HAVAS FERENC

Az aktív mondatfelépítés és ábrázolása
egy tipológiai adatbázisban*1

1.$Q\HOYWLSROyJLDD]HPSLULNXVQ\HOYKDVRQOtWiVHJ\LNVSHFLiOLVíDJHQHDOyJLDL DYDJ\
W|UWpQHWL±|VV]HKDVRQOtWy pVD]DUHiOLV DYDJ\WpUVpJL Q\HOYpV]HWWĘONO|QE|]ĘíiJDD
YLOiJQ\HOYHLQHNIHOpStWpVpEHQPHJPXWDWNR]yUHQGV]HUV]HUĦGLYHU]LWiVHOHP]pVH&pOMD
számba venni a nyelvek, illetve nyelvszerkezeti mintázatok típusait és megállapításokat
WHQQLH]HN|VV]HIJJpVHLUĘO9pJVĘNpUGpVHKRJ\PLO\HQNO|QE|]ĘPyGRNRQpSOKHW
IHOHJ\HPEHULQ\HOYVKRJ\PHO\NRQ¿JXUiFLyNWHNLQWKHWĘNYDOyV]tQĦVtWKHWĘQHNOHKHWségesnek vagy éppen kizártnak benne. Az egyáltalában vett emberi nyelv természetének felderítésére irányultsága a nyelvtipológiát az általános nyelvészettel (és távolabbról
DQ\HOY¿OR]y¿iYDO URNRQtWMDNLIHMH]HWWHQHPSLULNXVWiMpNR]yGiVPyGMDD]RQEDQPHJNO|QE|]WHWLH]HNWĘO(PSLULNXVMHOOHJHUpYpQPiVIHOĘODOHtUyNO|Q|VHQDVWUXNWXUiOLV
Q\HOYpV]HWpUGHNOĘGpVpKH]iOON|]HOKDWiUR]RWWDQNRPSDUDWtYMHOOHJHpVYpJVĘNpUGpVpQHNHOĘEEHPOtWHWWiOWDOiQRVYROWDPLQGD]RQiOWDOH]HNWĘOLVHOWiYROtWMD,O\PyGRQPLQWHJ\N|]pSWWKHO\H]NHGLNHOHJ\NpS]HWHVKiURPV]|JĦWpUEHQPHO\QHNFV~FVDLWD]iOWDlános nyelvészet, a komparatisztika többi ága és a strukturális leíró nyelvészet alkotja.
$Q\HOYWLSROyJLDpUGHNOĘGpVLWHUOHWHLDGLV]FLSOtQDNpUGpVN|UpQHNIHOPHUOpVH D
V]i]DG YpJH  yWD OpQ\HJHVHQ NLWHUMHGWHN $ KDJ\RPiQ\RV Q\HOYWLSROyJLD ¿J\HOPpQHN
központjában a szóalak állt, a szótövek és a grammatikai morfémák tulajdonságait vizsgálta. Ennek az ún. alaktani tipológiának korán kialakult és közismert eredménye volt
D]L]ROiOyDJJOXWLQiOypVÀHNWiOyQ\HOYHNPHJNO|QE|]WHWpVHH]XWyEELDNRQEHOOSHGLJ
a szintetikus és az analitikus altípusé. Hamarosan társult ehhez egy negyedik típus, az
inkorporáló nyelveké, bár ez utóbbi mintázatnak a meghatározása már csak félig-medGLJKHO\H]KHWĘHODV]yDODNWDQN|UpEHQpViWPHQHWHWNpSH]DPRQGDWWDQYL]VJiODWDIHOp
$V]LQWD[LVPLQWNO|QiOOyYL]VJiOyGiVLWHUOHWQDJ\MiEyODV]i]DGHOHMpQOpSHWWD
szóalaktan mellé, egyes esetekben – legalábbis átmenetileg – a helyébe. Ez az új tipolóJLDLUHQGV]HUH]pVHOĘV]|ULVDPRQGDWIHOpStWpVVpPiLWWDQXOPiQ\R]WDPDLWHUPLQXVVDOD]
LJHLDUJXPHQWXPRNNRQ¿JXUiFLyVPLQWi]DWDLWpVDV]i]DGPiVRGLNIHOpUHRO\DQ±PiUD
XJ\DQFVDNWDQN|Q\YLU|J]tWHWWVpJĦ±WtSXVRNPHJiOODStWiViUDMXWRWWPLQWDQRPLQDWtY
HUJDWtYDNWtYVWEPRQGDWIHOpStWpVĦQ\HOYHNNDWHJyULiMD pVPiVFVDNUpV]UHQGV]HUHNNpQWHOĘIRUGXOyV]LQWDNWLNDLVpPiN $WLSROyJLiQDNH]WDYiOWR]DWiWHJ\HVHNIXQNFLRQilisnak, többen pedig kontentívnak, azaz tartalomorientáltnak nevezik, arra utalva, hogy
DWLSROyJLDHJ\pEPyGV]HUHLLQNiEEIRUPiOLVQDNWHNLQWKHWĘN9pJODV]i]DGPiVRdik felében színre lépett a szórendi tipológia is, amely ugyancsak a mondatok szerkezeWpW YL]VJiOMD iP QHP WDUWDOPLODJ KDQHP D OHJIĘEE PRQGDWUpV]HN PLQGHQHNHOĘWW D
(]DWDQXOPiQ\D.V]iP~$]XJRUQ\HOYHNWLSROyJLDLDGDWEi]LVDFtPĦ27.$NXWDWiV
keretében készült.
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szubjektum, az objektum és az állítmányi ige alapszórendje tekintetében (de egyre inNiEEDW|EEWDJ~V]LQWDJPDWLNXVHJ\VpJHNEHOVĘV]yUHQGMHV]HPSRQWMiEyOLV 
Mindeközben a holisztikus törekvések – melyek a világ nyelveit a maguk egészében
NtYiQWiN PHJKDWiUR]RWW WtSXVRNED VRUROQL ± MHOHQWĘV PpUWpNEHQ KiWWpUEH V]RUXOWDN D
PDLV]HUNH]HWLQ\HOYWLSROyJLDG|QWĘHQSDUFLiOLVMHOOHJĦDYLOiJQ\HOYHLEHQPHJ¿J\HOKHWĘIRQHWLNDLIRQROyJLDLPRUIROyJLDLV]LQWDJPDWLNDLV]LQWDNWLNDLVWEUpV]UHQGV]HUHNWtpusainak megállapítására irányul. A valamikori alaktani vizsgálódás betagozódik az
LPpQWHPOtWHWWSDUFLiOLVWHPDWLNiEDKDVRQOyWHQGHQFLiN¿J\HOKHWĘNPHJDNRQWHQWtYWLSROyJLD NpUGpVN|UpQHN YRQDWNR]iViEDQ LV pV PD PiU D V]yUHQGL pV HJ\pE MHOOHP]ĘN
vizsgálatát sem választja el kínai fal egymástól.
