyos tudattartalmat megfelelő riyelvi 
formába öntve továbbítunk a hallgató (olvasó) felé. Ez a tevékenység rend
szerint meghatározott céllal, szándékkal történik. A beszélő szándéka lehet, 
hogy a hallgató valamiről tudomást szerezzen, hogy ő tudjon meg valamit 
a hallgatótól, hogy a hallgató vele együtt érezzen, tudomásul vegye érzését, 
vagy pedig igazodjon is hozzá, valamint hogy a hallgatót tettre, cselekvésre 
késztesse. Mondatainkban mindig jelen van valamilyen illokutív mozzanat. 
Ezek a mozzanatok minden nyelvben kifejezésre jutnak, az emberi közösségek 
mindegyikében lehetőség van a kijelentés, a kérdés, a felkiáltás, az óhajtás és a 
felszólítás nyelvi eszközökkel való kifejezésére. '

Szándékának mondatok segítségével való érvényesítése során a beszélő 
számos esetben arra kényszerül, hogy ismereteivel és hangulatával összhang
ban vagy a közlésmódnak megfelelően több-kevesebb határozottsággal szól
jon bizonyos dolgokról. Az egye? tudattartalmak határozottságának vagy 
határozatlanságának a kifejezésére különféle nyelvi eszközök használhatók 
fel: formaszók, névmások, számnevek, határozószók, melléknevek, igeragok 
stb. Az esztköztár nyelvenként eltérő, és a nyelvi eszközök felhasználásának 
a módja sem azonos minden nyelvben. A magyar nyelven beszélőknek vi
szonylag sokféle lehetőségük van a határozottság és a határozatlanság kife
jezésére.

A jelentés vizsgálatában abból az elvből kell kiindulnunk, hogy a kisebb 
nyelvi egységek (morféma, szó) jelentése nem függetleníthető teljesen a nagyobb 
nyelvi egységek (mondat, szöveg) jelentésétől. Hasonló elvek szerint alkotta 
meg jelentéstanát Károly Sándor. A jelentést a kommunikációs folyamat 
szerves részének tekinti. Noha eredetileg a szintaxis felől közeledett a sze- 
ríiantika felé, a szemantikát tartja elsődlegesnek, nála a mondatgenerálásban 
a szemantika a kiindulópont. Azt vizsgálja a kommunikációs folyamatban, 
hogy a szemantikai tartalmak milyen szintaktikai és grammatikai eszközökkel 
jutnak kifejezésre.

A határozottság és a határozatlanság kérdéskörét nem lehet a nagyobb 
nyelvi egységek megkerülésével tanulmányozni. Éppen a mondatban és a
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szövegben való funkcionálásuk látszik a legmegfelelőbbnek a határozottságot, 
ili. határozatlanságot kifejező nyelvi elemek vizsgálatára. Egyes kutatók 
(pl Vater) a főnévi csoportban Iqvő determináns szerepének tisztázására 
korlátozzák e .téren való vizsgálódásaikat. A nyelvi elengek meghatározó sze
repe a mondat és a szöveg egyéb részeiben is megnyilvánul.

A határozottságot, ill. határozatlanságot kifejező nyelvi elemek igen 
fontos szerepet töltenek be a mondategészen belüli mondategységek, vala
mint az egymást követő mondategészek összetartozásának biztosításában. 
Deiktikus funkciójuk explicit koherenciát tesz lehetővé. A mondattani kohe
renciának ez a legerősebb formája. Dobrenov M. implicit és inherens ko
herenciáról is beszél. Az implicit koherencia esetében rejtve vannak az össze
tartozásra utaló elemek, az adott beszédhelyzet többé-kevésbé fölöslegessé 
teszi jelenlétüket. Ilyenkor erősebb kapcsolat van a közlés és a pragmatikai 
helyzet között, mint az explicit koherenciánál. Az inherens koherencia utaló 
elemek nélkül és a helyzettől függetlenül fennálló kapcsolatot képvisel, a 
szövegnek gondolati folytonossága van, logikusan egymást követő, azonos 
témakörre vonatkozó mondatok alkotják.

A nyelvi jelek önmagukban nem is lehetnek határozottak vagy határo
zatlanok, mivel csupán eszközei ennek a szemantikai fogalompárnak. Dobre
nov M. szerint a határozottság és a határozatlanság mint jelentéskategória 
a kommunikáció során jön létre, a hallgató dolga, hogy eldöntse, a beszélő 
határozott vagy határozatlan dologra gondolt-e (Dobrenov 1983.: 166—167.). 
Ez a felfogás összhangban van Károly Sándornak a jelkapcsolatokról vallott 
nézeteivel. Szerinte a jelkapcsolatok voltaképpen fogalmak kapcsolatai, rend
szerük logikai-szemantikai bázist alkot. A logikai-szemantikai bázis hasonló 
jellegű fogalom, mint a generatív nyelvszemléletben a mélyszerkezet. Ez nem 
más, mint a nyelv fogalmi bázisa, és egyfajta metanyelv is. A logikai-sze
mantikai bázis univerzális kategóriákból álló rendszer, amely azoktól a szin
taktikai formáktól függetlenül is létezik, amelyekben a fogalmakat hordozó 
jelek megjelennék. A szintaktikai realizációk a logikai-szemantikai viszonyok 
variánsaiként értelmezhetők (vö. Károly S. 1970. 96—100.).

Mi nem értünk egyet teljes mértékben azzal a véleménnyel, amely a lo
gikai-szemantikai viszonyokat a szintaktikai formákkal szemben előtérbe 
helyezi, mivel szerintünk a kommunikáció szempontjából a forma ugyanúgy 
fontos, mint a tartalom. Végeredményben mindkettő a beszédfunkciónak 
van alárendelve, vagyis annak a mozzanatnak, amiért egy bizonyos tartalmat 
egy bizonyos formában közlünk.

Ennek a munkának az a célja/hogy a magyar nyelv határozottságot, ill. 
határozatlanságot kifejező elemeinek mondattani szerepére világítson rá a 
jugoszláviai magyar nyelvhasználatból vett szövegek alapján. A példaanyagot 
jugoszláviai magyar sajtótermékekből, irodalmi alkotásokból, televízóműsorok- 
ból stb. merítjük. Foglalkozunk a mutató névmásokkal, a határozatlan és 
általános névmásokkal, a névmási határozószókkal, a számnevekkel, a néve
lőkkel, valamint a tárgyas igeragozással. Mondattani szerepük vizsgálatát 
megelőzően lexikai és morfológiai sajátságaikat is számba vesszük.
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Lexikai és morfológiai áttekintés

A nyelvi jel és a jel tárgya között a jelentés hozza létre a kapcsolatot, de 
a jelentés nem azonos a jel használati szabályával. A nyelvi jel egyik alkotó 
tényezője a név. Nemcsak egy vagy több tapasztalati vagy gondolatban meg
alkotott fogalom jele, hanem a valamire való vonatkozásnak, az általános 
használatból eredő érzelmi velejárónak és a felhasználását szabályozó törvé
nyeknek a kifejezője is.

A név és a tartalom kapcsolata általában nem valóságos, illetőleg szük
ségszerű, hanem formális, vagyis önkényes; megegyezésen, hagyományon 
stb. alapszik. Egyes szavak esetében kivételesen nem önkényes a név és a 
tartalom összefüggése, a hangalak már önmagában is sejteti a tartalmat. 
Elsősorban a hangutánzó szavak tartoznak közéjük. Nyelvünkben például a 
mély és a magas magánhangzók szembenállásának is bizonyos jelentésel
különítő szerepe van. Néhány szavunknak mély és magas hangrendű alak- 
változata között fokozati, intenzitásbeli különbség van. A mutató névmások 
és a névmási határozószók esetében a magas hangrendű alakok a mély hang- 
rendüekhez viszonyítva kisebb távolságot, ill. eltérést fejeznek ki (ez, az, ilyen, 
olyan, enilyi, annyi; itt, ott, ide, oda, erre, arra, ekkor, akkor, így, ügy stb.).

A névmás más névszót helyettesít, de önmagában nem fejez ki dolgot, 
tulajdonságot vagy mennyiséget, mint a főnév, a melléknév vagy a számnév. 
Kötetlen szótári jelentése csak általános vonatkozású, határozott tartalmat 
csak a beszédben való alkalmi használata során kap, rámutatással vagy rávo- 
natkoztatással átveszi valamely főnév, melléknév vagy számnév jelentését.

A mutató névmással dologra, tulajdonságra vagy mennyiségre lehet 
utalni. Egyszerűen rámutató értékű az ez, az, ilyen, olyan, ennyi, annyi, 
nyomatékos rámutatást fejez ki az emez, amaz, emiiyen, amolyan, emennyi, 
amannyi, azonosító értelmű az ugyanez, ugyanaz, az ugyanilyen, ugyanolyan, 
az ugyanennyi, ugyanannyi. Ezek a névmások személyre is vonatkozhatnak. 
Egyes mutató névmások a fajtára utalnak (ilyes, olyas, efféle/afféle, ilyenféle, 
olyanféle, ilyesféle, olyasféle, ilyesmi, olyasmi), mások nagyságra, méretre 
(ekkora,, akkora, ugyanekkora, ugyanakkora).

A mutató névmások ragos formában is élnek: ezt, azt, ezen, azon, erre, 
arra, ebben, abban, ehhez, ahhoz, ennek, annak, ilyent, olyant, ilyennel, 
olyannal, ennyit, annyit, ennyivel, annyival, ennyiből, annyiból stb. Számos 
ragos, ill. névutós mutató névmás határozószóvá vált: ekkor, akkor, ezétt, 
azért, ezalatt, azalatt, ezáltal, azáltal, ezelőtt, azelőtt, ezennel, azonnal, ezután, 
azután, ilyenkor, olyankor, ilyenképpen, olyanképpen stb. Hatántéószóként 
a ragos, ill. névutós mutató névmásnak nem ugyanaz a jelentése, mint amikor 
megmarad eredeti szófaji csoportjában. Például: ezért (műt. hsz) — 1. 
emiatt, 2. evégett; ezért (műt névm) =  ellenében (Ezért a bélyegért hármat 
adok cserébe); ezalatt (műt hsz) =  ez idő alatt (ennek az eseménynek, tör
ténésnek az idején); ez alatt (műt névm) =  valami alatt (Ez alatt a fa alatt van 
a kosár).

A határozatlan és az általános névmások jelentéstartalma szoros kapcso
latban van egymással, nehezen lehet őket elkülöníteni. Mindazok a szavak,



76

amelyek általános vonatkozásban főnevet, melléknevet vagy számnevet he
lyettesítenek, egyúttal határozatlan jelentéstartálmúak is.

A tulajdonképpeni határozatlan névmás olyan élőlény, tárgy, dolog, 
jeíenség, tulajdonság, mennyiség nevét is helyettesíti, amelyet pontosabban 
nem tudunk vagy nem akarunk megnevezni. Személyre vonatkozik a valaki, 
tárgyra, dologra, jelenségre a valami, a többi egyaránt vonatkozhat személyre, 
tárgyra, dologra, jelenségre, sőt tulajdonságra vagy mennyiségre is: valamelyik, 
némeiyik, egyik, másik, más; valamilyen, valamiféle, némely, némi, néhány, 
egynéhány, egypár, valamennyi, valahány stb.

Az általános névmás vonatkozhat minden élőlényre, tárgyra v. dologra, 
illetőleg tulajdonságukra vagy mennyiségükre. Megengedő értelmű az akárki, 
akármi, bárki, bármi; akármelyik, akármilyen, akármiféle, bármelyik, bár
milyen, bármiféle; akármennyi, akárhány, akárhányadik, bármennyi stb. 
összefoglaló értelmű a mindenki, mindegyik, mind, minden, mindnyájan, 
mindez, mindaz, valamennyi, valahány stb. Tagadó-kizáró értelmű a senki, 
semmi, semmilyen, semekkora, semmiféle, semennyi, sehány stb. Egyedüli 
osztó értelemárnyalatú a ki-ki névmás.

A határozatlan és az általános névmások rendszerint vehetnek fel vi
szonyragokat: egyiket, némelyiket, valamennyit, mindent, senkit, semmit, 
valamiről, néhánnyal, akárkitől, bármire, semmivel, mindenben, mindnek stb.

A névmási határozószók közül most a mutató és a határozatlan értel
műek érdekelnek bennünket, A mutató értelmű névmási határozószók ha
sonlóak, miijt a mutató névmások. Helyviszonyt fejez ki az itt, ott, emitt, amott, 
ugyanitt, ugyanott (hol?), az innen, onnan, eminnen, amonnan, ugyaninnen, 
ugyanonnan (honnan?), az ide, oda, emide, amoda, ugyanide, ugyanoda 
(hova?); időviszonyt az ekkor, akkor, ugyanekkor, ugyanakkor, eddig, addig, 
ezután, azután; egyéb (módféle és állapotféle) határozói körülményre jutái 
az így,' úgy, emígy, amúgy, ugyanígy, ugyanúgy, ekképp(en), akképp(en) stb.

A névmásokhoz hasonlóan határozatlan és általános névmási határozó
szók is vannak a magyar nyelvben. Helyviszonyt fejez ki a valahol, akárhol, 
bárhol, mindenhol, mindenütt, sehol, néhol (hol?) valahonnan, akárhonnan, 
bárhonnan, mindenhonnan, mindenünnen, sehonnan (honnan?), valahova, 
akárhova, bárhova, mindenhova, mindenüvé, sehova (hova?); időviszonyt 
a valaha, valamikor, akármikor, bármikor, mindig, mindenkor, soha, semmikor; 
m^dféle és állapotféle határozói körülményre vonatkozik a valahogyan, va
lamiképpen, akárhogyan, bárhogyan, bármim, mindenképpen, sehogyan stb.

A névmási határozószókhoz általában nem járulnak viszonyragok, mint 
ahogy a valóságos határozószókhoz sem, mivel már önmagukban is valamilyen 
határozói viszonyjelentést fejeznek ki (nagy részük éppen viszonyragos név
másból keletkezett). Némelyikük kivételesen fokjelet vehet fel: odíább, arrább 
stb.

A számneveknek alapvető sajátságuk a határozottság, ill. a határozatlan
ság. A tőszámnevek, a sorszámnevek és a törtszámnevek pontosan meghatá
rozott, megszámlálható mennyiséget vagy sorrendi helyet jelentenek. A tő
számnevek (e^y, kettő, három stb.) és a törtszámnevek (harmad, negyed, 
ötöd stb) néha nem a mennyiséget fejezik ki, hanem magát a dolgot, tehát
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főnévként viselkednek. A sorszártinevek (első, második, harmadik stb.) kö
zeli rokonságban vannak a melléknevekkel, különösen azokkal, amelyek 
helyzetre utalnak (alsó, felső, hátsó, utolsó stb.).

A határozatlan számnevek csupán hozzávetőlegesen, ■ nagyjából jelölik 
meg a mehnyiséget, ugyanis a beszélő nem mindig tudja vagy akarja egészen 
pontosan megnevezni a számot: sok (nagy vagy a kelleténél nagyobb mennyi
ségű, számú; hosszú tartalmú vagy gyakori; nagymértékű), kevés (csekély 
számú, kis mennyiségű; rövid idő; a megszokottnál vagy a szükségesnél 
kisebb mennyiségű; kisebb mérvű, fokú), égy pár (ugyanabból néhány), 
tömérdek (töméntelen, rendkívül sok stb. A számos, számtalan, rengeteg, 
elég melléknévként is felfogható.

A számnevek felvehetnek bizonyos viszonyragokat. A tőszámnev -szór,
-szer, -szőr ragos alakja szorzó számnevet eredményez, -nként v. -val, -vei 
ragos alakja pedig osztó számnevet (egyes nyelvekben külön szófaji alosztály
nak számítanak): egyszer, háromszor, ötször; egyenként, százával stb. A ha
tározatlan számneveknek egyes ragos változatai határozószerű jelentést hor
doznak: sokban (nagymértékben, több szempontból), sokkal (jóval nagyobb 
mértékben), kevésben (kevés tekintetben) stb., mások viszont főnévit: sokan 
(sok személy), sokat (sok pénz, anyagi érték), sokak (számos ember), kevesen 
(kevés személy) stb. A sokára, sokáig, kevésbé stb. határozószónak tekinthető.

A sok és a keyés fokozható is: több, legtöbb; kevesebb, legkevesebb.
A névelő az utána következő főnév jelentéstartalmának határozottságára 

vagy határozatlanságára mutat rá. Sajátos fajtája a viszonyszóknak, hiszen 
elsődlegesen nem fejez ki mondattani összefüggéseket. A határozott névelő 
(a, az) a főnév jelentéstartalmát általános vagy egyedi értelemben szembe
állítja minden más hasonló dologgal. A magyar határozott névelő az az mutató 
névmásból fejlődött ki, a régi magyar nyelvben nem volt meg (mint ahogy a 
latinban, vagy a szerbhorvátban sincs). A határozatlan névelő (egy) a főnév 
jelentéstartalmát egyedi értelemben szembeállítja a többi azonos élőlénnyel 
vagy dologgal, de nem határozza meg pontosan az egyedet. A nyomatékét 
veszten egy számnévből keletkezett, jelentése („egynémely, egyvalamely, egy 
bizonyos, valamiféle") azonban inkább a határozatlan névmási jelentéssel 
rokonítható.

A magyar névelő ragozhatadan, mivel jelentéstani természete szerint 
nem lehet önálló mondatrészi szerepe, önállótlanságának megfelelően rend
szerint hangsúlytalan is.

A tárgyas igeragozás a magyar nyelv sajátossága. Ezt a ragozási formát 
nem az ige tranzitív jellege, és nem is a tárgyi bővítmény megléte .követeli 
meg, hanem a tárgy személye, ill. határozottsága vagy határozatlansága szab
ja meg. A tárgyas ragozás a tárgyas személyragokkal szerkesztett igealakok 
rendszere. Ennek a ragozásnak egyik típusában nem teljes a paradigmák 
rendszere, csupán egy egyes szám első személyű alak van, ez második szemé- 
lyű tárgyra utal.'Ragja a -lak, -lek, ill. az -alak, -elek: látlak, védetek; láttalak, 
védtelek; látni foglak, védeni foglak; látnálak, védnélek; láttalak volna, védte
lek volna; lássalak, véd jelek.

A tárgyas igeragozás másik típusában teljes a ragozási sor, az igealakok 
határozott harmadik személyű tárgyra mutatnak. Aszemélyragok a következők:
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-m; -d; -ja, -i, -a, -e, 0 (egyes szám); -juk, jük, -uk, -ük, -k; -játok, -itek, 
-átok, -étek, -tok, -tek; -ják, -ik, -ák, -ék, -k (többes szám): láttom, látod, 
látja; védem, véded, védi; látjuk, látjátok, látják; védjük, véditek, védik; lát
tam, láttad, látta; védtem, védted, védte; láttuk, láttátok, látták;; védtük, 
védtétek, védték stb.

Funkcionális elemzés

A határozottságot, ill. határozatlanságot kifejező nyelvi elemek elsősor
ban mondatban, konkrét szövegkörnyezetben fukcionálnak. Ezt a logikai
szemantikai kategóriát nagyban befolyásolja a beszédhelyzet, a szöveg tar
talma, valamint a beszélő szándéka és tájékozottsága.

Dobrenov M. kutatásai szerint a határozottság és a határozatlanság közötti 
alapvető különbség a kvantifikáció típusában van. A határozott leírásban min
dig egész halmazról van szó, ezért nem szükségszerű a kvantifikátor kitétele, 
itt determinánssal történik a viszonyjelölés, például annak a megjelölése, 
hogy egy személy, tárgy v. dolog ismert, illetve hogy a beszélőhöz viszonyítva 
térben, időben módban stb. közelebb vagy távolabb van. A határozatlan 
leírásában a halmaz még kialakulóban van, ezért utalni kell a méreteire, sőt 
egyáltalán a létezésére. A halmaz nagysága attól függ, hogyan történik a kvan- 
tifikálás, kapunk-e tájékoztatást arról, hogy a halmaz nagyobb-e vagy kisebb 
a szokásosnál vagy a várhatónál, vajon egynemű, azonos elemekből áll-e, vagy 
pedig egymástól elütő, különböző részekből stb. A fajtára, a nemre vonatkozó 
leírásokban mindig a teljes osztály szerepel, arra való tekintet nélkül, hogy egyet
len egyed képviseli-e, illetve a determináns mint egészre utal-e rá. (vö. Dob
renov 1983:275.)

A határozottság és a határozatlanság a referencia típusában is eltér egy
mástól, vagyis különböző bennük a jélnek v. jelsorozatnak a jelrendszeren 
kívüli valóságra való vonatkoztatása. A határozott leírásban mindig maga az 
egyedi referens, jeltárgy van megnevezve, a határozatlan leírásban viszont 
csak annak az osztálynak az azonosítására van lehetőség, amelyhez az egyed 
tartozik. A határozatlan leírásnak van egy különleges változata is, amelyben 
a kommunikáció résztvevői tudják, hogy az aktualizált halmaz mögött nem 
tetszőleges jeltárgy van, hanem különleges (uo. 276).

A határozottság és a határozatlanság mondattani szerepének tanulmányo
zásában feltétlenül figyelmet kell fordítani a közlés és a megértés lélektani fo
lyamatának összefüggéseire, a tudati tartalom és a nyelvi megformálás vi
szonyának tisztázására. Hadrovics L. szerint „ahhoz, hogy értelmes (azaz 
a hallgató számára érthető) közlést nyerjünk, nem szükséges, hogy egész 
tudati tartalmunkat nyelvileg kifejezzük". (Hadrovics 30.). Az egész tudati 
tartalom nyelvileg való kifejezése néha teljesen lehetetlen is, néha viszont 
szükségtelen. A nyelvi megformálás pszichikai mechanizmusához hozzá
tartozik, hogy csak a megértéshez szükséges minimumot visszük bele köz
lésünkbe. A többi megmarad tudati-tartaléknak. A ki nem mondott tudati 
elemek is részt vesznek a közlés nyelvi megformálásában mint folyamatban. 
„Amit ki nem mondunk, az éppen olyan aktívan formálja a közlést, mint az,
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amit kimondunk” (Hadrovics 31.). Egyébként a tudati tartalék egyes elemei 
utólag is beilleszthetők a közlésbe, ha a beszédhelyzet, a beszélő szándéka, 
az érthetőség szempontja megkívánja.

A tudati tartalom már vagy megvan a beszélőben korábbról, vagy pedig 
a beszélés pillanatában szerzi meg közvetlen érzékeléssel. Nem azonosít
hatjuk tehát a tudati tartalmat a beszédhelyzettel, mivel bizonyos vonatko
zásaiban több is nála, másokban viszont kevesebb. A beszédhelyzet annyiban 
több a tudati tartalomnál, hogy olyan mozzanatai is lehetnek, amelyerői a 
beszélőnek esetleg hiányos vagy bizonytalan ismeretei vannak. A beszéd
helyzet a beszélő tudati tartalmától függetlenül is hatással lehet a kommuni
kációra, állásfoglalásra késztetheti a beszélőt olyankor is, amikor ítéletét 
nem tudja kellően megalapozni. Ebben az esetben a közlés határozottsága 
nem annyira a beszélő szándékán múlik, mint a rajta kívül álló tényezőkön. 
Pl. A beszélő és a hallgató egy helyiségben tartózkodik. Egyszercsak kopp- 
gás hallatszik. Mivel látogatót nem vár, a beszélő egészen határozatlanul kény
telen a közlést megfogalmazni: Valaki jött. Miután ajtót nyit, megállapítja, 
hogy ismeretlen személy kopogott. Beszól társának a helyiségbe: Egy ember 
van itt. Társának nem egészen ismeretlen az illető, ezért bizonyos fokú hatá
rozottsággal közölheti: Ez az az ember, akit tegnap együtt láttam a fiaddal 
a mérkőzésen.

Más a helyzet, ha a beszélő nagyon is jól ismeri az ajtó előtt álló személyt, 
de ezt titkolni igyekszik a hallgató előtt. Mielőtt folytatná a hallgatóval való 
beszélgetést, becsukja maga mögött az ajtót, és megkísérli elküldeni a kelle
metlen látogatót. Az ál-ismeretlen távozása után úgy beszél társának róla, 
mintha most látta volna először: Akárki kizörgethet a lakásból Valami unal
mas alak a fiamat kereste.

A határozottságot, ill. határozatlanságot kifejező nyelvi elemeknek a. 
mondatban utaló szerepük és mondatrész-szerepük lehet. Az utaló szerep 
nem teljesen független a mondatrész-szereptől, mivel az utalószavak vala
milyen (önálló vagy járulékos) mondatrész helyett állnak, de.kevés tartalmat 
hordoznak, a tulajdonképpeni tartalom abban a szóban, szókapcsolatban vagy 
mondatban van, amelyre utalnak, rámutatnak. Egyes szavaknak inkább csak 
mondatrész-szerepük domborodik ki, habár számos esetben eléggé határo
zatlan vagy általános a tartalmuk. Ezeknél is megfigyelhető bizonyos utaló 
szerep, csakhogy ez gyakran nem a szövegre vonatkozik, hanem a beszéd
partnerek tudatában levő tartalmakra, illetőleg a társadalmi tudat valós 
vagy vélt tényeire. Az előbbi konkrét, többé-kevésbé kifejtett utaláshoz képest 
ez a fajta meglehetősen elvont és rejtett.

Az utalószó hagyományosan az alárendelő összetett mondat potenciális 
tartozéka, a főmondatban helyezkedik el, a mellékmondatban levő kötőszóval 
együtt fokozza az összetett mondat szerkezeti zártságát, világosabbá teszi 
a tagmondatok viszonyát. Az utalószó konkrétan is előre, esetleg vissza utal 
a mellékmondatra, s ezzel szintén kiemeli a mondattani összefüggést. Nem 
minden esetben alkalmazzuk, főleg ha nincs rajta külön nyomaték, mert ilyen
kor egyébként is nyilvánvaló a két tagmondat összetartozása. Szükséges az 
utalószó, ha nélküle nem volna világos a mellékmondat értelmi hovatartozása 
vagy grammatikai jellege, főleg pedig, ha'szorosan a mellékmondat tártál-
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mára szeretnénk irányítani a figyelmet, vagy ha szembeállítunk bizonyos 
dolgokat egymással, (vö. MMNyR II.:340.)

Az elsődlegesen utaló szerepű szavak leginkább előre irányulnak, a 
soron következő szövegrészek felé: mellékmondatra v. egy bizonyos főnévre. 
Az utalás hátrafelé is történhet, egy előző különálló mondatra vagy tagmon
datra. Kivételesen az utalás egyszerre előre és hátra is történhet.

A szövegben való előreutalásnak más a célja, mint a hátrautalásnak. A 
beszélő azért utal előre, hogy felhívja a figyelmet a közlésnek egy, még isme
retlen mozzanatára, tényére, körülményére, vagy hogy határozottabbá tegyen 
egy dolgot, fogalmat, jelenséget stb. A hátrautalás egy előzőleg ismeretetett 
mozzanatra, tényre, körülményre vonatkozik, ezt viszi tovább a közlésben, 
ezt helyettesíti az utalószó. Itt a határozatlanság csak látszólagos, az üres 
formaszónak az előzmény ad fedezetet, tartalmat, és velük együtt határozott
ságot is.

A szövegnyelvészet nemcsak a pragmatikus mozzanatokat is fel
ölelő kontextust különbözteti meg, hanem a ko - textust is. Ez az utóbbi a 
szöveg egy részének a közvetlenül előtte levő szövegrésszel való kapcsolatát 
jelenti. Egy nyelvileg megalkoto tt közlés hatással lehet a kontextusra, megvál
toztathatja, mivel a mondatban közölt információ a következő mondat megér
téséhez szolgálhat kontextuális bázisként, (vö. Dobrenov 1983.:24.)

Mellékmondatra utaló szavak

Az előre utaló szavak zöme mutató névmás vagy névmási határozószó, 
de más fajú szó is elláthatja az előreutalás szerepét. Az utalószavak ragtalan 
és ragos formában is előfordulnak. Helyettesíthetik a mondat állítmányát, 
alanyát, tárgyát, hatáiozóját, ha pedig a mondatszint alatt vannak,, nemcsak 
jelzőként állhatnak, hanem határozó szerkezettagként (vagyis jelző bővít
ményeként) is.

A. MONDATFUNKCIÓS UTALÓSZAVAK

Csoportosításunkat a főmondatból a mellékmondatra előreutaló szavak 
mondattani funkciója és szófaja alapján végeztük.

1. állítmányi funkció
Leginkább mutató névmások töltenek be ilyen szerepet, arra való 
tekintet nélkül, hogy főnévi, melléknévi vagy számnévi mutató név
másról van-e szó.

□  A z  volt a benyomása, hogy mindenki jól szórakozik, csak engem, 
éppen engem nem érdekel a farok sorsa. (SzHN 118.) — A fürdő kívülről 
olyan volt, mint a római Colosseum romja,. . .  (SzHN 123.) — Pláne nem 
olyan az öreg, mint Szobonya tanár néptárs, az osztályfőnökünk, . . (VAA 18.)
— Megjegyezhetjük, hogy a többségben levő, súlyosabb fegyehemsértések 
olyanok, hogy a következő intézkedések egyikét vonják maguk u tá n : .. .  
(INF 435.: 4.) — Az apatini mezőgazdasági-ipari kombinát 30 hektár búzájá-
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bán is akkora a kár, mint a prigrevicaiében. (DT 180.: 1.) — . . .  a vasúti 
töltésen valami rózsaszínű bogáncsvirágon annyi a lepke, hogy fürtökben 
lógnak. (NI—L 60.)

2. alanyi funkció
Az utalószó rendszerint ragtalan mutató névmás. Ilyen szerepe az 
-an> -en határozóragos mutató névmásnak is lehet (pl. annyian).

□  A legnagyobb gondot az okozza, hogy a tehervagonok körforgása 
3 százalékkal csökkent. . . (TVHÍR B-2:15.) — . . .a közvádló és az elvtársak 
fáradhatatlanul magyarázták neki, mi az, amire nincs mentség,. . . (HULL 
124.) :— Illedelmesen rámosolyogtam a nagy emberre, mert nem tudtam, ini 
az, amin már úgyse lehet segíteni. (VAA 132.) — . . .  mindazok, akiket az 
említett kérdések érdekelnek, vegyenek részt a küldöttségi ülésen. (INF 
429.: 6.) — Épp harangszóra léptünk be az ivóba, ahol már annyian tolongtak, 
s nemcsak emberek, hanem kutyák is, hogy alig tudtunk magunknak egy sa
rokban helyet szorítani. (VAA 131.)

3. tárgyi funkció
a) Az utalószó főnévi mutató névmás. Többnyire tárgyragos főnévi 
mutató névmás helyettesíti a főmondat határozott tárgyát. A mondat 
állítmánya tárgyas ragozású ige.

□  . . . őszintén szólva azt remélem, hogy tavasszal Párizsba megyünk. 
(SzHN 197.) — Mondják azt is, hogy nyomd meg a ladik farát. Akit tettre 
szeretnének buzdítani. (VAA 128.) — Egyszeriben a bordám tájékán hatal
mas lökést éreztem, azt hittem, menten lefordulok a székről. (SzHN 119.)
— . . .  nemcsak azt éreztette meg vele, hogy az ura miért maradt el azzal 
a piroskockás kendőbe kötött kis csomaggal,. .  (HJ-T 64.) — . . .  azt állí
totta, hogy 1500 óra múlva a gép farka menthetetlenül leválik. (SzHN 117.)
— . . .  a robbantáshoz fűződő egészséges ösztöne azt súgta neki, hogy. .  . 
(VIA 84.) — . . .  újra közvetlenül élvezheti mindazt, amit a fehér papírlapon 
felsorakozó fekete betűk nyújtanak. (VZA, IK 221.)

b) Az utalószó melléknévi mutató névmás. Határozatlan tárgyat 
helyettesít, a mondat állítmánya alanyi ragozású ige.

□  . . . utána clyat lökött rajtam az orkán, hogy most már magam for
dultam meg és hagytam, hadd taszítson vissza. (CsK-F 201.) — Ne tegyen 
olyasmit, amit utólag meg kell majd bánnia. (HULL 126.) — De nem akarja 
beleártani magát, amikor én olyasmit közlök, amiből magára is kötelesség 
hárul. (HULL 133.)

c) Az utalószó határozatlan névmás. Szintén határozatlan tárgyat 
helyettesít, alanyi ragozású ige mellett.

□  . >. most lám, egyszeriben kiderül, hogy tud valamit, amit rajta kívül 
nem tud senki a világon. (SzHN 168.)

4. határozói funkció
a) Az utalószó névmási határozószó. A leggyakrabban az úgy hatá

rozószó tölt be ilyen szerepet, általában abban £ jelentésben, 
hogy „oly módon4*.
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□  Az egész úgy kezdődött, hogy a vállalat igaztatója terepjárót vezetett. 
(VMH 130.) — Az öntetet úgy készítjük, hogy a cukorral, mazsolával és 
reszelt szerecsendióval összekevert diót leöntjük forró tejjel. (MSz-RTV V II.: 
29.: 2.) — Szóval az egész mégis úgy kezdődött, hogy az egyik eperfa nem 
tért ki az útból, . . . (VMH 13Ó.) — . . .  a zeneszó, amit úgy göngyölget a 
szél, mint könnyeivel telesírt keszkenőjét a parton. (CsIT, IK 45.) — A ta
nyákról, Tavankutról, Ludasról, Sebesicsről úgy zarándokoltak a csirke
piacra, mint valami boldogságot osztó állomására a földi útnak, . . (HK, IH 
224.) — . . .  szerette a kövér lakatosnét, aki úgy hurcolta körül későn szü
letett gyerekét, mint valami csodát. (HK, IH 231.) — . . .vékony lábain 
úgy leng, mint a karóra tűzött gatyaszár. (CsIT, IK 44.) — . . .  akaratereje 
úgy működött, mint egy üresen járatott mákdaráló. (VIA 102.) — Az elhe
lyezkedésnél persze úgy intézték, hogy . . . (SzK 45.)

Az úgy használható egyéb határozói jelentésben is: oly állapotban, 
annyira, olyannak stb.

□  Úgy ültek ott, mint a megváltottak, egymás mellett, . . . (SHK 791.)
— . . .  úgy átfáztam, hogy harsány tüsszentéseimmel majdnem felébresztet
tem a város összes galambjait az ereszek alatt. (SzHN 168.) — Az őszies 
időben ki így, ki úgy volt öltözve, ez a csoport úgy mutatott, mint ezek a 
hervadásnak indult szőlőlevelek. (LE—EH 79.) — . . .  úgy tűnik néki, mintha 
valami panaszos gyermeksírást hallana messziről, . . (HJ-T 65.)

Előfordul, hogy az úgy csak formálisan helyettesít határozót, voltaképpen 
tárgyi a jelentése (,,azt“). Ezt a tárgyasan ragozott ige is igazolja.

O Én viszont úgy éreztem, hogy én vagyok a bolond, mert itt ülök a 
moziban és várom, vajon leválik-e az a farok, avagy nem válik . . . (SzHN 118.)
— . . .  mégis úgy érezte, hogy felhő futott a napra, s árnyék borult az utcára 
és az egész világra. (NI-L 189.) — Mert hát sokan úgy vélték, hosszú szárról 
ábrándozni már önmagában is hagyománysértésnek, sőt bűnös lázadozásnak, 
számít, . . . (VZK, TH 55.)

Egyéb határozószónak is lehet határozót helyettesítő utaló szerepe.
□  . . .  ott is megállják a helyüket, ahol nehéz munkát kell végezni. 

(TÉK 223.: 3.) — . . .  csak az a baj, hogy nem vethetünk máshová búzát, 
mint a volt szőlőföldekbe.(DT 180.: 30

Kivételesen az úgy névmási határozószó közeire mutató párja, az 
így is utalhat előre, de nem mellékmondatra, hanem idézetszerű köz
lésre.

□  Karacsra való bevonulásom pedig így történt: Pöllénél mindenki 
kiszállt. Tovább nem megy a vonat, ez a végállomás, . . . (VAA 5).

b) Az utalószó ragos (esetleg névutós) mutató névmás. Az efféle 
mutató névmás igen gyakran olyan határozót helyettesít, amely 
vonz§ti viszonyban van az állítmánnyal.

□  A fogyasztók ( . . . )  bíznak abban, hogy az új kombinát létesítése 
valóban a község lakosságának érdekeit képviseli, . . . (BH 166.: 1.) — Bosz- 
szant, hogy nem mindent értek meg abbóly amit a felnőttek elpöntyögnek. 
(VAA 5.) — A községi választmány mostani ülése jó alkalom arra, hogy le
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szögezzük, mennyit léptünk előre, . . . (TÚ III.: 4. 1.) — . . .  a tapasztalt 
emberek fölényes mosolyával gondolok arra, hogy a sors szeszélye kiszámít
hatatlan . . . (SzHN 125) — . . .  arra költelezi őket, hogy ( . . . )  legkésőbb 
szeptember elejéig határozzák meg feladataikat... (TVHÍR B-2: 16.) — 
Arra már nem emlékezett Terus, hogyan került el onnan az irodaajtó elől, 
s hogyan jutott haza. (HJ-T 64.) — A 39. szakasz 3. bekezdése szerinti üzletet 
alapító vagy ilyen üzletet alapítani szándékozó dolgozónak joga van arra, 
hogy . . . (VSzAT Hiv. L. 1980.) — A velük való találkozó jó alkalom arra, 
hogy megismerjük érdekes, sokrétű tevékenységüket, . . . (MSz-RTV VII.: 
26.: 16.) — Július hónapban nyílt először alkalmuk a látogatóknak arra, 
hogy .. . (MSz-RTV V II.: 30.: 10.) — Nem arról van szó, hogy csak a fizikai 
munkások vannak megkülönböztetett helyzetben,... (BH 166.: 1.) — . . .  és 
éppen ezek a ( . . .)  teljesítmények győzték meg arról is, hogy Deda komolyan 
veszi az olaszországi utat. (VIA 94.) — . . .  arról értesülünk, hogy a gyárat, 
amely a legtöbb villanyégő üveget készíti — bővítik . . . (MSz, 1977. dec. 
21.: 7.) — . . .  minden esetben szorongtam attól, hogy többé nem jutok vissza. 
(SzHN 168.) — Te vádolsz minket azzal, hogy elraboljuk a szegényember 
keservesen megkoplalt garasát, s megszökve vele, vagyont veszünk magunknak? 
(CsK-F 84.) — Tisztában voltam azzal, hogy két út áll előttem: . . . (SzHN 
169.) — . . .  ha a kép ( . . . )  nem egyezett pontosan azzal, amit a figurák 
állása mutatott. (VZA, IK 223.) — . . .  azon kezdtem törni a fejemet, vajon 
milyen cél szolgálatába tudnám állítani egyedülálló képességemet. (SzHN 
169.) — Ez kitűnő alkalom mindazok számára, akik pillanatnyilag munka 
nélkül vannak . . . (DT 180.: 4.̂  — De mit untatlak olyasmivel, amit magad 
is tudsz? (VAA 20.)