/HJ~MDEEDQDWLSROyJLDLDGDWEi]LVRNNLDODNtWiVDYiOWDQ\HOYOHJNO|QE|]ĘEEWLSROyJLDLMHOOHP]ĘLQHNHJ\VpJHVV]iPEDYpWHOpUHLUiQ\XOyYL]VJiODWG|QWĘPyGV]HUWDQLHV]N|zévé. Ezek az adatbázisok mindazt az ismeretet, amit a nyelvtipológia az emberi nyelv
VWUXNWXUiOLVWHUPpV]HWpUĘODPDJDODVVDQNpWpVIpOpYV]i]DGRVW|UWpQHWHVRUiQNpSHVYROW
IHOKDOPR]QL HJ\VpJHV iWWHNLQWKHWĘ pV D UHMWHWW |VV]HIJJpVHN IHOGHUtWpVpUH DONDOPDV
formalizált kutatási terepként bocsájtják a nyelvészeti elemzés rendelkezésére. Egy tiSROyJLDLDGDWEi]LVOpQ\HJpEHQHJ\YLUWXiOLVWiEOi]DWQDNWHNLQWKHWĘPHO\QHNVRUDLDWLSROyJLDLSDUDPpWHUHNRV]ORSDLSHGLJDIHOGROJR]RWWQ\HOYHNGLDOHNWXVRN7LSROyJLDLSDUDPpWHUHQHJ\Q\HOYLIXQNFLRQiOLVN|YHWHOPpQ\PHJKDWiUR]iVDpUWHQGĘNLHJpV]tWYHH
N|YHWHOPpQ\NLHOpJtWpVLPyGR]DWDLQDNIHOVRUROiViYDO0iVNpQWPHJIRJDOPD]YDDSDUDméter azt a feltételezésünket formalizálja, hogy egy adott szemantikai, logikai, kognitív
YDJ\pVJUDPPDWLNDL|VV]HIJJpViEUi]ROiViWYDODPLO\HQPyGRQPLQGHQQ\HOYQHNPHJ
kell oldania, és hogy – legalábbis eddigi ismereteink alapján – ennek a megoldásnak
FVDN YpJHVVRNYiOWR]DWDOpWH]LNDYLOiJQ\HOYHLEHQ(]HNHWD±UHQGV]HULQWIRUPDOL]iOWDQLViEUi]ROKDWy±PHJYDOyVXOiVLPLQWiNDW DÄYiODV]WpN´HOHPHLW D]DGRWWSDUDPpWHU
értékeinek nevezzük. A virtuális táblázat egy sorának és egy oszlopának metszéspontjában tehát egy meghatározott paraméter értéke található egy konkrét dialektusban, más
szóval annak megjelölése, hogy az adott nyelv a szóban forgó nyelvi funkciót a világ
Q\HOYHLEHQPHJ¿J\HOKHWĘDONDOPDVHV]N|]|]|NNpV]OHWpEĘOpSSHQPHO\LNQHN HVHWHQNpQWPHO\HNQHN DIHOKDV]QiOiViYDOUHDOL]iOMD$NpV]DGDWEi]LVIHOKDV]QiOyLPĦN|GWHWpVpQHNOpQ\HJpWD]WiQDWiEOi]DWEDQW|UWpQĘNHUHVpVOHKHWĘVpJHDGMDDPHO\HJ\LGHMĦOHJ
irányulhat egy vagy több dialektusra, paraméterre vagy paraméterértékre, ezáltal leheWĘYpWpYHHGGLJQHPLVPHUW|VV]HIJJpVHNIHOWiUiViW
2.$MHOHQWDQXOPiQ\tUiViYDOHJ\LGHMĦOHJIRO\QDND](/7()LQQXJRU7DQV]pNpQD]XJRU
nyelvek tipológiai adatbázisának munkálatai. Ami az alábbiakban olvasható, az az ott
feldolgozás alatt álló több mint kétszáz tipológiai paraméter egyikének kommentárja.
Az adott esetben egy szintaktikai paraméternek, nevezetesen az igei argumentumstrukW~UDYRQDWNR]iViEDQWHNLQWHWWDODSYHWĘPRQGDWIHOpStWpVLVpPiNQDNDYLOiJQ\HOYHLEHQ
PHJ¿J\HOKHWĘGLYHU]LWiViWNtYiQMXN±NyGROiVVHJtWVpJpYHO±iEUi]ROQL(]HQEHOONO|Q|V¿J\HOPHWIRJXQNV]HQWHOQLHJ\PHJKDWiUR]RWWPLQWi]DWQDND]DNWtYIHOpStWpVQHN
Tekintettel a tipológiai adatbázis szükségleteire, kérdésünk nemcsak arra vonatkozik,
KRJ\YDMRQPLO\HQNO|QE|]ĘVpPiNDWNHOOD]RQRVtWDQXQNKDQHPDUUDLVKRJ\H]HN
PLO\HQPyGRQiEUi]ROKDWyNHJ\D]RQSDUDPpWHUNO|QE|]ĘpUWpNHLNpQW
A mondat felépítésének alakzatait abból a szempontból vizsgáljuk, hogy grammatiNDLODJKRJ\DQIRUPiOyGQDNPHJEHQQND]LJpNOHJDODSYHWĘEEN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVHL
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DUJXPHQWXPDL .LLQGXOiVLPLQWiXOHJ\HWOHQN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVVHOiOOy HJ\YDOHQFLiV LQWUDQ]LWtYpVNpWN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVVHOiOOy NpWYDOHQFLiV WUDQ]LWtYLJpNHWYiODV]WXQN(OVĘPHJN|]HOtWpVEHQDWLSROyJLDLLURGDORPEDQPiUDiOWDOiQRVViYiOWPHJMHO|OpVVHO KiURP DUJXPHQWXPIXQNFLyW HJ\EHQ V]LQWDNWLNDL SR]tFLyW  NO|QE|]WHWQN PHJ
6VHOMHO|OMND]LQWUDQ]LWtYLJHHJ\HWOHQN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVpW$YDODWUDQ]LWtYLJHLQNiEEDJHQVD3YHOSHGLJXJ\DQHQQHNLQNiEESDWLHQVMHOOHJĦDUJXPHQWXPiW $JHQVHQ
WXGDWRVDNWtYFVHOHNYĘpUWHQGĘDSDWLHQVWHUPLQXVWLWWHJ\HOĘUHDWHPDWLNXVV]HUHSHNUH
YRQDWNR]y KDJ\RPiQ\RV pUWHOPH]pVQpO WiJDEEDQ PLQW D] DJHQVWĘO NO|QE|]Ę PiVLN
N|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVWIRJMXNIHO (KiURPIXQNFLyIRUPiOLVPHJNO|QE|]WHWpVHW|UWpQKHWHVHWNRQ¿JXUiFLyYDO HQQHNDOYiOWR]DWDD]DGSR]tFLyNDONDOPD]iVD D]LJHLPRUIROyJLDVHJtWVpJpYHO |QiOOyDQYDJ\HJ\H]WHWpVV]HUĦHQ SXV]WDV]yUHQGGHOLOOHWYHPLQGH]HN
kombinációjával.