A ragos mutató névmással helyettesített határozó konkrétabb 
határozói viszonyt is kifejezhet (hely-, ok- stb.).

□  Marasztaltam volna most már, de elügetett, vagyis kocogva sietett 
arra, amerre a bodzabokrot mutatta. (VAA 33.) — Arra rezzent föl, 
amikor belépve hangos köszönéssel állt meg a szoba közepén a postás. (SHK
783.)

c) Az utalószó mutató határozószó. Kifejezhet célt, okot, feltételt stb.
□  Azért hívtalak, mert valakinek meg kell vallanom, miért szököm 

innen,. . . (SzHN 152.) — . . .  bevallom, hogy azért is kerülöm a mozit, 
mert irtózom a rossz filmektől. (SzHN 117.) — Megfelelünk akkor majd, 
ha a ma még isten nevében félrevezetett proletártestvéreink is felébrednek,. . . 
(CsK-F 84.) — Az egészségügyi szervezet akkor folytathat egészségügyi 
tevékenységet, ha van ( . . . )  egészségügyi munkása és szakmunkatársa. 
(VSzAT Hiv. L. 1983.) — A szülő, illetve a gyám részéről gyakorlandó fo
kozott felügyeletet akkor kell kimondani, h a . . .  (VSzAT Hiv. L. 1980.)

(+ ) Előre utaló szerkezetek

Néha a mellékmondatra való utalás nem egy Szóval történik, hanem 
szerkezettel. A szerkezet alaptagja mutató névmás, határozatlan névmás vagy 
névmási határozószó, determinánsa pedig határozószó, mutató vagy általános 
névmás, ilL határozóragos melléknév A szerkezettel való utalás valamivel
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nagyobb határozottságot eredményez, mint az utalószavas, hiszen a determi
náns általában szűkíti alaptagjának jelentését.

a) Az utaló szerkezet állítmányként szerepel.
□  A különbség, mindössze annyid hogy a kőkorszakban egy nehezebb 

furkósbottal mégiscsak szerezhetett az ember összkomfortos barlangot, ma
napság viszont lakás helyett legfeljebb összkomfortos furkósbotot kaphat. 
(SzHN 122.) — Egyenesen a tisztaszobába vezettek, ami pontosan olyan volt, 
mint Ilka néniéké. (VAA 139.)

b) Az utaló szerkezet alanyként szerepel.
□  Ha olyan valaki legyeskedik körülötte, aki nem tetszik neki, mindjárt 

beköpi Jokának. (VAA 84.)
c) Az utaló szerkezet tárgyként szerepel.

□  . . .  soha nem tudott semmi olyant, ami őt megkülönböztetné a többi 
embertől. . .  (SzHN 168.)

d) Az utaló szerkezet határozóként szerepel.
□  . . .  a helyi járulék bevezetését csak akkor tekintjük véglegesnek, ha 

valamennyi küldöttség elfogadta a javaslatot. (TÚ II I .: 4.: 2.) — Eredmények
ről csak akkor beszélhetünk, ha a munkásellenőrző bizottságok tagjait felké
szítjük feladataik elvégzésére. (BH 166.: 1.) — Neki is csak akkor adnak, ha 
megdolgozik érte . . . (CsK-F 202.),— Csak arra futok rá, amit már egyébként 
is tudok: apával nincs közös témánk,. .. (VAA 59.) — . . . letért az útról, 
de csak azért, hogy az árok mentén terpeszkedő eperfákat kerülgesse. (VMH 
130.) — . . .  ama bizonyos ifjú állatorvos nemcsak azért járt a házunkba, 
hogy a papa nyulait gyógyítsa,. . .  (SzHN 200.)

B. NEM MONDATFUNKCIÓS UTALÓSZAVAK
Az utalószók nem mindig önálló mondatrészt helyettesítenek, állhatnak 

jezőként vagy más szerkezettagként is, Ilyenkor az utalószó nem annyira 
határozatlan tartalomváró szava a főmondatnak, mint amikor mondatfunk
ciós rész szerepét tölti be. A formaszókat jellemző nagyfokú elvontság, ha
tározatlanság itt kevésbé jut kifejezésre. Ezekben a mondatokban nem olyan 
tág a lehetséges tartalomadás köre, mint azokban, amelyeknek mondatfunk
ciós utalószávuk van. A nem mondatfunkciós utalószó először fölérendelt 
szavától, alaptagjától kap némi határozottságot, majd pedig a mellékmondat 
teszi még határozottabbá.

A mondatokat in is az utalószavak mondatbeli szerepe és szófaja szerint 
csoportosítjuk.

1. minőség- és mennyiségjelzői szerep
Ezen belül különbséget teszünk a kijelölés (kérdőszava: melyik?), a tulaj

donság megjelölése (kérdőszava: milyen?) és a mennyiség megjelölése (kér
dőszava: mennyi?) között.

1.1. kijelölés
Az ütalószó azzal járul hozzá alaptagjának határozottságához, hogy a 

mellékmondattal együtt kijelöl egyet v. néhány egyedet az alaptagben meg
nevezett személyek, dolgok, fogalmak közül.
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a) Az utalószó ragtalan főnévi mutató névmás.
□  Az  a dolgozó, aki igazolatlanul nem vesz részt a határozathozatalban, 

felelősséggel tartozik önigazgatási jogai gyakorlásának elmulasztásáért. (INF 
423.: 4.) — . . .  semmiképpen sem az a léteg, amely még „csak készül“ a 
jövő feladatainak teljesítésére. (KI 1482.: 3.) — Az  a sárga (* . .)  cipő, amely 
folyton a lehullott cigaretta hamun táncolt; (HULL 133.) — Legalább elszokik 

.mellőled az az égetni való barátod, akitől már lassan se nem hallasz, se nem 
látsz. (VAA 103.) — . . .  azok a neves és nagyszerű szerb írók, akik egyúttal 
ismerői és megértői a magyar irodalomnak. (BI 121.) — . . .  a versengésben 
( . . . )  azok a típusok vesznek részt, melyek a szóban forgó évben először 
jelentek meg a hazai piacon. (KI 1586.: 21.) — Ugyanaz a fél lábszárig érő, 
bő, foltos nadrág volt rajta, mint tavaly nyáron, . . . (VÁA 13.) — Ugyanazok 
a dolgozók, akik hetekig álltak munka hiányában, utána túlórákkal igyekez
tek pótolni a termelési tervtől való lemaradást. (INF 427.: 3.)

Kivételesen melléknévi mutató névmásnak is lehet kijelölő szerepe.
□  Az időközben megkötött fegyverszünet csendjében olyan hírek kel

tek szárnyra, hogy . . .  (7 NAP, 1981. febr. 6.: 4.) azok
b) Az utalószó tárgy ragot főnévi műt? tó névmás.

□  Vagy talán ezzel akarod, öntudatlan proletártársunk, meghálálni 
azt a cipót, amit mint alamizsnát kapsz a papoktól hetenként egyszer, . . . (CsK- 
F 83.) — . . .  visszahelyezi ( . . . )  azi a felelős vezetőt, aki az egykori politikai 
biztos munkakörét tölti be. (KI 1586.: 13.) — . . .  meghálálni a burzsoáziának' 
mint szövetségesének azt a jót, hogy részt enged és pedig busás részt a munkás- 
verejtékből, a kiszipolyozott aranyakból. (CsK-F 83.) — A Rákosi—Vági 
pör tárgyalása és az abban hozott ítélet jellemzően karakterizálja azt a sötét
séget és gonoszságot, mely a Magyai országon uralmon levő úri csőcseléknek 
és az állam jelenlegi politikai funkcionáriusainak, büntetőjogi szerveinek meg- 
peshedt agyvelejét borítja. (CsK-F 93.) — . . .  a békeszerződések kijelölte 
hatáiok pedig a jugoszláviai magyar irodalom határait is jelentették, megha
tároz v? azokat á területeket, amelyeken a magyar szellemi élet Jugoszláviában 
kifejtheti hatását,. . . (BI 87.) — A tartományi gazdasági, építőipari és harmad- 
lagostevékenység-ügyi titkár állapítja meg azokat a kisipari tevékenységeket, 
amelyek végzéséhez a kisiparosnak nem kell üzlethelyiséggel rendelkeznie. 
(VSzAT Hiv. L. 1980.) — E határidők meghatározásakor azokat a gépeket 
kell előnyben részesíteni, amelyekre van vevő. (INF 424.: 2.) :— A községi 
képviselő-testület határozatában kijelölheti azokat a helyeket, ahol a társult- 
munka-szervezetek a polgároktól meghatározott hulladékot összegyűjthetnek. 
(VSzAT Hiv. L. 1980.) — . . .  megvitatják a miniszterek mindazokat a prob
lémákat, amelyek nehezítik, akadályozzák &z enyhülést, . . .  (7 NAP, 1981. 
febr. 6.: 4.)

c) Az utalószó határozóragos főnévi mutató névmás.
□  Az üzlethelyiségnek ( . . . )  abban a helységben kell lennie, amelyet a 

műhely üzleti székhelyeként jelölnek meg. (VSzAT Hiv. L. 1980.) — Terus 
magányosan élt aMaw a kis szoba-konyhás lakásban az udvar végén, ahonnan.. .  
(HJ-T 58.) — . . .  keresve a feleletet arra a kérdésre, hogy „Van-e vajdasági
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irodalom ?“ . . .  (BI 90.) — Azoknak a társultmunka-szervezeteknek, amelyek
ben a tevékenység végzésekor hulladék keletkezik, a hulladékkal való eljárást 
( . . . )  önigazgatási általános aktusbar kell szabályozniuk. (VSzAT Hiv. 
L. 1980.) — Azon a helyen egyébként, ahol a baleset történxy tilos a közle
kedés minden jármű számára. (7 NAP, 1981. febr. 6.: 4.) — . . .  a nagy poros 
város boros népe csendesen mulatott azon az emberen, aki nem elégszik 
meg azzal, hogy rendes fizetése van, szépen keres,. . .  (HK, IH 229.) ■*— A 
tanácskozás az együttes megállapodások elfogadásával ért véget, illetőleg 
azzal a megállapodással, amely a nyilvános vita idején történő tevékenységre 
terjed ki. (DTD 1978.: 19.)

Néha névutós névmás van a határozóragos helyett. Ilyenkor az 
alaptagnak is van névutója.

□  Azok közé a kitérők közé tartozott ez a párbeszéd, amelyekkel az 
öreg tanár szerette félbeszakítani a felolvasást,. . .  (VZA, IK 218.)

d) Az utalószó határozottságot kifejező melléknév vagy általános 
névmás. Az alábbi példákban a bizonyos melléknév egy meg nem 
nevezett, de meghatározpttnak gondolt dologra vonatkozik, az 
egyetlen jelentése: „egyedüli", a mintfen általános névmás pedig 
„mindazon" értelemben szerepel.

□  Bizonyos belső ügyek is rendezésre várnak, mint például az amatőr 
színjátszók elismerése, az Ifjúsági Tribün fenntartása stb. (TÉK 223.: 4.)
— A barna kenyér az egyetlen kenyérfajta, amelynek az ára rendszerint nem 
emelkedik. (SzHN 158.) — A beruházásra fordított eszközök hatásának kivizs
gálása érdekében minden gazdasági téren működő tmasz-nak és tmsz-nek, 
amelyek ( . . . )  meghatározott programokba ruháztak be, szükséges elemzést 
készíteni a befektetett eszközök hatékonyságáról. .  . (INF 427.- 1.)

1.2. tulajdonság megjelölése
Az utalószó alaptagjának határozottságát csupán valamelyik tulajdon

ságának, jellegzetes vonásának, a róla való járulékos információknak a kieme
lésével növeli, fogalmilag azonban nem szűkíti jelentéskörét.

a) Az utalószó ragtalan melléknévi mutató névmás.
□  Csupán olyan dolog, amit én sem tudok. (SzHN 119.) — Újságba, 

könyvbe sose kerülnek olyan esetek, amilyeneket a nyitott szemű külvárosi 
öregasszonyok összehordanak és továbbadnak. (LICs,' IK 102.) — Az e tör
vény hatálybalépéséig benyújtott olyan kérelmekről, amelyekről még nem 
döntöttek,. . .  (VSzAT Hiv. L. 1982.) — Olyan részletek jutottak eszükbe, 
amely dk ről szanatóriumi életük alatt teljesen megfeledkeztek. (SzK 54.) — 
Akadnak ugyanakkor olyan vetélkedők is, amelyeket szerény keretek között 
bonyolítanak le ,. . .  (KI 1482.: 12.) — A Zenica Vasművek mintegy húsz ké
ményére hamarosan olyan szűrőket szerelnek, amelyek megakadályozzák 
a város levegőjének további szennyeződését. (7 NAP, 1981. febr. 6.: *4.) — 
Nem akadt olyan mérkőzés, amely előtt nem kelt volna el minden jegy. (KI 
1482.: 13.) — Műhelyt olyan személy létesíthet, aki eleget tesz az e törvény
ben előírt feltételeknek (VSzAT Hiv. L. 1980.) — . . .  a legegyszerűbb lány 
is találhat olyan férfit, aldnek'épp ő fog tetszeni,. . .  (KI 1471.: 9.) — A ré
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gészek ( . . . )  nem szívesen vitatkoznak olyan leletekről, amelyeknak eredetét, 
korát, készítésének módját stb. homály fedi. (KI 1471.: 19.) — A társultmunka
szervezetek, más önigazgatási szervezetek és közösségek, a dolgozók és a pol
gárok a hulladékkal olyan módon kötelesek eljárni, amely biztosítja gazda
ságos és ésszerű összegyűjtésüket, felhasználásra való előkészítésüket és 
használatukat. (VSzAT Hiv. L. 1980.) — Az idegenforgalmi dolgozók ak
kora devizabevételre számítanak az idén is, mint tavaly. (TVHÍR B-2: 29.)

b) Az utalószó határozatlan névmás.
□  Volt valami archaikus vonás ebben a mosolyban, ami illett a ( . . . )  

szoba patinás légköréhez. (VZA, IK 217.) — . . .  mintha szigorú hagyományról 
volnaht sió, valami ősi parancsról, amely csak az állványozóknak szól. (CsK- 
F 208.)

c) Az utalószó ragos mutató névmás.
□  Az állványozók esznek hangtalanul, elmélyedten, azzal az óvatos és 

tempós beosztással, ahogy ők gerendákon ülve, papírból, evőeszköz és tányér 
nélkül is tudnak enni. (CsK-F 209.)

1.3. mennyiség megjelölése
Az utalószó és a mellékmondat nem ad pontos információt a szóban íbrgó 

mennyiségről, csupán viszonyítást közöl róla.
a) Az utalószó számnévi mutató névmás.

□  Annyi pénzt teremtenek elő, amennyire éppen szükség van. (KI 
1482.: 15.)

b) Az utalószó számnév.
□  Több' hízott sertést is felvásároltunk, mint tavaly az első félévben. 

(DT 180.: 3.)
2. birtokos jelzői szerep
Rendszerint ez is kijelölésként nyilvánul meg.
□  E feladat megkönnyítése céljából felhívjuk azoknak a dolgozóknak 

a figyelmét,' akik regisztrátorokba gyűjtik az iratokat, hogy . . .  (INF 427.: 6.)
— Leopold Senghor szenegáli elnök is csatlakozott azoknak a táborához, akik 
sürgetik, hogy . . .  (KI 1465.: 16)

3. egyéb szerkezettag szerepe
Az utalószó leginkább alárendelt fokhatározóként illeszkedik a mondat

ba. Az olyan mutató névmásnak ilyenkor „annyira" a jelentése.
□  Mire megvirradt, már messze bent tapostuk az orosz mezőt, amelyen 

éppen olyan kedvesen simogatták lábunkat a fehér tarlóvirágok, mint otthon. 
(CsK-F 204.) — . . .  olyan maszatos az arcod, mintha egész nap a cséplő
gép alatt lettél volna . . .  (NI—L 190.) — . . .  sokszor olyan élesen súrolva a 
valóság határát, hogy föl-fölrezzent, mintha valakibe beleütődött volna. 
(SHK 783.) — össze kellett szednie magát, fel kellett vánszorognia az iro
dához s az ajtóhoz tapasztott fülével olyan éberen figyelni, mint a hiúz,. . .  
(HJ—T  64.)

Az utalószó szerepét néha a határozatlan névelő veszi át.



Az alább következő mondatok zömében behelyettesíthető az olyan
vagy a bizonyos utalószó, de ez nem szükségszerű, sőt esetenként fölös
leges is.
□  Jövőre készül el a paraplégiás és hemoplégiás betegek számára egy 

pavilon, ahol új módszerekkel gyógyítanak. (BH 166.: 1.) — Felugrottam 
az ágyból, magamra kaptam egy fehér köpenyt, amit a fogason találtam, . . . 
(SzHN 124.) — Az ám, van itt egy ügy, amiben a tanácsát kérhetném . . . 
(HULL 130.) — Kigyulladt a nyílt tengeren egy indonéz utasszállító hajó, 
amely több mint ezer utast szállított. (7 NAP, 1981. febr. 6.: 4.) — A film 
feketehumorral tűzdelt fantasztikus történet egy csodaszerről, amely :— fia
talít . . .  (7 NAP-.RTV V.: 10. : 8.) — Élt a faluban egy öregasszony, (-. . .) 
akinek az volt a hobbyja, hogy . . .(VAA 78.)

(+ ) Utalásra szolgáló szerkezetek

Az utaló szerkezet a mondatszmt alatt is állhat, alaptagja már maga is 
alárendelt helyzetű. Szófajilag lehet mutató névmás vagy számnév. A szerke
zet bővítményi tagja ragtalan v. ragos számnév, általános névmás, határozószó 
stb. . '

□  Megfosztják minden olyan jogától, amelynek igénybevételével rablán
cait feltörhetné. (CsK-F 92.) — . . .  a munkaszervezetek és intézmények sok
kal több fiatalt és kezdőt alkalmaztak, mint amennyire a törvény kötelezi őket. 
(TŰ II I .: 4.: 2.) — Az oktatók sok olyan objektív tényezőről tudnak, amelyek 
rossz kihatással vannak a tanuló tanulmányi előmenetére, . . . (KI 1586.: 20.)
— . . .  amikor szalmáját pontosan ugyanolyan távolságra a földtől, mint a többi
ekét, elvágta a gép. (VZK, TH 60.) — Az üzlettulajdonos az üzlet létesítésére 
vonatkozó engedélyben feltüntetett hulladékot csak annak a községnek a terü
leten gyüjtheti, amelyben üzletének székhelye van. (VSzAT Hiv. L. 1980.)

(—) Mondategészen belüli továbbutalás

Vannak olyan többszörösen összetett mondatok, amelyekben nemcsak a 
főmondat utalószavas, hanem az utána következő mellékmondat is. Ez azt 
jelenti, hogy a főmondat egyik részének határozottságát olyan mellékmondat 
biztosítja, amely maga is kiegészítésre, pontosításra szorul. Az efféle mondatok
ban a legkülönbözőbb szófajú utalószavak fordulhatnak elő az említettek 
közül..

□  Felfigyeltek arra> hogy ott, ahol kidolgozták a teendők és munkafela
datok értékelésének rendszerét, növekedett a termelékenység,. . (BÚ 1130.: 1.)
— A felfüggesztéses fegyelmi intézkedéseket azért hozták, mert a* bizottság 
úgy véli, hogy így majd ösztönzőbben hatnak a dolgozókra. (INF 435.: 4.)
— . . .  ez arra vallott, hogy azok közé az olvasók közé tartozik, akik a tartal
mon túl a szavak mozgását és a mondatok ritmusát is élvezni tudják. (VZA, 
IK 220.) — A megoldás abban van, hogy azt kell gyártani, amit a piac az 
adott pillanatban felvesz és befogad*, . . . (INF 430.: 5.) — Az  a kisiparos, 
aki a munkafolyamatban olyan terméket használ fel, amelyet nem maga állított, 
e l ő. . .  (VSzAT Hiv. L. 1980.)
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(::) Hátra utaló szavak

A mellékmondatra utaló szavaknak egy része rendhagyóan látja el fela
datát, ugyanis a már elhangzott mellékmondat utáni főmondatban helyez
kedik el. Az utalószó ilyenkor sűríti, összefoglalja az ismert jelentést, volta
képpen tehát már van bizonyos fokú határozottsága.

□  Ami kimaradt ebből a dermesztő kéjből, az lassan csúszott lefelé, 
a Zupka-ház kiugrójának enyhéjébe, és puha selyemtakaróként befedte a 
lent gubbasztó valamit. (CsK-F 201.) — Közvetlen, amikor elhagyjuk Me- 
lencét, ott kezdődik a park és a fenyőerdő, itt van Ruszanda gyógyfürdő. 
(BH 166.: 1) — Aki eddig rávetette a szemét, azt Joka sorban még mind 
elklípolta. (VAA 84.)

Fő m ondatra vagy mellérendelt tagm ondatra való utalás

A határozottságot, ill. határozatlanságot kifejező -szavak nemcsak fő
mondatból utalhatnak mellékmondatra, hanem mellékmondatból is fő- 
mondatra, vagy egyik mellérendelt tagmondatból másikba. Az efféle uta
lásnak rendszerint nem az a célja, hogy egy formaszó meghatározott tartalmat 
várjon vissza a fomondatba, inkább az, hogy a főmondatban vagy a megelőző 
tagmondatban közölt tartalmat vigye tovább, helyettesítse a közlés további 
részében.

1. Mellékmondatból való hátrautalás. Az utalószó rendszerint közeire 
mutató névmás származéka.

□  . . . lehetőlég ne égessük a tarlót, mert ezáltal megsemmisítjük az 
értékes szerves anyagokat; . . . (TÉK 223.: 5.) — . . .  a megalázottság se, 
amelyet ilyenkor érzett, . . .(HULL 124.) — Ha az 1. bekezdésben említett 
társultmunka-szervezet vetőmag-előkészítést végez, és árunyilatkozatot ad ki 
olyan vetőmag minőségéről, amelynek az árunyilatkozatában feltüntetett 
érvényességi határidő lejárt, az 1. szakaszban említett nyilvántartást köteles 
külön vezetni ennek a vetőmagnak az esetében. (VSzAT Hiv. L. 1980.)

2. Tagmondatból való hátrautalás. Az utalószó gyakran nem egészére 
vonatkozik az előző tagmondatnak, hanem egy részére: arra, amelyben több
kevesebb pontossággal meg van határozva az utalószó által betöltött mon
datrész tartalma.

a) Az utalószó mutató névmás.
□  Az idén is volt egy-két jelentősebb eredmény, de ez nem kielégítő. 

(DT 180.: 6.) — . . .  ez elég rövid idő, tekintettel a feladatok sokaságára . . . 
(TVHÍR B-2 : 16.) — Az intenzív növénytermesztésnél a gyökérzet és & 
levelek elhalnak, és ezek a szár nélkül is biztosítják a humifikálódási folyamat
hoz szükséges szerves anyagmennyiséget. (TÉK 223.: 5.) .— A gatya kor- 
cára kötve, az oldalunkon zörgött a ládika, abba csuktuk a foglyul ejtett lep
kéket, . . . (NI-L 59.) — . . .  medvetörténet persze, és ebben is talált ( . . . )  
megkönnyezni valót a gyerek. (MML, IK 137.) — Már túl vagyunk az ürge- 
öntésen, de erről ( . . . )  más alkalommal számolok be. (VAA 14.) — . . .  kidol
goztuk a szabályzatokat, elfogadtuk őket, s ezzel eleget tettünk formailag a
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kötelezettségünknek. (BH 166.: 1.) — Ilyen feltételek mellett a termelő máshol 
nem értékesítheti terményét, hiszen ezzel a saját jövedelmét csökkenti. (TÉK 
223 : 5.) — . . .  a helybeli földművesszövetkezet ezzel a búzával csúcshozamot 
ért el. (DT 180.: 3.)

b) Az utalószó névmást határozószó.
— A mezőgazdaságban nem az árak jelentik a legnagyobb prob

lémát — mondta —, hanem az ott uralkodó viszonyok. (BH 166.: 1.) —. . . di
cső televíziónk nem vette át az Európában is fogható képsorokat, és csak az 
Esti híradóban könyörült meg rajtunk a kilövés bemutatásával, ám akkor is 
az adás legvégén és röviden . . .  (7 NAP-RTV VII., 17.: 3.) — . . .  hanem 
akkor ne engedd ám, hogy olyan nagyon szeressen. (HJ-T 64.) — Mély 
meggyőződésem, hogy a lakásínség a kőkorszak óta sanyargatja az emberi
séget, és azóta is szakadatlanul szedi áldozatait. (SzHN 122.) — Legnagyobb 
gondot okoz azonban számunkra az, hogy a nyersanyag-ellátás nem folya
matos, és emiatt a termelés nem lehet zavartalan. (CZ, 1981. ápr. 17.: 3.)

c) Az utalószó határozatlan vagy általános névmás.
□  . . .  a két háború közötti Temerini Újság más körülmények között 

és másmilyen célt szolgálva tudósított, . . . (T Ű ,III.: 4.: 1.) — . . .  laktam 
már pincében, padláson, cselédszobában, vagonlakásban, sőt börtöncellában 
is, egyszóval minden elképzelhető helyen — csak éppen gőzfürdőben nem lak
tam még soha. (SzHN 123.)

d) Az utalószó számnév.
□  Optimális körülmények között 260 beteget ápolnak itt, de most több 

van, szinte zsúfoltak a szobák. (BH 166.: 1.)

Előző m ondatra való hátrautalás

Eddigi elemzésünk során láttuk, hogy az előreutalás mindig mondate
gészen belül játszódik le, mégpedig rendszerint főmondat és mellékmondat 
között. A hátrautalás gyakran átlépi a mondategész határát, az előző mondat
részre (vagy esetleg még korábbi szövegrészre vonatkozik). Pl.: Temérdek 
emléktárgyat: aranyat, ékszert, szőnyeget, képet, korabeli bútort halmoztam 
fel a lakásomban és a villámban. Mindezt itthagyom most. (SzHN 152.) 
A mindezt általános mutató névmás összefoglalja az előző mondatban fel
sorolt tárgyakat, utalva rájuk helyettesíti őket a mondatban.

A hátrautalás közvetlenebb formájában az utalószó a mondat élén áll, 
mindjárt tudatva velük, hogy egy előző tartalmat visz tovább. Elvétve mellé
rendelő kötőszóval együtt is szerepel: És ilyenkor nagyon fennkölt tud lenni 
az ember, amit szívemből utálok, éppúgy, mint te, . . .  (VAA 16.) Ez a szer
kesztésmód még közvetlenebb kapcsolatot tesz lehetővé.

A visszautalásra használt szavak a mondat belsejében is elhelyezked
hetnek, sőt mellékmondat szintjén is állhatnak. Pl. Megjegyzendő tovább, 
hogy ez a nagy horderejű találmány lehetővé teszi termékeink árának csök
kentését, ...(S zH N  155.)
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1. Az utalószó a mondat élén áll, és mondatfunkciós rész szelepét töl
ti be. Szófaj^ szerint mutató névmás vagy névmási határozószó. 
Rendszerint közeire mutató alakban fordul elő (a hátrautalásnak meg- 
felelően).
a) mutató névmási utalószó

□  Hónapok óta érlelődött bennem a gondolat, mígnem rájöttem, hogy 
el kell mennem. Ez az egyetlen megoldás. (SzHN 152.) — Sokan, különösen 
a felnőttek, azt tartják, hogy a megjelölt gyalogátjárókon teljesen bizton
ságos az áthaladás. Ez azonban téves felfogás. (BŰ 1130.: 6.) — Ez arra a 
megállapodásra késztette az orvosokat, hogy, kórházzá kell átalakítani. (BH 
166. : 1.) — Községünkben is jelentkeztek az első érdekelt termelők. Ezek 
főleg fiatal földművesek. (TŰ III.: 4.: 2.) — Hátuk mögött gerendák, tég
lák, kapcsok ( . . . )  Még mindez csak holt anyag, de mozdul, zajlik minden, 
hogy formával és élettel teljen meg . . . (CsK-F 208.) — Ezt egy példával is 
alátámaszthatom. (BH 166.: 1.) — Ezek után nyugodt lelkiismerettel fe
küdtem le egy kis délutáni alvásra. (SzHN 124.) — Ezek közül megemlít
hetjük a temerini Kováts Antal nevét. . .  (BI 94.)

b) határozószói utalószó
□  Itt játsszál szépen a kis talicskával! (NI-L 38.) — így több rövid 

lejáratú hitelt folyósíthatunk a rászorultaknak. (DT 180.: 1.) — Az átlag 
20 métermázsa holdanként. Emiatt a szövetkezetei hibáztatják, mert nem 
szerezte be idejében a fejtrágyázáshoz szükséges műtárgyát. (DT 180.: 3.)
— Reggel már kezdődik a hozzákészülődés, mennek, jönnek a szakácsnők, 
leányok, zöldséggel, hússal, mindenféle anyagokai megrakodva. ( . . . )  
a higiénikus konyhákban pecsenyék, levesek, mártások készülnek, sok mű
gonddal és sok megbeszéléssel, amivel el is telik a délelőtt. Ezalatt az áll
ványozók dolgoznak, és ebédjük pihen a felakasztott kabátok zsebében. 
(CsK-F 209.) — Az új üzemrészleget a jövő év végén helyezik üzembe. 
Addig a gyárnak 10,50 millió dinárt kell elvonnia jövedelméből a forgó
eszközök növelésére, hogy biztosítsa a termelést. (DT 180.: 1.) — Akkor 
elkeseredésében torkaszakadtából kiabálni kezdett, toporzékolt és döröm
bölt ?z ólajtón. (NI-L: 184.) [Két utóbbi példánkból látható, hogy néha 
távolra mutató névmási határozószónak is lehet visszautaló szerepe.]

2. Az utalószó a mondat élén áll, és nem mondatfunkciós rész szerepét 
tölti be. Szófajilag rendszerint közeire mutató névmás, esetleg név
mási határozószó. Szembetűnő, hogy névmási határozószó csak rit
kán található ilyen helyzetben.

□  Minden és mindenki kisebb lett, én meg, úgy éreztem, óriássá növök. 
Ez az érzés mindjobban elhatalmasodott rajtam, . . . (SzHN 169.) — Ez a 
gerincemen lehaladó csík eszembe juttatta annak a cigánynak a mondását, 
aki sátoros logikával állapította meg, hogy mit ér a hideg szél nélkül. (CsK-F 
200.)— Ezek az árviszonyok nem voltak olyan érzékelhető kihatással a szar
vasmarhákra, . . . (TŰ III.: 4.: 2.) — Ilyen szervezéssel és anyagiakkal si
kernek számít, hogy ekkora tömeg érdeklődését váltotta ki. (DT 180.: 5.)
— Ugyanilyen taps köszönti az emelvényre lépő újabb szónokot. (VZÁL, TH
123.) — Ezt a késést sok helyen azzal magyarázgatják* hogy nehéz elhatá
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rolni a termelőmunkát a nem termelőtől,. . . (BŰ 1130.: 1.) — Ennek elke
rülése érdekében még a tavaszi vetés előtt, a vetésforgó beállításánál gon
dolni kell arra, hogy kellő mennyiségű zöldtakarmányt és silózásra alkalmas 
kukoricát termeljünk. (TŰ III.: 4.: 2.) — Erre a vádra ( . . . )  most nem 
felelünk. (CsK-F 84.) — A legrendszertelenebb adófizetők a bocsariak és a 
Novo Milosevó-iak. Ezekben a helységekben, volt a legtöbb végrehajtás. 
(BH 166.: 1.) — Ez alatt az idő alatt Sándor sorba járta a tanyákat, . . . (SHK 
786.)

A kővetkező példákban távolra mutató névmásnak van hátrautaló sze- 
' repe:

□  Abban á pillanatban feltárult a női zuhanyozó ajtaja. (SzHN 124.) — 
Ugyanolyan merev tekintettel hallgatta meg Kapa és Minyó beszámolóját is 
. . .(VIA 132.)

b) határQZÓszoi utalószó
□  Az itt élhangzó megjegyzések alapján aztán újra át kell dolgozni és 

ilyen formában terjeszteni a munkástanácsok és a dolgozói gyűlések elé. 
(INF 425.: 2.) — Mivel az így leolvasható benyomás ( . . . )  nem a valóságot 
tükrözi... (VZÁL, TH 121.)

3. Az utalószó a mondat belsejében van és mondatfunkciós rész sze
repét tölti be. Szófaji szempontból mutató névmás vagy mutató

• névmási határozószó, esetleg számnév.
a) mutató névmási utalószó
□  Különösen jellemző ez Szabadkát leíró verseire . . .  (BI 104.) — . . .  

asszonyom, nekem ezek a legszebb emlékeim. (SzHN 200.) — . . .  én dör
zsöljem a hátát? Hogy képzeli ezt, tisztelt asszonyság?! (SzHN 124.) — Ki
vált az okozott gondot neki, miként lyukadjon ki ezek után arra, ami miatt. . . 
(HULL 129.)

b) határozószói utalószó
□  — Mi van itt, kupaktanács? — perdül be az istállóba egy szeplős 

arcú bőrkabátos, kamásnis alak. (SHK 787.) — Különben is, azt hiszed, 
hogy öregségére mindenki így magára marad? (SzEK 204.) — A húsevők és 
a kenyérevők megszokták már, hogy a kenyér ára időnként emelkedik. A 
péküzemek kalkulánsai ilyenkor akrobata mutatványokkal kedveskednek a 
fogyasztókank: új nevű, új formájú, új csomagolású kenyérfajtákat, péksüte
ményeket találnak ki. (SzHN 158.) — Néha távolra mutaító névmási határo
zószónak is lehet visszautaló szerepe: Sándor odaült az ökrök közé a jászol
ra, hogyha esetleg újból visszajönne az ispán, ne lássa, hogy még mindig ott 
van. (SHK 787.)

c) számnévi v. melléknévi utalószó
□  Amit magukkal hoztak, kétségtelenül több volt. . . (BI 91.) — El 

szerette volna szállítani a búzáját a laskói szövetkezetnek, de nem volt zsákja. 
A szövetkezettől kért, de azt a választ adták, hogy nekik sincs elég. (DT 18Ó.: 3.)

4. Az utalószó a mondat belsejében van, és nem mondatfunkciós részt 
szerepét tölti be. Szófajilag rendszerint mutató névmás, esetleg 
névmási határozószó vagy számnév.



93

Nem lévén szennycsatorna, ez a temérdek gödör fertőzi a talajban 
a vizet. (TÚ III.: 4.: 2.) — . . .  még a vezérigazgatót is korlátolt fráternek 
tartottam. Voltaképpen mihez ért ez a kövér, szemüveges hólyag ( . . . ) ?  
(SzHN 168.) — . . .  kérem, árulja el nekem, hogyan jutott eszébe ez a lánge
szű újítás. (Sz^N 155.) — Látván látták pediglen a buta parasztok az ő bölcs 
uraiknak ezen ocsmány politikáját. . . (CsK-F 91.) — Különben is, ezek az 
események az ön képzeletének szüleményei. (SzHN 199.) — Leginkább 
azokban a háztartásokban kellett ilyen módszerekhez folyamodni, amelyek 
kizárólag növénytermesztéssel foglalkoznak. (BH 166.: 1.) — . . .  irigykedve 
gondoltam a fűtött szobákba fordultakra, s szinte hallottam, amint mondogat
ják, hogy ilyen időben a kutyát is kár kiverni. (CsK-F 200.) — A kisiparosok 
számának ilyen rohamos csökkenése nem általános jelenség. (DT 180.: 6.)
— Éppen ezért ezt a problémát nem lehet máról holnapra megoldani. (BÚ 
1130. : 1.) — Ha sikerül ezeket a jelölteket megadásra késztetni, akkor' meg
pályázzuk az első helyet. (TŰ III.: 4.: 4.) — Fennáll a lehetőség, hogy a 
vállalat ezeket a tevékenységeket a jövőben még jobban kiszélesítse,. . . 
(TÉK 223.: 3.) — Hihetetlen, de való igazság, hogy ennek a látszólag igen egy
szerű műszaki újításnak a bevezetése folytán az ön teljesítménye 30 száza
lékkal, a többi munkásé pedig 25 százalékkal emelkedett. (SzHN 154.) — A 
szövetkezetnek ebben az esetben egy univerzális kombájnt is be kell szereznie 
a kukorica betakarítására és morzsolására. (DT 180.: 3.)

Néha távolra mutató névmásnak is lehet visszautaló szerepe:
□  Vegye tudomásul, hogy nem emlékszem arra a kirándulásra. (SzHN 

199.)
b) határozószói v. számnévi utalószó

□  Egyébként Vlaški játékvezető ezért a bíráskodásért a legalacsonyabb 
osztályzatot kapta . . . (TVHÍR A-2 : 23.) — A zombori biztosítóintézet 
kevesebb biztosítási járulékot gyűjtött össze az elemi csapás ellen, . . . (DT 
180.: 1.)

( +  ) Hátra utaló szerkezetek

Főmondatra vagy mellérendelt tagmondatra, illetőleg előző mondate
gészre szerkezettel is lehet utalni. Az efféle utaló szerkezet annyiban külön
bözik az utalószótól, hogy a megelőző tartalom képviseletén, helyettesítésén 
kívül további állásfoglalást, nyomósítást, viszonyítást fejez ki.

1. Nyomósító szerkezetek. A nyomósítást a szerkezet determinánsa 
tartalmazza, ez rendszerint határozószó.

□  Ugyancsak ez a társadalmi szerv volt a hordozója annak az akciónak, 
hogy a társultmunka-szervezetek csatlakozzanak a Vajdaság jövedelméről 
szóló társadalmi megállapodáshoz. (BŰ 1130.: 1.) — ő  pedig követett a 
Népkert padjától egészen eddig az új csatáig. (CsK-F 206.) — Épp ez az, 
amit nem árulhatok el neki. (VAA 56.) — Kenyér. Éppen erről van szó, mert 
hirtelen abbamarad az akrobata mutatvány, dél van, és az állványozók ebé
delnek. (CsK-F 208.)