Kiinduló feltételezésünk szerint az A és a P funkció egy tranzitív mondatban bárPHO\JUDPPDWLNDLMHO|OpVWtSXVHVHWpQpUWHOHPV]HUĦHQHOWpUHJ\PiVWyOKLV]HQNO|QEHQ
SpOGiXOHJ\RO\DQPRQGDWEDQPHO\QHN|VV]HWHYĘLD¶YDGiV]¶pVD¶WLJULV¶MHOHQWpVĦIĘnév, valamint a ’megöl’ ige, nem tudhatnánk eldönteni, vajon a vadász ölte-e meg a
WLJULVWYDJ\pSSHQHOOHQNH]ĘOHJ0LQGD]RQiOWDOEiUPLO\KLKHWHWOHQPpJLVFVDNLVPHUHtes néhány olyan nyelv, amelyben az agens és a patiens szerepének kiosztása egy mondat keretein belül grammatikailag eldöntetlen marad, és legfeljebb csak szemantikai,
LOOHWYHNRpVNRQWH[WXiOLVPHJIRQWROiVRNDODSMiQD]RQRVtWKDWy±LO\HQSpOGiXODWKDLI|Odi li-szu nyelv (vö. LI–THOMPSON ± (QQHNHOOHQpUHYLOiJRVKRJ\VWDWLV]WLNDLODJD]$3iOWDOiQRVtWiVNYi]LXQLYHU]iOpQDNWHNLQWKHWĘ
Mindezek alapján a funkciók megkülönböztetésére három lehetséges változat marad
D]HJ\HQOĘVpJMHOPHJIRUPiOiVLYDJ\NH]HOpVLHJ\EHHVpVWMHOHQW 
– 6 $ GH3 ±Q R P L Q D W t Y IHOpStWpVH]WDWtSXVWJ\DNUDQDQRPLQDWtY±DNNX]DWtYYDJ\HJ\V]HUĦHQD]DNNX]DWtYWHUPLQXVVDOLVLOOHWLN
– 6 3 GH$ ±H U J D W t Y IHOpStWpV
– 6$3±W U L D G L N X V  DYDJ\WULSDUWLW IHOpStWpV
.i]XVMHO|OpVHVHWpQDQRPLQDWtYIHOpStWpVUHMHOOHP]ĘD] 6 $ IXQNFLyEDQDQRPLQDWtYXV]YDODPLQWD3IXQNFLyWNpSYLVHOĘDNNX]DWtYXV]PHJOpWH$]HUJDWtYIHOpStWpVEHQD]
HONO|QOĘ$DPHO\HWPLQGLJWHVWHVPRUIpPDMHO|OD]HUJDWtYXV]D]6 3SHGLJD]
DEV]RO~WDODN PLQWHVHWDEV]ROXWtYXV] $WULDGLNXVQ\HOYHNEHQDPHO\HNEHQDKiURP
funkció különbözik, az S-t statívusznak, az A-t agentívusznak nevezhetjük; a P mint
kizárólag tranzitív igék patiense azonos a nominatív séma P-jével, azaz ugyancsak akNX]DWtYXV] $ WULDGLNXV UHQGV]HU HJ\pENpQW UHGXQGiQVQDN WHNLQWKHWĘ DPHQQ\LEHQ D
WUDQ]LWtYLJpNLO\HWpQYROWiWNpWNL]iUyODJUiMXNMHOOHP]ĘN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpV DJHQWtYXV]pVDNNX]DWtYXV] LVMHO|OL
$IHQWLOHtUiVPDJiWyOpUWHWĘGĘQHNVXJDOOMDKRJ\HKiURP±|VV]HIRJODOyDQWUDQ]LWtYQDNQHYH]KHWĘ±PRQGDWIHOpStWpVLPLQWi]DWHJ\V]HUĦIRUPiOLVNyGROiVVDOLViEUi]ROKDWy
HJ\WLSROyJLDLDGDWEi]LVEDQ HJ\SDUDPpWHU±KiURPOHKHWVpJHVSDUDPpWHUpUWpN $YLOiJ
Q\HOYHLEHQPHJ¿J\HOKHWĘPRQGDWIHOpStWpVLVpPiNVNiOiMDD]RQEDQQHPPHUONLH]]HOD
KiURPPLQWi]DWWDOPLW|EEDWULDGLNXVPpJHOĘIRUGXOiVLJ\DNRULViJDWHNLQWHWpEHQVHP
iOODOLVWDpOpQ KDUPDGLNNpQWVHPD]HJ\pENpQWRWW±HEEHQDVRUUHQGEHQ±V]HUHSOĘ
QRPLQDWtYpVHUJDWtYXWiQ $W|EELVpPDSHGLJVDMQiODWRVPyGRQQHPLVLOOLNEHOHDIHQti S–A–P modellbe, miközben gyakorlati szempontból továbbra is abban vagyunk
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p UGHNHOWHNKRJ\D]|VV]HVPHJ¿J\HOWPRQGDWIHOpStWpVLPLQWi]DWRWPLQWH J \ X J \ D Q 
D ] R Q SDUDPpWHUNO|QE|]ĘpUWpNHLWiEUi]ROMXN
1HPKHO\H]KHWĘHODWUDQ]LWLYLWiVLVpPiEDQPLQGHQHNHOĘWWDWDQXOPiQ\XQNFtPpEHQ
megnevezett a k t í v mondatfelépítés, melyre hamarosan részletesebben is kitérünk. De
ezen kívül is létezik még legalább két olyan funkcionális séma, amely a maga dominanciájával holisztikus értelemben is meghatározhatja egy nyelv mondattani típusát. Az
HJ\LND]~QW H P D W L N X V  DYDJ\IyNXV]RULHQWiOW PRQGDWPLQWDDPHO\OpQ\HJpEHQQHP
a szokásos grammatikai funkciókra épül, hanem a mondat információs szerkezetére,
QHYH]HWHVHQDWpPD WRSLN LOOHWYHDUpPD NRPPHQWIyNXV] V]HPEHiOOtWiViUD$PRQGDWIHOpStWpVpQHNLWWDODSYHWĘPHJKDWiUR]yMDKRJ\DEHV]pOĘpSSHQPLWWHNLQWDPRQGDW
topikjának. Ezt, például a Fülöp-szigeteki tagalog nyelvben – a lényegében azonos szóUHQGQHNWRYiEEiDQpYV]ypVLJHUDJR]iVKLiQ\iQDNHOOHQV~O\DNpQW±DPRQGDWNH]GĘ
LJHVSHFL¿NXVDI¿[XPDWRYiEEiDPRQGDWRQEHOOHJ\WRSLNDOL]iOyHO|OMiUyHOKHO\H]NHdése jelzi. Egy másik sajátos stratégia a világ nyelveiben az i n v e r z í v mondatfelépítés,
DPHO\DFVHOHNYĘNpSHVVpJLKLHUDUFKLiQ DQLPDF\KLHUDUFK\ D]D]HJ\WLV]WiQIRJDOPL
szemantikai elven alapul. Miközben itt is hiányozhat a nominális morfológia, és a szórend sem feltétlenül igazít el, a funkciókiosztást az állítmányi tranzitív ige morfológiája