2. Viszonyító szerkezetek. A viszonyítást az egész szerkezet fejezi ki,
-nál9 -nél ragos mutató névmás és határozatlan számnevek alkotják.
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□  Ennél sokkal több kárt okozott a jégverés a mintegy 300 ha biztosí
tott, konyhakerti vetésterületen. (DT 180.: 1.) — A minőség jobb, a selejt 
sokkal kevesebb, s ez azt jelenti, hogy . . . (SzHN 155.) — A Mlada Fronta 
még szemrehányást is tesz a bíróknak, mivel szabádon választott gyakorla
tainak technikai kivitelezését ( : . . )  5,8-as osztályzattal bírálták el, mert 
állítólag érméi többet érdemelt. (MSz, 1980. jan. 30.: 19.)

Kétirányú utalás

. -Rendhagyó jelenségnek számít, hogy egy utalószó egyidejűleg előre is 
és hátra is utal. Ilyen szerepet rendszerint közeire mutató névmások töltenek 
be. Az utalószó tovább visz egy előző, többé-kevésbé határozott tartalmat, 
majd ezt tovább értelmezi, részletezi.

a) Az utalószó mutató névmás.
□  Az adókivetést és megfizettetést már évek óta néhány akadály gá

tolja. Ezek a következők: . . .  (BH 166.: 1.) — Ez a rendkívül szórakoztató 
vígjáték, amely 1973-ban készült, az ember holdraszállása utáni idők leg
fontosabb eseményéről szól. (MSz-RTV VII.: 28.: 6.) — Szükség van ilyen 
alkotásokra, amelyek a békét hirdetik. (Újvidéki Rádió, 1981. jan. 10.) — 
Szeretem ezt a szúrós, hosszú szárú gyomnövényt, amelyből errefelé rengeteg 
terem. (KI 1586.: 8.)

b) Az utalószó névmási határozószó.
□  . . .  szököm innen, ahol öröklakásom, villám, autóm és kitűnő állásom 

van. (SzHN 152.)
c) Az utalószó határozatlan névmás.
□  Elhatároztam, hogy valami komoly, nagy tettet hajtok Végre. Vala

mit, amivel elképesztem a világot (SzHN 169.)

A határozottságot, ili. határozatlanságot kifejező szavak 
mondatrész-szerepe

A mondatrész-szerep abban tér el az utalószereptől, hogy a határozott 
at. határozatlan tartalmat nem más mondatok vagy mondatrészek hordozzák, 
hanem maga a névmás, határozószó, ,zámnév stb., illetve az általa meg
testesített mondatrész.

Á mutató névmások, a névmási határozószók, a határozatlan éf az álta
lános névmások, valamint a számnevek elvileg mindenféle mondatrész sze
repét betölthetik, ha megfelelő formában használjuk őket. Erről az utaló szerep 
elemzése során is meggyőződhettünk.

Mondatfunkciós részként, utaló szerep nélkül, általában határozatlan 
és általános névmások, névmási határozószók, vlamint számnevek szerepelnek.

1. alanyi szerep
Ha^ valaki manapság húst akar venni, akkor mehet Laskóra vagy 

Bellyére, helyben nem kap. (ĐT 180.: 5.) — Éjféltájban valaki veszettül



95

csöngetni kezdett a portán. (VMH 130.) — Egy júliusi napon aztán történt 
valami. (CsK-F 203.) — Azokon a földeken viszont, ahol a napraforgó tel
jesen lefeküdt, kérdéses, hogy segít-e valami. (TÉK 223.: 4.) — Ha adó- 
kedvezményt sem kapunk, többet senki se jöjjön hozzám segítségért. (DT 
180. : 5.) — . . . nem áll fel senki közülük, hogy a legelső arramenő, jól, öltö
zött ember elé odatartsa az örök állványozómenűt. . . (CsK-F 209.) — 
Az irodában másnap minden idegen volt számomra. (SzHN 168.) — Mindenki 
tudatában van annak, hogy ez nem történhet máról holnapra. (TŰ III.:
4.: 1.) — A törvény alkalmazását figyelemmel kísérő bizottság munkája 
iránt sajnos kevesen tanúsítanak érdeklődést. (TŰ III.: 4.: 2.) — Eddig 
a betegek egy részét kórházba utaltuk, míg a többiek házi kezelésen voltak. 
(BŰ 1130.: 3.) — Egyetemi évfolyam-társaim közül kevesen maradtak a 
termelésben... (BH 166.: 1.) — Aztán egy kilépett közülük és hozzám 
lépett. (CsK-F 206.)

2. állítmányi szerep
□  Kifizetődő üzlet volt a gazdasági bűnözés, mert a vállalat is, a bün

tetett vezető is mellényzsebből fizették a büntetést, amely legtöbb esetben 
aránytalanul csekély volt a törvénytelen nyereséggel szemben. (TÉK 223.: 4.)

3. tárgyi szerep
□  Amikor belemarkoltam a puha takarón át az ott gubbasztó csomóba, 

éreztem, hogy fogok valakit. (CsK-F 201.) — Ha én szeretek valakit, akkor 
úgy szeretem, mint a fű a napot és az esőt. (SzHN 202.) — Láttam, vagy 
inkább csak sejtettem ott valamit, amikor oldalt fordított fejjel bepislogtam 
a kavargó hópihék között a sötét sarokba. (CsK-F 201.) — Nem vontak 
azonban senkit sem felelősségre. (DT 180.: 3.) — . . .  mire költ legtöbbet a 
helyi közösség az 1981—86-os időszakban? (TŰ III. : 4.: 2.)

4. határozói szerep
□  Ha valakin segíteni kellett, én mindig ott voltam,. . . (DT 180.: 5.)

— Színtiszta igazat mondok, összetéveszt engem valakivel. (SzHN 204.) — 
A kibernetika és a űrhajózás korában nem szabad meglepődni semmin. {SzHN 
216.) — A község egy korábbi határozatával valamelyest enyhíteni igyekezett 
az idős termelők helyzetén. (BH 166.: 1.) — . . .  a labdarúgó egyesületek 
pedig a község területén működő vendéglátóipari vállalatok jóvoltából tudtak 
valamelyest javítani anyagi helyzetükön. (TU III.: 4.: 3.) — A könyvtár- 
tagok nemzetiségi összetételét tekintve a megoszlás majdhogynem megfelel 
a lakosság nemzetiségi arányának. (TŰ III .: 4.: 2.) — Néha szinte a pszicho
lógus szemével figyelem vendégeimet. (DT 180.: 7.) — Bár meg kell mon
danom, ön olykor igen undok volt velem szemben,. . .  (SzHN 200.) — Köz
ben éjszakánként nemegyszer megtréfáltam közeli és távolabbi szomszédai
mat. (SzHN 169.) — Még aznap többször is kísérleteztem, s minden úgy ment, 
mint á karikacsapás. . .  (SzHN 168.) — Sokszor azonban olyan gyenge az 
áram, hogy nem lehet használni a gépeket. (DT 180.: 4.) — Sokáig .nem 
tudtam eldönteni, mitévő legyek. (SzHN 169.) — A magántermelők támo
gatják a legkevésbé az akciót,. . .  (DT 180.: 1.) — Még a mozdulatuk is 
ugyanolyan, a bicska tartása, a falásuk is . . .  (ugyanolyan =  egyforma, CsK-F 
208.)
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Nem mondatfunkciós részként határozatlan névmás, általános névmás, 
számnév, mutató névmás fordul elő. Efféle használata némelyik határo
zatlan jelentésű melléknévnek is lehet. Pl. egyes =  némely, bizonyos; bizo
nyos =  meg nem nevezett, de meghatározottnak gondolt stb.

1. minőség- és mennyiségjelzői szerep
a) kijelölés

□  Ha észrevesziy hogy valamelyik jármű nagy sebességgel közeledik 
a kijelölt gyalogátjáróhoz, . (BŰ 1130.: 6.) — Inkább csatornát tisztítok, 
vagont rakok be, vagy maltert keverek majd a világ valamelyik zugában, . . . 
(SzHN ,152.) — Alikor az egyik sarki őrhöz értem, jelt adtam. (CsK-F 205.) — 
A másik legenda szerint egy lány fürdő tt meg ebben a sárban és meggyógyult... 
(BH 166.: 1.) — Egyik-másik magántermelő a történtek után méltán fél á 
meleg napoktól. (TEK 223.: 4.) — Az elemzésből ugyanis kiderül, hogy 
egyes falvakban a vásárlók évi szükségleteiknek 60—70 százalékát más köz
ségek üzleteiben szerzik be. (BH 166.: 1.) — . . .egyes termelőknek ez a 
fajta hizlalás is drága. (TŰ III.: 4.: 2.) — Akármelyik utcában kanyarodunk 
be kocsinkkal, aszfaltúton gurulunk . .'. (TŰ I I I . : 4.: 2.) — Ezeket a tényeket 
egyetlenegy (sic!) gyalogosnak sem szabad szem' elől tévesztenie, amikor

' bármely helyen az úttestre óhajt lépni. (BŰ 1130.: 6.) — Ez az első komoly 
felkészülési év, de már az eredmények valamennyi zentai úszó teljesítményén 
meglátszanak. (DT 180.: 7.) — A többi rendezvénynek 1800 nézője volt. 
(DT 180.: 5.) — Másodszori összehívásra, szerdán este megtartotta érte
kezletét az ISz kishegyesi helyi választmánya. (TÉK 223.: 4.) — Ugyanazon 
a földterületen két évben sűrűvetés, egy évben pedig kukorica vagy napra
forgó volt, (DT 180.: 3.) — . . .  ha majd elvégezem ezt az évet, és zsebben lesz 
a diploma r— mi lesz a különbség köztem és Petyike között? (GsK-F. 202.)
— Várható, hogy ebben az évben is így lesz. (TÉK 223.: 2.)

b) tulajdonság megjelölése
□  Valami amerikai repülőgépgyárban játszódott le a cselekmény. 

(SzHN 117.) — . . .  alig hogy az öreg Ztipka ház kiugróját elhagytam, mintha 
valami belső nógatás, hívott volna vissza. (CsK-F 200.) — A község gazda
sági helyzetét felmérő bizottság szerint ( . . . )  javítani kell a társastermelést és 
némi kölcsönre van szükség. (DT 180.: 3.) — . . .  az ISz helyi szervezetének 
tevékenységét az utóbbi időben (a) pangás jellemezte, bár némi eredményeket 
is ért el. (TÉK 223.: 4.) — Nincs olyan utca a faluban, melyet nem érintett 
volna valamilyen közművesítés. (TÉK 223.: 1.) — A bajnoki idény két része 
közötti szünet miatt az elmúlt hét végén az asztalitenisz-klub versenyzői 
semmilyen hivatalos versenyen sem vettek részt. (TŰ II I .: 4.: 4.) — Az igaz
gató méltányolta panaszomat és másik szobát adott. (SzHN 124.). — Reggel 
már kezdődik a hozzákészülodés, mennek, jönnek a szakácsnék, leányok, 
zöldséggel, hússal, mindenféle anyagokkal megrakodva. . .  (CsK-F 209.)

c) meúnyiség megjelölése
□  Ebben az évben néhány újdonság került a szabályzatba. (TÉK 223.:

2.) — Néhány faluban azonban nincs hentes, borbély és cipész, pedig nagy 
szükség lenne rájuk. (DT 180.: 6.) — Arról a távoli hegyláncról okvetlenül 
kell készítenie néhány jó felvételt a vasárnapi képes mellékletbe. (SzHN 194.)
— A penész tavaly rengeteg kukoricát tönkretett,. . .  (DT 180.: 3.) — A
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rengeteg próba és a család felőrölte erőmet. (DT 180.: 7.) — Sok pénzre lenne 
még szüksége ( . . . ) ,  hogy be tudjon fogadni minden beteget. (BH 166.: 1.)
— Szerintük a jövendőbeli mesterek kevés időt töltenek a munkahelyen. 
(DT 180.: 6.) — A legtöbb beteg autószerencsétlenségben, vagy máskor 
szenvedett törések alkalmával maradt nyomorék,... (BH 166.: 1.) — A 
szalma leszántásától a vetésig legalább két-három hónapnak, kell eltelnie. 
(TÉK 223.: 5.) — Megráztam. Néma nesztelenséggel pergett le róla a sok
ezer pihe. (CsK-F 201.)

2. más szerkezettag szerepe
□  — Esküszöm, hogy arról van szó — mondtam sértődötten és vala

mivel hangosabban. (SzH[N 118.) — . . .egyre  fokozódó zúgással eléjük 
kanyarodott. (SzKB, IK 205.).

Megfigyelhetjük, hogy egyes szavak többféle szerepben, illetve jelen
tésben fordulnak elő. A valami határozatlan névmás alanyi szerepben meg 
nem határozott vagy ismeretlen történésre (harmadik példamondat), illetve 
dologra (negyedik példamondát) vonatkozik. Minőség- és mennyiségjelzői 
szerepben pedig tulajdonság megjelölésére szolgál, jelentése valamilyen 
(első és második mondat). Eltérő a másik szó jelentése is.’ Kijelölésre való 
használatakor („a másik legenda szerint") azt jelenti, hogy kettő közül a 
második, tulajdonságot jelölve pedig azt, hogy másmilyen („másik szobát**).

(+ ) Határozatlan szerkezetek

Viszonylag gyakran alkotnak egymással szerkezetet határozottságot, 
ill: határozatlanságot kifejező szavak. Tipikus szerkezet az olyan, amelynek 
az alaptagja számnév, determinánsa (vagy bővítménye) pedig határozószó, 
hozzávetőlegességet ill. nyomósítást kifejező melléknév, általános névmás 
stb. Az ilyen szerkezet leginkább még egy további alaptagnak van alárendelve, 
annak a határozottságát módosítja. ,

a) Az alaptag határozatlan számnév.
□  A foglalkoztatási önigazgatási érdekközösség nyilvántartásában mind 

több a középiskolát végzett munkanélküli. . .  (TU ÍIL: 4.: 2.) — Egyre 
többen töltik itt el évi szabadságukat, felismerve Radenci jótékony hatását. . .  
(MSz-RTV IX .: 1.: 19.) — Emellett elég sok pénzbe és időbe kerül a piactér, 
a parkok és a fürdő fenntartása. ( TÉK 223.: 1.) — Ennek folytán nagyon 
sok egyéni termelő felhagyott a hizlalással,. . .  (TŰ II I .: 4.: 2.) — Az elmúlt 
hónapokban elég sok szó esett erről a legrangosabb községi elismerésről. . .  
(TÉK 223.: 2.) — Túl sok takarmányt használtak el ebben az évben az állatte
nyésztők. (DT 180.: 3.) — Községünk területén mind több spoitegyesület 
kap anyagi támogatást' valamelyik társultmunka-szervezettől. (TŰ III. :4.:
3.) — A tervek szerint egyesítik a Harcos Szövetség és a nyugdíjasok lakás
építésre szánt eszközét a lakásépítési alapéval, hogy az ily módon összegyűlt 
pénzből minél több lakást tudjanak felépíteni. (DT 180.: 2.) — Még néhány 
lépés, és úgy éreztem, mintha valaxx̂ i közöm lenne hozzá! (CsK-F 202.) —  
. . .  ezt az óriási eredményt merőben jelentéktelen befektetéssel, mindössze 
néhány ülőke beszerzésével értük d . (SzHN 1SS.) — A szalmának ez utóbbi
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alkalmazása talajjavítás szempontjából nem vitás, bár mostanában 'egyre 
hevesebb istállótrágya kerül a földekre. TÉK 223.* 5.)

b) Az alaptag határozott számnév.
□  Egyelőre mintegy száz tagra számítanak a kombinát kooperációs 

munkaegységében. (TÉK 223.: 5.) — Kártérítést követelt mintegy 300 
szondi társastermelő. (DT 180. 1.) — A mintegy ezer ünneplő jelenlétében 
Sági Béla, a péímonostori községi képviselő-testület elnöke leleplezte az 
elesett harcosok emlékművét. (DT 180. : 2.) — Jelenleg mintegy 2600 dinár 
gyűlt össze erre a célra. (DT 180.: 2.) — A bank két hónap alatt mintegy 
800.000 dinár takarékbetétet gyűjtött össze. (DT 180.: 1.) — . . .  így pl. 
valamikor a határban levő majd ötszáz tanya nagy része lebontásra került,. . . 
(TŰ II I .: 4.: 1.) — De van itt még egy fontos tevékenységi terület: az általá
nos honvédelem megszervezése a helyi közösség területén. (TÉK 223.: 1.)
— Szeretném, ha legalább egy ember tudta róla, hogy miért tűntem el örökre. 
(SzHN 152.) — Számításom szerint legalább 80 métermázsa kukoricával 
és 35 métermázsa búzává lesz kevesebb. (DT 180.: 5.) — Edddig több mint 
200-an kötötték kukoricatermelési szerződést, körülbelül 1500 holdra. (TŰ
III.: 4.: 2.)

c) Az alaptag általános névmás.
□  Mintegy összegezve az elhangzottakat, szinte valamennyien egyszerre 

mondják: a megoldásra váró kérdések a rádiónál is meg a lapoknál is ugyan
azok. (TŰ III .: 4.: 1.) — A topolyai község vállalati szakszervezeteinek több
sége már jól bejáródott kereskedelmi kapcsolataival szinte valamennyi élel
miszert kedvező áron szerez be munkásainak. (TÉK 223.: ‘3.) — Azt talán 
felesleges is mondanom, hogy szinte valamennyi tartományi egyesülettel 
kitűnő a kapcsolatunk. (TŰ III.: 4.: 4.)

d) Az alaptag névmási határozószó.
□  Az egyetlen hazai kombájngyár és alkatrészgyár, a zimonyi Zmaj, 

pont ilyenkor nem szállít kellő mennyiséget. (DT 180.: 1.)

A névelők szerepe a  tárgyas szerkezetek határozottságában

Azok a szerkezetek tekinthetők tárgyasaknak, amelyekben tárgyi bő- 
. vítmény szolgál az alaptag tartalmának pontosabb meghatározására. A tár
gyas szerkezet tagjainak tartalmi viszonyát és alaki módosulásait legkifeje- 
zettebben a tárgy határozottsága vagy határozatlansága befolyásolja. A ha
tározott tárgy egy dolgot vagy jelenséget minden mással szembeállítva kiemel, 
a határozatlan tárgy viszont az általa jelölt dolog v. jelenség fogalmának körén 
belül állít szembe egy dolgot v. jelenséget a többi egyessel.

A tárgy határozottsága tulajdonnévvel, határozott névelős névszóval, 
főnévi mutató névmással, visszaható névmással stb. fejezhető ki, határozat
lansága pedig, névelő nélküli köznévvel, határozatlan névélős névszóval, ha
tározatlan névmással stb.

A határozott tárgy igei alaptagja tárgyas ragozású, a határozatlan tárgyé 
pedig alanyi ragozású. A magyar nyelvnek azt a jellegzetességét, hogy alanyi 
és tárgyas ragozási formát különböztet meg, találóan jellemzi a következő
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mondat: Ha én szeretek valakit, akkor úgy szeretem, mint a fű a napot és az 
esőt. (SzHN 202.) A főmondatnak határozatlan névmással kifejezett tárgy 
(valakit) kétségtelenül határozatlan, ezért a mondat állítmánya alanyi rago- 
zásu (szeretek). A mellékmondatban nincs is újra kifejtve ez a tárgy, mégis 
úgy viszonyulunk hozzá, mintha ott lenne. Időközben határozottá vált, ezért 
a mellékmondatban a szeret igének tárgyas ragozású alakja szerepel állítmány
ként. A hasonlító mellékmondat rejtett állítmánya (szereti) szintén tárgyas 
ragozású ige, mivel a benne levő tárgyak határozottak (a napot, az esőt).

A tárgy határozottságát leggyakrabban a határozott névelő, határozat
lanságát pedig a határozatlan névelő biztosítja. A tárgy határozatlanná válá
sához gyakran a névelő hiánya is elegendő. Sajátos módon a birtokos sze
mélyragos főnévből alakult tárgy névelő nélkül is határozott.

a) határozott névelős tárgy és tárgyas ragozású igealak
□  . . .  a szegény küldöttet majd betemeti az állítólag az ő tájékoztatására 

készült anyaghegy,. . . (TŰ III.: 4.: 1.) — . . .  folyton a régi szűk lakásra 
gondolok ( . . . ) ,  a füstös konyhára, ahol tizenöt éven át főztem a kávét az 
örökké csöpögő csap mellett. . . (SzHN 129.) — Leülnek a gerendarakásra, 
azután kibontják a papírt és szeletelik a kenyeret, szalonnát, hagymát. (CsK-F 
208.) — A közönséget szemlátomást lekötötte a farok sorsa. (SzHN 118.)

b) határozadan névelős tárgy és alanyi ragozású igealak
□  A várdaróci helyi közösség a művelődési otthon földszintjén kitata

roz egy helyiságet, . . . (DT 180.: 5.) — . . .  majd elővett egy kis lapátot, és 
megtöltött néhány zacskót a hamuszerű porral. (SzHN 194.) — Bevettem 
egy irányt, és lőtávolságon kívül futottam. (VAA 94.)

c) névelőtlen tárgy és alanyi ragozású igealak
□  . . . eltökélten belépek a vakító fehér fürdőszobába, meleg vizet eresz

tek a fényes nikkel csapból a régi kopott lavórba,. . . (SzHN 130.) — Guszti, 
az éjjeliőr morogva nyitott ajtót, már a szenteket akarta emlegetni, amikor 
az igazgatót látta meg a kapuban. (VMH 130.) — . . .  és nektek is nem cipócs- 
kát adunk hetenként a kezetekbe, hanem naponta kalácsot. (CsK-F 84.)

d) névelőtlen, birtokos személyragos főnév mint tárgy és tárgyas ra
gozású igealak

Kétkedve nézett rá, s úgy tűnt neki, mintha eperpálinka szagát le
helné. (VMH 131.) — Egy távoli gyűrött hegyláncra irányította tekintetét. 
(SzHN 194.) — A férfi levetette felöltőjét, felakasztotta a fogasra, s indult 
befelé. (SzHN 198.) — A gyár csarnokában elindította egy repülőgép motor
ját, . .  .(SzHN 117.)

A tárgynak a megfelelő ragozási formával való összeegyeztetése néha 
egészen bonyolult művelet. Miért kell például alanyi ragozással élni a követ
kező mondatban: Valóban szundikált egy kicsit az asztalra borulva, de meg
hall ő minden neszt, nem hogy egy földindulásra ne ébredne föl. (VMH 131.) 
Ha csak magában lenne a neszt tárgy, nem kapcsolódhatna a meghall igéhez, 
csak igekötő nélküli alakjához, a halihoz (neszt hall). Példánkban a minden 
általános névmás módosítja a nesz főnév jelentését, megszünteti egyediségét, 
és ezáltal alkalmassá teszi arra, hogy az igekötős igéhez kapcsolódjon. Hasonló 
módón határozottá is válhat ez a tárgy, pl. az összes melléknévvel: meghallja 
az összes neszt.
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ZÁRÓSZÓ

A határozottságot, ill. határozatlanságot kifejező nyelvi elemek mondatta
ni szerepének vizsgálatában nem különítettük el egymástól a szubsztanciális 
és a járulékos határozottságot, vagyis nemcsak azokkal a jelenségekkel fog
lalkoztunk, amelyekben a referens határozottságáról vagy határozatlanságáról 
van szó, hanem azokkal is, amelyekben a minőség, a mód stb. meghatározása 
történik. A közlés határozottságához a járulékos mozzanatokra utaló elemek 
is némiképpen hozzájárulnak (ilyen, olyan, így úgy stb.).

Vizsgálódásainkkal részben arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a 
közlés határozottságát gyakran nyelvtanilag alárendelt helyzetű elemek (pl. 
mellékmondat) biztosítják. Az utaló szerepű szó rendszerint eléggé határo
zatlan, kölönösen ha mondatfunkciós részt helyettesít. Határozottabbá vá
lásához az a szókapcsolat, ill. mondat járul hozzá, amelyre utal.

Sajátos különbség figyelhető meg az előre utaló és a hátra utaló szavak 
közt. Az előre utaló szavak rendszerint határozatlanabbak, mint a hátra utalók. 
Ez utóbbiak általában nem minősítenek, hanem azonosítanak, az előző, 
ismert tartalmat viszik tovább. Az előreutalásban leginkább ott van a vára
kozás mozzanata, a pillanatnyi információhiányé. Az utalószóval jelölt dolog
ról, mennyiségről, minőségről, helyről, időről, módról stb. többnyire csak 
annyit tudunk, hogy létezik. A mellékmondat adja meg ennek a létezésnek a 
dimenzióit, nevezi meg a dolgot, a mennyiséget, a minőséget, határozza meg 
a helyet, az időt, a módot stb.

Az utalószó és a mellékmondat relációja bizonyos esetekben igen kis mérvű 
határozottságot tesz lehetővé. PL Pláne nem olyan az öreg, mint Szobonya 
tanár néptárs, az osztályfőnökünk,. . .(VAA 18.)

A morfén^ határozottsága nem mindig járul hozzá a szintagma és a 
mondat határozottabbá válásához. Pl. Szeretném, ha legalább egy ember 
tudna róla, hpgy miért tűntem el örökre (SzHN 152.) Itt az egy számnév 
voltaképpen nem egy meghatározott személyre vonatkozik, hanem csak egy 
bizonyos valakire, olyanra, aki tudja az eltűnés okát. Néha ennek az ellenke
zőjét is lehet tapasztalni, a határozatlanságot kifejező morféma jelenléte 
ellenére sem válik határozatlanabbá a szerkezet. Pl. Ebben a pillanatban az
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utcán, a községháza előtt lövés dördült, melyet azon nyomban egy másik 
követett, majd egy harmadik. (VIA 107.). Az egy névelő határozatlanságát 
mintegy cáfolja a másik névmás és a harmadik sorszánmév A második és a 
harmadik lövés minden bizonnyal ugyanolyan volt, mint az első, tehát va
lamivel határozottabban beszélhetünk róluk, mint az elsőről. A birtokos sze
mélyraggal ellátott főnév előtt is elveszti elsődleges funkcióját a határozat
lan névelő. Pl. Volt neki egy elnyűtt kék kabátja:

A közlés határozottságának különböző fokozatai lehetségesek, attól 
függően, hogy milyen eszközzel és milyen módon van kifejezve. Az a köz
lés a leghatározottabb,, amely önmagában is maradéktalanul informálja az 
embert. Ilyenre persze ritkán akad példa, leginkább a szövegkörnyezetre, 
sőt az előző ismeretekre is szükség van. A legkevésbé az olyan közlés a hatá
rozott, amely a megfelelő informáltsághoz újabb közlések egész sorát teszi 
(v. tenné) szükségessé. Egyik tényezőként a beszélő szándékát is figyelembe 
kell venni, megtörténhet ugyanis, hogy éppen az információnak minimálisra 
való csökkentése a célja.
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REZIME

Sintaksička funkcija jezičkih elemenata ođređenosti i neodređenosti u savremenom  
mađarskom jeziku u Jugoslaviji

Autor proučava razna sredstva za obeležavanje određenosti i neodređenosti u savre- 
menom madarskom jeziku u Jugoslaviji sa opisno-fíinkcionalnog aspekta. On se bavi prob- 
lemima odredenosti i neodredenosti na sintaksičkom nivou, uzevši u obzir odredivánje ne 
samo referenta, nego i njegovih karakteristika i okolnosti vezanih za njega. Posebno se ističu 
u odredivanju iskaza uputne reči u glavnoj reČenici i zavisne rečenice kője im daju konkret- 
niji sadržaj. Desava se i to da neki jezički element koji se obično tretira kao sredstvo odre
denosti, ne doprinosi odredenosti rečenice. Pitanje odredenosti. ili neodredenosti sintaksič- 
kih struktura ne zavisi samo od odredenosti ili neodredenosti jezičkih elemenata u njima, 
već i od prethodnog znanja i od intencije govornika.
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A MONDATOK EGYMÁS MELLÉ RENDELÉSÉNEK
KÉRDÉSEI

Az összetettebb tudattartalmak kifejezésének igen regi formája a melléren
delt összetett mondat. Adelung1 szerint régente ismeretlen volt az aláren
delés, az emberek egyszerű mondatokban, vagy pedig mellérendelt mondatok
ban beszéltek. Ezt a nézetet más nyelvészek is osztják, számos nyelvtörténeti 
adat vall arra, hogy az összetett mondatoknak a mellérendelt mondat volt a 
korábbi típusuk. Kézenfekvőnek is látszik, hogy elsődlcgcsebb az a jelenség, 
amikor két vagy több mondat egymással oly módon kerül szorosabb logikai 
viszonyba, hogy önállóságát teljesen feladná. Az alárendelés már fejlettebb 
gondolkodást feltételez, olyant, amely a bonyolultabb gondolalviszonyokat 
egyetlen teljes képzel keretében, egyszerre tekinti át. Az alárendelt mon
datok keletkezését úgy is fel lehet fogni, hogy két mellérendelt mondat közül 
az egyik a másiknak meghatározójává vált, a logikai alárendeltség viszonyába 
került vele".

Belié szerint nem szükségszerű, hogy az alárendeléses mondatformákat 
mellérendelésesek előzzék meg. A paralaxikus, szindetikus és aszindetikus 
mondatokból keletkezhet hipotaxikus (vagyis alárendelt) mondat, de ez nem 
a legközönségesebb és nem is a leggyakoribb eset. Akkor következik be, ha 
jelcntésbeli függőségi viszony alakul ki közöttük, vagyis ha nyelvérzékünk 
alárendeltséget lát a kapcsolatukban. Ezt igazolják az eredetileg melléren
delő kötőszóként használt alárendelő kötőszók (az orosz ibo = i + bo, a len
gyel iz = i + zc stb.) \

Egyes nyelvekben még ma is ritkán használnak alárendelt összetett mon
datokat, az összetételek zöme mellérendelő. A sémi nyelvek is ilyenek, 
például az arab. Ennek a körülménynek a következménye az, hogy az idegen 
nyelvet tanuló arabok számára nehézséget jelent az alárendelő összetett mon
datok elsajátítása és beszédben való alkalmazása4. Legközelebbi nyelvroko
naink is gyakrabban élnek mellérendelt mondatokkal, mint alárendeltekkel. 
A vogul népköltészetben ritka az alárendelés, a mellérendelés viszont ál
talános .

Az az általános nyelvészeti elv, hogy egyes nyelvi formák külön morfológiai 
jeggyel is megjelölhetők, de nélküle is megállnak, a mellérendelt mondatokra 
fokozottabban érvényes, mint az alárendeltekre. Téves az a felfogás, hogy 
csak akkor lehet kél mondatnak egymáshoz való viszonyát alárendeltnek 
tekinteni, ha egyiküket az alárendelő kötőszó vezeti be. Ebből az is követ
kezik, hogy nem mindegyik kötőszó nélküli összetell mondat számít melléren-
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delinek. Az összetett mondat tagmondatai közötti viszonyt nem a kötőszó 
határozza meg, ez csupán jelöli, azaz jelölheti. Az, hogy valamely szintaktikai 
jelenségnek morfológiai jele is van, még nem jelenti, hogy ennek a 
jelenségnek a tartalma, lényege a morfológiai jelre (az adott esetben a kö
tőszóra) tevődött át, és ezzel megszűnt belső tulajdonságként létezni. A szin
taktikai sajátság attól függetlenül megvan a mondatokban, hogy ez látható-e 
valamely külső jelből vagy sem6.

A mondatok összetartozásának fokát bizonyos szupraszegmentális jegyek 
is jelzik. Az összetett mondatban levő tagmondatok között rövidebb a 
beszédszünet, mint a különálló mondatok között. Minél lazább a tagmon
datok összetartozása, annál nagyobb a beszédszünet. A mellérendelt mon
datokban általában hosszabb a tagmondatok elhangzása közötti szünet, mint 
az alárendeltekben. Az ettől való eltérést a beszélő lelkiállapota, a szavak, ill. 
a mondatok hosszúsága is okozhatja. A beszédszünet tehát nem lehet teljes 
értékű jelölője a mondatok összetartozási fokának. A különálló mondattal 
szemben az összetett mondat elöl álló tagmondatának végen felemelkedik a 
hanglejtés. Ez jelzi, hogy befejezetlen a gondolat, következik a folytatás. Az 
egyszerű mondat vegén a hanglejtés leszáll az alaphangra, mivel befejeződött 
a gondolat . Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy adott esetben önálló, 
lezárt hanglejtést! mondatok között is létrejöjjön közvetlen tartalmi kapcsolat. 
Az efféle mondatok a különálló és az egymás mellé rendelt tagmondatok 
közötti átmenetként jelentkeznek.

Noha a mellérendelő összetett mondatok eléggé jól megkülönböztethetők 
az alárendelőktől, meg kell állapítanunk, hogy a tisztán mellérendelő formák 
viszonylag ritkák (mint például: Péter ír, Mária olvas.). A mellérendelő 
összetett mondat lagmondatai között is rendszerint van valamiféle meg
határozó, okozati viszony, kötöttség8. Időbeli kötöttség figyelhető meg 
például az alábbi mondatban: Tegnap délután fél öt körül értem haza, 
mindjárt átöltöztem, majd elmentem a barátomhoz, este nyolcig sakkoztunk. 
Nyilvánvalóan nem teljesen függetlenek egymástól azok a tagmondatok sem, 
amelyeknek egyike valamely állapotot fejez ki (okozat), a másika pedig az 
állapot előzményét, okát adja meg: Nincs kedvem sétálni, fáradt vagyok.; A 
kisgyermek sír, megütötte a lábát.; Sár van, esett az eső. stb.

A mellérendelő összetett mondatok tagmondatait a szövegnyelvészet sem 
tekinti mindig szabad mondatnak (vagyis olyannak, amely önmagában is meg
jelenhet a közlésben, más mondategység nélkül is előfordulhat). Nemcsak az 
alárendelő összetett mondat mellékmondata lehet csonkított mondat. A 
mellérendelő összetett mondat páros kötőszós tagmondatai szintén csonkítot
tak, hiszen egymásra vannak utalva9.

A szabad mondatok kapcsolódásaként, konnexiójaként felfogott melléren
delés nem teljesen azonos a hagyományos értelemben vett mellérendeléssel. 
A szabad mondatok lineáris kapcsolódásának szinte korlátlan variációs 
lehetőségei vannak. A szöveg lineáris folytonosságát rendszerint kötőelemek 
(konnektorok) biztosítják. Ezek lehetnek kötőszók vagy egyéb szöveggram
matikai elemek (névmás, igei személyrag, birtokos személyjcl stb.). Néha még
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ezek is hiányoznak a mondáiból, a folytonosságot egy-két álvezelő tartalmas 
szó képviseli10.

A mellérendeli mondalok kötőszó nélküli formái régibbek, mint a 
kötőszavasak. Az obi-ugor nyelvekben, a manysiban és a chantiban ma is 
ezek a leggyakoribbak. A legegyszerűbb és valószínűleg legeredetibb mondat
kapcsolat a kapcsolatos viszony. Kézenfekvő olyan történések összekap
csolása* amelyek térben egymáshoz közel, egy időben, egymással párhu
zamosan folynak le, vagy amelyek egy eseménysorozat egymásutánjaként 
jelentkeznek, illetőleg amelyek többé-kevésbé hasonlítanak egymásra. Ha
gyományosan kapcsolatosságnak tekintjük a hozzátoldást és a fokozást is. A 
hozzátoldás azt jelenti, hogy egy másik állítást az előzőhöz kapcsolunk, a 
fokozás pedig, hogy ezt a másik állítást ki is emeljük, mivel az elsőhöz képest 
nagyobb intenzitású történést, többletet jelöl. A kapcsolatos mondatokból 
fejlődtek ki az ellentétes mondatok. Néha nem volt elegendő a beszélőnek, 
hogy egyszerűen csak összekapcsolja az eseményeket, állításokat, a köztük 
levő különbségeket is ki kellett fejeznie, egymással szembe kellett állítania 
őket. Attól függően, hogy milyen fokú az ellentét, mennyire szükséges a 
különbségek kiélezése, a beszélő élhet a szembeállító, az ellentmondó és a 
megszorító ellentét kifejezési formáival. A szembeállító ellentétes mondat 
egymástól eltérő vagy egymással ellenkező gondolatokat fűz két dologhoz, és 
így állítja szembe őket egymással. Ha egy gondolatot tagadunk vagy tiltunk, 
egy másikat pedig állítunk vagy parancsolunk, akkor ellentmondó ellentétről 
van szó. Ha viszont az első mondatból bizonyos következtetéseket von
hatnánk le, de a következő mondat a várható következménynek éppen az el
lentétét fejezi ki, megszorító ellentéttel állunk szemben11.

Az időben egymás után következő történést kifejező kapcsolatos mon
datokból, valamint az olyan önálló vagy kapcsolatosan mellérendelt mon
datokból fejlődtek ki a következtető mondatok, amelyekben a második mon
dat élén egy okhatározó szó állott. Az okozati viszony gyakran az egymásra 
következtetésben is felismerhető, a mondat élén álló okhatározó szó pedig 
kétségtelenné teszi, hogy a mondat következménye az előző mondat 
történésének, a benne kifejtett gondolatnak. Ez a mondatfajta viszonylag 
kései fejlemény a magyar nyelvben. Néhány száz éves múltra tekinthet vissza 
a magyarázó mondat is. Különösen az a változata nem olyan régi, amely 
logikailag a következtető mondat fordítottja, az ún. okadó mondat. Ez 
ugyanazt fejezi ki, mint az okhatározó mellékmondat, de mellérendelő 
formában; a második mondat az elsőben közölt történés, illetőleg állítás okát 
fejti ki, magyarázza. Jelentéstartalma és kötőszóhasználata tekintetében igen 
eltér ettől a mondatfajtától a kifejtő (v. helyreigazító) mondat. Ez bővebben 
kifejti, kissé helyreigazítja az előző mondat tartalmát. Állítmánya rendszerint 
közös az előző mondatéval, ezért hiányos mondatként szokott előfordulni12.

Eredetét tekintve a választó mondat áll legközelebb az alárendelt mon
datokhoz. A választó viszony olyan mellékmondatok között alakulhatott ki, 
amelyek egy főmondat alá vannak rendelve, és amelyeknek a tartalma 
egymással szembe van állítva. Független kérdő mondatokból származtatható 
a választó mondat. Ezek a kérdő mondatok különböző lehetőségeket vetnek
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fel, de nem tudjuk, hogy melyik fog megtörténni, ill. melyik történt már meg. 
A választás nem mindig szükségszerű, azaz kirekesztő értelmű, a megadot
takon kívül is van más eshetőség. Ilyenkor a választó mondat megengedő 
jelentésárnyalatú. Olykor három négy lehetőség közül is választhatunk, sőt 
nem említett eset is számításba jöhet .

Abból a szövegelméleti tételből kiindulva, hogy a mondat voltaképpen a 
nyelvészeti gondolkodás absztrakciója, a valóságos nyelvhasználatból kiemelt 
jelkapcsolat, a mondatok egymás mellé rendelésének kérdését is célszerű 
szövegösszefüggésben vizsgálni, bizonyos esetekben figyelmen kívül hagyni 
azokat a határokat, amelyek esetleg önkényesen vannak megszabva egy-egy 
mondat részére. Gyakran megtörténik, hogy egy adott mondat a végén levő 
írásjel utáni szövegrészből válik érthetővé, és az sem ritka jelenség, hogy az 
előzmények ismerete nélkül pontatlanul vagy tévesen értelmezzük a mondat
ban közölt információt.

A szövegben létrejövő mellérendelő formák tanulmányozásában a tagmon
datokat összekapcsoló kötőszavakon kívül egyéb utaló elemeket is figyelembe 
kell venni, különösen akkor, ha egyébként nem volna nyilvánvaló a mondatok 
közötti viszony minősége. Nem mindegyik szöveg használja ki az utalások 
adta lehetőségeket, egyes mondatokban egészen minimális utalás található. 
Az utalás a világos fogalmazásmód egyik fontos eszköze, ezért optimális 
kihasználása rendszerint a javára válik egy szövegnek (kivéve, ha külön 
funkciója van a kétértelműségnek, pl. lírai költeményekben1 .

A kötőszavakon kívüli egyéb kapcsoló és utaló elemeknek sokkal nagyobb 
szerepük van a mellérendelésben, mint amekkorát nyelvtanaink tulaj
donítanak nekik. Az akadémiai leíró nyelvtan minimális teret szentel a 
kötőszó nélküli mellérendelő összetett mondatoknak, és a határozószókkal 
összekapcsolt mondatokat is a kötőszavasok között tárgyalja. Csupán azokat 
a mellérendelő összetett mondatokat tekinti kötőszó nélkülieknek, amelyek
ben szinte semmiféle mondat kapcsoló elem sincsen, legfeljebb a gon
dolatpárhuzamot (ha az egyes mondatrészek párhuzamosan, azonos sor
rendben helyezkednek el) és az azonos szókezdetei veszi tekintetbe. 
Megállapítja továbbá, hogy a megengedő választó viszony kötőszó nélküli 
típusai általában egy másik, különálló mondattól is függenek, az ok-okozati 
viszonyra a következő mondatokban és a magyarázó mondatokban kötőszó 
híján csak az időbeli egymásulánság kifejeződése, illetve a kettőspont mutat15.

Felmerül a kérdés, hogy mennyire indokolt a kötőszói szerepben használt 
határozószókkal összekapcsolt mondatoknak a köt őszavas típusúak közt való 
tárgyalása, és hogy egyáltalán lehet-e őket kötőszós típusúnak tekinteni. Ez 
azért is kérdéses, mert kiderül, hogy a határozószóknak "eredetibb 
határozószói jelentésük is jórészt megmarad"16. Egyébként is a mellérendelő 
kötőszók nem szoktak mondatrészként is funkcionálni, mint az alárendelők 
némelyike. Nem teljes értékű kötőszó voltukat mutatja az a körülmény is, 
hogy rendszerint igazi kötőszókat is "megtűrnek, elbírnak" maguk mellett (pl. 
és aztán, azután meg, azzal pedig, majd pedig stb.).
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Mondategészek közötti mellérendelés

Hagyományosan csupán az egyetlen predikatív viszonyt tartalmazó gram
matikai szerkezetek, a mondategysegek között szokott előfordulni a melléren
delés. Megfigyelhető azonban, hogy néha a ponttal, felkiáltójellel vagy 
kérdőjellel lezárt szólánc, a mondatrész is mellérendelő jellegű viszonyban 
van az előtte levő vagy az utánna következő mondategésszel. Az egyes mon
dategészek közötti határok a beszélt nyelvben elmosódhatnak, különösen a 
társasági nyelvben nehéz meghatározni, hogy egy szólánc mondategész-e vagy 
csak mondategység. Szövegszcrckezeti szempontból nincs ilyen probléma, 
mert a szövegszerkezetnek nem a mondategész az egysége, hanem a szabad 
mondat. A szabad mondat nem függ egy másik mondattól, mondategészként 
is és mellérendelő összetett mondat tagmondataként is előfordulhat17.

A szabad mondatokból mondattömb jöhet létre. Ennek tagjai melléren
delő viszonyban vannak egymással, attól függetlenül, hogy a tömbösödés mon
dategészen belül vagy mondategészek között jött-e létre. Szerkesztéstani 
szempontból nincs lényeges különbség a kétféle úton keletkező mondattömb 
között. Stilisztikai szempontból viszont másként értékelendő a mon
dategészek közötti tömbösödés. Ez a stilisztikai különbség elsősorban az 
írásművekben jut kifejezésre18.

Az alábbi mondattömbök olyan szabad mondatokból állnak össze, 
amelyek egyúttal mondategészek is. Az első mondattömb tagjai közt 
kapcsolatos a viszony, a másodiké választó viszonyban vannak egymással, a 
harmadiké pedig magyarázó viszonyban:

• Zsebéhez simított. Megcsördplt a papíros. Kivette. A sötétben han
gosan olvasni kezdte magának. (KSH, H: 37.: 71) -  Biztosan Jadwiga 
járkál egyik szobából a másikba, gondoltam. Biztosan az égbe látó 
távcsövét keresi. Vagy a különleges fülhallgatót, mellyel ultrarövid 
hullámon hallgatja az égi jelentéseket. (HMM, H: 34.: 774.) -  Egymás 
megismerése (úgv látszik), nem az egyült töltött órák vagy évek 
számának a függvénye. Néha szavak nélkül is nagyon sokat megtud
hatunk egymásról. A vasajtók kulcsa nálunk, valahol bennünk rejtőzik.

Az első tömb a legkevésbé problematikus, mivel mindegyik mondatrész 
egyszerű mondat. Noha nincsennek kötőszók, az időbeli egymásután 
egyértelműen kapcsolatos viszonyra utal. A második mondattömb első és har
madik mondata alárendelt összetett mondat. A mondaltömb voltaképpen az 
első mondat főmondata (gondoltam) köré csoportosul, a mellérendelés a 
második szinten realizálódik. A harmadik mondattömb szintén hasonló 
felépítésű, azzal a különbséggel, hogy csak első mondata alárendelő összetett 
mondat. Az ilyen szerkesztésű mondattömbök sajátos hangulatot biztosítanak.

Gyakrabban fordulnak elő olyan mondattömbök, amelyeknek a 
felépítésében szabad mondat értékű mondategységek és mondategészek is 
részt vesznek. Lássunk néhány ilyent is!

• Valami sima tárgyba ütköztem. Próbáltam kitapintani. Aztán egy apró, 
rugalmas felület, de már bele is vinnyogott a csendbe. Csengő volt.
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(HMM, H: 34.: 775.) -  Benő már a konyhában kolnyelcskedctt. Egy 
kotláról felemelte a fedőt, de azonnal le is ejtette. Felszisszent. (KSH, 
H: 37.: 69.) -  Vártam. Talán kijön valaki, és megkérdezi, kit keresek. 
Azt fogom mondani: a varázslót. (HMM, H: 34.: 775.) -  A fáklya itt 
van mind, a táblából lesz még egy fordulóval. Most faragják a nyelit. 
(KSH, H: 37.: 69.) -  Az indítvány értéke nagyobb, jelentősebb, mint 
amennyit a számok mondanak róla. Ez a cselekvés mozgatója! De nem 
lehet mereven elválasztani a bírálattól: a két jelenség funkcionális 
kapcsolatban van egymással: az egyik rombolja a régit, a másik sürgeti, 
követeli az újat. (MOB 247.)

Az első mondattömb öt mondategységből, de négy mondategészből áll. A 
harmadik mondategész két mondategységből áll, ezek ellentétes viszonyban 
vannak egymással, az ellentétre kötőszó (de) utal. Az első és a második, 
valamint a második és a harmadik mondat között kapcsolatos a viszony, az 
első két mondatot csak a közös alany tartja össze, a harmadikat viszont a 
névmási határozószó kapcsolja a másodikhoz (aztán). Az ötödik mon
dategység lazábban kötődik a tömbhöz, magyarázó mondatnak lehet tekin
teni.

A második mondattömb négy mondategységből áll, közülük keltő egyúttal 
mondategész is, egy pedig mellérendelő összetett mondat (itt is, mint az 
előző mondattömbben, ellentélet fejez ki). Az első mondategység kapcsolatos 
viszonyban van a másodikkal, ugyanígy a harmadik a negyedikkel. 
Mindkettőben az alany azonossága jelzi az egybetartozást.

A harmadik tömböt három mondategész alkotja, ebből kettő több mon
dategységből áll. A második mondategészben három mondategység, de csak 
két szabad mondat található, a harmadikban pedig két mondategység és egy 
szabad mondat. Az első és a második mondategység közötti viszony elsősor
ban alárendelőnek fogható fel. Ez esetben csupán két szabad mondat van az 
egész mondattömbben. Mellérendelést a második és a harmadik, valamint az 
első és az ötödik mondategység között lehet felismerni, az első jelölt (az és 
kötőszóval), a második jelöletlen.

A negyedik tömbben három mondategység két mondategészbe tömörül. 
Az egyik mondategész ellentétes összetett mondat, a mondat kapcsolódás 
jelöletlen. A másik mondategészt alkotó mondategység magyarázó mon
datként fogható fel, az előző mondategységhez való tartozására birtokos 
személyrag utal (a nyel/t).

Az ötödik mondattömb a legbonyolultabb. Hét mondategység tartozik 
hozzá, közülük csak egy nem tekinthető szabad mondatnak. Az első mon
dategész egy szabad mondatnak számít, a benne levő mondategységek aláren
delő viszonyban vannak egymással. A harmadik mondategység az ez mutató 
névmással kötődik az elsőhöz, a közöttük levő viszony magyarázó. A 
negyedik mondategység ellentétben van az elsővel és a harmadikkal. A har
madik mondategészhez tartozó mondategységek között egyrészt magyarázó, 
másrészt ellentétes viszony van. A mondattömb negyedik és ötödik, valamint 
ötödik és hatodik mondategysége magyarázó viszonyban van egymással, a 
hatodik és a hetedik pedig ellentétesben. Ezek a viszonyok mind jelöletlenek.
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A hatodik ćs a hetedik mondategység kohézióját mondatrészeik sorrendjének 
azonossága biztosítja.

Az előzőekben is láthattuk, hogy vannak olyan mellérendelő összetett mon
datok, amelyekhez külön mondategćszkćnt feltüntetett mondategységek csat
lakoznak. Az ilyen mondategészek közötti koherenciát gyakran hátrautalö 
(anaforikus) szavak vagy kötőszavak tartják fenn. A hátrautalö szó állhat a 
mondat élén és a mondat belsejében is. Az előbbi közvetlenebb formája a 
hátrautalásnak, az olvasó, a hallgató mindjárt értesül arról, hogy a mondat
ban az előző tartalommal kapcsolatban talál újabb információt. Visszau
talásra használható mutató névmás, névmási határozószó, esetleg számnév 
vagy melléknév is. íme néhány példa!

A  kolléganőim már három osztalékot is kaptak, én egyet sem. Ezt nem 
veszik figyelembe. (SA 79.: 5.) -  Új helyzet ez, a kutyafáját, s hir- 
telenében nem tudta, mi a teendője. Kivált az okozott gondot neki, 
miként lyukadjon ki ezek után arra, ami miatt Benedeket magához 
kérette. (HULL 129.) -  Nincs szellőztetésünk, és a nyári hónapokban 
így itt bent nagyon meleg van. Ez most a legrosszabb. (SA 79.: 3.) -  Ót 
is ilyen pityergésféle fogta el, de csak ment elszántan az öreganyjáék 
felé. Ott már várták, mintha tudták volna, hogy jönnie kell,... (N1L 183.)

Az is előfordul, hogy mellérendelő összetett mondatot tartalmazó mon
dategészből történik egyszerű mondatból álló mondategészre az utalás:

dolgozóknak megadtuk a döntés jogát. Más országokban ezért har
colnak még ma is a dolgozók, mi pedig, ha egy dolgozók gyűlését 
akarunk megtartani, bezárjuk a gyár kapuit, hogy meg lehessen tartani. 
(SA 79.: 5.) -  Köhögni kezdtem. Aztán egy merész, alig megfontolt ötlet
tel előhúztam a tárcám, és kivettem egyetlen, de tekintélyes értékű 
bankjegyem. (HMM, H: 34.: 771.)

írásművekben viszonylag gyakran találkozhatunk mondategész elején levő 
kötőszóval. Az ilyennek rendszerint nemcsak stilisztikai szerepe van a 
közlésben, hanem az előző mondategész, szövegrész vagy bekezdés tar
talmára való visszamutatásra, a hozzá való kötődésre is szolgál a jelenléte. 
Leginkább az előző mondategészben közöltekkel ellentétes tartalom, in
formáció kifejezésére szokták használni. Például:

Nagyon sokáig álltam ott, aztán egy lábon kezdtem billegni: próbáltam 
átfázott egyik lábam felmelegíteni a kabát alatt. De nem sikerült. 
(HMM, H: 34.: 775.) -  Csak így nyíltak meg a viszonyítások és 
összevetések lehetőségei. De csak belső, szerkezeti összehasonlításra 
van mód, a külső komparáció módszerét, a dinamikus statisztikai 
elemzés gazdag eszköztárát, sajnos, a vállalkozás egyedisége miatt 
nélkülöznünk kell. (MOB 241.) -  Másnap mindig elszorult szívvel látták 
a gyerekek a nagy dúlást, s keserűségük egyre jobban fokozódott az 
öreg gonoszsága ellen. Azonban nem sokáig fanyalogtak, hanem min
den reggel újra és újra hozzáfogtak a mcseváros fölépítéséhez. (N1L 
207.)

Esetenként kapcsolatosságot vagy más mellérendelő viszonyt is jelölhet a 
mondategész élén levő kötőszó:
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c Ez a csere nem naponta, hanem általában háromhavonként történik. S 
végezetül nem csak Ilona cseréli a gépeket, hanem huszad magával. (SA 
79.: 3.) -  Senkit sem enged be. S mikor le-lejön a Flore-ba, elzárja. 
Elzárja, de mindig máshová, úgyhogy maga se találja meg egykönnyen. 
(HMM, H: 34.: 774.) -  Talán éppen volt szerelmeinek ad bankettet, 
vagy az inasával szeretkezik. Vagy kihúzta a zsinórt. (HMM, H: 34.: 
775.)

A kötőszóval kezdődő mondategész tartalma nemcsak az előző mondat 
tartalmával lehet összefüggésben, hanem a bekezdésben levő szövege
lőzménnyel, több mondategésszel is. Az ilyen esetekből látszik leginkább, 
hogy mennyire nemcsak a mondategészen belüli mondategységek viszonyára 
korlátozódhat a mellérendelés:

© Amikor meghallottam azt a rémült ordítást odafentről, az első pillanat
ban szentül meg voltam győződve, hogy vannak még csodák, Béla 
esedezik irgalomért, esztelenül az ajtónak estem, hogy segítségére fus
sak, de keményen rá volt zárva, elkeseredésemben kékre vertem az 
öklömet: csak ez az ajtó állt az utamban, most még rátalálnék és meg
menthetném, mert csoda történt. Hiszen csak Béla tudott szenvedni, 
Rudi sohasem, csak Béla ordíthatott rémületében, Rudi sohasem. Hir
telen olyan heves gyűlöletet éreztem Rudi iránt, hogy féktelenül hittem, 
őt hagytuk ott az úton, nem Bélát, s megkönnyebültem, örömmel fel
zokogtam. Sejtelmesen éreztem, Rudit könnyűszerrel feláldozom, és 
valami titokzatos sugallat mondta: megpecsételődött a sorsa. De 
magamhoz kellett térnem: a fürdőszobába csak Rudi zárhatott, nem 
pedig Béla; a rémület egyre csak menetelt felém, mint egy 
kivégzőosztag, s hiába ellenkeztem, toporzékolásom beleveszett a dob
pergésbe:... (HULL 93.) -  A lovag úrnak valóban csekély kilátása van, 
a túlpart, az túlpart, és összekötött kézzel.

• Halálom órája, ha eljő, mi mást mondhatna? 
o Szállj fel a szivemről, felhő.

Tehát versel a lovag úr, amazok ketten meg megint csak megbillennek 
a nyeregben, egy fél fordulatot tesznek, s néznek hosszan, visszafelé, 
hegyes sipkában, mint az ördögök. (BIV, H: 36.: 1447.)

A következő példában az előző bekezdéshez való mellérendelését jelzi 
mondatának a kötőszó:

° A gyerekek gyakran látták, hogy tiporja össze az öreg éjjeliőr durva 
nagy bakancsával, görcsös görbebotjával azt, amit ők aznap olyan nagy 
lelkesedéssel és gyönyörűséggel fölépítettek. Toporzékolni látták a 
száraz öregembert, s egyikük-másikuk még a szitkozódását is hallani 
vélte.
De azt senki se látta, előbb milyen nagy elragadtatással járta körül az 

öreg a mesevárost, és senki sem tudta, milyen gondolatokat forgat 
eközben csavaros eszében. (N1L 207.)

A mondategész első mondategységében levő kötőszó nem mindig áll az 
élen, van amikor a mondat belsejében helyezkedik el. Ilyen helyzetben főleg 
az ún. hozzátoldó kötőszók fordulnak elő:



115

 ̂ Tehetsége ezek után gyorsan kibontakozott. A fiatal zsenire csakhamar 
a tisztek is felfigyeltek, és egyre több munkával halmozták el. (VIA 88.)
-  Az év első hónapjában a termelőrészlegek nagyjából megvalósították 
a terveiket. Egyes egységek jelentősen túl is teljesítették, míg egyes 
részlegek nem tudták megvalósítani munkahiány miatt. (SA 79.: 4.) -  ... 
rendületlenül hittem, hogy a magyar nyelv a leggyönyörűségesebb a 
nyelvek között. Persze véleményem azután sem változott gyökeresen, 
csak tárgyilagosan tudomásul vettem, hogy vannak még nyelvek a 
világon. (HMM, H: 34.: 770.) -  A munkások a társult munka szer
vezeteinek belső viszonyrendezésére gondolnak, a jövedelmi viszonyok
ra, a tájékoztatásra, az önigazgatási szervek működésére, a tapasz
talatból ismeri tünetekre, jelenségekre. A földművesek szintén 
tapasztalati ismeretekből bontják ki kérdéseiket, csakhogy az ő tapasz
talataik más társadalmi és gazdasági környezetben fogantak, töbnyire a 
lakóhely és a közös fogyasztás szférájához kötődnek. (MOB 249.) -  
Huzamosabb ideje betegeskedtem, kértem, hogy a szakszervezet 
költségén mehessek gyógyfürdőbe. Megvolt az orvosi bizonylatom is, de 
a beutalót mégsem kaptam meg, mert a szociális dolgozó szavai szerint 
magas a jövedclcmátlagom. (SA 79.: 5.) -  A mamám azt mondta, biz
tosan lázas vagy, kisfiam, sokat csatangolsz kinn, sapka nélkül, hogy 
miket ki nem találsz! (iyorsan ágyba dugott a múltkor is, és rengeteg 
forró hársfaleát italon velem. (HMM, H: 34.: 776.) -  ... vannak még 
most is oyan dolgozók, akik nem akarnak szombatonként dolgozni. 
Érthető isy hiszen főleg gyermekes anyák ezek, valamit fel kell áldozni, 
mivel a gyárból élünk. (SA 79.: 5.)

Az első mondalcgység belsejében egyéb kötőszók is lehelnek, nemcsak 
hozzátoldók, általuk kifejezettebbé válik a szöveg koherenciája. Lássunk 
néhány példát!

• Pontatlan így, hogy "megismerkedtem”. Mi ugyanis soha nem ismertük 
meg egymást, sőt egymásból mérhetetlen keveset, s ha lehet, én még 
nálánál is kevesebbet tudtam -  róla. (HMM, H: 34.: 770.) -  A puskago
lyó ropogása már nem tudta felvillanyozni,... Az ágyúgolyót azonban 
szenvedélyesen őrizgette. Az utolsó ágyúgolyót. (VIA 90.) -  Most 
merre, kérdezhetné az ember, ha volna idevágó kérdés, de amazok ket- 
ten már messze lobognak a ködben, csak most látni, hogy az egyiken 
dióbarna köpönyeg van, mintha a lovag átaludla volna a napokat, amit 
úton tölt. A két ló meg ott áll, csak a fiilüket hegyezik, és néznek az em
berek után, mielőtt leindulnának a vízre. (BIV, H: 36.: 1447.) -  Hogy 
mégis milyen volt a háztartása és a könyvtára, csak a véletlennek 
köszönhetően tudtam meg. Néhányszor ugyanis elkísértem, téli estéken, 
fel a dombjára (...), Jadwiga olt botorkált mellettem a hóban, és belé 
kellett karolnom, hogy el ne essen. (HMM, H: 34.: 773.)

A mondat belsejében levő kötőszó néha előző szövegrészhez, bekezdéshez 
fűzi a mondategészt, elősegítve a lineáris kohézió érvényesülését a szövegben: 

Csuka, a szőke parancsnok felugrott az írógép mellől. Most már 
sajnálta, hogy a téli tanfolyamon nem tanulta meg tisztességesen a
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vakírást. A villany minden este megtréfálta. Meg se kottyanna neki 
akkor egy kis sötétség. Előkotorta zseblámpáját a fiókból.

• A hercegnő is éppen írt az ebédlőbarakkban, azaz a vonalas füzetlapot 
bámulta. (KSH, H: 37.: 67.)

A mondategészek közötti mellérendelő viszonyt nem mindig jelöli kötőszó, 
vagy visszautaló szó, néha csak személyrag utal a mondatok összetartozására. 
Az alábbi példákban az igei személyrag jelzi, hogy a mondategész első mon
dategységének is ugyanaz az alanya, mint az előző mondategésznek:

Megszégyenülten botorkáltam vissza a sarokig. Zseton után koto
rászta/;! , és a fülkeajtó fogantyújára tettem a kezem. (HMM, H: 34. 
775.) -  A fiú rövid vívódás után felugrott. Szétszakított# a levelet, s a 
papírkosár felé vetette. (KSH, H: 37.: 69.) -  Megálltam. Teljesen 
kimerültem, szerettem volna visszafordulni, hogy rohanjak, rohanjak ki 
ebből az átkozott házból, ebből az infernói zsákutcából, hogy soha 
vissza ne térjek ide, még fényes délelőttökön sem,... (HMM, H: 34.: 
775.) -  Csuka megelégelte a huzavonát. Odalépett a körmölő fiúhoz, és 
vállára tette a kezét. (KSH, H: 37.: 68.) -  A gyerek bólintott, aztán 
egyetlen szó nélkül felkattintotta a villanyt. A kapuhoz kíséri, kinyitotta. 
(HMM, H: 34.: 777.) -  Befutott az én vonatom is, a továbbutazást nem 
halogathattam. Már alig vártam, hogy elhagyjam ezt a valószínűtlen 
állomást. (HMM, H: 34.: 772.)

A tárgyas igeragozásban használatos toldalékmorfémák szintén utalhatnak 
az előző mondategészre, rendszerint azt jelzik, hogy az a szó, amelyik 
előzőleg alany volt, most tárgy szerepét tölti be. Pl.

 ̂ Az állam távolról jóval szelídebbnek látszik. Nem ismerik annyira az 
emberek, gyérebben érdeklődnek iránta. (MOB 252.) -  Az adat- 
szolgáltatók jelentős hányada foglalkozott a közéleti érintkezések, 
összejövetelek, tanácskozások, konferenciák tárgykörével. Dicsérni keve
sen dicsérték, sőt az érintkezések formáját és tartalmát majdnem annyi 
bírálat érte, mint a képviselő munkálkodását. (MOB 258.)

Mondategészek közötti kapcsolatteremtő funkciója a birtokos személyrag
nak is lehet:

" A nagy előszobában nincsen semmi bútor, a földön hatalmas rakás 
kabát. Feldobom a tetcyVre a télikabátomat. (VVN 48.)

A mellérendelő viszonyban levő mondategészek nem mindig közvetlen 
szomszédságban levő mondategységeik által kötődnek egymáshoz, van ami
kor egymással nem érintkező mondategységek között is létrejön melléren
delés. Erre akkor is sor kerülhet, ha különálló mondategészekben levő mon
dategységeket nem mellékmondat választja el egymástól, hanem mellérendelő 
tagmondat. Például:

c Ő volt az én gyengém majd öt esztendeje már: sohasem tudtam 
ellenállni neki. Védelmezett és sújtott egyszerre, és édes volt ez is, az is. 
(HULL 97.) -  A táskáját a világért sem adta volna át, pedig hogy 
könyörögtem neki! Titkolta, hogy üres. (HMM, H: 34.: 773.)

A lineáris kohéziónak egy-egy olyan tartalmas szó is lehet az eszköze, 
amely általánosítva helyettesíteni tudja egy másik mondategész tartalmát,
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közlendőjét, az adott mondategészben képviseli az illető tartalmat, közlést. A 
mondategészek közötti mellérendelésnek ez is egyik megnyilvánulási formája 
lehet. Az efféle tartalmas szó többnyire előzményt foglal össze, helyettesít, de 
állhat kifejtésre váró tartalom képviseletében is. Pl.

 ̂ Eszak-Bácska többnemzetiségű környezetében a közélet szinte minden 
kérdését nemzetiségi vonatkozások szövik át, és nem kell elfelejteni, 
hogy a felszabadulás elolt intézményesen szították a gyűlöletet. A téma 
nagyon is időszerű. (MOB 261.) -  A legnagyobb probléma az, hogy a 
tárgyra vonatkozó kérdések, vélemények, javaslatok tömkelegében elég 
ritkán történik említés a munka eredményessége szerinti elosztás 
elvéről. A követelmény többnyire az elmélet szféráiban honol, a gyakor
latban ritka vendég. (MOB 265.) -  Az ügy megért, nem várhat tovább. 
Adva van egy díjnyertes pályamű, ehhez pályázatot kell csinálni. (KSH, 
H: 37.: 71.)

Mondategészen belüli mellérendelés

Az azonos mondategészhez tartozó mondategységek között létrejövő 
mellérendelő viszony szokványosabb és rendszerint szorosabb is, mint a mon
dategészek közötti mellérendelés. A mellérendelő viszonyt gyakran nem jelöli 
kötőszó, mégis általában fel lehet ismerni, azonosítani lehet a fajtáját. A 
kötőszó nélküli mellérendelő összetett mondatok többé-kevésbé különböznek 
a kötőszós mondatoktól, ezért külön nyelvtani kategóriaként tárgyalandók. A 
magyar kötőszó nélküli összetett mondatokban a tagmondatok összefűzése 
elsősorban hangtani eszközökkel történik. Az egyik tagmondat végén a 
hanglejtés jelzi, hogy a mondat még nincs befejezve, hogy várható a folytatás. 
A hanglejtés felemelkedése a másik tagmondatra való átmenetet is biztosítja. 
Rajta kívül a legtöbb mondattípusban más szerkezeti eszközök is szerephez 
jutnak19.

A kötőszó nélküli mellérendelő összetett mondatoknak a kötőszavasakkal 
való egybemosása csak akkor lehet indokolt, ha a mondatokat a tagmondatok 
egymáshoz való tartalmi viszonya alapján kívánjuk rendszerezni, ilyenkor 
ugyanis kevésbé fontos, hogy a mellérendelő viszonyt milyen grammatikai 
eszköz jelöli, s hogy egyáltalán meg van-e jelölve. Egészen más a helyzet, ha 
vizsgálódásainkat a mondatok szerkezete szerint végezzük. Ez esetben már 
feltétlenül el kell különítenünk egymástól a kötőszó nélküli mondatok 
csoportját a kötőszavas mondatokétól'0.

Végső soron még tartalmi szempontból sem mindegy, hogy egy melléren
delő viszonyt kötőszó nélkül fejezünk-e ki vagy kötőszóval. Egyes mondatok
ban fölösleges is lenne a kötőszó kitétele, szükségtelen erőszakolni a 
kötőszóhasználatot ott, ahol nincs is különösebb szerepe. Különösen azokban 
a mondatokban válna erőltetetté az utólagos kötőszavasítás, amelyek mellé
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rendelőként és alárendelőként is értelmezhetők. Az sem lenne szerencsés 
megoldás, ha kihagyásos kötőszós összetett mondatnak tekintenénk min
dazokat a mondatokat, amelyekről nem nehéz megállapítani, hogy a kötőszós 
mondatok melyik típusának felelnek meg, hiszen egészen más a hangulatuk 
és a színezetük. Ha kötőszót erőszakolnánk rájuk, azzal elszíntelenítenénk 
őket21.

Az alábbiakban következő rendszerezés nem mindenben követi Maj- 
tyinszkaja igen körültekintő módon kidolgozott tipológiáját, egyrészt azért, 
mert típusai közül nem mindegyik vonatkoztatható mellérendelő összetett 
mondatokra, másrészt pedig, mert nem tartalmazzák az olyan mondatokat, 
amelyekben kötőszók is, és egyéb kötőelemek is előfordulnak.

I. A mellérendelt mondatok teljes kötőelem nélkülisége

Erre a típusra jellemző, hogy a tagmondatok között csak hangtani kapcsolat 
van, nem tartalmaznak olyan nyelvtani jelölőeszközt, amely a közöttük levő vis
zonyra utalna. (Majtyinszkaja D-típusának felel meg). Leginkább időbeli 
egymásutánt vagy okozati összefüggést fejeznek ki az ilyen mondatok.

• Fűz kitekintett az ajtón; egy apró gyerekárny robogott fel a sötétben. 
(KSH, H: 37.: 73.) -  5-6 elég meredek lépcső vezet fel a bejáratig, a 
korlát elején és végén két-két mellig érő faragott oszlop. (VVN 47.) -  A 
mennyiségi elemzés előkészítésének ez a művelete bonyolult és kocká
zatos: számolni kell a szubjektív értékítélet hitelrontó buktatóival. 
(MOB 241.) -  A pincehelyiség még gyertyafényben úszott: egy kétkarú, 
vert ezüst asztali gyertyatartóból csurgott alá a viaszuk. (HMM, H: 34.: 
777.) -  Ez olyan dolog, aminek örülni kell: ennyire szókimondók és 
őszinték csak a szabad emberek lehetnek! (MOB 255.) -  A sorakozók 
közül a fáradtabbja már a fűbe huppant, a többiek nyutalankodtak, 
mint a darazsak. (KSH, H: 37.: 68.) -  Élesen csengett az acélcső, a 
kőművesek abbahagyták a munkát. (NIL 205.) -  A nők sírva fakadtak, a 
gyerekek örültek az izgalmas éjjeli kirándulásnak a pincébe. (VIA 83.) -  
... újabban legkevésbé a szabad időmmel tudok mit kezdeni, nincs 
rosszabb a szombatoknál és vasárnapoknál... (VZSz, H: 36.: 865.) -  
Picula dobogó szívéhez szorította a festékesüveget, a hegyhát mögül 
előcsussszanó hold bevilágított a barakkablakon. (KSH, H: 37.: 73.)

Néha ugyanannak a mondategésznek három vagy több mondtaegysége is 
így, bármiféle grammatikai jelölőeszköz nélkül kapcsolódik egymáshoz:

• A város nemsokára ismét mély álomba merült, a harmonika megszólalt 
a kocsmában, fények gyúltak az utcán. (VIA 84.) -  Egy régi ikonon 
akadt meg a szemem, ott lógott a szekrény mögött, a szentnek mindkét 
szeme ki volt szúrva, felnevettem: vajon csakugyan talpra állt-e ettől az 
egykori halálos beteg. (HULL 103.)
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II. Raggal jelölt mellérendelő viszony

A tagmondatok között nemcsak hangtani kapcsolat van, a második tagmon
datban levő igei állítmány személyragjat illetve névszónak, névmásnak személy
ragos alakja utal az első tagmondatra, pontosabban eg\> részére (Majtyinszkaja 
B-3 altípusa).

• A régi kortesek tudták a módját: ígértek fűt-fát a söröshordóról, 
folyóval együtt vashidat, hadd álmélkodjona nép. (MOB 260) -  Vonulj 
vissza, öregem, add át a helyed a fiataloknak. (VMH 16.) -  "Felmász
tam” a dombjára, valósággal futólépésben tettem meg az utat. (HMM, 
H: 34.: 774.) -  A napközi szolgáltatásait nem igénylem, a rekreációs 
központba és a medencére fürdeni nem járo/c, mert beteg vagyok. (SA 
79.: 5.) -  Juliskának tetszett ez, kedves mosollyal köszön/e meg a 
dicséretet,... (NIL 74.) -  Az ember esendő, könnyen átlépi a 
valószerűség korlátait,... (MOB 259-60) -  Az értekezlet után átölelt, 
megszorította a karomat,... (VMH 16.) -  A számok sok izgalmas titkot 
rejtegetnek, további kutatásra, vizsgálódásra, elemzésekre serkentő, a 
tapasztalat mérlegére kívánkozó feltételezést tartalmaz/itffc,... (MOB 
245.) -  A lány átvette a levelet, köszönés nélkül becsap/ű orra előtt az 
ajtót,... (VIA 81.) -  ... a lábam hegyénél egy ujjnyi, szőrös hernyó 
mászott, undorodva ugrottam félre,... (HULL 97.) -  Amazok lehuppan
nak a nyeregből, elcsapják a lovakat,... (BIV, H: 36.: 1447.)

A fenti mondatokban az igei személyragnak van mondatkapcsoló szerepe, 
az alábbiakban pedig a birtokos személyragnak:

• Egy júniusi napon (...) eddig soha nem érzett boldogsággal futott 
hazafelé: táskádban színjeles bizonyítvány lapult. (NIL 50.) -  Sokáig 
ácsorogtam a ház előtt, a cipőmtől a térdem/g hatolt a jeges hideg. 
(HMM, H: 34.: 774.) -  A melléképületek közül elkészültek a fészerek, 
a garázsok falai, kibetonozták az aljzat, a garázs elejét, a hulladékok 
részére fenntartott helyet. (SA 79.: 2.)

Némelyik mondatban igei szeriiélyrag is és birtokos személyrag is biztosítja 
a mondategységek közötti kapcsolatot:

• A kalauz már régen elvonult, vitte magával potyautasoknak járó ret
tenetes tekintetet. (HMM, H: 34.: 771.) -  Hova hullanak el mindezek a 
hétpróbás jó barátok, okos fiúk és gondtalan ábrándozók, miféle ször
nyűségei vettek a fej/V&bc? (HULL 94.) -  Törékeny, kopasz kis öregem
ber volt a nagyapám, csiptetősének vékony, fekete zsinórját a fülére 
akasztót/#,... (VZSz, H: 36.: 870.) -  Jadwiga mint örökös törzsvendég a 
fogas közvetlen közelében üldögélt, őrizte a hanyag mozdulatokkal fel
hajtott, valaha drapp színű műanyag táskáját. (HMM, H: 34.: 773.)

Előfordul, hogy ugyanabban a mondategészben kettőnél több mondategy
ség mellérendelő viszonyát is igei személyrag jelzi:

• Felkelt a kecskelábú asztal mellől, végigsétált az asztalok között, meg
cirógat/# a holdként sápadozó leltárszámokat. (KSH, H: 37. 71.) -  ... na 
lám, mennyivel jobban írtam volna meg én ugyanezt, néha el is
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képzelem egyik másik részletét a magam sokkal sikerültebb változa
tában, egyszer majdnem tollat is ragadta/?!,... (VZvSz, H:36.: 865.) -  ... 
bement, hozott egy kalapácsot, a fazék pereméhez egy fadarabkát il
lesztett, óvatosan ütögetni kezdte, alulról fölfelé,... (VZSz, H: 36.: 869.)

A kettőnél több mondategység közötti mellérendelő viszonyt birtokos 
személyrag is jelezheti, leginkább igei személyraggal együtt, mint a következő 
példákban is:

• ... elég soká beszélgettem vele, testsúlyát hol egyik, hol másik lábára 
helyezte, tehermentesített boká/ót időnként csúnyán kifordította,... (H:
36.: 870) -  Gyávaság volt-e durvasága, ere;et bizonygat/a-e folyton 
önmagának az erőszakossággal, félelmét oszlatgat/ű-e el minduntalan a 
konok visszatérésekkel, önzését ápolta-e a szakadatlan birtoklási 
vággyal, bátorságot duzzasztot/ű-e mások megalázásával? (HULL 99.)

Akadnak különlegesebb esetek is. Az alábbi mondatban a főnévi igenév 
személyragja utal vissza az első mondategység alanyára:

• Apja még nem volt otthon, késő este kellett hazaérkeznie a kapálásból. 
(NIL51.)

A következő mondatban viszont fordított a helyzet, a második mondatban 
levő ige személyragja az első mondat személyragos főnévi igenevére utal 
vissza, mintegy rímelve:

• Valahogy kellemetlen bemennem, nadrágban és pulóverben úgy érzem 
magam, mint öltönyben a strandon... (VVN 48.)

III. Tartalmas szóval jelölt mellérendelő viszony

A tagmondatok közötti összefüggésre tartalmas szó utal, mégpedig határozott 
fogalmi tartalmú valóságos határozószó, módosítószó vagy főnév.

A határozott fogalmi tartalmú valóságos határozószók nem pontosan meg
jelölt helyet, időt, módot stb. neveznek meg, hanem általánosabb kategóriát, 
viszonyt. Némelyikük mellérendelő összetett mondat tagmondatainak az 
összkapcsolására is alkalmas:

• Egy pillanatig dermedt csend szakadt a nézőtérre, majd kitört a 
hahota. (KSH, H: 37.: 72) -  Elismerő pillantással bólogatott műve 
felett, majd kihúzta az ágy alól a Hercegnő ládáját,... (KSH, H: 37.: 74)
-  ... a lakás pillanatnyilag nem alkalmas vendégek fogadására, különben 
sincs otthon semmi, amivel megvendégelhetne,... (HMM, H: 34.: 774) -  
... időnként az üveg balról jobbra, majd jobbról balra tette meg az utat, 
közben arról csevegtünk, ki mit vár a nyártól,... (HULL 102.) -  ... 
mélyet szippant, majd még kétszer gyorsan rászív,... (VVN 48.) -  ... 
száját egy grimasszal csukva tartva, magában tartja a füstöt, közben 
továbbadja a cigarettát egy mellette ülő, zöld nyakkendős fiúnak. (VVN 
48.)