MHO]LPpJSHGLJDQQDNIJJYpQ\pEHQKRJ\D]DUJXPHQWXPIĘQHYHNiOWDOPHJQHYH]HWW
HQWLWiVRNN|]ODKLHUDUFKLDPDJDVDEEV]LQWMpQiOOyKDMWHYpJUHPĦYHOHWHWD]DODFVRQ\DEEDQiOOyQ GLUHNWUDJR]iV YDJ\HOOHQNH]ĘOHJ LQYHU]Ly (J\pENpQWKDUPDGLNNpQW
LGHVRUROKDWQiQNDNRUiEEDQHPOtWHWWPRQGMXNS D U D J U D P P D W L N X V MHO]ĘYHOLOOHWKHWĘOLV]XWtSXV~PRQGDWV]HUNH]HWHWLVDKRODÄIXQNFLyNLRV]WiVW´OpQ\HJpEHQQ\HOYV]HUNHzeten kívüli, pusztán pragmatikus megfontolások végzik el. E sémák többségének
HJ\pENpQWPHJYDQQDNDPDJXNMiUXOpNRVDW|EELVpPipWyOLVNO|QE|]ĘDOYDULiQVPRQdatformái (például a nominatív séma tartalmazza a passzív, az ergatív pedig az antipaszV]tYYiOWR]DWRNOHKHWĘVpJpW H]HNHWLWWPRVWQHPUpV]OHWH]]N
0LQWXWDOWXQNUiDIHQWLKDWYDJ\KpWPRQGDWWDQLVpPDKROLV]WLNXVpUYpQ\ĦQHNWHNLQWKHWĘPLQWKRJ\NpSHVHNDUUDKRJ\NL]iUyODJRVYDJ\GRPLQiQVMHOHQOpWNNHOPHJhatározzák egy-egy nyelv mondattani típusát. (Ez ugyanakkor természetesen nem zárja
ki vegyes típusú nyelvek létezését, amelyeknek jellemzése egy tipológiai adatbázisban
NO|QE|]ĘSDUDPpWHUpUWpNHN|VV]HNDSFVROiViYDOOHKHWVpJHV $]HGGLJWiUJ\DOWPRQGDWfelépítési sémákon kívül vannak azonban további minták is, melyek azonban csak mint
a korábban említettek valamelyike által dominált nyelvek részrendszereiként fordulnak
HOĘ,O\HQSpOGiXODI p O D N N X ] D W t Y V]HUNH]HW WUDQ]LWtYLJHNpWN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVVHO
DKROD3DNNX]DWtYXV]LPHJIRUPiOWViJ~GHD]$QHPDUiHJ\pENpQWMHOOHP]ĘDODSHVHWEHQ KDQHP IJJĘ HVHWEHQ iOO  QHPNO|QEHQ D] ~J\QHYH]HWW ÄQHPNDQRQLNXV´ YDJ\
G L I I H U H Q F L D W t Y PLQWi]DWRND]D I I H N W t Y  DYiUWÄDODQ\´GDWtYXV]EDQiOOD]pU]pNHOpVW pU]pVW MHOHQWĘ LJpN N|UQ\H]HWpEHQ  D O R N D W t Y  HJ\HV V]HPDQWLNDL LJHRV]WiO\RN
PHOOHWWD]ÄDODQ\´ORNDWtYXV]EDQ DG X S O L N D W t Y  $pV3D]RQRVIJJĘHVHWEHQMHO|OYH
DIXQNFLyNLRV]WiVMHO|OĘMHLWWLVDV]yUHQG pVHVHWOHJPpJWRYiEELV]HUNH]HWHN
3.7pUMQNPRVWUiD]DNWtYPRQGDWIHOpStWpVUH(J\HOĘ]HWHVPHJMHJ\]pVPLQGHGGLJD]
LJpNUĘO pV DUJXPHQWXPVWUXNW~UiMXNUyO EHV]pOWQN GH WXGQLYDOy KRJ\ D] DNWtY HOYHQ
PĦN|GĘQ\HOYHNEHQQHPFVDNDFVHOHNYpVHNHWW|UWpQpVHNHWOpWH]pVHNHWKDQHPD]HJ\pE
iOODSRWRNDWV]LWXDWtYYLV]RQ\RNDWpVWXODMGRQViJRNDWLVLJHLMHOOHJĦSUHGLNiWXPV]DYDN
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IHMH]LN NL (J\ WXODMGRQViJRW MHOHQWĘ V]y SpOGiXO DPHO\HW D JUDPPDWLNDL KDJ\RPiQ\
szerint melléknévnek neveznénk, az aktív nyelvekben csak predikatíve használatos
(pl. a ház kicsi DGQRPLQDWtYHQHP(J\¶DNLVKi]ViUJD¶MHOHQWpVĦPRQGDWFVDNa ház
kicsi (és) sárga IHOpStWpVĦOHKHW(]HNEHQDQ\HOYHNEHQWHKiWVHPPRUIROyJLDLVHPV]LQtaktikai kritériumok alapján nem lehet különbséget tenni a melléknevek és az igék kö]|WW±DWRYiEELDNEDQWHKiWD]HOĘEELHNUHLVPLQWLJpNUHIRJXQNKLYDWNR]QL
Az aktív nyelveket a szakirodalom egy része korábban agentívnak is nevezte (vö. például PALMERVNN pVYDOyMiEDQVDMQiOKDWMXNKRJ\QHPH]DWHUPLQXVU|J]OW
minthogy az aktívPHJMHO|OpVVHOKDMODPRVDNOHKHWQpQNDQRPLQDWtYQ\HOYHNFVHOHNYĘ±
V]HQYHGĘV]HPEHQiOOiViWDVV]RFLiOQL(]XWyEELD]RQEDQMHOOHJ]HWHVHQDWUDQ]LWtYPRQGDWRN DOWHUQDWtYiLUD XWDO PpJ KD D SDVV]tY PRQGDWRW VRNDQ LQWUDQ]LWtYQDN WDUWMiN LV 
míg az aktív mondatfelépítés lényege éppen abban áll, hogy az igék argumentumstruktúrája n e m az ige intranzitív vagy tranzitív voltától függ (ellentétben a nominatív, ergatív és triadikus felépítéssel, amelyeket éppen ezért együttesen tranzitív típusoknak
QHYH]KHWQN  8J\DQLV D V]yEDQ IRUJy Q\HOYHNEHQ D] DUJXPHQWXPRN PHJIRUPiOiViW
YDJ\pVD]LJHLPRUIROyJLiWDPHO\HJ\H]WHWpVV]HUĦHQXWDOD]DUJXPHQXPRNIXQNFLyMiUD OpQ\HJpEHQD]LJHiOWDOGHQRWiOWiOODSRWV]LWXiFLyYDJ\IRO\DPDWV]HPDQWLNDLMHOOHJH
– illetve ennek esetenkénti felfogása – dönti el. A megkülönböztetés legtöbbször bináULVGHDNULWpULXPQ\HOYHQNpQWHOWpUĘOHKHW$VNiODHJ\LNYpJSRQWMiQDÄNDQRQLNXV´
DNWtYQ\HOYHNiOOQDNDPHO\HNDWXGDWRVDQDNDUDWODJRVDQHOĘLGp]HWWIRO\DPDWRNV]LWXiFLyNVWENH]GHPpQ\H]ĘLW D]DJHQVHNHW iOOtWMiNV]HPEHPLQGHQPiVÄpULQWHWWHO´ÈOOMRQ
itt például a dakota nyelv, melyben az igei morfológia tükrözi a funkcionális megoszlást
(K LIMOV± 
  PDĠD ’meghalok’
PDZDĞWH ’jó vagyok’
PDNDĞND¶PHJN|W|] HQJHP ¶
PD\DNDĞND¶PHJN|W|]|O HQJHP ¶
wa-ti¶ODNRP YKRO ¶
ZDNDĞND¶PHJN|W|]|P D]W ¶
Mint látható, a ma-SUH¿[XPD¶SDWLHQVpQ¶IRJDOPiWIHMH]LNLPLQGD]LQWUDQ]LWtYPLQG
a tranzitív igealakban, a wa-SUH¿[XPSHGLJ¶DJHQVpQ¶MHOHQWpVĦPLQGHQHOĘIRUGXOiViban (a -ya-WHUPpV]HWHVHQ¶DJHQVWH¶MHOHQWpVĦ $SpOGDHJ\pENpQWDQQ\LEDQLVMHOOHP]Ę
KRJ\ D] DNWtY Q\HOYHN ]|PpEHQ D NRQ¿JXUiFLy HOVĘVRUEDQ D QpYPiVL DUJXPHQWXPRN
NLYiODV]WiViQV]HPOpOKHWĘDIĘQHYHNUDJR]iVDULWNiEEMHOHQVpJ GHDKROYDQXJ\DQH]D]
HOYH 
0iV ÄQHPNDQRQLNXV´  DNWtY Q\HOYHNEHQ D PHJNO|QE|]WHWpV QHP NLIHMH]HWWHQ
DJHQV±QRQDJHQVWtSXV~%iUDPiVRGLNDUJXPHQWXPFVRSRUWEDLWWLVIĘOHJDW|UWpQpVHN
pViOODSRWRNpULQWHWWMHLWDUWR]QDNiPQHPVRUROyGQDNLGHDV]iQGpNWDODQN|]UHPĦN|GpVVHOMiUyIRO\DPDWRNDPHO\HNEHQDV]HUHSOĘNMyOOHKHWDIRO\DPDWRNDWYDOyMiEDQQHP
LUiQ\tWMiN PLQGD]RQiOWDO YDODPLO\HQ pUWHOHPEHQ D]RNEDQ PpJLVFVDN FVHOHNYĘNpQW
YHV]QHNUpV]W(OOHQWpWEHQDÄNDQRQLNXV´IHOIRJiVVDOD]LO\HQGLFKRWyPLiWpUYpQ\HVtWĘ
nyelvekben például a ’meghal’ ige jelentését az aktivitások egy fajtájának fogják fel. Mi
W|EEDWXODMGRQViJRNHJ\UpV]HLVÄDNWLYLWiVQDN´pUWpNHOĘGLN SpOGiXODN|]pSSRPyEDQ  DPHQQ\LEHQ HJ\ V]HPpO\ LQKHUHQV MHOOHP]ĘLUĘO YDQ V]y ¶|UHJ YDJ\RN¶ ¶N|YpU
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YDJ\RN¶VWE 8J\DQH]HNQHND]LJpNQHNDWHOLNXVYiOWR]DWD SO¶PHJ|UHJHGWHP¶¶PHJKt]WDP¶ D]RQEDQLVPpWDSDVV]tYW|UWpQpVHNN|]pVRUROyGLN
Az aktív nyelvek mondatfelépítési elvének generálisabb ábrázolása lenne tehát azt
mondanunk, hogy itt egy képzetes skáláról van szó, amelynek egyik végpontján az
DJHQV±QRQDJHQVDPiVLNRQDN|]UHPĦN|GĘ±pULQWHWWIHORV]WiVWDOiOKDWyGHDQ\HOYHN
G|QWĘW|EEVpJHYDODKRODNpWYpJSRQWN|]|WWIRJODOKHO\HWQ\HOYHQNpQWpVOH[LNDLODJLV
LGLRV]LQNUDWLNXVDQNH]HOYHDGLFKRWyPLiW 0LQGHUUĘOOiVGSpOGiXOMITHUN 1991, illetve
MITHUN± 
$]DNWtYQ\HOYHNEHQD]LJpNOH[LNDOL]iFLyMDVHPDWUDQ]LWLYLWiV±LQWUDQ]LYLWiVKDQHP
D]DNWLYLWiV±LQDNWLYLWiVGLFKRWyPLiMDPHQWpQW|UWpQLN DNWtYpVVWDWtYLJpN (J\VRU
HVHWEHQHJ\D]RQLJHKROLGHKRORGDVRUROyGLN UDJR]iVpVKDYDQYRQ]DWLHVHWNRQ¿JXUiFLyWHNLQWHWpEHQ H]HNQHNHJ\UpV]HHPOpNH]WHWXJ\DQDWUDQ]LWLYLWiVL N|]HOHEEUĘO
NDX]DWtY V]HPEHQiOOiVUD ¶PHJKDO¶±¶PHJ|O¶¶pJ¶±¶J\~MW¶¶V]iUDG¶±¶V]iUtW¶¶OHIHNV]LN¶±¶OHIHNWHW¶VWE PiVRNYLV]RQWRO\DQVDMiWRVÄMHOHQWpVSiURNDW´NpSH]QHNDPHO\HNQHNNDX]DWtY SRQWRVDEEDQVWDWtY±DNWtY |VV]HIJJpVpWQHKH]HEEHQOiWMXNEHSpOdául amikor egyazon ige jelentése lehet ’megy’, illetve ’visz’, ’mászik’, illetve ’vonszol’,
YDJ\OiVGD  SpOGiWDNHOHWLSRPyEyO MALLINSON–BLAKE  
  ZtüHÚ[HONk
pQ LQDNW
KiÚüHÚ[HONk
pQ DNW

¶&V~V]RP DNDUDWODQXO ¶
¶6LNORP NpV]DNDUYD ¶

$  EHQDüHÚ[HONkLJHÄV]yWiULMHOHQWpVpW´LQDNWLYLWiViQDNYDJ\DNWLYLWiViQDNHOĘ]HWHV
HOG|QWpVH DGRWWHVHWEHQDPHJIHOHOĘQpYPiVLDODQ\NLYiODV]WiVD QpONOOHJIHOMHEEFVDN
~J\OHKHWQHpUWHOPH]QLKRJ\¶OHMWĘVIHOOHWHQV~UOyGYDOHIHOpPR]RJ¶0iVWHUPLQROyJLD
V]HULQWD]LO\HQLJpNMHOHQWpVPHJRV]OiVDJUDPPDWLNDLODJpUWHOPH]HQGĘPLQWLPPDQHQV
pVH[WURYHUWiOW DYDJ\FHQWULSHWiOLVpVFHQWULIXJiOLV LJHQHPPHJNO|QE|]WHWpVHD]DNtív nyelvek egyik legsajátabb jelensége. Mindenesetre ezek az egyalakú, de „páros jeOHQWpVĦ´LJpN ÄLJHLGXEOHWWHN´ |QPDJXNEDQLVMyOPXWDWMiNDWUDQ]LWLYLWiVLHOYKLiQ\iW
DWUDQ]LWtYQ\HOYHNEHQH]HNDOH[pPiNW|EEQ\LUHYDJ\WHOMHVHQNO|QE|]QHNHJ\PiVWyO
vagy egyikük a másikból továbbképzett alak.
Minthogy az aktív mondatfelépítés ily módon tehát elvében is elüt a tranzitív típusok
ORJLNiMiWyO WDOiQ QHP PHJOHSĘ KRJ\ EHVRUROiVD D WLSROyJLDL V]DNLURGDORP ]|PpEHQ
igen bizonytalan státuszú. Félrekezelése alapjában kétféleképpen lehetséges, és mindNHWWĘUHSpOGiNVRUDWDOiOKDWy
$] HJ\LN WDOiQ J\DNRULEE YiOWR]DW DPLNRU D] DNWtY VpPD OpWH]pVpUĘO YROWDNpSSHQ
WXGRPiVW VHP YHV]QHN ËPH NpW SpOGD D] HOP~OW pYWL]HGHN WDQN|Q\YMHOOHJĦ V]DNLUR
dalmából.