Módosító szók a beszélő álláspontjáról ítélik meg a mondatban foglal
takat, jelentésük eléggé általános, meglehetősen lazán vonatkoznak a mondat 
tartalmára vagy valamelyik részére. Különösen a sokallást vagy keveslést kife
jező módosító szók alkalmasak mellérendelő viszony kifejezésére:
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• Délután négy óra múlott, még javában sütött a nap. (NIL 205.) -  
Belülről hangos zene, beszédfoszlányok hallatszanak -  nyilván jó helyen 
járok. (VVN 48.) -  Húsz év alatt még nem volt állandó szövőgépem, 
egyik géptől a másikig megyek, persze nem én vagyok így az egyetlen. 
(SA 79.: 3.)

Megtörténik, hogy a mondatban egyidejűleg módosító szó és határozott 
tartalmú valóságos határozószó is szerepel. Ez voltaképpen szorosabb kapcso
latot biztosít.

• Az igazat nem mondhatja, még majd kineveti a tanító néni. (NIL 76.)
Főnév akkor lehet a mellérendelő viszony hordozója, ha a második tag

mondatban ismételten fordul elő.
• Rudi egy üveg büdös körtepálinkát szedett elő, időnként az üveg balról 

jobbra, majd jobbról balra tette meg az utat,... (HULL 102.)

IV. Névmási jellegű szóval jelölt mellérendelő viszony

A tagmondatok közötti összefüggésre névmás, névmási határozószó vagy 
személyragos határozószó utal.

A névmás fontos utaló elem a mondatszerkesztésben, főleg kataforikus 
szerepben (vagyis előreutalásra) használatos, de anaforikus (hátrautaló) sze
repet is be szokott tölteni. A vele kezdődő tagmondatok egy részét az in
doeurópai nyelvek vonatkozó névmási kötőszóval, mellékmondatként fejezik 
ki. Többnyire mutató névmás és személyes névmás alkalmas mellérendelő 
viszony megjelölésére, ritkábban egyéb névmás is.

•  A válaszok dokumentáltak; ez természetesen nem egyformán érvényes 
minden esetre,... (MOB 255.) -  ... végső fokon idegen tőlem ez a 
folklórszellem, a hagyományok utáni porlefujogató kutakodás, hamar 
rájöttem erre,... (VZSz, H: 36.: 867.) -  ... egy autó elé zuhant, az a szik
lafalnak rohant,... (HULL 94.) -  Az árajánlatot átadtuk a beszerző 
osztálynak, ők gondoskodnak tovább azok beszerzéséről- (SA 79.: 4.)

A névmási határozószóknak a névmásokéhoz hasonló funkciójuk van a 
mondatban, szintén alkalmasak hátrautalásra (különösen a mutató név- 
másiak), egyúttal pedig tagmondatok összefűzésére is.

•  A Flore-ba általában korán jött, érkezésemkor mindig ott találtam. 
(HMM, H: 34.: 774.) -  Egy ideig némán álltam, aztán megkérdeztem:... 
(VMH 16.) -  Felkönyököl a lovag a fűcsomón, odébb ketten ülnek a 
tűznél,... (BIV, H: 36.: 1445.) -  ... kiskoromban hosszabb ideig beteges
kedtem, akkor szerettem meg annyira nála,... (VZSz, H: 36.: 869.)

Néha kettőnél több mondategységet is névmási határozószók kötnek össze 
egymással:

•  ... az emberpiac, ahol vasárnaponként az alkudozások folytak, majd min
den faluban közvetlenül a hatóság épülete előtt volt (még Szabadkán is 
a városháza mellett fogadták fel a cselédeket, részaratókat, napszá
mosokat), oda gyülekeztek az < emberek minden vasárnap a községháza 
mellé, ott ténferegtek pipázgatva szótlan-csöndesen, ott dőlt el a sorsuk 
a kínálat és kereslet vastörvénye szerint. (MOB 235.)
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A személyragos határozószók voltaképpen a személyes névmás alakrend
szerének a kiegészülései, vagyis névmási jellegű szók, jól helyettesíthető velük 
a mellérendelő összetett mondat első tagmondatában levő főnév, ugyanakkor 
határozói viszonyt is kifejeznek, tehát kettős szállal is összefűzhetik a mon
dategységeket. *

•  Mellettem, a földön, egy meisseni porcelán halcsonttányér, kék és arany 
szegéllyel, rajta néhány sebtében elnyomott cigaretta csonkja. (HMM, 
H: 34.: 777.) -  Az üvegen, belülről, egy kb. méteres felnagyított 
fénykép, rajta táncoló pár:... (VVN 47.) -  ... a gyerek visított, a fazék 
rücskös, összevert pereme fájdalmat okozhatott neki,... (VZSz, H: 36.: 
869.) -  ... a városi gyerekek már nemigen tudnak mit kezdeni a 
népmesékkel, s általában a falu világával, nekik western kell, Angyal, 
Fülig Jimmy... (VZSz, H: 36.: 867.) -  Régi a téma, volt már róla szó az 
előbbi fejezetekben,... (MOB 256.) -  ... ez az Ádám volt velem egykorú 
a Fazekas gyerekek közül, valahonnan a sorozat közepéről való, tőle 
tanultam a legköltőibb kiszámoló versikét,... (VZSz, H: 36.: 868.)

Esetenként a személyragos határozószó ismételten szerephez jut a mon
dategészben, újabb mondategységet köt az előzőhöz:

• ... igen, kétségtelenül szerettek a tanítványaim, (...) leginkább még velük 
szemben tudtam spontán lenni, velük foglalkozva kapott legkevesebb 
szerepet az a kiszámított rokonszenvkeltési technika, amellyel valóságos 
gondolataimat rendszerint elfedem. (VZSz, H: 36.: 867.)

V. Kötőszóval jelölt mellérendelő viszony

A mellérendelő összetett mondat tagmondatai közötti összefüggést a 
hagyományosan erre a célra szolgáló nyelvi eszköz, a kötőszó jelzi. A melléren
delésre hasmáit kötőszók közt vannak kapcsolatosak, ellentétesek, választók, 
következtetők és magyarázók. Viszonylag kevés olyan mellérendelő összetett 
mondat van, amelyben a tagmondatok közötti viszony a nyelvi eszközök közül 
csupán a kötőszó által van kifejje.

Viszonylagosan nagy elterjedtségüktől eltérően a kapcsolatos kötőszók 
szinte alig fordulnak elő magukban. Ennek valószínűleg az az oka, hogy az 
egyéb nyelvi kapcsolóeszközök gyakran jelennek meg kapcsolatos kötőszóval 
együtt is, nemcsak önmagukban. A kapcsolatos kötőszó tehát csupán egyike a 
kapcsolatos mellérendelői viszony kifejezőeszközeinek.

• A rendőrség elrejtett fegyverek, gránátok, robbanóanyag után nyomo
zott, és robbantásról jó ideig szó sem lehetett. (VIA 89.) -  Ebben a 
beállításban az írás mellett szükséges mankó a kreatív szó, és az a 
tragikus, hogy e terminus jelöli egyre általánosabban elfogadottan az 
irodalmat, mondvacsinálttá téve a valóságot. (VVN 50) -  A csipkés, 
épülő házfalak majdnem hogy régi várakra hasonlítottak, s ágyukra a 
karikába hajtogatott gömbvasak. (NIL 205.) -  Nemcsak a szociális 
rétegek, érdekcsoportok (...) közötti eltéréseket kell szem előtt tar
tanunk, hanem az ember társadalmi helyzetének belső ellentmondásait 
«,... (MOB 269.) -  Szellemi síkon sehol másutt nincsen ennyi gyökere
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az ortodox freudizmusnak; és más determinizmus nem volt képes 
ennyire dogmatikusan fennmaradni, mint a pszichológiai determiniz
mus. (VVN 51-2)

Az ellentétes kötőszóknak egyedüli kapcsolóeszközként való használata 
jóval gyakoribb, mint a hasonló helyzetben levő kapcsolatos kötőszóké. Ez az 
ellentétes viszony jellegéből is adódik. Más kifejezőeszközzel kevésbé lehet 
megjelölni, mint kötőszóval (vagy csupán hangsúllyal).

• Legalább ötvenszer hívtalak, de mindig valamelyik gyerek veszi fel a 
kagylót. (VMH 15.) -  A csöves kukorica felvásárlásakor a termés 
tisztátalansága miatt nem vonnak le a felvásárlási árból, de a termelő 
köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az átadott ter
mésének minősége megfeleljen az előírásoknak.. (TEK 634.: 5.) -  Fűz 
egy pontra mutatott, de Benő elröhögte magát. (KSH, H: 37.: 66.) -  
Sokat kérdeznek, javasolnak, de a tartalmak eléggé elvontak és 
általánosak. (MOB 252.) -  Kopogtattam, de senki sem válaszolt. 
(HMM, H:34.: 776.) -  Ez a függetlenítési törekvés elsősorban a 
műszaki értelmiség körében észlelhető, de a többi szociális réteg és 
korcsoport tudatában is fonots szerep jut a diplomának. (MOB 267.) -  
Keverni kezdte a mosogatóvizet, de a villanólámpa nem villant. (KSH, 
H:37.: 69) -  Éppen tegnap hívtalak, de senki se vette fel a kagylót. 
(VMH 15.) -  A levelek egyre sűrűbben mentek, választ azonban 
sohasem kapott Balázs Feri. (VIA 82.) -  A panaszok sorjázása a 
képviseleti rendszer túlhaladottságát fejezi ki: a választók elégedet
lensége mögött azonban felismerhetők a tájékozatlanság jelei is. (MOB 
258.) -  Az apa ellen nem volt semmi kifogás, a bírósági szakértő 
pszichiáternek viszont az volt a véleménye, hogy a hatvanéves idahói 
farmerek mégis jobb szülők lehetnek, mint egy harmincéves kaliforniai 
író. (VVN 53.)

A többi mellérendelő kötőszófajta (választó, következtető és magyarázó) 
abszolút számban is, és önmagában is eléggé ritkán fordul elő.

• Az ajtók elektromos energiával működnek, vagyis a nyitás a portás
fülkéből történne. (SA 79.: 4) -  ... miért nem vásárolt csak tölcsért, hisz 
tudvalevő, hogy az egészben az a legolcsóbb. (VIA 78.) -  ... Ame
rikában most kezd divatba jönni a műanyagkert, műfákkal, műgyeppel 
(még nyírni sem kell), művirágokkal, az elrobogó autósok úgyse veszik 
észre a csalást,... (VZSz, H: 36.: 869.)

Néha ugyanazon a mondategészen belül több mondategység is csak 
kötőszóval kapcsolódik egymáshoz:

A föladat a közéleti cselekvésben valósul meg, habár még kísértenek a 
múlt árnyai, a tűnt világ eszmemaradványai, s az osztályharc el
lentmondásosabb periódusaiban a túlfűtött nacionalista buzgalom ideig-óráig 
haladó köntösben is szerepelhet. (MOB 261.)
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VI. Kötőszóval és raggal jelölt mellérendelő viszony

A tagmondatok közötti kapcsolatra rag is, és kötőszó is utal. Ez a mód erő
sebb köteléket biztosít, mint önmagában a személyrag vagy a kötőszó.

Leggyakrabban az igei állítmány személyragja fordul elő kötőszóval együtt, 
az esetek zömében kapcsolatos viszonyról van szó. Ilyesféle társulás legin
kább az s kötőszóra jellemző.

• Visszatért az ágyhoz, s a hazai félcipőjéből egy gyanús tisztaságú ron
gyot halászott elő. (KSH, H: 37.: 74.) -  ... a munkavállalás részvevői 
délelőtt és délután is dolgoznak, s a munkálatokat november 29-éig, a 
köztársaság napjáig befejezik. (TÉK 634.: 1.) -  Picula felugrott a 
mögötte álló padra, s Eliz orra alá tartotta a tükröt. (KSH, H: 37.: 69.) -  
Az őrök azonban az utolsó pillanatban kereket oldottak, s csatlakozta/: 
a közeli téglarakások mögé bújt fegyveres alakulatokkal. (NIL 208.) -  
Benő a plakátra fintorgott, s loholt Sylvetta és Eliz után. (KSH, H: 37.: 
71.) -  Húsz éves munkaköröm van, s nyíltan megmondom, ez idő alatt a 
gyártól nem kaptam semmit. (SA 79.: 5) -  Futni kezdett, s egyenesen az 
útizsákját vonszoló Elizbe ütközött. (KSH, H: 37.: 69.) -  Jadwiga elvette 
a borítékot, s ott a szemem láttára kiemelte a tartalmát. (HMM, H: 34.: 
772.) -  Benő leugrott a szekérről, s a puskás fiúhoz lépett. (KSH, H:
37.: 69.) -  Végigtekintett a padokon elhelyezkedő foghíjas társaságon, s 
gépiesen kiáltotta: ... (KSH, H: 37.: 72.) -  ... bejáratot biztosítottunk a 
privát tulajdonban lévő kerteken keresztül, s május közepén meg
kezd/!ik a lakóházak építését. (SA 79.: 2.) -  Kidöglött a biztosíték -  
vakaródzott kelletlenül az ezermester, s elszántan kapkodott a rengeteg 
biztosítékpatron között. (KSH, H: 37.: 67.) -  A boldogtalan villanytudós 
a zseblámpa fényében egy mozdulattal kikapcsolta a vetítőt, a másikkal 
összekötötte az elszakított huzalt, s a felgyulladó fényben vörösödve 
mentegetőzött. (KSH, H: 37.: 74.)

Az s kötőszó teljesebb formája, az és szintén gyakran társul az igei 
állítmány személyragjával.

• Tenyerére öntött az üvegből, és gyengéden körülkeneget/e a bakan
csokat. (KSH, H: 37.: 74.) -  Megpillantotta őket, és megállt néhány 
szóra. (NIL 55.) -  Visszabotorkáltam az ajtó elé, és a friss hótól még 
ragadós falhoz támaszkodtam. (HMM, H: 34.: 775.) -  Ösztöneimre 
hallgatok, és a sarokház utáni épülethez megye/:. (VVN 47.) -  A nénike 
messze nézett, és közeire mutatott. (KSH, H: 37.: 66.) -  ... gyorsan, 
valósággal gorombán adott kezet, és nagy sietve eltűn/ a kapuban. 
(HMM, H: 34.: 774.) -  Kínosan kitervelt sorrendben rakta vissza Eliz a 
motyót a zsákba, és odafordul/ egy bő szoknyás nénikéhez. (KSH, 
H:37.: 66.) -  Bukdácsoltam a koromsötétben, és belereszket/em a gon
dolatba, hogy összeesem. (HMM, H: 34.: 775.)

Nem szokatlan jelenség a de kötőszónak az igei állítmány személyragjával 
való együttszereplése sem.
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• A bátrak kidugták a fejüket a puskacső után a padláslyukon, de az 
utcán nem látlak semmit. (VIA 83.) -  A hallgatózás minden gyarló 
szándéka nélkül, ösztönösen fordultam hátra, de nem láthat/#/?! 
útitársaimat,... (HMM, H: 34.: 771.) -  Hosszan nézte az oszlopon függő 
plakátot, de nem figyel/ oda, mit olvas. (KSH, H: 37.: 71.) -  Misi az ajtó 
üvegén át apja fél arcát látta csupán, de úgy érez/e, most szívébe látott 
bele,... (NIL 56.) -  Ezt megkeserülöd -  sziszegte, de hogy mégis mentse 
a menthetőt, hivatalból visszafordítot/ű a szöveget. (KSH, H: 37.: 73.) -  
Persze, még mindig kislány ő, de szeret/ze még kisebb lenni, egészen 
picike, aki még nem is tudja, hogy szép szoknya is van a világon;... (NIL 
79.)

Egyéb kötőszó ritkábban található ilyen helyzetben:
• Túlságosan egyedül voltam akkoriban: bizonyos vonatkozásokban tet

szelegtem is önmagam előtt magányos farkas szerepemben. (HMM, H: 
34.: 770.) -  Az öreg éjjeliőr szigorú ember volt, senkit sem tűr/ meg az 
elcsendesedett építőhelyen. (NIL 206.)

Az igei állítmány személyragja rendszerint az előző tagmondat alanyára 
utal vissza, időnként azonban a tárgyára is vonatkozhat.

• Rendszerint minden fagylalthoz két extre tölcsért vásárolt, vagy kunye- 
rált ki a mestertől,... (VIA 79.) -  Vacogva kötöztem be a lábát, s úgy 
vezet/em végig szőlőskerteken és legelőkön, hogy közben a vállamra 
támaszkodott. (HULL 97.)

Az alábbi példában a második tagmondat igei állítmányának a személyrag
ja az első tagmondat alanyára utal ugyan vissza, de mint tárgyra, tehát 
módosult formában:

• Ezt az -  érzésem szerint -  "európai” gondolatmenetet próbáltam vala
hogy megfogalmazni, de a szemüveges lány valahol a közepén félbe
szakító//:... (VVN 50.)

Esetenként birtokos személyragos főnév van a kötőszót tartalmazó mellé
rendelt tagmondatban, a birtokos személyrag kötőszóval társulva biztosítja a 
mellérendelő viszony megjelölését.

• A liftek karbantartását különben az újvidéki Szerviz végzi, eddig nincs 
is megjegyeznivalónk munkájukra, ... (SA 79.: 4.) -  Még mindig sok fia
tal neve olvasható a munkanélküliek listáján, és számuk megközelíti a 
félezret,... (TÉK 634.: 3.) -  " A Coca-Cola, de az emlékkönyv sem 
önmaga miatt lesz romantikus, hanem egyszerűen mert szimbóluma egy 
időszaknak." (VVN 58.)

Némelyik mondatban igei személyrag, birtokos személyrag és kötőszó 
szolgál a tagmondatok összekapcsolására.

•  Mindjárt az asztalhoz ült, és elfogyasztotta vacsoráját. (NIL 51.) -  
Picula a Hercegnő mögé lopakodott, és érzelmesen súgta a fülébe:... 
(KSH, H: 37.: 69.) -  A társadalmi önvédelem az önigazgatási viszonyok 
fejlődésével összhangban erősíti a társadalom minden tényezője aktív 
szerepét, és fejleszti azok felelősségét (helyesebb: felelősségüket) az 
alkotmányos fejlődés védelmében, a dolgozók önigazgatási és más 
jogait, az ember szabadságát, valamint a társadalmi és személyi tulaj
dont. (SA 79.: 2.)
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Az előző tagmondattal való kapcsolatra nćha a főnévi igcnćv személyra&ja 
is utal a kötőszón kívül:

• A pszichológia ma szerintem a legértékesebb és legfontosabb kutatási 
terület, csak szerényebb keretek között kellene mozogni*/. (VVN 53.) - 
Az ösztöndíjas köteles jelentkezni az alapszervezetben az iskola 
befejezése után 15 napon belül, s legalább kétszer annyi ideig a munkas
zervezetben maradnia, mint amennyi ideig az ösztöndíjat élvezte,... (SA 
79.: 7.)

Megtörténik, hogy a kötőszóval társult igei személyrag kettőnél több mon
dategység viszonylatában jelöli a mellérendelő viszonyt, növelve a mondat
egész koherenciáját. Pl.

• Valójában nem a politikától féltek, hiszen a hatósági igazságtalan
ságokat mindig lázadó hévvel tárgyalták, inkább a tapasztalatok 
mezsgyéjén túl levő ismeretlentől, az üres berzenkedésektől, kelekótya 
szélsőségektől őMák magukat és egymást. (MOB 234-5.) -  Tisztuló 
ködön át vörös karikák táncoltak a szemem előtt, s egyszer csak 
rájöt/em, hogy négykézláb mászok a kövön, s egy mozdulatlan, fekete 
varjút láttam messze, a vas villanykarón. (HULL 95.) -  Von Tekercs 
ijedten kapott a készülék felé, de Giliszta hátulról megragadta, és lefog
ta a kezét. (KSH, H: 37.: 73.)

VII. Kötőszóval és tartalmas szóval jelölt mellérendelő viszony

A tagmondatok közötti összefüggésre a kötőszón kívül valamilyen tartalmas 
szó (határozott fogalmi tartalmú valóságos határozószó, módosítószó, főnév, 
számnév stb.) utal.

• Készlete az idő tájt rohamosan fogyatkozott, végül is mindössze egyet
len légelhárító ágyúgolyó állt a rendelkezésére. (VIA 89.) -  Az életlen 
bicska cikcakkját már úgysem lehet helyrehozni, de a festék majd egy 
kicsit megszépíti, s ami a fő, még volt gazdája, Tarzán sem ismer rá. 
(KSH, H: 37.: 74.) -  Az amerikai család lelki egészségének nél
külözhetetlen kelléke a pszichiáter, hisz alig van már amerikai család, 
melynek legalább egy tagja ne járt volna pszichiáternél. (VVN 51.) -  A 
személyi jövedelmek 11,8%-kal magasabbak a tervezettnél, a jövedelem- 
maradék pedig háromszor több. (SA 79.: 4.)

Időnként a kötőszó nemcsak tartalmas szóval társul, hanem igei sze
mélyraggal is:

• Keresi, és közben mindent felforgat a lakásban. (HMM, H: 34.: 770.) -  
... vigyorogni kezdtem, .v még akkor is vigyorogtam, amikor a várat öve
ző ligetben éles fékezést hallottunk odalenlről... (HUH 96.) -  Hatéves 
koráig libapásztorkodott, de nyolcéves korában már (...) egyedül maradt 
otthon a háznál,... (NIL 73.) -  ... mindent elvégzett, még a vacsorái is 
megfőzte, mire a család fáradtan hazaért a mezőről. (NIL 73.)
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MII. Kötőszóval és névmási jellegű szóval jelölt mellérendelő viszony

A  tagmondatok összefüggésére kötőszó és névmás, névmási határozószó vagy 
személyragos határozószó utal

A névmások közül a mutató névmás szerepel a leggyakrabban kötőszóval 
együtt, és mivel általában összefoglalja, magába sűríti az előző mondategység 
tartalmát, mondanivalóját, igen erős kapcsolatot tud teremteni a tagmonda
tok között.

• Minden jellegzetes társadalmi tünet mögött nagy és ellentmondásos 
véleménytenger morajlik, s ez különösen érvényes a szociális különb
ségekre. (MOB 269.) -  ... próbáltam késni, szándékosan, de ezzel is fel 
kellett hagynom. (HMM, H: 34.: 774.) -  ... ott van a tudatában, hogy 
bűnözővel áll szemben, és ez befolyásolja az ítélkezésben. (VNN 52.) -  
A szó polgárjogot nyert, s ez aligha a véletlen műve,... (MOB 236.) -  ... 
adtam az újjáépítésre, szolidaritási alapba, s mindenhova, ahova kellett, 
de ebből semmi hasznom sincs. (SA 79.: 5.) -  ... még a tizennégyes fel
virágzott zászlóktól sem szédült meg, talán ebben is része volt 
Adynak,... (VZSz, H:36.: 870.)

A személyes névmás használata természetszerűleg együtt jár a megfelelő 
igei személyrag használatával, hangsúlyt ad az első tagmondat alanyának a 
második tagmondatban is.

• A nyakkendős megismétli a ceremóniát, ő is továbbádja a cigarettát. 
(VVN 48.) -  Nem szívesen ült be a cukrászdába, és ha ez néha, sajnos, 
meg is történt, ő akkor is tölcsérből ette a fagylaltot. (VIA 78.) -  Végre 
kulcs csikordult a zárban, és én a meghökkent kilépő hóna alatt besur
ran/ /̂?) az éppen elsötétülő lépcsőházba. (HMM, H: 34.: 775.) -  Viki- 
Radiátor sajnálja az esetet, de ő többet nem tehet*?//. (VIA $2.) -  Ezzel 
összhangban a társadalmi önvédelmet közvetlenül szervezik az önigaz
gatási szervek, s ők a legfelelősebbe/r is annak megvalósításáért. (SA 
79.: 2.)

A többi névmás közül leginkább még a visszaható fordul elő kötőszó tár
saságában, a személyes névmáshoz hasonlóan szintén a megfelelő személy
ragos igealakkal együtt.

• A haladás köntösében feszelgő balhit haszontalan kiváltságokat igazolt, 
és sérthetetlen eszménnyé, ideológiai követelménnyé próbál/a koro
náztatni magát. (MOB 239.) -  Picula mellé ült, s tenyerével a feje felett 
hozzámérte magát a hatalmas Tarzánhoz. (KSH, H:37.: 71.)

A kötőszó és a névmás mellé némelykor nemcsak igei személyrag társul, 
hanem -  további kötőelemként -  névmási határozószó, módosító szó vagy bir
tokos személyrag is. Pl.

• A színészek közös föllépésére a színházban, Óvodákban és az általános 
iskolák alsó tagozataiban kerül sor, ezenkívül ők is etoátbgkt/iű/c 
valamelyik munkaszervezetbe. (TÉK 634.: 6.) -  Toporzéfcdíni látták a 
száraz öregembert, s egyikiik-másiknk még a szitkozódásrf/ iy hűHáni 
vélte. (NIL 207.) -  A hivatalok vonatkozásában a földművesek minden
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negyedik kćrdćse indítványozó természetű, de ez korántsem azt jelenti, 
hogy túlságosan leköti figyelmüket a közigazgatás. (MOB 250.)

A névmási határozószók talán még gyakrabban fordulnak elő kötőszóval, 
mint magukban, nyomatékot adnak a kötőszós tagmondatban az előzőleg 
kifejtett határozói körülménynek. Pl.

• ... a 125 küldött közül mindössze csak 35 jelent meg, s íg\’ az értekez
letet kénytelenek voltak egy későbbi időpontra halasztani. (TÉK 634.:
1.) -  Félelmetesen komoly épületek voltak a régi községházák, itt 
tanyáztak a rendőrök is,... (MOB 234.) -  Egyedül a Pobeda Mezőgaz
dasági Birtok dolgozói csalódtak nagyot a napraforgóban, ugyanis itt a 
hektáronkénti átlag terméshozam alig érte el az 1700 kilogrammot. 
(TÉK 634.: 5.) -  Kinn a szántóföldön voltak apjával, s a dűlőuton épp 
arra ment a tanító. (NIL 55.) -  ... ezt féligmeddig hippy szerelésben 
adja, és így lehetővé válik, hogy teljesen modernnek tudva magunkat, 
elandalodjunk a turbékoláson. (VVN 59.) -  A képviselő helyébe a 
küldött fogalma kerül, s ezzel lezárul egy nagyon hosszú folyamat,... 
(MOB 256.) -  ... számításba se jött tehát, ugyanígy a többiek sem,... 
(VZSz, H: 36.: 866.) -  Észak-Bácska településein (...) folyamatosan 
bővül a helyi közösségben kielégíthető társadalmi szükségletek köre, de 
a gyorsabban növekvő igények és a lassabban táguló lehetőségek közé 
ellentmondások ékelődnek, s itt elég sok panasz terem. (MOB 255-6.) -  
Jaj, előbb Marinak férjhez kell mennie, azután Gyurkának meg kell 
nősülnie, és csak aztán... (NIL 75.)

Néha a névmási halározószó és a kötőszó mellett igei személyrag is 
hozzájárul a mellérendelő viszony kifejezéséhez:

•  Eddig a föld művelői ugyancsak ki voltak téve az időjárás kénye- 
kedvének, s ezután is csak legfeljebb reménykedni mernek a napsütéses 
őszben. (TÉK 634.: 5.) -  Minden új hír mag fogékony talajba kerül, s ott 
tovább műnk#/,... (MOB 243.) Mérlegelték az eddig elért ered
ményeket, de ugyanakkor rámutat/#/: a fogyatékosságokra, az időnként 
jelentkező mulasztásokra,... (TÉK 634.: 3.) -  A közvélemény nem ássa 
ki, nem mérlegeli az okokat, de annál hevesebben reagál a követ
kezményekre,... (MOB 269.)

A személyragos határozószók a mellérendelő összetett mondat első tag
mondatának alanyát hozzák kapcsolatba valamilyen határozói körülménnyel, 
a kötőszóval együtt hozzájárulnak a tagmondatok kohéziójához. Például:

•  Vasárnap nem jött ugyan, de egy év múlva találkoztam vele az utcán. 
(VMH 15.) -  Minden kis barátnője új ruhában jelent meg az iskolában, 
csak rajta éktelenkedett és szomorkodott a régi, kopott szoknyácska. 
(NIL 75.) -  ... a mesebeli erdő szélén egy rejtett, gyönyörű házikóra ta
láltunk, senki sem lakott benne,... (HULL 98.) -  A csillagvizsgló kupo
lája fölött hosszan elgyönyörködött, de látszott rajta, nem tudja mire- 
vélni a rakétakilövő tornyokat és a furcsa, dróthálóból szerkesztett an
tennákat. (NIL 211.) -  A nagy gesztusok megmaradnak, csak éppen nin
csen már mögöttük három felkiáltójel vagy vége-felírás,... (VVN 58-9.)

Esetenként a személyragos határozószó és a kötőszó kiegészítéseként igei 
személyrag is részt vesz a tagmondatok összekapcsolásában:
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• ... egyszer maga szerkesztett egy egészen használható villanymorzsolót, 
csak a motort vette meg hozzá,... (VZSz, H: 36.: 866.) -  Tanácstalanul 
ülték körül a gyerekek a mesevárost, és nem tud/a/c vele mit kezdeni. 
(NIL 212.)

Mellékmondatok közötti mellérendelés

A mondategészen belüli mellérendelésnek sajátos megnyilvánulási formája 
az a fajta viszony, amely az egy közös főmondattól függő mellékmondatok 
között alakul ki. A mellékmondatok közötti mellérendelés a mondategész 
szintjén levő tagmondatok kapcsolatához, különösen pedig a mondategészek 
között megfigyelhető mellérendeléshez viszonyítva többé-kevésbé kifejezet
tebb, szorosabb. A mellékmondatoknak egyébként is van már kötöttségük, az 
egymáshoz való kapcsolódás tovább növeli a koherenciájukat.

A mellékmondatok közötti mellérendelésnek valamivel gyakoribb formája 
a kötőszavas. Az alábbi példákbap magában szerepel a kötőszó.

•  Csak vigyázni kell, mert a pincefolyosón nem ég a villany, és sok a 
patkány meg a szemét... (HMM, H: 34.: 776.) -  Magunk is látjuk, hogy 
egyenetlen a fonal, és nem tudunk annyit termelni, amennyi kellene. 
(SA 79.: 3.)

A kötőszón kívül több mondatban más kapcsolóelemek is megjelennek 
(Igei személyrag, személyragos határozószó, névmás stb.):

•  Joga az ösztöndíjra annak a dolgozónak van, aki már legalább egy évet 
a munkaszervezetben dolgozott, vagy a munkaszervezetből menf nyug
díjba. (SA 79.: 7) -  ... megígértette velem, hogy visszafelé is becsen
getek hozzájuk, és elmondom, milyen volt benn. (HMM, H: 34.: 776.) -  
Azt hiszem, nem annyira az alapkérdések eldöntése érdekelhette, 
hanem inkább egy hirtelen apropó csillant fel előtte,... (VNN 56.) -  Fel
vetődik a kérdés, megfelelő-e az ilyen védelem, és hogy a jövőben 
eleget tud-e tenni céljának,... (SA 79.: 7) -  Kialakult egy olyan elkép
zelésem is, hogy ebben a szóösszetételben kristálytisztán tükröződik az 
amerikai szellemi élet nyomorúságos oldala, és hogy ezt én mint 
kívülálló európai világosabban látom. (VNN 50.) -  ... csak olyan dol
gokat mernek kiállítani, melyeknek tulajdonképpen csak volt használati 
értékük, és melyekről nem a művész vetkőztette le a zsarnok funk
cionalitást, hanem már előbb megszűnt, deus ex machina. (VVN 56.)

A kötőszó nélküli változatokban rendszerint igei személyrag is erősíti a 
kapcsolatot:

•  ... azért is szerettek a tanítványaim, mert gyakran tréfálkoztam, igyekez
tem egy kis színt, humort vinni az órákba,... (VZSz, H: 36.: 867.) -  ... azt 
mondta, hogy vasárnap értünk jön kocsival, kivisz bennünket a zöldbe. 
(VMH 14-5) -  ... ekkor eszembe jutott hogy rég nem viselek órát, nem 
hasznáto/c naptárat. (HMM, H: 34.: 775.) -  Feltételeztem, hogy egy
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ilyen varázslónak inasa is van, aki ráérő óráiban a távcsövet tisztogatja, 
olajozgatja, a lencserendszert apró üvegpikkelyekre bont/a, kivesz/ 
belőlük a parányi szivárványt, ideiglenesen a lámpaégőbe helyezi,... 
(HMM, H: 34.: 774.)

Előfordul az is, hogy az igei személyragon kívül egyéb nyelvi elemek is jel
zik a mellérendelést, a folyamatosságot:

•  Lehet, hogy döbbenten néz majd rám, esetleg rám csap/a ijedtében az 
ajtót,... (HMM, H: 34.: 776.) -  ... igyekezett saját javára fordítani a fej
leményeket, látva, hogy kezdünk mindnyájan belefáradni az okos 
beszélgetésbe, kezdjük mesterkéltnek érezni szava/u/rat,... (VNN 59.).

A teljes kötőelemnélküliség ritka a mellérendelő viszonyban levő mellék- 
mondatok körében. Az alább következő példának mégis az a különlegessége, 
hogy a benne levő mellékmondatok közötti mellérendelő viszony sorra jelölet
len:

•  Más téren is éreztem, hogy Amerikában történnek a dolgok, a keretek 
dinamikusabbak, kultúra-változások indulhatnak, az alternatívák nem 
teljesen akadémikusak. (VVN 61.)

Összegezésként el lehet mondani, hogy szövegnyelvészeti szempontból a 
mondatok egymás mellé rendelésének kérdését három szinten is lehet vizs
gálni: mondategészek között, mondategészen belüli szabad mondatok közölt, 
valamint mellékmondatok viszonylatában. A mellérendelésnek kötőszóval 
való megjelölése csupán egyike a lehetséges módozatoknak, vannak egyéb 
nyelvi eszközök is, amelyek nélküle is vagy vele együtt jelzik a mellérendelő 
viszonyt. Több figyelmet kell fordítanunk a kötőszó nélküli összetett mon
datokra, különösen pedig a kötőszó helyett álló vagy őt kiegészítő egyéb 
kötőelemekre!
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REZIME

Problemi paratakse u madjarskom jeziku

Autor se bavi parataksom kao sintaksičkom pojavom: proučava naporedni odnos izmedju 
rečeničnih celina, unutar rečenične celine i izmedju sporednih rečenica. Đaveći se naporednim 
odnosom izmedju rečeničnih celina pokazuje na značaj anafora kője se odnose na prethodnu 
rečeničnu celinu, na prethodni deo teksta ili odeljak. Kod paratakse unutar rečenične celine on 
naglaSava forme bez veznika. Konstatuje da opisna gramatika madjarskog jezika posveéuje 
manje prostora od potrebnog naporednim rečenicama bez veznika. Prema mišljenju autóra nije 
opravdano da se naporedne rečenice sa prilogom smatraju za vezničkim tipom.
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AZ ALÁRENDELÉS KÉRDÉSEI

Az alárendelés mibenléte és szerepe

Az alárendelés igen fontos mondattani jelenség. Mielőtt rátérnénk 
részletesebben való vizsgálatára, megjelenési formáinak elemzésére, célsze- 
űnek és hasznosnak látszik, hogy általános jellemvonásaival foglalkozzunk, 
mibenlétét meghatározzuk. Belic szerint az alárendelt mondatok termé
szetéről való általános megállapítások közelebb visznek bennünket ahhoz, 
hogy jobban megértsük sajátságaikat, mint fajtáiknak tüzetes elemzése.1

Vajon az alárendelésben a logikai mozzanat-e a fontosabb vagy a mondat
tani? "Az alárendelt viszony elsősorban mondattani jelenség, nem pedig 
logikai" -  mondja Klcmm I. Antal, majd így folytatja: "A logikai, tartalmi 
alárendelés természetesen velejár a mondattani alárendeléssel, de maga a 
logikai alárendelés még nem egyúttal mondattani is, azzá csak akkor lesz, ha 
egyik mondat a másiktól mondattanilag is függésbe kerül olykép, hogy egyik 
mondat a másiknak mondatrésze gyanánt szolgál. Lélektanilag az alárendelt 
viszony egy teljes képzet apperceptív taglalásából s e tagok egymásra való 
vonatkoztatásából keletkezik, azaz a két mondat között levő logikai viszony 
nem utólag associativ kapcsolat útján jön létre, mint pl. a következtető és a 
magyarázó mondatoknál, hanem apperceptív módon, azaz már a teljes 
képzet taglalásának kezdetén, tehát már az összetett mondat első szavának 
kiejtésekor felmerül a beszélő tudatában az illető logikai viszony képzete a 
hozzátartozó érzelmi minőséggel együtt.""

A mondatrész funkciót emeli ki meghatározásában Simonyi Zsigmond is: 
"Alárendelt mondatoknak vagy mellékmondatoknak nevezzük azokat, melyek 
nyelvérzékünkre nézve egy másik mondatnak, a főmondatnak, csak mintegy 
részét teszik, azaz ebben gondolható valamely mondatrésszel egyértékíínek."

Slotty szerint az alárendelt összetett mondat (Haupt-Nebensatz-Gefüge) 
meghatározásában az alábbi mozzanatokat kell figyelembe venni: a) Minden 
mondatnak van tartalma (Sachvcrhalt); b) Ezek a tartalmak kapcsolatba kell, 
hogy kerüljenek egymással; c) A mondatok lélektani szempontból lehetnek 
fontosabbak és mellékesebbek.4 Ez azt jelentené, hogy az alárendelés végső 
oka lélektani, vagyis hogy a mellékmondat azért függ a főmondattól, mert 
lélektanilag kevésbé fontos. Ezt a megközelítést nyilván nem fogadhatjuk el. 
Belié is azt mondja, hogy a harmadik feltétel az első keltőből következik. A



136

fő- és mellékmondatoknak lélektanilag különböző értéke az alárendeltség kö
vetkezménye, de nem oka.5

Hermann Paul meghatározása, melyet Delbrück is közöl, a kiegészítésre, a 
pontosabbá tételre teszi a hangsúlyt: "Den Satz, zu welchem dér andere als 
ergánzendes oder bestimmendes Glied gehört, nennen wir Hauptsatz, dér 
ergánzenden oder bestimmenden Satz aber Nebensatz."6 Szerintünk is ebben 
van az alárendelt mondatok szerepének a lényege.