VELUPILLAI  D]6$pV3NRQ¿JXUiFLyMiQDN|WO R J L N D L O D J  ĘPDJDKDV]QiOMDH]WDNULWpULXPRW OHKHWVpJHVPyGR]DWiWWDUWMDV]iPRQ)HQWDONDOPD]RWWMHO|OpVPyGXQNUDiWDODNtWYDH]HNDN|YHWNH]ĘNOHQQpQHN6 $3 V]HU]ĘQNQpO±PLQWDV]DNLURGDORP W|EEVpJpEHQ ± DNNX]DWtY HOUHQGH]pV QpYHQ  6  3  $ HUJDWtY  6  $  3
WULSDUWLW 6 $ 3 QHXWUiOLV pV6$ 3 ÄGRXEOHREOLTXH´IHQWHEEGXSOLNDWtYQDN
QHYH]WN $]iEUi]ROiVNp]HQIHNYĘQHNWĦQLNGHYDOyMiEDQW|EEVHEEĘOYpU]LN(OĘV]|U
LVWLV]Wi]QLNHOOHQHPLWpUWVQNHOUHQGH]pVHQYDJ\NRQ¿JXUiFLyQ DOLJQPHQW $QHXWUiOLV
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WtSXVIHOWQWHWpVHHJ\pUWHOPĦYpWHV]LKRJ\LWWD]6$pV3LO\HWpQNpQWYDOyP R U I R O y J L D L  M H O | O W V p J p U Ę O  LOOHWYHMHO|OHWOHQVpJpUĘO YDQV]y LO\HQQ\HOYOHQQHD]DQJRO
DPHO\EHQ ± D IĘQHYHN HVHWpEHQ ± D KiURP IXQNFLy HJ\LNH VLQFV DODNWDQLODJ MHO|OYH 
(EEHQD]HVHWEHQD]RQEDQD]DWHOMHVHQIpOUHYH]HWĘNpSDODNXONLKRJ\SpOGiXOD]DNNXzatív magyar és a neutrális angol, minthogy öt egyenrangúan egymás mellett álló típus
N|]ONpSYLVHONpWNO|QE|]ĘWPRQGDWWDQLODJpSSRO\WiYROiOOHJ\PiVWyOPLQWEiUPHO\LNNSpOGiXODNDXNi]XVLHUJDWtYQ\HOYHNWĘO PRQGMXNDFViQWyODPLQJUpOWĘOYDJ\D
ODNWyO +DHOOHQEHQDEEyODNpUGpVEĘOLQGXOXQNNLKRJ\KRJ\DQNH]HOLHJ\Q\HOYH]WD
KiURPIXQNFLyW NH]HOpVHQDPRUIROyJLiQW~OLHV]N|]|NHWLVpUWYH DNNRUDÄQHXWUiOLV´
elrendezés még mindig nem mond semmit a mondatfelépítés típusáról, ugyanis például
HJ\ QRPLQDWtY WULSDUWLW YDJ\ HUJDWtY NRQ¿JXUiFLy HOYEHQ HJ\DUiQW MHO|OKHWĘ OHQQH 
puszta szórenddel. Ugyanígy a duplikatív elrendezés esetében az A és a P azonos jelöltVpJHPHOOHWWDV]yUHQGPpJPLQGLJOHKHWRULHQWiOy$]|WO R J L N D L OHKHWĘVpJWHKiWpSpenséggel nem azonosítható a n y e l v i variabilitás számbavételével. A legnagyobb – és
számunkra itt most lényeges – hiba azonban mégiscsak az, hogy az aktív mondatfelépíWpVHJ\LNpUWHOPH]pVHVHWpQVHPIpUEHOHHEEHD]|W|VVpPiEDHJ\V]HUĦHQD]pUWPHUWD]
eredeti meghatározás értelmében differenciálatlanul kezelt S és A szimbólumok eleve
iEUi]ROKDWDWODQQiWHV]LNDQQDNWpQ\OHJHVNRQ¿JXUiFLyMiW
Hasonlóképpen az aktív mondatfelépítés teljes ignorálását, de ennek egy másik változatát képviseli BICKEL    (] D V]HU]Ę D KiURP IXQNFLyW D] iOWDOiEDQ YHWW
grammatikai viszonyok között tárgyalja, amelyek között a legfontosabbak szerinte a
N|YHWNH]ĘN^6`^6$`^$`^27`^2*`^7`^*`^627`^62*`$PpJQHP
LVPHUW V]LPEyOXPRN MHOHQWpVH 2 ÄREMHFW´  ± PRQRWUDQ]LWtY LJpN N|]YHWOHQ  WiUJ\D
7 ÄWKHPH´ ±XJ\DQH]GLWUDQ]LWtYLJpNQpO* ÄJRDO´ ±UHFLSLHQVEHQH¿FLHQV$NDSFVRV]iUyMHOMHOHQWpVHPLQGHQWWD]iUyMHOEHQOpYĘHOHPHW YDJ\HOHPHNHW DQ\HOYPHJKDWiUR]RWWPyGRQ HJ\PiVKR]NpSHVWHJ\IRUPiQ HJ\V]HUVPLQGPLQGHQPiVQ\HOYWDQL
YLV]RQ\WyOHOWpUĘPyGRQNH]HOL.|QQ\ĦEHOiWQLKRJ\D]DNWtYPRQGDWIHOpStWpVHEEHQD
rendszerben sem ábrázolható.
Mindazonáltal még ennél is általánosabb a második típusú félreértés, amely számon
WDUWMDXJ\DQD]DNWtYIHOpStWpVWGHWpYHVHQpUWHOPH]LOpQ\HJpEHQPLQWD]HUJDWtYNRQ¿guráció egy alosztályát. Eszerint az aktív felépítés csak annyiban különbözne a kanoniNXVHUJDWtYV]HUNH]HWWĘOKRJ\HEEHQD]LQWUDQ]LWtYLJpNHJ\HWOHQN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVH
YDJ\pV D] HQQHN PHJIHOHOĘ LJHHJ\H]WHWpV  NHWWpYiOLN QHYH]HWHVHQ HJ\IHOĘO D] DJHQV
típusú (Sa  PiVIHOĘO D QRQDJHQV WtSXV~ 6HNUH 6nona  PpJSHGLJ ~J\ KRJ\ D] 6a az
$YDO HV]HULQWWHKiWD]HUJDWtYXVV]DO D]6nona pedig a P-vel (eszerint tehát az abszolutíYXVV]DO NDSD]RQRVPHJIRUPiOWViJRW$OHJN|]LVPHUWHEEpVHJ\EHQOHJLQNiEEKLYDWNRzott ilyetén interpretáció DIXONp  ±H]DV]HU]ĘD]DNWtYV]HUNH]HWHWHJ\HQHVHQD
ÄPHJRV]WRWW6´WpPDN|UpEHQWiUJ\DOMD IĘOHJ±pVSDVVLP ±GHNODVV]LNXVSpOGD
MALLINSON–BLAKE  PXQNiMDLV Y|PpJMORAVCSIK 
Ez az ábrázolás annyiban persze nem mond ellent a tényeknek, hogy az aktív nyelYHNEHQDMHO]HWWELIXUNiFLyD]LQWUDQ]LWtYLJpNQpOYDOyEDQPHJ¿J\HOKHWĘ$]RQEDQD]D
feltételezés, miszerint csakis ez utóbbiaknál, egyáltalán nem állja meg a helyét.