Az alárendelésnek különböző fokozatai lehetségesek. Curtius az aláren
delésnek három fokát állapítja meg: 1. Az alárendelés nincs külön szóval meg
jelölve; 2. Az alárendelés külsőleg is meg van jelölve: a) viszonyító névmással, 
b) másféle határozószóval; 3. A mellékmondatbeli névmáson kívül a főmon
datban is van megfelelő mutató szó (korrelatív szerkezet).

Az alárendelés fokozatainak a figyelembevételét igen fontosnak tekintjük, 
elsősorban azért, mert ez a szempont jobban kifejezésre jutatja az aláren
delés mondattani jellegét, mint a hagyományos logikai, tartalmi szempontok
ra épülő megközelítés. A mellékmondatok osztályozásának egyik fő szem
pontja kell, hogy legyen az alárendelt viszonyt kifejező jegyek jelenlétében 
megnyilvánuló fokozatosság.

Mit is jelent voltaképpen a nyelvbeli alárendeltség? Van-e valami össze
függés az alárendlet helyzetben levő szavak és az alárendelt mondatok közt? 
Vajon a szintagmák és az alárendelt mondatok nyelvészeti szempontból 
ugyanazon a dolgon alapulnak-e? Erre a kérdésre Belic szerint szinte magá
tól értetődő az igenlő válasz, valamint az is, hogy együtt tárgyaljuk őket.8

Belic úgy véli (véleményét mi is osztjuk), hogy az alárendelt szavak és az 
alárendelt mondatok definíciója a világnak minden nyelvét illetően ugyanaz. 
Azok a szavak, amelyeknek segítségével fény derül egy dolog képzetének 
alkotórészére (mindazzal együtt, ami vele kapcsolatos), amelyekkel érvényre 
juthatnak a képzetekben rejlő lehetőségek -  mindezek alárendelt szavak, 
mert segítségükkel közelebbről meghatározhatjuk vagy kiegészíthetjük a dol
gokról való képzeteket. Ugyanez Belic szerint az alárendelt mondatokra is 
érvényes. Általuk is rávilágítunk a mondategész alkotórészeire és a köztük 
levő viszonyra, segítségükkel kifejezésre jut a mondatpotenciál, jóval inkább, 
mint az egyes szavak esetében, úgyhogy az alárendelt mondatokkal 
kiegészítjük, pontosítjuk a főmondat jelentését. Ezek a mondatok önál lót- 
lanok, ugyanúgy, mint egyes szavak. Természetesen nem mondhatjuk azt, 
hogy az alárendelt mondat csak azt fejleszti egész mondattá, amit az aláren
delt szó a szószerkezetben, noha kétségkívül gyakran ez a helyzet. Ha ez így 
volna, akkor azt jelentené, hogy a mondatban semmi más, semmi több sincs, 
mint a szószerkezetben. Persze ez nem így van. Ezért azt mondhatjuk, hogy a 
mellékmondat helyettesítheti egy szintagma alárendelt tagját, de a mondat
potenciál kizárólagos tolmácsolójaként is jelentkezhet.

Az alárendelt mondat kiegészítő része a főmondatnak, alapjában véve 
azonban valóságos részének kell tekintenünk10. Úgy is felfoghatjuk a mellék- 
mondat szerepét, hogy olyasmit végez el, amelyet a főmondat egymaga nem 
volt képes elvégezni, vagy olyan dolgot, körülményt mond el, amelyet a 
beszélő jobbnak látott analizálva elmondani, nem pedig egy mondatba sűrítve.
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Az alárendlet mondat jellegéből következik, hogy nem képzelhető el fő
mondat nélkül, mint ahogy az alárendelt szó sem alaptagja nélkül, mivel 
ezeknek a belső sajátságait bontakoztatják ki. Ha nem lenne főmondat vagy 
alaptag, nyilvánvaló, hogy nem lenne olyan mondat vagy szó sem, amely kitel
jesíti őket.11

Bröndal olyan mondatokról beszél, amelyek kölcsönösen függnek 
egymástól, illetőleg feltételezik egymást.12 Például ilyen az alábbi is: Ha nem 
jön, beteg. A második mondat valójában az első feltételeként szerepel. Az 
első mondat a második következményét magyarázatként használja: Ha nem 
jöhet (ez azt jelenti), beteg. A determinánsokra általában jellemző ez a több
értelműség -  mondja Belić. A determináns az alaptag részeként viselkedik: a 
száraz fa jelenthet olyan fát, amelyik száraz; jelentheti azt a fát, amelyik 
száraz; a fát, ha száraz stb. Az alárendelt mondatnak a főmondathoz való visz
onya olyan, mint a determinánsé az alaptaghoz. Az ilyen kapcsolatban a 
főmondat sem autonóm, nem teljes, mégsem tehető a mellékmondatok közé. 
A fenti mondat voltaképpen a következőt jelenti: Elmaradása betegségére 
utal. Itt a betegségére az alárendelt rész, tehát a formálisan főmondatnak 
látszó beteg valójában mellékmondati jelentést fejez ki. A beszélő nyilván ezt 
az értelmet várja a hallgatótól.1

Önállótlanságukon kívül az alárendlet szavaknak és mondatoknak egyéb 
közös vonásuk is van. Függőségük formálisan is meg lehet jelölve, de ez nem 
feltétlenül szükséges. A kötőszó és az utalószó hiányában is meg tudjuk 
állapítani, hogy alárendelt mondatról van szó. Ti mentek, én is megyek. (=  
Ha ti mentek, akkor én is megyek.) A magyarhoz hasonlóan egyes nyelvek
ben (grúz, angol stb.) a főnév melletti melléknévi jelzőnek csak egy alakja 
van, míg az indoeurópai nyelvekeben általában meg van jelölve a 
melléknéven az alaptagtól való függősége. Persze valóságban mindezekben az 
implicit formát használó nyelvekben is jelen van a függőség. Ugyanez a 
helyzet az alárendelt mondatoknál is: a függőségnek nem kell jelöltnek len
nie. Pl. Azt mondja, jönni fog v. Azt mondja, hogy jönni fog. Az angolban: 
The letters he is reading are long. = Azok a levelek, amelyeket olvas, 
hosszúak. A valóságos függőség mindkét esetben egyforma. Az angol népies 
beszédben különösen gyakoriak a jelöletlen formák, a vonatkozó mondatot is 
névmás nélkül kapcsolják a főmondathoz, a tőle való függését a gyöngébb 
hangsúly jelöli csupán.1

Mint mondtuk, a mellékmondat alárendelt volta anélkül is érvényesül, 
hogy valamely külön jellel ki lenne fejezve. Ez azonban még nem jelenti eleve 
azt, hogy mindazok a mondatok, amelyek összetett mondatban vannak, 
feltétlenül függő viszonyban kellenek, hogy legyenek egymással. Lehetnek 
egyenrangúak is. A legfontosabb a belső függőség megléte. Belső függőség 
nélkül nincs valóságos függőség sem; nélküle pedig formális függőség.1

Az alárendelt mondatnak lehet olyan formája, amelyben a mellékmondat 
alanya más személyben van, mint a főmondaté (pl. Péter mondta; elmegyek), 
és olyan is, amelyben a főmondat és a mellékmondat alanya ugyanolyan 
személyű (pl. Péter mondta, elmegy). Az egyik esetben szó szerint idézzük 
valakinek a közlését, ezért a mellékmondat alanya nem harmadik személyű, 
hanem első személyű. Ha az idézetet nem tekintenénk mellékmondatnak,
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egészen mást jelentne, a beszélő közléseként kellene értelmeznünk. A másik 
esetben a főmondatnak is és a mellékmondatnak is harmadik személyű az 
alanya.16 Az ilyen alakú mellékmondat lehet kötőszavas is, valamint a főmon
dat utalószavas: Péter mondta, hogy elmegy.; Péter azt mondta, elmegy.; 
Péter azt mondta, hogy elmegy. Ezekben a kötőszó és az utalószó a két mon
dat közötti viszony alárendelt voltát jelöli meg, mintegy hangsúlyozza.

A történeti nyelvtudomány az alárendelést a mellérendeléssel szemben 
másodlagosnak tartja. Először Thiersch mondta ki, hogy az alárendelt vis
zony általában véve a mellérendeltből keletkezett.17 Brugmannál is azt talál
juk, hogy az alárendelt mondatok a mellérendeltekből fejlődtek ki.1 A 
magyar nyelvtörténet is elfogadja (igaz, feltételesen) ezt az álláspontot: "Az 
alárendelő mondatkapcsolat történetileg feltehetően másodlagos a melléren
delővel szemben. Bár az uráli és a finnugor alapnyelvben nyilván voltak már 
alárendelő mondatok is, ezek azonban (...) grammatikailag még jelöletlenek 
voltak. Mondatkapcsolatok szorosabbá válása, vagyis mellérendelés-aláren
delés fejlődés viszont később is sokszor megismétlődhetett újabb és újabb 
típusokban. A fő alárendelő kötőszók kialakulása a magyar nyelv külön éle
tében is mellérendelő mondatkapcsolatok alárendelővé válásával párhuza
mosan mehetett végbe.”19

Ha nem is fogadjuk el azt a hipotézist, hogy az alárendelt mondatok a 
mellérendeltekből fejlődtek ki, az mindenesetre kétségtelennek látszik, hogy 
a mellérendelés korábban jelentkezett, mint az alárendelés. Az aláren
delésnek a mellérendelésből való kialakulása ellen szól többek között az a 
fentebb említett jelenség is, amikor az első személyű alanyt jelölőteealak har
madik személyű alanyt jelölővé válik a nem szó szerinti idézetben."

Az alárendelt mondat azért későbbi fejlemény a nyelvben, mert bonyolul
tabb viszonyok megértését és nyelvi megformálását igényli, vagyis fejlettebb 
gondolkodást feltételez. A folyamatos emberi gondolkodásnak megfelelően 
egymással kapcsolatba kerülő elszigetelt mondatok közül azok válnak mellé
rendelt mondatokká, amelyek tartalmilag közel állnak egymáshoz, és a gon
dolkodásnak bizonyos egyszerűbb, összefoglaló formájával vannak össze
függésben.21

Szükségszerű velejárója-e az alárendelésnek a módjelölés? Vannak, akik 
abban a tévhitben élnek, hogy az alárendelésből következik, hogy a mellék- 
mondatban valamilyen módjelet kell a lk a lm azn i. Belić szerint ehhez a con- 
iunctivus és a subiunctivus terminus is hozzájárult. A coniunctivus nem jelent 
egyebet függő formánál (vagyis amely más formához kötődik; ezért nevezik, 
nem túlságosan szerencsésen, kötőmódnak is). A latin nyelvben a con
iunctivus mindig módbeli forma, de ez a legkevésbé sem kötelező a 
relatívum, ill. a mellékmondat számára. A subiunctivus úgyszintén csupán 
függőséget vagy alárendeltséget jelent. A franciában (és más nyelvekben) vis
zont módbeli forma. Mindennek az a magyarázata, hogy a latinban a módbeli 
formák a vonatkozó formák rovására fejlődtek. A latinban, görögben, fran
ciában stb. tapasztalható módváltozás az alárendelés külön jegyeként fogható 
fel. Ez nemcsak indoeurópai jelenség, története folyamán a magyar 
nyelvben is meg lehetett figyelni. Középkori kódexeinkben például gyakori 
feltételes módú állítmány használata az időhatáro/ó mellékmondatokban:
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mikoron nagy itközetöt töttenek volna (ÉrdyK.); mikoron az mesterök el
vették volna (MargitL.) stb. Az efféle fordulatok a latin coniunctivus 
pótlására terjedtek el.24 Az alárendelt mondatok a mai nyelvben is kifejezhet
nek módot, de a modalitás nem tartozik az alárendeltség kötelező velejárói 
közé. Ahogyan bármely mellérendelt mondat kifejezhet módot, ugyanúgy 
bármely alárendelt is. (Pl. Azt mondja, hogy elmenne, de nem ér rá.) Sőt, 
vannak olyan mellékmondatfajták, amelyek természetüknél fogva módbeliek, 
vagyis amelyekben vagy a beszélőnek vagy a beszéd alanyának az álláspontja 
jut kifejezésre (célhatározói, megengedő, feltételes stb.). Ezek is elsősorban 
alárendeltek, és csak azután módbeliek. Modalitásukat átvihetik a főmondat 
igéjére vagy a kötőszóra, és el is veszíthetik; alárendeltségük azonban meg
marad, ez benne van a természetükben."'

Az összetett mondat kialakulása (mint láttuk) a gondolkodás fejlődésének 
a következménye. A nyelvi fejlődés a szintetizáló nyelvi formáktól (pl. ige
neves szerkezetek) az analizálok (pl. összetett mondat) felé halad. Az 
összetett, különösen pedig az alárendelt mondatok megléte csupán lehetőség 
egy nyelvben, de nem szükségszerűség. Vannak olyan nyelvek is, amelyek 
megelégszenek alanyi, állítmányi és egyéb bővítményekkel, velük fejezik ki 
azt, amit más nyelvek alárendelt mondattal közölnek.

A Finnugor alapnyelv korában még nem alakultak ki az alárendelt mon
datok, az összetett mondatokat csak mellérendeltek képviselték. Abban az 
időben az igeneves szerkezetek töltötték be az alárendelt mondat szerepét, 
ezek voltak a részletezőbb és bonyolultabb viszonyok nyelvi alakulatai. Mivel 
az igeneveknek nemcsak igei, hanem névszói jellegük is van, kétarcúságuk 
lehetővé teszi, hogy alárendelt névszói szerkezettagok kapcsolódjanak hozzá
juk, és velük együtt alárendelt mondattal egyértékű szerkezetet hozzanak 
létre; olyan tartalmakat fejezzenek ki, amelyeket egyébként, ill. más nyelvek 
mellékmondattal szoktak kifejezni, formába önteni."

A régi magyar nyelvben gyakoriak voltak az igeneves szerkezetek, a 
mellékmondatok megjelenésével kissé háttérbe szorultak, funkciómegosztás 
jött létre közöttük. Inczefi szerint ma már csak ritkán használjuk őket; inkább 
a nyelvjárásokban szorultak", "ma már csak néhány kifejezés őrizte meg 
őket”.28 Ezekkel a megállapításokkal nem értünk egyet, a mellékmondatok 
nem szorították ki az igeneves szerkezeteket az irodalmi nyelvből, ma is 
eléggé gyakran élünk velük, olykor a régitől eltérő módon. Ma már nem mon
dunk olyanokat, mint a barom élő föld ( = legelő), búza-érő körte (=  a 
búzával együtt érő körte), eb füle maró légy, az ő fogta hal, a te írtad leveled 
stb. Beszélünk viszont a bajnokságon való részvételről, a fogyasztásra szánt 
zöldségfélékről, a mentésre szolgáló felszerelésről, a hamarosan megnyíló 
kiállításról, nehezen érthető dolgokról, a képernyőn megjelent feliratról stb. 
Ezek is többnyire mellékmondattal egyértékűek: azok a zöldségfélék, ame
lyeket fogyasztásra szántak; az a felszerelés, amely mentésre szolgál; az a 
kiállítás, amelyik hamarosan megnyílik; azok a dolgok, amelyek nehezen 
érthetők; az a felirat, amely megjelent a képernyőn stb.

A rokon nyelvekben ma is igen széleskörűen használatosak a mellékmon
dat szerepét betöltő igeneves szerkezetek, a vogulban, az osztyákban, továbbá 
a votjákban, a mordvinban, a finnben stb. A nyenyec szamojéd nyelv ma sem
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ismeri az alárendelt mondatokat, igeneves szerkezetekkel él helyettük.29 Ez is 
azt bizonyítja, hogy a mellékmondatos kifejezésmód nem szükségszerűség, 
hanem csupán egyike a lehetőségeknek. A nyelvek nagy része él ezzel a 
lehetőséggel, de olyanok is vannak, amelyek nem használnak alárendelt mon
datokat (legfeljebb mellérendelteket).

A kérdést aszerint is megközelíthetjük, hogy egy nyelv a szintetikus vagy 
az analitkus formák kedvelője-e. A magyar nyelv inkább a szintetikus 
kifejezési módokat részesíti előnyben, noha története folyamán jelentős tért 
hódítottak benne az analitikus kifejezési módok is. Már az ómagyar korban 
megfigyelhető a szintetikus igeneves szerkezetek számának fogyása, és az 
alárendelt mondatok mint analitikus formák gyakoribbá válása. Főleg az 
írvám, írvád-féle határozói igeneves szerkezetek száma csökkent nagyobb 
mértékben.30

Mi az alapvető különbség a főmondat és a mellékmondat között? Mit 
jelent a nyelv rendszere szempontjából az alárendelt mondat? Melyik az a 
mozzanat, amely lehetetlenné teszi, hogy kiegyenlítsük egymással a főmon
datot és a mellékmondatot? Beiid szerint a dolog nyitja abban van, hogy a 
mellékmondat soha nem lehet igazán olyan kijelentő szerepű, mint a főmon
dat, a bennefoglalt kijelentés legfeljebb vonatkozhat a főmondatra. Ennek az 
az oka, hogy a mellékmondat igei cselekvése nem irányul közvetlenül a 
beszéd pillanatára. Ez az irányulás csupán közvetetten történik, mivel minden 
mellékmondat valamely utalószótól vagy egy egész mondattól függ, tehát csak 
bizonyos segítséggel kerül kapcsolatba a beszéddel, a közléssel.

Minden alárendelt mondatnak van bizonyos vonatkozó jellege, és ez azzal 
jár, hogy a relatívumba került igealak ideje a főmondat jelentéséhez igazodik. 
Ily módon jön létre a fő- és mellékmondat közötti időbeli egyezés (con- 
secutio temporum). Ez az egyezés szükségszerű, a dolog természetéből követ
kezik. Ez mindig abban a jelentésben nyilvánul meg, amelyet a relatívumba 
transzponált idő kap. Ezt nem kell mindig külön megjelölni. Főleg a latin 
nyelv tartotta fontosnak ezt a megjelölést, a görög már kevésbé, a szláv nyel
vek teljesen mellőzik, csupán értelmi egyeztetést végeznek. A magyar sem 
jelöli ezt az igazodást. Belić szerint az alárendelt mondatok természetüknél 
fogva mindig relatívumban vannak, arra való tekintet nélkül, hogy melyik 
nyelv mennyire fejlesztett ki olyan nyelvtani eszközöket, amellyekkel ezt meg 
is jelölheti. 32 Véleményünk szerint a relatívum mégsem terjeszthető ki az 
alárendelt mondatok minden fajtájára, különösen azokra nem, amelyek 
főmondatukhoz viszonyítva sajátos jelentéstartalmat fejeznek ki, vagy pedig 
értelmezik a benne foglaltakat.

Vajon a főmondat és a mellékmondat terminus megfelel-e az alárendelő 
összetett mondat tagjainak a megnevezésére? Ezek a műszavak Adelung 
nyomán terjedtek el (Hauptsatz és Nebensatz). így fordította le Meiner 
(1781-ben) Ernestinek sententia principális és enunciatio secundaria kife
jezéseit. Noha logikai szempontból nem mindig helytálló főmondatról és 
mellékmondatról beszélni, hiszen a főmondat olykor nem is teljes mondat, és 
gyakran nem a fő gondolatot foglalja magában, továbbá a mellékmondat tar
talma sem mindig mellékes, mégis jobb maradnunk ezeknél a meg
nevezéseknél, mivel nehéz megfelelőbbekkel pótolnunk őket.
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A mellékmondatok osztályozásának általános kérdései

A mellékmondatok osztályozásának lehetséges módozatait vizsgálva néz
zük meg, milyen hagyományos megoldások vannak! A mellékmondatokat 
mondatrészek vagy szófajok szerint szokták osztályozni. Az az alapelv, hogy a 
mellékmondat egy mondatrésznek mondat alakjában való kifejezése, 
Girardtól ered.35 Van tehát alanyi, állítmányi, jelző (értelmező), határozó és 
tárgyi mellékmondat. A megengedő és a feltételes mellékmondat Klemm 
szerint az állapothatározónak felel meg36, tehát ezeket is be lehet sorolni a 
mondatrészkifejtő mellékmondatok közé.

Klemm úgy véli, hogy a mondatrészek alapján való felosztásnak nyelv- 
történeti szempontból nincs ugyan különösebb értéke, azonban "ez a felosztás 
az egyszerű mondattal párhuzamos egységes mondattani alapra helyezi az 
összetett mondat tárgyalását3 "Hogy nyelvtörténeti szempontból nincs 
különösebb értéke -  mondja Klemm -, az onnan ered, hogy a mellékmon
datok nem a mondatrészekből keletkeztek, így tehát pl. az alannyal egyértékű 
mellékmondatok körében többféle eredetű (hogy kötőszós és vonatkozó 
névmásos) mellékmondatok lehetnek együtt. Ezen felosztás szerint tehát 
különböző mellékmondatokat egy helyen kell tárgyali s viszont azonos 
eredetű, tehát összetartozó (pl. a vonatkozó névmásos alanyi, jelző, határozó, 
tárgyi) mellékmondatokat a rendszer különböző helyein. Sőt gyakorlati szem
pontból is bajok támadhatnak a felosztás körül, mert néha mondatvegyülés 
fordul elő/'38 "Rövid utalásokkal -  állapítja meg Klemm -  az ily mondattani 
alapon felépülő osztályozás a nyelvtörténeti szempontnak is eleget tehet."39

A szófajok alapján való felosztás szerint "szintén a rendszer különböző 
helyein kerülnek tárgyalásra azonos eredetű mellékmondatok."40 Ez a 
felosztás megkülönböztet főnévi, melléknévi és határozói mellékmondatokat. 
Egyik gyengéje, hogy a harmadik csoport a szófajokról átsiklik a mon
datrészekre, tehát nem következetes az alkalmazása.

Klemm kombinált osztályozást ajánl: -a mondatrészek szerint való 
felosztást a külső nyelvi kifejezés szerint való tárgyalásmóddal kell egyesíteni: 
"E szerint megkülönöztetünk kötőszó-nélküli (asyndeton) és kötőszós mellék- 
mondatokat. Az utóbbiak lehetnek: a) hogy kötőszósak, b) vonatkozó név
mások, c) vonatkozó határozósak és más kötőszósak. így az azonos eredetű 
mellékmondatok egy helyen együtt kerülhetnek tárgyalásra. Minden csopor
ton belül a nagyobb rendszeresség kedvéért meg lehet különböztetni annyi
féle mellékmondatot, ahányféle mondatrész van. így a külső nyelvi alakból 
való kiindulás a történeti tárgyalásmódot teszi lehetővé a maga teljességében, 
a mondatrészek alapján való tárgyalásmód ennek keretén belül a mondattani 
alapot, a jelentésből való kiindulást."41

A mondatrészek alapján való osztályozással kapcsolatban felmerül az a 
kérdés, hogy van-e állítmányi mellékmondat. Simonyi úgy véli, hogy nincsen 
igazi állítmányi mondat, "mert az igazi állítmánynak, az igének mindig benne 
kell lenni már magában a főmondatban; e szerint minden mellékmondatnak 
névszói természete van.”42 Simonyi inkább szófajokban gondolkodik, annyi
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bán igaza van, hogy nincs olyan mellékmondat, amely a főmondat igéjét 
helyettesítené, viszont ebből még nem az következik, hogy minden 
mellékmondatnak névszói természete van. Ha a mellékmondat a névszói 
állítmányt helyettesíti, fejti ki, akkor nem tekinthetjük másnak, mint 
állítmányi mellékmondatnak.

Simonyi a mellékmondatokat a szófajok alapján osztályozza A magyar 
kötőszók című munkájában. Főnévinek azokat a mondatoka tekinti, amelyek 
"magukban nem fejezik ki pontosan a főmondathoz való viszonyukat, hanem 
szerepelhetnek mindenféle mondatrészek képében, úgy mint a főnevek", 
melléknévinek azokat, amelyek "viszonyító" névmási kötőszóval kapcsolódnak 
a főmondathoz, a határozó mondatokat pedig azzal jellemzi, hogy "a mielőtt- 
félékhez hasonlóan mindig egy bizonyos nemű határozónak felelnek meg" .

Nyomon követve Simonyi gondolatmenetét megtudhatjuk, hogy mi is vol
taképpen a szófajok szerinti osztályozás logikája. A főnévi mondat például 
azonkívül, hogy főnévi értékű, nem változtatja alakját attól függően, hogy a 
főmondatnak melyik mondatrészét fejezi ki, a főnévnek azonban más alakja 
van akkor ha a tárgy szerepét tölti be, mint akkor, ha alanyét: "Azért 
nevezzük az ilyen mellékmondatot főnévinek, mert úgy tekinthetjük, mint egy 
elvont főnévi fogalom kifejezőjét, mint egyértékűjét egy cselekvést jelentő 
főnévnek, p. a fölvett mondat: hogy itthon vagyunk = itthon létünk. A 
főnévtől különbözik a főnévi mondat abban, hogy annak más alakja van a 
szerint amint alanyúl, tárgyúi stb. szolgál, emez ellenben ugyanazt az alakot 
megtartja minden viszonyban. Legföllebb úgy segít a nyelv ezen a hiányon, 
hogy a főmondatban a mellékmondatra átmutató névmást alkalmaz s ennek 
ragozásával fejezi ki a mellékmondat változó viszonyait."44 A főnévi mondat 
előnye abban is megmutatkozik, hogy vele az állítás módját is kifejezhetjük. 
A főnévi mondat mindenféle mondatrésznek lehet képviselője. Még az is 
előfordul, hogy ugyanaz a mellékmondat kétféleképpen függ egy főmon
dattól.4

Simonyi szerint a főnévi mellékmondat "lehet mind főnévi (birtokos), mind 
melléknévi jelző képviselője". Abban az esetben, ha a mellékmondat birtokos 
jelzővel egyértékű, akkor "a főmondatban levő jelzett főnévnek birtokos har
madik személyű alakja van". A melléknévi jelzőt helyettesítő mellékmon
datokat Simonyi aszerint csoportosítja, hogy milyen mutató névmás található 
a főmondatban. Az első csoportba azok a mellékmondatok tartoznak, ame
lyeknek főmondatában a jelzett főnév előtt az ilyen, olyan mutató névmás 
szerepel, a másodikba az annyi névmásnak megfelelő mellékmondatok, a har
madikba az egyéb (az, ez, azon stb.) mutató névmásnak megfelelőek, a 
negyedikbe pedig azok, amelyeknek főmondatában nincsen sem mutató 
névmás, sem határozott névelő, úgyhogy a mellékmondatot "mintegy értel
mezőnek (apposítiónak, explicatív mondatnak ...) tekinthetjük, mely csak 
akkor jut eszébe a beszélőnek, mikor az előmondatot már minden rávonat- 
kozás nélkül kimondotta..."46

Olykor a birtokviszonyt kifejező mellékmondatoknak melléknévi jelzőnek 
megfelelő alakjuk van: "A melléknévi jelző mondatok között találunk nem 
egyet, melyben a gondolat a főmondatbeli gondolathoz szintén birtokvisz
onyban van vagy képzelhető, de mégis ide kellett őket soroznunk, mert a bir
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tokviszony nincs a maga szokott szerkezetével kifejezve."47 Például a követ
kező mondat: Holnap lesz az a nap, hogy a sárkányt megölik, voltaképpen azt 
fejezi ki, hogy: Holnap lesz annak a napja, hogy a sárkányt megölik.

A mellékmondatokat általában kötőszó vezeti be, azonban vannak olyanok 
is, amelyek kötőszó nélküliek. Lehr úgy véli, hogy akkor maradhat el a 
kötőszó, ha a mellékmondaton nyomaték van, ha pedig a főmondaton van a 
nyomaték (főleg ha tagadó), ott kell lennie a kötőszónak.48 Barkász szerint is 
leginkább azért marad el a kötőszó, mert "erősebb nyomatékkai, az értelem 
nagyobb súlyával akarjuk kiemelni azon mondatok tartalmát, a melyek elibe 
más esetben ki szoktuk tenni a kötőszót. Néha pedig az indulatos beszéd 
hozza ezt magával."49 Simonyi a kötőszó nélküli mellékmondatot nemcsak 
hangsúlyosabbnak, hanem kevésbé mellékesnek is látja: "a hol elhagyjuk is a 
tárgyalt szerkezetekből a kötőszót, az egyik mondatot oly gyöngén szoktuk 
hangsúlyozni, hogy a másikkal való összefüggés mind a hallgatóra nézve csak 
olyan erős, mint ha olt volna a kötőszó, csakhogy a mellékmondat nem tűnik 
föl olyan mellékesnek, mint ha ott van a kötőszó, mert ilyenkor az a 
nevezetes, hogy a főmondat tartalmát nem szoktuk kiemelni, (legföllebb azt a 
részét, mely a mellékmondatra rámutat).”50

Az alárendelt összetett mondatok kérdéskörét az a körülmény is bonyo
lítja, hogy egy részük vonatkozó névmással van bevezetve, valamint hogy van
nak köztük ún. "sajátos jelentéstartalmúak" is. A vonatkozó mellékmondatok 
mind kötőszósak, de kötőszavuk nemcsak azt a célt szolgálja, mint más 
kötőszavak, hogy a főmondatlól való függésüket jelölje, hanem egyúttal mon
datrészként is funkcionál. A vonatkozó mondat másodlagos fejleménynek 
látszik, hiszen maga a vonatkozó névmás sem eredeti névmásfaj. "Ezt már 
eleve abból lehet következtetni -  mondja Budenz hogy csak mellékmon
datokban van helye, nem pedig az egyszerű önálló mondatban, mely 
természetesen a mellékmondattal összekötött önálló mondatot megelőzte. 
Látni lehel ezt abból is, hogy némely nyelv el is van relatívum nélkül; látni 
végre abból, hogy egy nyelvben sem bír önálló alakkal, hanem vagy kérdő 
vagy mutató névmás alakjaiban lép föl...”51 A vonatkozó mondatok 
különösségéhez az is hozzátartozik, hogy a magyarban is és más nyelvekben is 
anakolútiákat és egyéb szabálytalanságokat mutat a szerkesztése.5-

Egyes mellékmondatok nem a főmondatnak valamely mondatrészét fejtik 
ki, hanem a főmondalhoz képest sajátos jelentéstartalmat fejeznek ki; 
nevezetesen megengedést, feltételt, hasonlítást és következményt. Az efféle 
mondatok létéből arra lehet következtetni, hogy a mellékmondatok 
kialakulásához a nyelvtani, szószcrkezetbcli szerep betöltésének igénye és a 
sajátos jelentéstartalmak kifejezésére való törekvés egyaránt hozzájárult53 A 
kétféle funkciót persze nem lehet teljesen függetleníteni egymástól. Ha a 
sajátos jelentéstartalmú mellékmondatokat a mondatrészkifejtő osztályozás 
szerint vizsgáljuk, akkor például -  Simonyi szerint -  a megengedő és a 
feltételes mondatokat állapothatározónak tekinthetjük: ”... az ilyen mellék- 
mondatok mindig úgy érthetők, hogy ilyen vagy amolyan körülmények, vis
zonyok közt, tehát állapotban cselekszünk meg valamit. (...) innen van, hogy 
az ilyeneknek főmondatában gyakran úgy a mutató szó." 4 Az is érdekes,
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hogy a megengedő és a feltételes mellékmondatok kötőszavai mind időhatá
rozó kötőszók.

A megengedő és a feltételes mellékmondat közös vonása, hogy mindkettő 
háromféle jelentésárnyalatot fejezhet ki, aszerint, hogy tartalmukat ténynek, 
kétes dolognak vagy pedig valótlanságnak tekintjük. A feltételes mellékmon
dat, amely általában azt fejezi ki, amitől a főmondatbeli cselekvés függ, 
módhasználatával is differenciálja az említett jelentésárnyalatokat. Kijelentő 
mód van a mellékmondatban, ha "a beszélőnek nincs előre véleménye arról, 
hogy áll-e vagy beáll-e a föltétel", valamint ha "a beszélő tudja, hogy megvan 
vagy beáll a föltétel, s a föltétel megvoltával tulajdonkép csak megokolja, 
motiválja a főmondatbeli állítást vagy fölszólítást vagy kérdést", akkor viszont 
föltételes módot találunk, ha "a beszélő tudja, hogy a föltéttel nem való, nem 
áll be".55

A hasonlító és a következményes mellékmondatok elsődlegesen a mód
határozók kifejezési formájaként jelentkeztek. Hasonlító kötőszóink főleg 
módhatározói eredetűek. A hasonlító és a következményes mellékmondatok 
használatát az teszi indokolttá, hogy mondatrésszel csak nehezen tudnánk 
megjelölni azt a sajátos jelentésárnyalatot, amely egy személy vagy dolog 
cselekvésének, tulajdonságának, mennyiségének egy másik személy vagy 
dolog cselekvésével, tulajdonságával vagy mennyiségével való összevetése 
által vagy ezek következményeként jut kifejezésre.56 Jellegzetes vonásuk a 
hasonlító mellékmondatoknak a hiányosság, gyakran marad el belőlük az 
állítmány, mivel a főmondat állítmány rájuk is vonatkozik.

Simonyi a hasonlító mondatoknak arra az érdekes sajátságára hívja fel a 
figyelmet, hogy egyenetlenek összehasonlítása esetén tagadó alakot vesznek 
fel. Ez a mint kötőszónak általánossá válása következtében a mai magyar 
nyelvre már nem jellemző, megvan azonban az olaszban, a spanyolban, a fran
ciában, az oroszban, a litvánban, a votjákban, a livben, a karjalaiban, az erza- 
mordvinban, a kondai vogulban, a csuvasban, a moszkitóban, az angol és a 
norvég népnyelvben stb.

A következményes mellékmondatot Simonyi értelmezése szerint 
véghatározónak lehet tekinteni, tudniillik azt fejezi ki, hogy "minő végre, 
miféle redményre jut a főmondat cselekvése, illetőleg, hogy milyen fokra 
emelkedik"; ez abból is látszik, hogy "a magyarban is, más nyelvekben is a 
követk. mondatok főmondatában rendesen mutató névmás is van, még pedig 
vagy fokot, mennyiséget, vagy pedig minőséget, módot jelölő(k), de az 
utóbbiak is inkább az előbbiek jelentésével".58

Az alárendelés formai jegyei

Az alárendelt összetett mondatok közötti viszonyt leginkább megfelelő 
alárendelő kötőszó jelöli, számos főmondatban pedig utalószó jelzi a 
mellékmondat kapcsolódásának a helyét. A szupraszegmentális elemek közül
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a hanglejtésnek és a beszédszünetnek van szerepe az alárendelés kifejezé
sében. Az elől álló tagmondat végén nem ereszkedik le a hanglejtés az 
alaphangra, hanem felemelkedik, jelezve, hogy a gondolat még nincs 
befejezve. Az alárendelt összetett mondatok tagmondatai között általában 
kisebb a beszédszünet, mint a mellérendelt mondatok között, az összetar
tozásuk szorosabb voltát mutatja. Persze a beszédszünet önmagában nem 
elegendő ahhoz, hogy a mondatok összetartozásának a fokát megítéljük, mert 
a mondatok hosszúsága és a beszélő lelkiállapota is befolyásolhatja.5

Az alárendelő kötőszók eredetileg mind mondatrészként épültek be a 
mellékmondat szerkezetébe, közülük ma már csak a vonatkozó névmások 
őrizik ezt a szerepet. Ez a szerep nincsen összefüggésben azzal, hogy a 
mellékmondat a főmondatnak melyik mondatrészét fejezi ki, fejti ki bőveb
ben. Közös sajátságuk, hogy ha igei állítmány van bennük, ezt (melléknévi 
vagy határozói) igenévként helyezhetjük vissza a főmondatba. Velük szemben 
a vonatkozó határozószóval bevezetett mellékmondatokat csak körülmé
nyesen helyezhetjük vissza a főmondatba. A leggyakrabban használt aláren
delő kötőszó, a hogy eredetileg csak módhatározói mellékmondatnak volt a 
kötőszava, idővel azonban számos egyéb mondatba is belekerült. A hogy 
kötőszós mellékmondat igei állítmányát főnévi igenévként vagy nomen actio- 
nisként (-ás, -és, -at, -et vagy -t képzős főnévként) lehet a főmondatba 
visszahelyezni.60

A magyaros mondatszerkesztés egyik sajátsága az utalószók használata. 
Egyes mellékmondatok jobban megkívánják kitételüket, mint mások, továbbá 
az is hatással van alkalmazásukra, hogy a közlés mennyire nyomatékos. 
Elsősorban távolra mutató névmás tölti be az utalószó szerepét, vagyis helyet
tesíti azt a mondatrészt, amelyet a mellékmondat kifejt. Általános és 
határozatlan névmás is lehet utalószó.61 A mutató névmási elem több aláren
delő kötőszónkba is beépült, mégpedig oly módon, hogy a főmondat végén 
levő mutató névmási utalószó csatlakozott az utána következő kötőszóhoz, 
így jött létre az aki (az, ki), az amely (az, mely), az ahol (az, hol), az ahogy 
(az, hogy), az amennyi (az, mennyi), az úgyhogy (úgy, hogy) stb. kötőszó. 
Helyhatározóból vált időhatározói kötőszóvá a hovából rövidült ha, a régi 
miért mert-té rövidült. Régebben több olyan összetett kötőszóval is élt a 
nyelv, amelyeket ma már nem használunk: netalántán, mikénthogy, hogy- 
mivel, hogyhana, olymely stb. Ezek mind valamilyen sajátos jelentésárnyalatot 
fejeztek ki.62

Az alárendelt mondatok kezdetben kötőszó nélküliek voltak, a kötőszós 
forma a kötőszó nélküliből fejlődött ki. Az alábbi német példa ezt az utat 
szemlélteti: Er sagte, er kommt. -  Er sagte das, er kommt. -  Er sagte, da er 
kommt. Az Er sagte das, er kommt mondatnak két tárgya van: a das és az er 
kommt (az egyik mondatrész, a másik mellékmondat). A mondatrészi tárgyra 
nincs különösebb szükség, ezért alakult át kötőszóvá, az alárendelő viszony 
jelölőjévé. Belié szerint ez a kettősség (kötőszós és kötőszó nélküli forma) 
hasonló a dobra žena -  dobar čovek kettősségéhez; voltaképpen az egyik is 
elég volna, mint az angolban6 (good mán, good woman) vagy pedig a 
magyarban (jó ember, jó asszony). Annak érdekében, hogy az egyes mondat
tani viszonyoknak megfelelő kifejezőeszközük legyen, a mondatban ott levő,
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de eredetileg más szerepű szócskák magukra vették a mondatok közötti visz
ony jelölését.64

A kötőszó vagy az utalószó elhagyása a mondatból leginkább azért 
történik, mert a beszélő kevésbé akarja kiemelni a mellékmondatnak vagy a 
főmondatnak a tartalmát. Indítékul szolgálhat azonban a rövidségre való 
törekvés is. Főleg a reformkorban volt szokás a mutatószó elhagyásával 
rövidíteni a mondaton; ebben német hatás is közrejátszott. Például: "Ez (az) 
a föld, melyen annyiszor Árpáid vére folyt" (Vörösmarty: Szózat); "Legyek 
(olyan) fa, melyen villám fut keresztül" (Petőfi: Egy gondolat bánt engemet). 
Ezek a példák a reformkori íróknak azt a sajátságát is mutatják, hogv a 
kötőszóként használt vonatkozó névmásokból elhagyják a mutató névmást.