(OĘV]|ULVPiUHOHYHDGyGLNKRJ\±HOOHQWpWEHQD]LQWUDQ]LWtYLJpNNHOPHO\HNQHNMy
UpV]HWDOiQW|EEVpJHPHGLiOLV±DWUDQ]LWtYLJpND]HVHWHNMHOHQWĘVUpV]pEHQDNWLYLWiVW
fejeznek ki, amiért is körükben már nyilvánvalóan kevésbé számíthatunk patiens (vagy
OHJDOiEELV QRQDJHQV  ÄDODQ\UD´ 9DOyMiEDQ D]RQEDQ QHP NHYpV LO\HQ WUDQ]LWtY LJH
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OpWH]LN,GHWDUWR]QDNPLQGHQHNHOĘWWDSDVV]tYpU]pNHOpVWpU]pVWWDSDV]WDOiVWMHOHQWĘN
(pl. a lát, hall, érez, szeret, megismer DODQ\DLGHHJ\VRUPiVW|UWpQpVWYDJ\iOODSRWRW
NLIHMH]Ę WUDQ]LWtY LJH LV SO kap, örököl, talál, [életkort] megér  (]HNQpO D WUDQ]LWtY
LJpNQpO D] DODQ\ WXODMGRQNpSSHQ SDWLHQV GH OHJDOiEELV QRQDJHQV  DPL SHGLJ D] LJH
nyelvtani értelemben vett tárgyát illeti, az többnyire se nem agens, se nem patiens
DV]RNiVRVFpOWiUJ\LYDJ\HUHGPpQ\WiUJ\LpUWHOPH]pVEHQ KDQHPLQNiEEYDODPLIpOH
körülményhatározó. Az a hallgatólagos feltételezés, miszerint az aktív nyelvekben az
ilyen tranzitív igék alanyait is agens módjára formálnák meg, valójában igazolásra szorul. (Eleddig nem találkoztam olyan, az aktív szerkezeteket taglaló leírással, amely ezt
D NpUGpVW EHKDWyDQ PHJYL]VJiOWD YROQD  eUGHPHV SpOGiXO V]HPJ\UH YHQQL D  EDQ
közölt kaddó mondatokat – a forrás MITHUN ±  $]DGDWRNQpPLOHJHJ\V]HUĦVtWHWWiWtUiVVDOV]HUHSHOQHND]DSRV]WUyIJORWWiOLVH[SOR]tYiWDPDJiQKDQJ]yNIHOHWWL
YHVV]ĘSHGLJKDQJV~O\WMHO|O $]HOVĘNpWPRQGDWLQWUDQ]LWtYDWRYiEELKiURPWUDQ]LWtY
LJpNHWWDUWDOPD]D]HJ\HVV]iPHOVĘV]HPpO\NLWHYĘMpQHNDJHQVYiOWR]DWDci-, patiens
változata pedig ku-. Figyeljünk fel különösen az utóbbinak a használatára az ötödik
mondatban, ahol a patiens változat alanyt jelöl.
 FLKDK\~QþDK’hazamegyek’
ku-táy’ayah ’fáradt vagyok’
FLNt¶þDK¶PHJIRJRP|OQLĘW¶
NXNt¶þDK’meg fog engem ölni’
N~¶QXWDK’szeretem azt’
Továbbá ismeretesek olyan nyelvek, amelyeknél az agens-, illetve patiensséma választáVDQHPDOH[pPiNKR]N|WĘGLNKDQHPD G  K R F MHOOHJĦDEHV]pOĘPLQGHQHJ\HVDONDORPPDO D]LJHPLQGHQNRQNUpWHOĘIRUGXOiVDHVHWpEHQ JUDPPDWLNDLODJMHO]LDNDUDWODgos aktivitásnak vagy spontán történésnek tartja-e az adott predikátummal leírt
tényállást. Így áll a helyzet az algonkin nyelvtörzs muszkogi nyelvcsaládjában, többek
között a csoktó nyelvben, ahol például þRNPD¶My QDNOHQQL ¶D]¶pQ¶QpYPiVDJHQVYiOWRzatával azt jelenti, hogy ’jól cselekszem’, az inaktív változattal azt, hogy ’jó vagyok’, a
datívuszi alakkal pedig, hogy ’jól vagyok’ (DIXON± 
)HOKR]KDWXQNHJ\KDUPDGLNpUYHWLV$]DNWtYQ\HOYHNHJ\LNOHJIHOWĦQĘEEXQLYHU]iOLVYRQiVDKRJ\D]DNWtY FVHOHNYpVHNHWNLIHMH]Ę pVDVWDWtY QHPFVHOHNYpVHNHVHWpQ
IHOOpSĘ LJHUDJR]iVV]HPpO\MHOHLNpWHJ\PiVWyOHOWpUĘVRUR]DWRWDONRWQDN (J\HVDNWtY
nyelvek a cselekvéseken belül elkülönítik a nem akaratlagosakat, s így bennük létezik
HJ\KDUPDGLNUDJR]iV±V]HPpO\MHO|OĘVRU±LVD]RO\DQFVHOHNYpVHNV]iPiUDPLQW¶QHYHWQL¶¶DOXGQL¶pVHKKH]KDVRQOyN,O\HQSpOGiXODV]L~DVV]LQLERMQQ\HOY 0LQGH]QHPFVDND]LQWUDQ]LWtYLJpNUHYRQDWNR]LN$]pU]pNHOpVWMHOHQWĘLJpNSpOGiXOKDJ\RPiQ\RVDQ WUDQ]LWtYQDN V]iPtWDQDN D] DJHQV±SDWLHQV GLFKRWyPLiW N|YHWĘ DNWtY Q\HOYHN
esetében ragozásuk mégsem aktív megformáltságú (hacsak nem akaratlagos érzékelést
IHMH]QHN NL tJ\ SpOGiXO HJ\D]RQ OH[pPD NpWIpOH SDUDGLJPiMD NO|QtWKHWL HO D ¶OiW¶ pV
¶Qp]¶MHOHQWpVWDUWDOPDW 
0LQGHEEĘOWHKiWOHYRQKDWMXND]WDN|YHWNH]WHWpVWKRJ\D]DNWtYQ\HOYHNEHQYDOyMiEDQD]$IXQNFLyLVÄPHJRV]OLN´D]DJHQV±QHPDJHQV LOOHWYHDN|]UHPĦN|GĘ±pULQWHWW NULWpULXPPHQWpQ+DSHGLJH]DÄPHJRV]OiV´HJ\DUiQWMHOOHP]ĘD]6pVD]$IXQNcióra, az nem egyebet jelent, mint hogy ezekben a nyelvekben az S és az A funkció
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voltaképpen nem is létezik, hiszen így bennük a mondatok megformálását az agens–
SDWLHQV YDJ\N|]UHPĦN|GĘ±pULQWHWW V]HPEHQiOOiVD]LJHLQWUDQ]LWLYLWiViWyOYDJ\WUDQzitivitásától függetlenül dönti el. Bármi legyen is tehát a felosztás kognitív, szemantikai
vagy grammatikai alapja, az egyáltalában vett S és A kategóriája (s következésképpen
D]6±$±3NRQ¿JXUiFLyMD HQ\HOYHNNHONDSFVRODWEDQIHOVHPYHWKHWĘ
4. Az alábbiakban – mintegy konklúzióként is – ezek után bemutatom, hogyan kezelheti a kontentív értelemben vett mondattani típust mint tipológiai paramétert egy formali]iOWDGDWEi]LVRO\PyGRQKRJ\D]HJ\pENpQWSUREOHPDWLNXVQDNWĦQĘDNWtYWtSXVDW|E
biekkel azonos elv alapján legyen bekapcsolható a paraméterértékek készletébe.
Paraméter neve:0RQGDWWDQLWtSXVIĘQHYHNHVHWpQ
Értékei:
Tri
Nom
Erg
SemiAct
Act
Else
Kommentár:(J\Q\HOYPRQGDWWDQLWtSXViWD]HJ\pVNpWN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVVHOiOOy
HJ\YDOHQFLiM~LQWUDQ]LWtYpVPRQRWUDQ]LWtY LJpNDUJXPHQWXPDLQDNPRUIRV]LQWDNWLNDL
kezelése alapján állapítjuk meg. (A morfoszintaktikai kezelés jelenthet esetalakot, adpo]tFLyKDV]QiODWiWYDJ\N|WHOH]ĘV]yUHQGHW $PHJYL]VJiODQGyPRQGDWRNHJ\V]HUĦNLMHOHQWĘPRQGDWRNPHO\HNEHQ
– az S D]LQWUDQ]LWtYLJHHJ\HWOHQN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVH YDJ\D]A (a tranzitív
LJHLQNiEEDJHQVMHOOHJĦN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVH DWRSLN WpPD 
– az ige és, ha van a mondatban, a P PHJKDWiUR]iViWOiVGDOiEE DPRQGDWiOWDO
N|]|OW~MLQIRUPiFLy NRPPHQWUpPD 
– PLQGHQIXQNFLyWWHOMHVIĘQpY QHPQpYPiV IHMH]NL
$¿J\HOHPEHYHHQGĘDUJXPHQWXPRNDN|YHWNH]ĘN
Sa±DWXGDWRVV]iQGpNRVDNWLYLWiVWNLIHMH]ĘLQWUDQ]LWtYLJpNN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVH LQWUDQ]LWtYDJHQV  3pOGiXOÄD¿~VpWiO´ 
Snona±DQHPDNWLYLWiVW KDQHPiOODSRWRWW|UWpQpVW NLIHMH]ĘLQWUDQ]LWtYLJpNN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVH LQWUDQ]LWtYQRQDJHQV  3pOGiXOÄD¿~V]pGO´
Aa±DWXGDWRVV]iQGpNRVDNWLYLWiVWNLIHMH]ĘWUDQ]LWtYLJpNLQNiEEDJHQVMHOOHJĦ
N|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVH WUDQ]LWtYDJHQV  3pOGiXOÄD¿~Ki]DWpStW´
Anona±DQHPDNWLYLWiVW KDQHPiOODSRWRWW|UWpQpVW NLIHMH]ĘWUDQ]LWtYLJpNQHP
3MHOOHJĦN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVH QRQDJHQV  3pOGiXOÄD¿~YHV]pO\WpUH]´
P±DWUDQ]LWtYLJpQHND]$YDOV]HPEHiOOtWKDWyLQNiEESDWLHQVMHOOHJĦN|WHOH]Ę
kiegészítése, amely az ige által kifejezett cselekvés, történés eredményét,
tényleges vagy képzetes érintettjét nevezi meg. (Például „felépítem a házat”,
„kifestem a házat”, „megöröklöm a házat”, „elképzelem a házat´
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Típusok:
Tri: A nyelv a morfoszintaktikai kezelés szempontjából három kategóriát különE|]WHWPHJ DNDWHJyULiNRQEHOOQHPWpYHNO|QEVpJHW >Sa és Snona]; 2. [Aa
és Anona]; 3. [P@ 7ULSDUWLWYDJ\WULDGLNXVWtSXV
Nom: A nyelv a morfoszintaktikai kezelés szempontjából két kategóriát különE|]WHWPHJ DNDWHJyULiNRQEHOOQHPWpYHNO|QEVpJHW >Sa, Snona, Aa és
Anona]; 2. [P@ 1RPLQDWtYYDJ\QRPLQDWtY±DNNX]DWtYWtSXV
Erg: A nyelv a morfoszintaktikai kezelés szempontjából két kategóriát különE|]WHWPHJ DNDWHJyULiNRQEHOOQHPWpYHNO|QEVpJHW >Sa, Snona és P];
2. [Aa és Anona@ (UJDWtYWtSXV
SemiAct: A nyelv a morfoszintaktikai kezelés szempontjából két kategóriát küO|QE|]WHWPHJ DNDWHJyULiNRQEHOOQHPWpYHNO|QEVpJHW >Sa, Aa és Anona];
2. [Snona és P@ )pODNWtYYDJ\IpODJHQWtYWtSXV(J\HOĘUHNpWVpJHVKRJ\YDOyban léteznek-e ilyen nyelvek, bár az aktív nyelveket rendszerint tévesen így
ábrázolják. Alaposan megvizsgálandó, hogy Aa és Anona megformálása között
YDOyEDQQLQFVHNO|QEVpJ+DYDQDNNRUDQ\HOYYDOyV]tQĦOHJD]$FWWtSXVED
WDUWR]LN
Act: A nyelv a morfoszintaktikai kezelés szempontjából két kategóriát különE|]WHWPHJ DNDWHJyULiNRQEHOOQHPWpYHNO|QEVpJHW >Sa és Aa]; 2. [Snona,
Anona és P@ $NWtYYDJ\DJHQWtYWtSXV
Else: A nyelv a fenti típusok közül egyikbe sem sorolható be. Ide tartoznak a
WHPDWLNXV IyNXV]RULHQWiOWYDJ\¿OLSSLQWtSXV~ DGXSOLNDWtY IJJĘHVHWNHWWĘ]ĘGRXEOHREOLTXH WtSXV~Q\HOYHND]LQYHU]tYpVHVHWOHJWRYiEELPRQGDWIHOépítési elveket felmutató nyelvek is.
$YHJ\HVWtSXV~Q\HOYHNHIHQWLNyGRN YDJ\MHOOHOYDOy|VV]HNDSFVROiViYDOMHOOHPH]KHWĘN MHOHWHQQpODSDUDPpWHUQpODNNRUDONDOPD]KDWXQNKDDNpWWtSXVDONRWyPRQGDWtani szerkezet használata valamilyen szintaktikai vagy szemantikai szabály szerint oszOLNPHJDQ\HOYEHQDMHOOHODMHOXWiQLWtSXVULWNDVSRUDGLNXVPHJMHOHQpVpUHXWDOXQN
Ha a nem domináns típus használata fakultatív (ugyanazt a mondatot a domináns séma
V]HULQWLVIHOOHKHWpStWHQL DNNRUDMHOXWiQLNyGRW]iUyMHOEHWHKHWMN
5. A 4. pontban bemutattuk jelenlegi elképzelésünket a mondatfelépítési sémák adatbázisban való megjelenítésére. Mint látható, a megoldás kulcsa lényegében annak a megállapítása, hogy az elterjedt feltételezésekkel szemben az S, A és P kategóriarendszer a
PDJDGLIIHUHQFLiODWODQViJiEDQQHPWHNLQWKHWĘXQLYHU]iOLVDQpUWHOPH]KHWĘQ\HOYOHtUiVL
keretnek, s a valóságos diverzitás ábrázolásához a paraméter kódolásának sokkal részletesebb kidolgozására van szükség. Ez csak egyetlen példa azon felismerések sorában,
DPHO\HND]XWyEELpYWL]HGHNEHQHJ\UHQDJ\REEPpUWpNEHQNpUGĘMHOH]LNPHJDWUDGLFLRnális grammatikai leírás kategóriarendszerének egyetemes alkalmazhatóságát.
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