A magyar alárendelő kötőszóknak egy része mondatrész-szerepet is betölt 
(aki, ami, amely, ahol, amikor stb.), más részüket pedig csak mondat
kapcsolásra használják (hogy, bár, mert, mint stb.). Legjelentősebb aláren
delő kötőszónk a hogy: "A hogy szócskát nevezték már nyelvünk Proteusának, 
annyiféle viszony jelölésére szolgál. Még a német dass-t is túlszárnyalja, s 
csak a román nyelvek que, che kötőszava vetélkedhetik vele/ -  mondja róla 
Simonyi Zsigmond. A hogy kötőszó hasonlóképpen jött létre, mint a vonat
kozó névmási kötőszók. Eredetileg a ho- névmástőnek -gy módhatározó ragos 
alakja volt, és csak mód- és állapothatározó mondatokban használták. 
Később egyéb mellékmondatokban is alkalmazni kezdték: okhatározói, 
célhatározói, időhatározói, tárgyi, alanyi stb. 6

A hogy kötőszónak szerteágazó használata olykor problémát is okoz, 
némelyik többszörösen összetett mondatban kétszer-háromszor is előfordul. 
A kötőszóhalmozásnak megvannak a maga stiláris értékei, egyébként azon
ban a megismételt kötőszó egyhangúvá, sutává teszi a szöveget. Imre Sándor 
úgy véli, nincs mit félnünk a hogy kötőszó ismétlésétől, hiszen ha németre, an
golra. franciára fordítunk egy ilyen mondatot, ott is annyi dass, that és que 
lesz. Szerintünk a kötőszóhalmozás kevésbé jelent stilisztikai problémát az 
indoeurópai nyelvekben (pl. a szerbhorvátban az i ismételgetése), mint a 
magyarban. Simonyi szerint ez a jelenség nem sokkal feltűnőbb, mint a 
határozott névelő sűrű előfordulása, ezért kissé megmosolyogja azokat a 
nyelvtanírókat, akik azokra a fogásokra akarnak megtanítani bennünket, 
amelyekkel elkerülhetjük a hogy kötőszók halmozását. Ezzel kapcsolatban 
azt a megjegyzést tehetjük, hogy a határozott névelő használata rendszerint 
nem tetszőleges, a hogy kötőszóé viszont gyakran az, tehát a kettőt nem 
részesíthetjük hasonló elbírálásban. Mindenesetre a kérdést és a megoldására 
irányuló lehetőségeket maga Simonyi sem kerüli meg: "Mégis -  mondja 
mind a mondattan, mind a stilisztika szempontjából érdekes lesz áttekin
tenünk azon eseteket, melyekben a /lögy-féle mellékmondat más szerkezetté 
változik. Három esetet különböztethetünk meg: a) az alárendelés helyett 
egymás mellé lehet rendelve a két mondat; b) a hogy helyett más kötőszóval 
lehet alárendelve egyik a másiknak; c) az összetett mondatot egyszerűvel 
helyettesíthetjük, melyben egy mondatrész fejezi ki az előbbi mellékmondat 
tartalmát."70

Érdekesek azok az esetek, amikor a hogy-os mondatot a főmondatnak egy 
része helyettesíti. Itt voltaképpen átlépünk a mellékmondattal egyértékű
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szerkezetek kérdéskörébe. A hogy kötőszóval bevezetett mellékmondatot he
lyettesítheti: cselekvést jelentő -ás, -és, -at, -et képzős főnév; főnévi igenév; ac- 
cusativus cum infinitivo-féle szerkezet. A főnévi igenév használatával gyakran 
visszaélnek, az utóbbi szerkezetnek pedig (amelyben az accusativus az in- 
finitivusban kifejezett cselekvés külön alanyát nevezi meg) korlátozott a 
használata: a magyarban csak érzékelést jelentő igék (érez, hall, lát), valamint 
a hagy és az enged ige mellett fordul elő. Például a Látja, hogy jön az anyja 
mondatot az anyját látja jőni szerkezet, a Hagyja, hogy a fiú pihenjen mon
datot pedig a hagyja a fiút pihenni szerkezet helyettesítheti, ha szükséges.

Nemcsak a kötőszók körében figyelhető meg funkciócsere (mint a hogy 
esetében láttuk), hanem az utalószóknál is. Az úgy utalószót nemcsak 
módhatározói és állapothatározói viszony kifejezésére lehet használni, 
hanem tárgyi és alanyi viszony kifejezésére is. Az olyan fordulatokban, mint 
úgy beszélik, hogy; úgy gondolom, hogy; úgy tartják, hogy; úgy hisszük, hogy; 
úgy veszem észre, hogy: úgy hallotta, hogy stb. összeolvad a tárgyi és a 
módhatározói szerkezet. Az efféle mondatok alakilag módhatározók, tartal
milag pedig tárgyiak, a főmondat igéjének tárgyas alakja is tárgyi viszonyra 
utal. Olyan mondatszerkezetek is vannak, amelyekben az úgy a főmondat 
alanyának a helyén áll, azt a látszatot keltve, mintha a mellékmondattal a 
főmondat cselekvésének a módját fejeznénk ki.73 Például: úgy rémlik, hogy; 
úgy illik, hogy; úgy tetszik, hogy; úgy vélekedtem, hogy; úgy tégy, hogy stb.

Mellékmondataink rendszere

Rendszerezésünk szempontjai eltérnek a hagyományostól. Nem aszerint 
vizsgáljuk a mellékmondatokat, hogy a főmondatnak melyik mondatrészét fej
tik ki mellékmondat alakjában, de nem zárkózunk el tőle, mint Hadrovics 
László,,aki "ezt a sokszor hangoztatott és nyelvtanokban állandóan alapté
telként odaállított felfogást tévesnek és a két mondat viszonyának vizsgá
latában egyenesen károsnak"74 tartja. Hadrovicsnak azt a megállapítását, 
hogy "mellékmondatot azért használunk, mert valamit vagy nem tudunk, vagy 
nem akarunk egy mondattal kifejezni" irányadónak lehet tekinteni. 
Egyébként az ő kategorizálását sem követjük, mivel egyoldalúnak tartjuk, 
hogy az egyes mellékmondatokat a főmondatban levő tartalomváró szavak 
szófaji jelentésétől teszi függővé.

Véleményünk szerint a mellékmondatok közt vannak mondatrészkifejtők 
és mondat kiegészítők. Az előbbiek vagy mondat funkciós részt helyettesítenek 
vagy pedig szerkezettagot, az utóbbiak viszont nem meghatározott mon
datrészhez kötődnek, hanem bizonyos szempontból kiegészítik a főmondat 
tartalmát. A mondatrészkifejtő mellékmondatok abban is különböznek 
egymástól, hogy milyen szoros a közöttük levő kapcsolat. Ezt a kötőszónak és 
az utalószónak kifejtett vagy kifejteden volta jelzi. Ha nincs is kifejtve a 
kötőszó vagy az utalószó, rendszerint azért be lehet őket helyettesíteni (az
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alárendelt mondat tagmondatai közötti viszony jellegének megvilágítása 
céljából). Azt is fontos mozzanatnak tartjuk, hogy a mellékmondat átala
kítható-e mondatrésszé, vagyis szerkezetként beépíthető-e a főmondatba. A 
legtöbb esetben ilyen átalakításra nincs lehetőség (anyagunkban nincsenek 
vonatkozó mondatok, rájuk nem vonatkozik ez a megállapítás76), vagy ha van 
is, inkább csak elméleti, a mellékmondatot eléggé körülményesen lehetne a 
főmondatba beépíteni. Vannak aztán olyan mellékmondatok is, amelyek vis
zonylag könnyen átalkíthatók mondatrésszé. Az első típus annak felelne meg, 
amikor valamit nem tudunk egy mondattal kifejezni, a második annak, 
amikor ki tudnánk ugyan fejezni, de nem akarjuk, és a harmadik, amikor nem 
akaijuk.

Szükségesnek látjuk, hogy ezen a vázolt alap-rendszerezésen kívül külön is 
foglalkozzunk a fordított rendű (inverz) mellékmondatokkal, a főmondatba 
ékelődött mellékmondatokkal, az előző mondategészhez tartozó mellékmon
datokkal, a főmondattól elkülönülő utalórészű mondatokkal, valamint hogy 
megvizsgáljuk a többszörösen összetett mondatok főbb típusait (amikor a 
mellékmondat további mellékmondatnak a relatív főmondata, amikor a 
főmondathoz párhuzamosan több mellékmondat kapcsolódik és amikor egy 
mellékmondat két főmondathoz is kapcsolódik).
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I. MONDATRÉSZKIFEJTŐ MELLÉKMONDATOK

A) A mellékmondat mondatfunkciós részt helyettesít

1. Kifejtett utalószó és kötőszó

a. A mellékmondat nem alakítható át mondatrésszé
A korszerű építészet problémái, követelményei annyira összetettek és 

bonyolultak, hogy magasan az egyén tudása fölé nőnek.(KI 1393.: 6.)) -  ... 
nem azért hajtotta ő magát későn-korán, hogy most még kanász is legyen 
melléje. (H XVI.: 606.) -  ... Kisteleki Ágoston úgy érezte, hogy még a lángok 
is zokogva marnak bele az elsárgult lapokba. (H XIV.: 840.) -  ... igyekeztek 
úgy megismertetni a hallgatókat a marxista képzés alapjaival, hogy a gyakorlat
ban a munkahelyükön is alkalmazni tudják. (TD XVII.: 36.: 1) -  A tartomány 
iparában úgy kell beruházni, hogy azáltal lehetővé váljon a hatékonyabb 
foglalkoztatás. (R V. 23. - E) -  ... minden bizonnyal arra kell gondolnunk, 
hogy a Szabadkai Ellenőr előző tulajdonoscseréi (...) szintén csupán formális 
változások voltak,... (KT 76.) -  Ezt elhanyagolva jutottunk el odáig hogy 
toronyházainkban tíz lakó közül hétnek nincs ismerőse a tőszomszédságában. 
(KI 1393.: 6.) -  ... füleik fölhegyezve úgy neki ereszkedtek a szaladásnak, hogy 
egy díjnyertes agárnak is díszére vált volna. (H XVI.: 611.) -  Ez a hisztéria 
már annyira hatalmába kerítette, hogy sokszor ő maga magával is pörbe 
száll,... (H XVI.: 604.) -  A közigazgatási bizottság viszont úgy vélekedett, 
hogy Sztoczek nem hivatkozhat semmiféle szerzett jogra,... (KT 81.) -  Ő most 
csak arra volt mérges, hogy a király így eladogat mindent. (H XV.: 208.) -  A 
tanyákról itt-ott kutyák is rájuk szaladtak (,) szétzavarva őket úgyannyira, 
hogy alig verődtek utána egjfoe. (H XVI.: 611.) -  ... nagy bodor füstöket 
eresztgetve úgy hagyta el a boltot, mint egy tehervonat az állomást. (H XVI.:
607.) -  Még néhány lépés, és úgy éreztem, mintha valami közöm lenne hozzá. 
(CsK 202.) -  Elég volt egy madárláb-koppanás az akolszélen ahhoz, hogy 
felröffenve megijedjenek és egymás hasa alá bújjanak. (H XVI.: 610.)

b. A mellékmondat nehezen alakítható át mondatrésszé
Minden jel szerint ennek megnyilatkozása volt az is, hogy Sztoczek 

rövidesen a bíróság elé került. (KT 76.) A lehetséges, de nem ajánlatos 
átalakítás: Sztoczeknek rövidesen a bíróság elé való kerülése. A további 
példákban is elképzelhető valamilyen szerkezetes megoldás, de erőltetett és 
körülményes voltuk miatt szinte egyik sem ajánlható (ezért el is tekintünk a 
közlésüktől): ... azt sem tűrte, hogy hozzá közeledjen valaki alázatos szavak
kal. (H XIV.: 843.) -  Azért ismétlem meg az évszámot, hogy ezzel is kiemel
jem mindhármuk fiatalságát. (KT 85.) -  ... az új igazgató még azt sem engedi 
meg, hogy lesegítse róla a kabátját. (H XIV.: 838.) -  ... még igen messze volt
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attól, hogy társadalmi és szellemi központ váljék belőle. (KT 89.) -  Senki sem 
gondolt arra, hogy bizonyos módosításokkal a kemencéből nyerjen fűtőtes
tet,... (KI 1393.: 7.) -  Nem volt tisztában vele, hogy az ilyen szélütés elég úri 
dolog-e,... (H XV.: 203.) -  Buchwald azonban csak úgy volt hajlandó vállalni 
a szerkesztést, ha Dominus lemond. (KT 141.) -  Csak néha, gondosan bezárt 
ajtók mögött kotorászta elő, böngészte, olvasgatta, rágta a sokszor érthetetlen 
szavakat, és büszke volt rá, hogy Marxot olvas. (H XIV.: 840.) -  A 
könyvtárbeli megjegyzés viszont arra mutat, hogy esetleg még februárban is 
megjelent. (KT 153.)

c. A mellékmondat átalakítható mondatrésszé
... nem számított arra, hogy itt marad a piacon,... (H XVI. 654.) = nem 

számított a piacon való ittmaradásra -  És a tóvá bbi események nagyon is 
arra mutatnak, hogy nem tetszett. (KT 135.) = nemtetszésre mutatnak -  ... 
az, hogy a veréblábú kisgyerekeknek a védelmére kelt, jólesett az anyának. (H 
XVI.: 650.) = a veréblábú kisgyerekeknek a védelmére kelése jólesett -  ... 
olykor nincs hátrálás, még akkor sem, ha elpusztul az ember. (H XV.: 205.) 
= még az ember elpusztulásakor sincs -  ... Guttmann Ernő, az egykori igaz
gató most abból él, hogy eladogatja drága holmiját... (H XIV.: 838.) = drága 
holmijának eladogatásából él -  Alkonyodott és most olyan volt a két szoba, 
mint két koporsó,... (H XVI.: 651.) = a két szoba két koporsóhoz volt 
hasonló -  Ahelyett, hogy az összefirkált falak miatt korholnánk a gyerekeket, 
szabad felületeket kellene hagyni a házakon,... (KI 1393.: 7.) = a
gyerekeknek az összefirkált falak miatt való korholása helyett -  ... arra igazán 
nem viszi rá a lelkiismerete, hogy egyszerű könyvelői állást vállaljon. (H XIV.: 
838.) = egyszerű könyvelői állás vállalására

2. Kifejtetlen utalószó és kifejtett kötőszó

a. A mellékmondat nem alakítható át mondatrésszé
Az öreg nem szólt, de (az) látszott rajta, hogy pokol fenekére kívánja a 

gazdával együtt a malacokat. (H XVI.: 606.) -  Rámutatott azonban (arra), 
hogy a tartományban többet kell tenni a föderációs eszközök jobb fel- 
használásáért. (R V. 3. - E) -  ... alig érezte a ló (azt), hogy valaki a zablát 
fogja. (H XV.: 204.) -  Ennek alapján a polgármester felszólította Sztoczek 
Károlyt (arra), hogy ne foglalkozzon tovább a Bácskai Ellenőr szerkesz
tésével. (KT 81.) -  Mondani akart valami bokrosat, de (azért) lenyelte, mert 
ekkora belépett a gazda a kapun egy új favödröt lóbázva a kezében. (H XVI.:
608.) -  Tán még éjszakát is ott tölti (akkor) valamelyik asztal tetején, ha négy 
óra után nem állít be váratlanul Jenci, a fia. (H XIV.: 842.) -  A Szabadka 
szerkesztőjének is rá kellett döbbenie már az első számok után (arra), hogy 
bizony nem számíthat kíméletre. (KT 128.) -  ... nem látja (azt), hogy egészen 
elvette az eszét az a kis béka! (H XVI.: 652.) -  (Azt) mondhatná valaki, hogy 
a sebesség, a mozgás korát éljük,... (KI 1388.: 12.) -  Már egy kicsit mérges is 
volt (azért), hogy sokat isznak a marhák. (H XVI.: 603.) -  Most azonban 
szinte megörültem (annak), hogy a feleségem kizökkentett az idegességből ... 
(BS 118.) -  Az elemzésből ugyanis kiderül (az), hogy egyes falvakban a
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vásárlók évi szükségleteiknek 60-70 százalékát más községek üzleteiben szer
zik be. (BH 166.: 1.) -  ... azonnal hozzá kell látniuk a munkához, (azért), mert 
különben nem tudják elvégezni a választás előtti teendőket,... (TŰ VIII.: 35.:
1.) -  A haja kusza fonatban úgy csapkolódik a kendője alatt, mintha nem is 
az övé volna. (H XVI.: 655.) -  így, a kora délelőtti órákban minden 
ajtónyílásra felpillantott, -  csak úgy fél szemmel, (azért), mert a másik szeme 
közben odatapadt a számoszlopokhoz. (H XIV.: 839.) -  De már egy-két szám 
után rájön (arra), hogy elsiette a megállapításokat... (KT 130.) -  ... (az) 
látszott rajta, hogy az asszony és a pipa közti választás idős megfontolás 
tárgya lenne,... (H XVI.: 604.) -  Tudja ő (azt), hogy a kis unokalánya miatt 
van ez a nagy kérdezősködés. (H XVI.: 655.) -  ... (azt) állítom, hogy nem 
maradunk érem nélül. (R V. 24. - E) -  Közeledve (azt) látta, hogy a törött 
nyelű cirokseprővel elcsapja a dinnyemagot is,... (H XVI.: 649.) -  Hozzáfűzte 
(azt), hogy az Ali Shukriuval (...) folytatott megbeszéléseken áttekintették két 
párt együttműködését... (R V. 24. - E) -  (Az) lehetséges, hogy a fizetés- 
képtelenséghez hozzájárult a Szabadkai Hírlap rossz anyagi helyzete is. (KT 
143.) -  ... mi lesz (akkor), ha meglátja valamelyik diáktársa? (H XVI.: 649.) -  
Aztán (úgy) felveti a fejét, hogy a szőke hajkorona megvakítja az 
öregasszonyt... (H XVI.: 655.) -  ... megegyeztek (abban), hogy (a jelentések) 
a dolgozókat közvetlenül érintő kérdéseket tartalmazzák. (TD XVII.: 36.: 1.)
-  Megmeríti a vödröt, lehajol (azért), hogy lejjebbről fogjon,... (H XVI.: 603.)

b. A  mellékmondat nehezen alakítható át mondatrésszé 
A megszűnés napját azonban nemigen lehet pontosan megállapítani 

(azért), mert az erre vonatkozó adatok ellentmondanak egymásnak. (KT 70.) 
A kérdéses szerkezet esetleg a következő lehet: az erre vonatkozó adatok 
egymásnak ellentmondó volta miatt. A többi mellékmondat átalakított 
formáját ezúttal sem adjuk meg: Egy világért sem engedte volna (azt), hogy 
valaki lesegítse a kabátját. (H XIV.: 843.) -  Még egy dolgot (azért) 
megemlítenék, mivel a formatervezés feladatáról oly sok téves elképzelés 
kering. (KI 1388.: 12.) -  Megkerülik a kendergyárat a falu szélén (azért), 
hogy hamarabb érjenek. ( H XVI.: 656.) -  A tartomány viszonylagos gaz- 
dasági elmaradottsága miatt (az) nyilvánvaló, hogy ezt a gondot csak a 
jugoszláv közösség segítségével enyhíthetik. (R V. 23. - E) -  A tolongás 
elkerülése végett (arra) kérik a polgárokat, hogy csakis a meghatározott 
időben jelentkezzenek a fürdőben,... (TÚ VIII.: 35.: 4.) -  (Úgy) locsog a fal 
tövében az áradó víz, mint vihar után előbújó asszonyok rejtelmes 
hangáradata a falak tövében. (H XVI.: 653.) -  Ez tulajdonképpen bizonyos, 
mindkét részben kielégítő megoldás volt, (azt) tekintve, hogy Jámbor Pál 
szintén pap volt... (KT 93.) -  És hitte, bizonyosan hitte (azt), hogy egyszer 
végeszakad Guttmann úr pünkösdi királyságának is. (H XIV.: 839.) -  Majd 
visszaállította a kocsmáros elé (azért), hogy buktassa meg mégegyszer. (H 
XVI.: 607.) -  Biztató azonban (az), hogy egyre több a teljesen új hazai 
műszaki megoldás. (R V. 24. - E) -  Néztek utánuk, apa és fia, (addig), míg el 
nem kanyarodtak a düllőn. (H XVI.: 651.) -  Ezt most kifizeti (azért), mert 
vele találkozott először,... (H XV.: 206.) -  Alig tudta visszagyürkélni a 
papírpénzt, (azért), mert nem találta a zsebet. (H XVI.: .652.) -  Várdarócon 
tavaly nagyon kevés búzát vetettek, (azért), mert a tagosítási bizottság késett a
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munkával. (DT 180.: 3.) -  (Addigra) tízet vert a toronyóra, mire a szekicsi 
községháza elé értek. (H XVI.: 607.)

c. A mellékmondat átalakítható mondatrésszé
A mostani szerkesztőség feladata (az), hogy ezt a nem mindig sima utat 

egyengesse,... (R V. 24. - E) = ennek a nem mindig sima útnak az egyen- 
getése -  A malacokat most (azért) nem legelteti meg, mert más szándéka van 
velük. (H XVI.: 609.) = más szándéka lévén velük -  Elhatározta (azt), hogy> 
iskolai szövetkezetet alapít... (KT 85.) = iskolai szövetkezet alapítását 
határozta el. -  Nem tudta hirtelen (azt), hogy mihez is kezdjen. (H  XVI.: 
904.) = Nem tudott hirtelen mihez is kezdeni. -  Az öreg előkerítette az ásót, 
megfogta a kakast és megindult vele a tanya mögé, (azért), hogy elássa a nagy 
gödörbe. (H  XVI.: 606.) = elásni a nagy gödörbe. -  A gazda kinyitotta az 
ólajtót, bebújt a góré alá, (azért), hogy kihajtsa őket. (H  XVI.: 610.) = kihaj
tani őket -  Lassacskán azonban hozzászoktak (ahhoz), hogy a termékek 
mechanikus funkciója iránt is érdeklődöm,... (KI 1388.: 12.) = Lassacskán 
azonban hozzászoktak a termékeknek mechanikus fukciója iránti 
érdeklődésemhez is. -  Egy másik állítólagos focirajongót négy évre ítéltek el 
(azért), mert nyomorékká tette a másik csapat egyik szurkolóját. (R V. 22. - 
E) = a másik csapat egyik szurkolójának nyomorékká tétele miatt -  Persze a 
formatervezőnek nem feladata (az), hogy versenyre keljen a mérnökökkel,... 
(KI 1388.: 12.) = a mérnökökkel való versenyre kelés -  Mindez azonban 
meglehetősen üres jelszónak hat (akkor), Jia a magyarokra gyakorolt hatását 
nézzük... (KT 134.) = a magyarokra gyakorolt hatását nézve -  Néha 
délutánonként bejön önkéntes túlórára, hogy mielőbb azsúrba hozza a 
könyveket,... (H  XIV.: 843.) = mielőbb azsúrba hozni a könyveket -  ... egy 
nyersanyagban és emberi találékonyságban gazdag ország megteheti (azt), 
hogy modelljeit pazarló módon elavultnak nyilvánítsa,... (KI 1388.: 12.) = 
modelljeinek pazarló módon elavultnak való nyilvánítását = Tamás bácsi 
lekászmálódott a kocsiról és egyenest a legközelebbi bolt felé indult, (azért), 
hogy pipát vegyen magának (H  XVI.: 607.) = pipát venni magának -  Alig 
vette észre (azt), hogy elállt a vihar,... (H XVI.: 653.) = a vihar elálltát

3. Kifejtett utalószó és kifejtetlen kötőszó

a. A mellékmondat nem alakítható át mondatrésszé
Mintha csak azt mondta volna: (hogy) nem az öcskös kezébe való már az a 

kosár,... (H XVI.: 649.) -  ... arra bátorítottak, (hogy) termékeinknek ne csak 
a külső megjelenésére, de a funkciójára is tegyek észrevételeket. (KI 1388.: 
12.) -  ... s most úgy mondják, (hogy) fekszik a szobájában és vattát dugdos a 
fülébe,... (H XV.: 203.) -  ... azt tudták (...), (hogy) senkinek sem szabad meg
tudnia hollétüket. (BH XVI.: 36.: 2.) -  S bolondul ott a csőszházak körül az 
ötlött a fejébe, (hogy) minek kerüljön a hídnak,... (H XV.: 204.) -  ... úgy 
érezte, (hogy) most ütnie kell, most ölnie kell, ha ez mégegyszer megfújtatja 
a sort. (H XV.: 198.)
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b. A mellékmondat nehezen alakítható át mondatrésszé
Csak azt nem értette az öregcsősz, (hogy) mért ezen a dűlőn vágtat, 

amikor az út amarra a Pappék felé torkollik,... (H XV.: 203.) Esetleg = az 
ezen a dűlőn való vágtatásának miértjét -  A szocialista Szövetség vezetősége 
figyelmének arra is ki kell terjednie, (hogy) hogyan élnek és dolgoznak Kosz- 
ovón kívül az albánok (R V. 23. - E) -  ... az is lehet, (hogy) az elmaradt 
deputát miatt... (H XV.: 198.)

c. A mellékmondat átalakítható mondatrésszé
Azt hiszem, (hogy) ez elegendő szemléltetésül. (KT 146.) = Szemléltetésül 

ezt elegendőnek hiszem. -  A veszteség okát és a részlegben kialakult 
helyzetet vizsgálgatták a községi végrehajtó tanács ülésén, arra igyekezve 
választ találni, (hogy) miként lehet megszabadulni a veszteségtől. (MSz, 1985. 
IX. 14.) = a veszteségtől való megszabadulás lehetőségére igyekezve választ 
találni -  Úgy érezte, (hogy) érdemtelenül mellőzik. (H XIV.: 843.) = Érdem
telenül mellőzve érezte magát.

4. Kifejtetlen utalószó és kifejtetten kötőszó

a. A mellékmondat nem alakítható át mondatrésszé
Ne felejtsük el (azt), (hogy) a múlt század kilencvenes éveit írták akkor. 

(KT 156.) -  Néha szinte igazat adott a feleségének (abban): (hogy) mi a 
fenének kell agyondolgoznia magát! Egy a fizetés! (H XIV.: 843.) -  S nem is 
tudja már (azt), (hogy) milyen ördög szállta meg akkor vasárnap, amikor 
rátévedt az ujja a billentyűkön a Csernák nótájára. (H XV.: 202.) -  (Az) igaz, 
(hogy) nem a polgármesteri szék forgott veszélyben, csak a képviselői 
mandátum. (KT 133.) -  (Az) igaz, (hogy) nem sokáig,... (KT 153.) -  ... ki 
tudja (azt), (hogy) mi van emögött. (H XV.: 198.) -  Egyetlen bizalmasát, 
Jánost küldte el esténként hallgatódzni a falu utcáira (azért), (hogy) dalolják- 
e még a Csernák nótáját. (H XV.: 198.) -  Mindez azonban már késői okos
kodás, (azért), (mert) a gimnáziumnak a piaristák kezébe adása lekerült 
megint a napirendről... (KT 97.) -  ... elgondolkozva kalézolt a házak mentén 
s nem látta (azt), (hogy) kit hoz szembe vele a sorsa. (H XV.: 205.) Kérdés 
tehát (az), (hogy) milyen tevékenységet kell folytatni nemcsak a Szocialista 
Szövetségben, hanem más szervezetekben is... (R V. 23. E) -  Tudom én 
(azt), (hogy) bántja az is, hogy most is a te inged köllött fölvennie, szégyenli 
az előtt a lány előtt,... (H XVI.: 651.) -  Nem tudta (azt) -  (hogy) hallja-e más 
is a futamot,... (H XV.: 198.) -  Sokáig nem tudtam eldönteni (azt), (hogy) 
mitévő legyek. (BS 169.) -  Eredj fiam, lesd meg (azt), (hogy) mennyiért 
adják amazok,... (H XVI.: 654.) -  ... az ember, rögös életútján, sohasem tud
hatja (azt), (hogy) honnan leselkedik rá valami veszélyes női zuhany... (BS 
125.) -  Aranyból is lehetne az az ostorvég s nem is tudta (azt), (hogy) mért 
nem csináltat ostorvéget aranyból,... (H XV.: 199.)
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b. A mellékmondat nehezen alakítható át mondatrésszé
Kisteleki Ágoston néhanapján maga sem tudta (azt), (hogy) hányadán áll 

ezekkel a dicséretekkel. (H XIV.: 839.) Ezt és a többi mellékmondatot is 
igen erőltetve lehet csak átalakítani: az ezekkel a dicséretekkel való hányadán 
állását. -  A tömegtájékoztatási eszközökre vonatkozóan Milán Rakas meg
állapította (azt): (hogy) az egész országban síkra kell szállni a szerkesztési 
politika kritériumainak az egységesítéséért. (R V. 23. - E) -  ... hogy 
kifürkéssze (azt), (hogy) vájjon a szár nem maradt-e fönt a víz tetején. (H 
XVI.: 604.) -  ... az ilyenre mondják (azt), (hogy) bolond ... (H XV.: 203.) -  ... 
hogy (...) bejelentse (azt), (hogy) ezentúl hetenként háromszor fog megjelen
ni... (KT 101.) -  A cimborák meg, nem látva az ő gondolatai mögé, egyre 
csak (azt) erőltették, (hogy) na még egy-két-kilenc üveggel... (H XV.: 203.) -  
Nem sejtették még (azt), (hogy) micsoda becses martalékban lesz részük. (H 
XIV.: 840.) -  Bár meg kell mondanom (azt), (hogy) ön olykor igen undok 
volt velem szemben,... (BS 200.) -  (Az) igaz, (hogy) előre vannak a 
munkával,... (H XVI.: 606.)

c. A mellékmondat átalakítható mondatrésszé
... elhallgatta hát (azt), (hogy) mi a baj (H XV.: 203.) = elhallgatta hát a 

baját. -  (Azt) hangsúlyozom, (hogy) ebben az időben,... (KT 74.) = Az 
ebben az időbent hangsúlyozom...

B) A mellékmondat szerkezettagot helyettesít

1. Kifejtett utalószó és kötőszó

a. A mellékmondat nem alakítható át mondatrésszé
Megtörtént azonban az a csoda, hogy a Szabadság (...) most határozottan 

Sztoczek pártjára kelt... (KT 79.) -  Csakhogy a kikotort csatornaágy itt hir
telen olyan mélyet esett, hogy egyszerre nyakig ült a vízben. (H XV.: 204.) -  
Még annyi változást kell feljegyezni, hogy 1902-ben újra változtatta 
formátumát: kisebb lett. (KT 83.) -  Olyan megingathatatlannak látszott a hite 
ebben, hogy még a plébánossal is vitába mert szállni. (H XV.: 197.) -  ... ez az 
újság azzal a határozott céllal alakult, hogy útszéli hang használatában is fel
vegye a harcot az ellenzék lapjaival. (KT 152.) -  Még a külföldi 
rádióállomásokat is csak elvétve merte hallgatni esténként (...), -  akkor is 
olyan halkan, hogy fülét szinte oda kellett tapasztania a hangszóróhoz. (H
XIV.: 841.) -  Sokszor azonban olyan gyenge az áram, hogy nem lehet 
használni a gépeket. (DT 180.: 4.) -  Több olyan megállapítás hangzott el, 
hogy ezek megnyitása nem sokat enyhít a munkanélküliségen. (R V. 2.: - E) -  
Jóska felnézett amarra, olyan, de olyan kemény pillantással hogy az már 
szinte nem is részeg ember pillantása volt. (H XVI.: 652.)

b. A mellékmondat nehezen alakítható át mondatrésszé
Radovan Vlajkovid, az államelnökség elnöke a testület nevében jókí

vánságait fejezte ki Gustav Husáknak abból az alkalomból, hogy ismét
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megválasztották a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnökének. (R V. 3. - 
E) Az átalakítás nagyon körülményes: a Csehszlovák Szocialista Köztársaság 
elnökének való ismételt megválasztása alkalmából -  Olyan gazdag könyvtára 
volt, hogy párját ritkította a városban. (KT 67.) -  A jugoszláv-francia gaz
dasági és technológiai együttműködésre annak tükrében kell tekinteni, hogy 
hazánk be akar kapcsolódni a nemzetközi munkamegosztásba. (R V. 24. - E)
-  Tekintettel a várható érdeklődésre nem zárták ki annak lehetőségét sem, 
hogy esetleg hatvanra növeljék a szolgáltatóipari szakmákat kitanuló elsősök 
számát,... (TÚ VIII.: 35.: 2.)

c. A mellékmondat átalakítható mondatrésszé
A testületi összejövetelt nem azzal a céllal hívták össze, hogy helyzetrajzot 

adjon a tartományban uralkodó helyzetről,... = A testületi összejövetelt nem 
a tartományban uralkodó helyzet megrajzolása céljából hívták össze. (Ebben 
az esetben még jót is tett a mondatnak az átalakítás.)

2. Kifejtetten utalószó és kifejtett kötőszó

a. A mellékmondat nem alakítható át mondatrésszé
A polgármester megtalálta (annak) a módját, hogy újból borsot törjön a 

városi alszámvevő orra alá. (KT 81.) -  Meg aztán egy nap lovasküldönc 
vágtatott a fiáért (azzal) az üzenettel, hogy jöjjön haza azonnal. (H XV.: 203.)
-  1881. január 22-én kapta meg tehát Bittermann József (azt) a rendelkezést, 
hogy nem nyomhatja tovább a Szabadkai Ellenőrt,... (KT 75.)

b A  mellékmondat nehezen alakítható át mondatrésszé
Fennállása során többször is felmerült (az) a kérdés, hogy a gimnáziumot a 

piarista szerzetesrend tanárainak kellene átengedni. (KT 92.) = a gimnázium
nak a piarista szerzetesrend tanárai részére való átengedés kérdése -  Nem 
voltak (olyan) mézes-mázos szavai, mint néhanapján Guttmann úrnak,... (H
XIV.: 843.) -  Nagyon is természetes hát, hogy felmerült (az) a gondolat, hogy 
újabb bunyevác lapot kellene indítani Szabadkán. (KT 83.)

3. Kifejtett utalószó és kifejtetlen kötőszó (ritka)

Az a kérdés föl sem merül, (hogy) mi lesz, hogy ha... (R V. 23. - E) (A 
mellékmondatot nem lehet átalakítani mondatrésszé.)

4. Kifejtetlen utalószó és kötőszó (ritka)

Franjo Kozul felvetette (azt) a kérdést: (hogy) miért értelmezik olyan 
eltérően a koszovói helyzetet. (R V. 23. - E) A mellékmondatot csak nehezen 
lehet mondatrésszé átalakítani: a koszovói helyzet olyan eltérő értel
mezésének a kérdését.



156

II. MONDATKIEGÉSZÍTŐ MELLÉKMONDATOK

A) A mellékmondat értelmezi a főmondatot

Mögöttük rejtelmesen susogott a nádas, mintha regét regélne a 
szunyókáló nádi verebeknek, s a lápvilág rejtett élősdieinek. (H XVI.: 612.) -  
Szörnyen dühös volt, különösen most, hogy a szája özvegyen maradt, már 
mint pipa nélkül. (H XVI.: 605.) -  Kicsit későn adtad, mert, hogy fogok én 
mostan a kupeckodáshoz, ennyi pénzzel, a vagyonszerzéshez, mikor arra száz 
forint már régen nem elég... (H XV.: 206.) -  Hát így van ez, -  bölcselkedett 
az Etus nevezetű asszony tartózkodóan, mivelhogy neki is van gyereke. (H 
XVI.: 654.) -  ... nagyon ráillett, igen nagyon ráillett, mintha neki szólna 
éppen. (H XV. 200.)

B) A mellékmondat a főmondathoz viszonyítva sajátos jelentéstartalmat
fejez ki

1. Megengedést kifejező mellékmondat

Itthon meg, bárhogy is lenézte szomszédait, mindig biztonságosan érezte 
magát. (H XV.: 199.) -  Akárhogy volt is, ez a megfogalmazás sok-sok vitára 
adott okot és alkalmat a továbbiakban. (KT 94.) -  Habár ez lesz az utóbbi 
évek legszínvonalasabb Európa-bajnoksága, állítom, hogy nem maradunk 
érem nélkül. (R V. 24. - E) -  A szalmának ez utóbbi alkalmazása talajjavítás 
szempontjából nem vitás, bár mostanában egyre kevesebb istállótrágya kerül 
a földekre. (TÉK 223.: 5.) -  A koszovói példán okulva a Szocialista 
Szövetségnek és a többi tömegszervezetnek erélyesebben kell harcolnia a 
káros és ellenséges jelenségekkel szemben, bárhol is ütik fel azok a fejüket. 
(R V. 23. - E) -  ... az ISz helyi szervezetének tevékenységét az utóbbi időben 
a pangás jellemezte, bár némi eredményeket is ért el. (TÉK 23.: 4.) -  
Akármelyik utcába kanyarodunk be kocsinkkal, asztfaltúton gurulunk... (TÚ 
III.: 4.: 2.) -  Mindez miatt vizsgálati fogságba helyezték, mert úgymond 
szökésétől lehetett tartani, bár (...) három év óta Szabadkán állandó lakása 
van. (KT 75.) -  Nem tojnak egy istené se, hiába babonázta őket Luca reg
gelén az asszony... (H XVI.: 605.) -  ... a közművelődés terén elért fejlődés 
hathatós eszközei voltak a hírlapok, márpedig a nyolcvanas években egymás 
után több lap is megjelent, még ha túlnyomórészt csak hetilapok voltak is. 
(KT 89.)
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2. Hasonlítást kifejező mellékmondat

A dragacsokon csőszködő, portékájukat kínálgatás nélkül őriző asszonyok, 
akik nem is termelők, mint Maris néni, csak a kertben megtermett 
veteményfélékből akarnak egy kis pénz csinálni,... (H XVI.: 654.) -  A "for
matervezés" tehát jelenleg csak mintegy beburkolja a mérnöki konstruk
ciókat: jószerével egyedüli igénye, hogy "más" legyen, mint a többi, egyébként 
azonos rendeltetésű termék. (KI 1388.: 12.) -  Hát ez úgy hangzott, sötéten, 
mint a fenyegetés,... (H XV.: 197.) -  Evés közben az öreg elmesélte a gaz
dasszonyával történt vitát, amit lassan, szünetekben adott elő, mint a kanalas 
orvosságot. (H XVI.: 609.)

3. Következményt kifejező mellékmondat

... még egyszer jelentkezik a gimnázium a sajtó hasábjain, méghozzá meg
lehetősen botrányos körülmények között, úgyhogy a polgármester külön figyel
meztető átirattal is fordult a gimnázium igazgatóságához... (KT 98.) -  ... 
sötéten, mint a fenyegetés, (úgyhogy) a pap alig tudta lecsendesíteni a meg
vadult embert. (H XV.: 197.)

4. Feltételt kifejező mellékmondat

Csak nem arra az ő régi haragjukra gondol talán? A kupeckodás százforin
tos álmára? (...) mégis megbolondult ez a Csernák, ha arra gondol. (H XV.:
205.) -  Mindez nem következik be, ha a két tapasztaltabb játékos, Savanović 
és Bertalan elvégzik a rájuk bízott feladatot. (TŰ VIII.: 35.: 4.) -  ... az 
asszony és a pipa közti választás idős megfontolás tárgya lenne, különösen, 
ha nem lehetne másikat kapni. (H XVI.: 604.)

Láthattuk, hogy a mellékmondatok közt némelyek egyáltalán nem alakít
hatók át mondatrésszé, vagyis nem helyezhetők vissza a tőmondatba, másokat 
nagy üggyel-bajjal át tudunk ugyan alakítani mondatrésszé, de nincs bennük 
sok köszönet, valamint olyan mellékmondatok is vannak, amelyeket aránylag 
könnyen kifejezhetünk mondatrész alakjában is. Vajon mi lehet az oka ennek 
az eltérésnek? Miért nem lehet minden mellékmondatot visszahelyezni a 
főmondatba, ha szükséges?

Ezekre a kérdésekre úgy adhatunk kielégítő választ, ha alaposabban 
szemügyre vesszük mindhárom csoportot. A bennük előforduló utalószók és 
kötőszók tekintetében nem tapasztalható alapvető különbség (a: úgy, hogy; 
(úgy)annyira, hogy; arra, hogy; úgy, mint stb. -  b: az is, hogy; azt sem, hogy; 
arra, hogy; csak úgy, hogy stb. -  c: arra, hogy; olyan, mint; az, hogy; ahelyett, 
hogy stb.), és nyilván nem az utalószón vagy a kötőszón múlik, hogy a 
mellékmondat átalakítható-e vagy sem. Megfigyelhettük viszont, hogy az 
átalakításra alkalmatlan mellékmondatok közt sok az olyan, amelyiknek több 
különböző bővítménye van. Pl. ... hogy toronyházainkban tíz lakó közül hét
nek nincs ismerőse a tőszomszédságában; hogy pokol fenekére kívánja a 
gazdával együtt a malacokat; hogy egyes falvakban a vásárlók évi székség-
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leteiknek 60-70 százalékát más községek üzleteiben szerzik be; (hogy) milyen 
tevékenységet kell folytatni nemcsak a Szocialista Szövetségben, hanem más 
szervezetekben is stb. Ez azonban csak egyike az okoknak, és nem is mindig 
érvényes, ugyanis az átalakítható mellékmondatok közt is akad bővítményből 
álló, hosszabb: Ahelyett, hogy az összefirkált falak miatt korholnánk a 
gyerekeket í a gyerekeknek az összefirkált falak miatt való korholása helyett; 
(ahhoz), hogy a termékek mechanikus funkciója iránt is érdeklődöm í a 
termékeknek mechanikus funkciója iránti érdeklődésemhez is stb.

Fontos gátló mozzanatnak látszik a mellékmondat modalitása, nevezetesen 
ha a mellékmondat igei állítmánya felszólító vagy feltételes módban van. Pl. 
hogy most még kanász is legyen melléje; hogy azáltal lehetővé váljon a 
hatékonyabb foglalkoztatás; hogy egy díjnyertes agárnak is díszére vált volna; 
mintha valami közöm lenne hozzá; hogy ne foglalkozzon tovább a Bácskai 
Ellenőr szerkesztésével; (azért), hogy lejjebről fogjon stb. Az ilyen állít- 
mányú mellékmondatoknak egy részét átalakíthatjuk mondatrésszé. Pl. hogy 
ezt a nem mindig sima utat egyengesse í ennek a nem mindig sima útnak az 
egyengetése; hogy elássa a nagy gödörbe í elásni a nagy gödörbe; hogy ver
senyre keljen a mérnökökkel í a mérnökökkel való versenyre kelés; hogy 
pipát vegyen magának I pipát venni magának stb.

Nezézséget jelent a mellékmondatnak mondatrésszé való átalakításában, 
ha határozói igeneves vagy más, mellékmondattal egyértékű bővítmény van 
benne. Ez érthető is, hiszen az ilyen mellékmondat egy további rejtett 
mellékmondattal van megterhelve, és mindkettőjüket kellene visszahelyezni a 
főmondat szintjére. Pl. mert ekkorra belépett a gazda a kapun egy új 
favödröt lóbázva a kezében; hogy a dolgozókat közvetlenül érintő kérdéseket 
tartalmazzák; mint vihar után előbújó asszonyok rejtelmes hangáradata a 
falak tövében stb. Voltaképpen itt is arról van szó, hogy a mellékmondat 
szerkezeti felépítése bonyolult ahhoz, hogy eredményesen átalakítható legyen.

Általában nem alakíthatók át azok a mellékmondatok sem, amelyek 
idézetet vagy kérdést fejeznek ki. A függő idézet és a függő kérdés jelleg
zetes formája az olyan alárendelt mondatnak, amelyben a lényeges, a fontos 
mondanivaló nem a főmondatban van, hanem a mellékmondatban. Itt a 
főmondatnak inkább csak sliláris szerepe van, bevezeti, körülhatárolja az 
idézetet vagy a kérdést, maga azonban kevés konkrétumot tartalmaz. Pl. úgy 
vélekedett, hogy Sztoczek nem hivatkozhat semmiféle szerzett jogra; (azt) 
állítom, hogy nem maradunk érem nélkül; azt mondta volna; (hogy) nem az 
öcskös kezébe való már az a kosár; azt nem értette (...), (hogy) mért ezen a 
dűlőn vágtat; (hogy) milyen ördög szállta meg akkor vasárnap; (hogy) mi van 
cmögölt; (hogy) dalolják-e még a Csernák nótáját; (hogy) mitévő legyek; 
(hogy) mennyiért adják amazok; vájjon a szár nem maradt-e fönt a víz 
tetején; (hogy) honnan leselkedik rá valami veszélyes női zuhany stb.

Az átalakíthatóság kérdését a főmondat felől is megközelíthetjük. Az 
imént láttuk, hogy vannak olyan főmondatok, amelyek a közlés tartalma szem
pontjából eléggé mellékesek, a tulajdonképpeni mondanivalót átengedik a 
mellékmondatnak. Állítmányuk rendszerint clvonatkoztatott és vonzatos: lát
szik rajta az, rámutat arra, érzi azt, felszólítja arra, rádöbben arra, mérges 
azért, kiderül az, megörül annak, látja azt, tudja azt, megegyeznek abban, azt
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állítja stb. A mellékmondat idézeten és kérdésen kívül számos egyebet is 
kifejezhet: véleményt, indítványt, ténymegállapítást, lehetőséget stb.

A jól átalakítható mellékmondatra jellemző, hogy igéjét könnyen lehet 
főnevesíteni, azaz főnévi, melléknévi vagy határozói igenévvé, illetőleg nomen 
actionissá átformálni. Persze ez önmagában nem mindig elegendő, a mon
datrésszé való átalakítást megnehezítik a már említett tényezőkön (sok 
bővítmény, modalitás stb.) kívül a mellékmondatban levő időhatározó is. Pl. 
(olyan) mézes-mázos szavai, mint néhanapján Guttmann úrnak; abból az 
alkalomból, hogy ismét megválasztották a Csehszlovák Szocialsita Köztár
saság elnökének; (azt), (hogy) ön olykor igen undok volt velem szemben; 
(azt), hogy egyszer végeszakad Guttmann úr pünkösdi királyságának is; 
(azért), hogy buktassa meg mégegyszer, az is, hogy Sztoczek rövidesen a 
bíróság elé került; stb.

A kifejtett utalószavas és kötőszavas mondat rendszerint alkalmasabb 
átalakításra, mint a kifejtetlen. Az utalószó és a kötőszó azonban önmagában 
még semmiféle biztosítékot nem nyújt arra vonatkozóan, hogy mondatrésszé 
alakítható-e valamely mellékmondat. Számos utalószós és kötőszós mondat
ban nincsen lehetőség a szerkezetes megoldásra.

Az alárendelt mondatok zöme mondatrészkifejtő, némelyeknek egyúttal 
mondatkiegészítő szerepük is van, a többi pedig tisztán mondatkiegészítő. 
Eléggé nehéz elkülöníteni egymástól a mondatrészkifejtő feltételes és a mon
datkiegészítő feltételes mellékmondatokat. A mondatrészkifejtő feltételes 
mellékmondat időhatározót, módhatározót, alanyt, tárgyat stb. fejez ki, a 
mondatkiegészítőnek viszont nincsen ilyen szerepe. A hasonlító mondatok 
körében sem jut mindig kifejezésre a mondatrészkifejtő jelleg. Sajátos meg
nyilvánulás formája a hasonlító mondatnak, amely a főmondat hasonlító 
határozója helyett áll. Benne a mondatkiegészítő és mondatrészkifejtő szerep 
fedi egymást. Pl. A formatervezőt munkájában senki sem segítheti (annál) 
jobban, mint a széles látókörű ügyfél, aki tudja, mit akar,... (KI 1388.: 12.): -  
Könnyebb megtervezni egy új terméket (annál), mint -  mondjuk -  újratervez
ni az ember egyik legősibb kézműves mesterségének, a fazekasságnak formáit 
és módszereit. (KI 1388.: 12.) -  Az emberi történelem sokkal rövidebb 
(annál), semhogy versenyre kelhetne a természet funkcionális formateremtő 
gazdagságával. (KI 1388.: 12.) Az első mellékmondatot könnyűszerrel 
visszahelyezhetjük a főmondatba: A formatervezőt munkájában senki sem 
segítheti jobban a széles látókörű ügyfélnél. A második mondattal egy kicsit 
meggyűlik a bajunk: Könnyebb megtervezni egy új terméket az ember egyik 
legősibb mesterségére, a kézművességre vonatkozó formák és módszerek 
újratevezésénél. A harmadik mellékmondat nem alakítható át mondatrésszé, 
tehát nem helyezhető a főmondatba.

A hasolító határozót kifejező mellékmondat különlegessége mellett szól az 
is, hogy megengedő határozót, következményes határozót és feltételes 
határozót kifejező mellékmondat nincsen, mivel ilyen nevű határozókat nem 
is tart számon a nyelvtan. Legfeljebb megengedő valóságos állapothatáro
zóról, következményes módhatározóról, fok- és mértékhatározóról, fdtételes 
jellegű valóságos időhatározókról és valóságos állapothatározókról stb.
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Olykor megfigyelhető, hogy valamely mondatkiegészítő szerepű mellék- 
mondat másik fajta mondatkiegészítő funkciót tölt be, mint amilyent alakja 
szerint várnánk. PL Abban azonban vastagon tévedett, hogy a csúfolódást el
lene éppen a Kacsmarik Gyula indította, a kántor, ha egészen ő rá is vallott a 
dolog. Feltételes mondatot várnánk, pedig megengedést fejez ki: bár a kántor
ra vallott a dolog, nem ő indította a csúfolódást.

III. SAJÁTOS HELYZETŰ MELLÉKMONDATOK

A) A mellékmondat előrehozása

A mellékmondat természetes helye a főmondat után van, főleg abban az 
esetben, ha a beszélő azt várja el tőle, hogy a főmondat valamely mon
datrészét fejtse ki bővebben, részletezőbben, színesebben. A főmondatban 
levő utalószó is általában előre mutat, jelzi, hogy tartalmának közlése csak 
ezután következik.

Az alárendelt viszonyban álló mondatok körében ugyanúgy a fontossági 
sorrend érvényesül, mint az egyszerű mondat részei közt. A kiemelt mon
datrészhez hasonlóan a kiemelt mellékmondat is előre kerülhet, megelőzi a 
főmondatot.79 Ilyenkor a főmondat utalószava, ha ki van fejtve, visszafelé 
mutat, mintegy összefoglalja a mellékmondatban foglaltakat. A mellékmon
dat kiemelése több okból is történhet: vagy azért, mert a beszélő előtérbe 
szeretné állítani azt, amit a legfontosabbnak tart, vagy pedig hogy felhívja a 
figyelmet arra, ami a közlés lényege lesz a főmondatban, esetleg csak 
stilisztikai célból. Az előrehozott mellékmondatnak rendszerint ki van téve a 
kötőszava (igen ritkán marad el), a főmondatnak azonban gyakran jelöletlen 
az utalószava (néha nem is igen lehet behelyettesíteni). A fordított rendű 
mellékmondat általában nem alakítható mondatrésszé, és nem helyezhető 
vissza a főmondatba.

1. Kifejtett kötőszó és kifejtett utalószó

Hogy mi lett az ügy vége, az nem derül ki az iratból. (KT 79.) -  Hogy miért 
jött erre, toronyiránt, ez a gondolat foglalkoztatta erősen és sokáig. (H XV.: 
203.) -  Hogy milyen eredménnyel, az sajnos nem derül ki ebből az aktából. 
(KT 100.) -  Minél nagyobb múltra tekint vissza egy mesterség, annál erőseb
ben fékezi a tervezők fantáziáját. (KI 1388.: 12.) -  Hogy mi lett a vidéki 
hírlapírók és szerkesztők egyesületével, tizt nem tudom ... (KT 129.) -  Hogy 
pedig a szerkesztő szótartó ember, azt csakhamar jelzi a lapban a szeptember 
2-án írt Gránici levél című beszámolója,... (KT 69.) -  Ha így is állt a faluval, 
hadilábon, az ő búzája tömte mégis leginkább az uszályok fekete hasát... (H
XV.: 197.) -  Míg az öreg mindennel elkészült, addig a gazda körültekintett a
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tanyán. (H XVI.: 606.) -  Ha valakinek mondanivalója volt, azt meg kell 
hallgatni,... (H XV.: 200.)

2. Kifejtett kötőszó és kifejtetlen utalószó

Mint már a fenti idézetekből is látszik, sok vihart kavart fel a nemzetiségi 
kérdés is. (KT 92.) -  Ha kapaszkodott is az urak felé, (akkor is) mindig 
valami szorongást érzett közöttük. (H XV.: 199.) -  Mint ismeretes, szójából 
110 ezer hektár bevetését terveztük,... (R V. 22. - E) -  Mint általában az ak
kori papok, irodalmi téren is élénk tevékenységet fejtett ki. (KT 84.) -  ... mint 
a tök, (úgy) szétlottyant, s dongái szanaszét hullottak az ágas körül. (H XV.: 
603.) -  Ha azonban már a Néplapról beszéltem, (akkor) el kell mondanom 
valamit egy másik Néplapról is. (KT 154.) -  Mikor már a pörkölt levelű, 
zöldbabbal szegélyezett kis úton lépegetett, (akkor) az öreg dinnyecsősz 
felegyenesedett... (H XVI.: 649.) -  Ha valakin segíteni kellett, (akkor) én min
dig ott voltam,... (DT 180.: 5.) -  ... hogy valamit csináljon mégis, (azért) 
kihúzta az ingderékot és az arcát törölgette vele. (H XVI.: 649.) -  Mikor az 
egyik sarki őrhöz értem, (akkor) jelt adtam. (CsK 205.)

3. Kifejtetlen kötőszó és kifejtett utalószó

Volna csak neki is tornácos kőháza a nagyutcán, meg száz lánca, elvállalná- 
e akkor is a szegénység dolgát? (H XV.: 202.) -  Az enyhe anyai szóra 
szökken a legnagyobbik, (hogy) durva szóra nem ugrana olyan szívvel, az már 
bizonyos. (H XVI.: 651.) -  ... megszökni innen, az a vágya támadt;... (H XV.: 
198.)

B) A mellékmondat közbevetése

Arra való tekintettel, hogy gondolataink nem mindig követik szabályosan 
egymást, nem véletlen jelenség, hogy az alárendelt viszonyban álló mondatok 
különféle módon egymásba ékelődnek. Az eredetibb és fontosabb gondolatot 
leginkább a megszakított mondat tartalmazza, nem pedig a közbevetett, attól 
függetlenül, hogy melyikük a főmondat és melyikük a mellékmondat. A 
közbevetés nincsen hatással a meg^akított mondat részeinek a sorrendjére. 
A közbevetett mellékmondat gyakran jelzői szerepű. Ez azzal magyarázható, 
hogy a jelzői mellékmondat rendszerint nem távolodik el a főmondatban levő 
alapszavától, tehát kénytelen beékelődni a főmondatba. A közbevetett 
mellékmondatok közt előfordulhat olyan is, amely eredetileg nem összetett 
mondatnak megfelelő összetett gondolat része, hanem olyan mozzanatot 
fejez ki, amely beszéd közben merül fel.

1. Az utalószó és a kötőszó is ki van fejtve

Arra a kérdésre, hogy ebben a nagyon erős mezőnyben mire számíthatnak a 
jugoszláv öklözök, Gojko Radunović szövetségi kapitány a következőket 
m o n d t a : ( R  V. 24. - E) -  De annak a körülménynek, hogy ki is lesz
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Szabadkán képviselő, igen nagy kihatása lehetett a helyi politika alakulására 
is. (KT 133.)

2. Csak a kötőszó van kifejtve, az utalószó nincs
A kérdés, hogy miért szegény a szegény, válasz nélkül maradt. (H XV.: 

208.) -  Az irodalmi kör -  mint ugyanez a szám beszámol róla -  1878. január 
20-án alalkult meg,... (KT 68.) -  Az ismert hangra, mintha mennykő csapott 
volna közéjük, fölkapták a fejüket,... (H XVI.:611.)

C) A főmondattól elkülönülő utalórész kérdése

Vannak olyan alárendelt összetett mondatok, amelyekben a főmondat el
lenne utalószó nélkül, de a mellékmondatban kifejtett gondolat fontosságára 
való tekintettel a beszélő utaló részt ékel a már befejezett főmondat és a 
mellékmondat közé. Simonyi a következőket mondja erről a kérdésről: 
"Sokszor csak egy mutató szóból áll a főmondat, de ilyenkor már előre el volt 
mondva a teljes főmondat s a mutató szó csak ismétli, hogy a mellékmon
datot utólag hozzá csatolhassuk.’’81

1. Az utalórész egy szóból áll

A kemencét például nagyon gyorsan kidobtuk lakásunkból, anélkül, hogy 
helyettesíteni tudtuk volna. (KI 1393.: 7.) -  ... mégis több politikai jellegű cik
ket közölt anélkülhogy letétbe helyezte volna a szükséges óvadékot. (KT 76.)
-  Péter az esti viharra gondol, meg arra, hogy ez az ember nem is az, akit ő 
látott akkor a villámok fényinél. (H XVI.: 656.) A második mondat anélkül is 
megállna, hogy mellékmondattal fejeznénk ki egy részét: mégis több politikai 
jellegű cikket közölt a szükséges óvadék letétbe helyezése nélkül.

2. Az utalószó szókapcsolat

A Szovjetunióban fontosnak tartják Craxi megbeszéléseit, annál is inkább, 
mert annak idején a szovjet sajtó üdvözölte azt, hogy... (R V. 22. - E) -  ... a 
formatervekről boldognak-boldogtalannak kikérik a véleményét, függetlenül 
attól, hogy az illető ért-e hozzájuk vagy sem. (KI 1388.: 12.) -  És hadd szóljak 
néhány szót erről a kérdésről éppen a Szabadsággal kapcsolatban, annál is 
inkább, mert a Szabadság egyik igen hangos résztvevője volt ennek a 
vitának,... (KT 92.)

D) Előző mondategészhez tartozó mellékmondat

Már a mellérendelt összetett mondatok vizsgálatakor láttuk, hogy a 
hagyományosan mondatzáró írásjelek nem mindig a mondategész határát jel
zik, olyan mondatok is előfordulnak a szövegben, amelyek csupán látszólag 
tartoznak különböző mondategészekhez, valójában ugyanannak az összetett 
mondatnak a tagmondatai82

Az alárendelt összetett mondatok körében is megfigyelhető hasonló 
jelenség, bár ritkábban, mint a mellérendelésnél. Az előző mondategészhez



163

tartozó mellékmondatot rendszerint kötőszó vezeti be, tulajdonképpeni 
főmondatában azonban nincsen utalószó. A mellékmondat ebben az esetben 
hozzátoldásként is felfogható, olyan utólagos közlésként, amelyet a beszélő 
éppen azzal szeretne hangsúlyozni, hogy elkülöníti attól a mondattól, 
amelyhez egyébként nyelvtanilag tartozik (v. tartozna).

íme néhány példa: Hisz a szobában feje tetején áll minden, úgy vannak az 
ágyak, ahogy reggel kibújtak, előbb rendet kellene csapnia. Mert Péter 
szereti, s ennélfogva ő maga is megteremti a rendet. (H XVI.: 648.) -  De 
még ezt a neveletlen, leplezetlen gúnyt is megbocsátotta neki, különösen, 
amikor hallotta, hogy elvitték a csendőrök. (Mert) valami röpirat-ügybe 
keveredett bele. (H XIV.: 841.) -  ... pedig ő is elköltötte mindjárt, 
együltében, gondolatban. Mert, amit itt lassan összehordott, arra együtt aligha 
futja a száz forint,... (H XV.: 206.) -  Az utóbbi tíz évben ez a stílus az "áram- 
vonalasítással" volt egyértelmű; ugyanúgy, ahogy korábban az ornamentikát 
jelentette. Csakhogy az áramvonalat eredetileg mozgó tárgyakra alkalmazták, 
és így a világon semmi értelme sincs például egy áramvonalas hamutartónak. 
(KJ 1388.: 12.) -  Kicsit görnyedten állt, mint mindig, ha megtámadták. Mint a 
sün, készen arra mindenkor, hogy visszabújjon tüskéi mögé. (H XV.: 197.) -  
Szidja a népeket az eldobált dinnyehéjak miatt. Hogy mennyire nem tudnak 
rendet. (H XVI.: 655.) -  Nem nézett eléggé maga körül a Kacsmarik Gyula, 
az volt a baj. Mert, ha ránéz arra a gyerekre, megtalálta volna a választ a 
szegénység nagy-nagy kérdésére. Hogy a szegénynek gyalog kell indulnia, 
hogy nem engedik a szekérre és nem is tudja utolérni a gazdagot soha. (H
XV.: 208.) -  Tamás bátyánk pedig hagyta. (Hogy) hadd mondja a 
mondókáját, megszokta ő már ezt. (H XVI.: 604.)

Az előző mondategészhez tartozó mellékmondat használatának nagy a 
stiláris értéke. Rendhagyó, kötetlen formájával közelebb viszi az írott 
szöveget az élőbeszédhez, feloldja a szöveg zártságát, dinamikusabbá teszi.

IV. TÖBBSZÖRÖSEN ÖSSZETETT ALÁRENDELT MON
DATOK

Az alárendelt mondatoknak az alapképlete: főmondat és mellékmondat 
gyakran nem önmagában, nem elszigetelten jelentkezik, hanem más aláren
delt és mellérendelt mondatok társaságában és a legkülönfélébb helyzetek
ben, attól függően, hogy milyen formát kíván meg a kifejezendő tudattar
talom és a beszélő szándéka. Az alábbiakban az alárendelő többszörösen 
összetett mondat főbb típusait fogjuk megvizsgálni.

A gondolkodás fejlődésével párhuzamosan mind bonyolultabb mondat
formák alakultak ki: az egyszerű mondatból mellérendelt összetett mondat, a 
mellérendelt mondatból alárendelt, belőlük valamint kombinációikból pedig 
a többszörösen összetett mondat. "Nyilvánvaló, hogy a fejlettebb gondolkodás 
összetett nyelvi formákat is kívánhat: a bonyolult lelkiállapotnak, az összetett
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gondolatok tagolásának, illetőleg az összetett gondolatok közti viszonyok meg
világításának nagyon is alkalmas formája lehet a többszörösen összetett mon
dat. Nem véletlen, hogy ez a forma inkább a tudományos, hivatalos és 
publicisztikai stílus sajátja.”82

A) A mellékmondat további mellékmondatnak a relatív főmondata

1. A relatív főmondatnak egy mellékmondata van

Húzzál, fiam, egy vödör vizet (azért), hogy avval is hamarabb legyen 
(azért), mert már így is kikapok apád miatt -  (H XVI.: 648.) -  Aratás körül 
mindig talált utat haza (azért), mert (azt) tapasztalta, hogy ilyenkor könnyeb
ben kerül a, pénz... (H XV.: 199.) -  Az a Maris néni is jobban tette volna 
(úgy), ha ki se ejti a száján azt a szót (azért), mert hogy csak a gyereket 
kisebbíti vele. (H XVI.: 655.) -  Maris néni tudja (azt), (hogy) mit kell tenni 
(azért), (mert) nem először csinálja. (H XVI.: 653.) -  ... a kofa tán nem is 
tudta (azt), (hogy) mit árul (azért), (mert) különben nem merte volna így 
kibiggyeszteni a kunkorodó orrú cipők és foltos munkásnadrágok közé. (H
XIV.: 840.) -  ... csak odavitte őket a kíváncsiság a licitációra (azért), (hogy) 
hadd lássák (azt), (hogy) miként cselekszik a többi. (H XV.: 196.) -  Annyira 
ki voltak fáradva, hogy nincs az a csomós compók, amivel fö l lehetett volna 
kelteni őket. (H XVI. 611.)

A követekző mondatnak az a különlegessége, hogy a relatív főmondattal 
kezdődik, az abszolút főmondat pedig hátra van vetve: Ha valaki azt mon
daná most neki, hogy ennyit, ennyi pénzt akárhányszor együltükben 
szétszórnak, (akkor) azt bolondnak nyilvánítja menten a Gyula,... (H XV.:
206.)

2. A relatív főmondatnak több mellékmondata van

... annyira újságszerű, hogy még arról is szó esik benne, hogy Nagyváradon 
meghalt egy 106 éves ember; aki életében háromszor is megnősült. (KT 108-9)
-  Mikor a gazda látta (azt), hogy itt már gyalog nem boldogul (azért), mert ő 
egyre hátrább-hátrább marad, (akkor) visszasietett a tanyára,... (H XVI.: 
611.) Ebben a második mondatban a relatív főmondatnak szintén fordított a 
rendje, nem az abszolút főmondat után áll.

B) A főmondathoz párhuzamosan több mellékmondat kapcsolódik

1. A mellékmondatok mellérendelt viszonyban vannak egymással

A bolgár labdarúgó-közvélemény meggyőződése (az), hogy a válogatott 
június elején biztosan nyer Jugoszlávia ellen, és (hogy) eljut a mexikói 
világbajnokságra. (R V. 23. - E) -  Néha még sajnálta is Guttmann urat 
(azért), hogy bizonyára nehéz köveket kell cipelnie, vagy (hogy) súlyos 
talicskát kell tolnia munkához nem szokott kezével. (H XIV.: 841.) -  (Az) 
nem vitás, (hogy) a termelés és a konjunktúra a termékek értékesítésétől
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függ, és (hogy) ebben az üzletkötőnek is jelentős szerepe van,... (KI 1388.:
12.) S (azt) érezte egyre, hogy fűrészelik az ágat alatta, (hogy) két markos 
ember fűrészeli, (hogy) az egyik odahúzza a nagyfogú keresztvágót, a másik 
meg vissza. (H XV.: 201.) -  Ez most is arra gondol, (hogy) hogyan fog ő 
esztendőre licitálni, (és hogy) hogy fogja az uzsonnapénzeket behajtani, az 
embereket kiforgatni. (H XV.: 205.) -  Elsősorban a koszovói kádereknek kell 
azonban tudniuk arról, hogy jobban kihasználják az ipari kapacitásokat, 
(hogy) erősítsék a munkafegyelmet és (hogy) fokozzák a felelősséget. (R V. 
23. - E) -  Botos ispán volt és szegről-végről rokona, biztosította (arról), hogy 
nem szól már a nóta, (hogy) legyintsen rája, (hogy) fütyüljön rája, (hogy) el
felejtette a falu régen a nótát. (H XV.: 198.)

2. A mellékmondatok közömbös viszonyban vannak egymással

Ezeket a mondatokat az jellemzi, hogy az egyik mellékmondat megelőzi a 
főmondatot, a másik pedig követi: Ha kedvező lesz a sorsolás, (akkor) (azt) 
hiszem, hogy az újoncok is örömet szereznek. (R V. 24. - E) -  Ha 
összehasonlítjuk az elmúlt év megfelelő időszakának arányos mutatóival, 
(akkor) megállapíthatjuk (azt), hogy a dollár elszámolású kivitel csak 60 
százalékát érte el. (DT XVI.: 34.: 1.) -  Hogy milyen messzire ment ez a 
polgármesterellenes hangulatkeltés, azt mi sem mutatja jobban, mint az a 
körülmény, hogy ... (KT 91.) -  A társadalom feladata lenne "fölokosítani az 
építészeket, s ha másképp nem megy, (akkor) megakadályozni őket abban, 
hogy humánus épületek helyett maguknak emel(je)nek emlékműveket. (KI 
1393.: 7.) -  Nem tart soká ez a várakozás, mert lám, ahogy az első vevő 
lehajol kavargatni a dinnyéket, úgy rajzanak oda a többiek is, mintha ott 
valami csodálatos dolgot kellene megszemlélniük. (H XVI.: 654.)

A főmondathoz párhuzamosan kapcsolódó mellékmondatok közt olyanok 
is vannak, amelyek -  a klaszikus körmondathoz hasonlóan -  előkészítik, 
bevezetik a főmondatban közölt gondolatot, továbbá felkeltik az iránta való 
érdeklődést: S mióta megtanulta Kacsmarik Gyula, mióta kiismerte magát a 
billentyűkön, (azóta) érces, vastag hangjával áhítatot lopott a vénasszonyok 
szívébe. (H XV.: 197.) Minthogy pedig ezt a részt külön akarom tárgyalni a 
gazdasági lapoktól, és minthogy egyetlen példány sem áll belőle ren
delkezésemre, így kénytelen vagyok Baedeker visszaemlékezéseit alapul 
venni. (KT 66.) -  ... ha annyira övék az egyetlen igazság, ha olyan nagy az az 
igazság, (akkor) miért acsarkodnak egymás ellen... (H XV.: 202.)

C) Egy mellékmondat két főmondathoz is kapcsolódik
Olyan keményen tűzött a nap, s úgy átforrósította a téglából rakott járdát, 

meg a kiskapu cementezett küszöbét, hogy a reggel óta ott ricsajozó utcabeli 
gyereksereg végtére is tanyát változtatott. (H XVI.: 648.)

Látszólag az alábbi mondatok is ilyen típusúak, valójában pedig arról van 
szó, hogy a relatív főmondat helyet cserélt a saját mellékmondatával, anélkül, 
hogy kötőszavát magával vitte volna: Szegény jószágok már annyira odavoltak 
a sok ütlegeléstől, hogyha már az öreg hangját meghallották az udvaron, 
(akkor) a rossz nyavalya törte őket. (H XVI.: 610.) -  A lassúbeszédű fuvaros
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előbb azt fejtegette, hogyha a szél meg nem fordul, (akkor) aligha. (H XV.:
207.)

D) Bonyolultabb szerkezeti felépítésű többszörösen összetett alárendelt
mondatok

1. A relatív főmondathoz párhuzamosan több mellékmondat kapcsolódik

Az a kérdés föl sem merül, (hogy) mi lesz (akkor), hogy ha Milutinović 
gárdája döntetlent harcol ki, vagy (ha) netán két pontot visz el Szófiából. (R
V. 23. - E) -  ... személyét nem éri sérelem, és közreműködését nem becsüljük 
le (akkor), ha azt követeljük, hogy a formtervező művészi színvonalon dol
gozzék, (és hogy) legyen valódi tervező és szervező,... (KI 1388.: 12.) -  Elbic- 
ceg akkorára valahová az ő sosem kérdezett útjai közül (azért), hogy a Jóska 
is elhigyje (akkor), ha munkábamenésre ébred, (azt) hogy lám, nincs semmi 
baj,... (H XVI.: 653.)

2« A fomondathoz párhuzamosan kapcsolódó mellékmondatok egyike 
további mellékmondat(ok) relatív főmondata

Pár hete még csak (annak), hogy végrehajtással űzött el földjéről egy 
családot, (hogy) koldusbotot nyomott a markukba, (hogy) (arról) szavalt az is
kolatanácsban, hogy öreg már a kántor, (hogy) repedt már a hangja,... (H
XV.: 203.) -  Élt bene, kiolthatatlanul élt benne (az) a remény, hogy egyszer 
vége szakad mindennek, hogy egyszer szabadon kimondhatja (azt), amit gon
dol, hogy egyszer emelt fővel, megalázkodás nélkül állhat az emberek elé. (H 
XIV.: 842.) -  Miért akarják most kitagadni ebből az új világból, miért lökik 
félre közönyösen, miért nem veszik tudomásul (azt), hogy ő igenis ezt akarta, 
és (hogy) boldog (azért), hogy bekövetkezett? (H XIV.: 843.) -  Azt hisszük, s 
eközben illúzióban ringatjuk magunkat, hogy ami előttünk volt, annak nincs 
értéke, ami utánunk jön, az éppen olyan lesz, mint a miénk. (KI 1393.: 7.)

A többszörösen összetett mondatok használatával kapcsolatban felvetődik 
az a kérdés, hogy mikor van rájuk szükség és mikor nincs, mennyire indokol
tan élünk velük egyik esetben és mennyire indokolatlanul más esetben. Az 
összetett mondatforma értékelését ugyanaz a tényező határozza meg, mint az 
egyszerű mondatét: mennyire segíti elő azt, hogy gondolatainkat a lehető leg
pontosabban közöljük: ”... a maga helyén (...) teljesen megfelelő, sőt hasznos 
lehet a többszörösen összetett mondatforma is. Bármilyen bonyolult is azon
ban a mondanivaló, az összetett mondatforma keretei csak addig tágíthatók, 
míg az összetett gondolat, a szemléleti kép egységének megőrzése lehetővé 
válik.”83
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ZÁRÓSZÓ

Összefoglalásul a következőket állapíthatjuk meg: Az alárendelés fontos 
nyelvi jelenség ugyan, de nem szükségszerű. Szószerkezetekben és mondatok 
közt is előfordulhat, lényeges különbség nincs is a kétféle megjelenési forma 
között. Az alárendelt összetett mondat egyik tagmondata főmondat, a másik 
mellékmondat, de ez a tény nem mindig jelenti azt is, hogy a mellékmondat 
mellékesebb közlést hordoz. Több olyan mondatszerkezet van, amelyben a 
főmondatnak csak formálisan van alárendelve a mellékmondat, tartalmilag az 
utóbbi az önállóbb.

Rendszerezésünket nem a hagyományos kategóriák szerint végeztük; fon
tos mozzanatnak tekintettük az alárendelt viszony jelöltségének fokát (ez 
egyenesen arányos a tagmondatok közötti függőség fokával), valamint azt, 
hogy milyenek a lehetőségek a mellékmondatnak mondatrésszé, szószerke
zetté való átalakítására, a főmondatba való visszahelyezésére. Ezt azért 
vizsgáltuk, hogy kiderüljön, mennyire indokolt az alárendelt mondatos 
kifejezésmód alkalmazása. Azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb mellékmondatot 
nem lehet, vagy csak nehezen lehet mondatrésszé átalakítani, tehát nagyon is 
szükség van rájuk, mivel az egyszerű mondat keretei nem teszik lehetővé az 
adott tudattartalmak kifejezését. Még a viszonylag könnyen átalakítható 
mellékmondatok zömére sem mondható az, hogy fölösleges. Megvizsgáltuk 
az átalakíthatatlan és az átalakítható mellékmondatok sajátságait, és megvon
tuk a határvonalat a mondatrészkifejtő és a mondatkiegészítő mellékmon
datok között.

A sajátos helyzetű (fordított rendű, közbevetett, előző mondategészhez tar
tozó) mellékmondatok tanulmányozása azzal a tanulsággal jár, hogy a nyelvi 
rendszernek beszédbeli megvalósulása az összetett mondatok szintjén sem 
mentes a rendhagyó formáktól, a közlés hatékonysága, gördülékenysége 
érdekében tett módosításoktól. A többszörösen összetett alárendelt mon
datok a nyelvnek és a beszédnek a gondolkodás mélységeibe való behatolási 
képességéről tesznek tanúbizonyságot. Ezért ezek a formák fokozottabb 
figyelmet érdemelnek, az eddiginél jóval többet kellene velük foglalkozniuk a 
nyelvészeknek.
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REZIME 

Pitanja zavisno složenih rečenica

Proučavajući hipotaksu, njena svojstva i njcnu ulogu autor ukazuje na to da postojanje 
nezavisno složenih rečenica nije nužnost u jeziku, složenije misaone sadržine neki jezici 
izražavaju bez upotrebc sporednih rečenica. Sporedne rečenice obično služe za zamenu i bliže 
odredjivanje nekog dela glavne rečenice, medjutim većina njih se ne može pretvoriti u sintagmu 
i tako uklopiti u glavnu rečenicu, dakle njihova je upotreba opravdana. Podelu zavisnih rečenica 
autor vrSi po stepenu obeleženosti zavisnog odnosa, s tim da u posebnu grupu stavlja zavisne 
rečenice kője samo dopunjavaju misao u glavnoj rečenici.

Autor naglašava da postojanje refenica specifičnog položaja (inverznih, zatim kője su tesnije 
povezane sa prethodnom samostalnom rečenicom i sl.) proizilazi iz tóga Sto ostvarivanje 
jezičkog sistema u govoru uvek je propraéena i izuzecima, nepravilnim oblicima. Dosta se pros- 
tora posveéuje pojavama zavisnog odnosa izmedju samostalnih (i obično več složenih) rečenica, 
ukazavSi na to da rečenice u tekstu mogu da budu povezane i uprkos interpunkcijskih zna kova. 
Autor skreće pažnju i na važnost proučavanja viSestruko složenih rečenica kője omogućavaju 
prodor govora u veće dubine miSIjenja.






