
Összefoglalás 
Többszörös kérdések a franciában és a magyarban, lexikai-funkcionális elemzés 

keretében, különös tekintettel a szintaxis és diskurzus összefüggéseire 
Doktori disszertáció 

Gazdik Anna 
 
A dolgozat célja a magyar és francia többszörös kérdések (1) elemzése a Lexikai-
Funkcionális Grammatika (LFG) eszköztárát felhasználva. Az elemzés központjában a 
szintaktikai és diskurzussal kapcsolatos aspektusok és azok interfésze áll. A többszörös 
kérdések tanulmányozása részét képezi a diskurzusfunkciók és a diskurzus szerkezet egy 
átfogóbb megközelíésének, hiszen ezek fontos szerepet játszanak az elemzésben.  
 
(1) Ki mit csinál? / Qui fait quoi ? 
 
Amellett érvelek, hogy a szintaktikai szerkezet diskurzus szempontjából semleges abban az 
értelemben, hogy nem tartalmaz diskurzusfunkcók (pl. topik, fókusz) számára kijelölt 
pozíciókat, még az ún. diskurzuskonfigurációs nyelvekben sem. A diskurzusfunkciókat 
kizárólag szemantikai és pragmatikai alapon definiálom, és szisztematikusan 
megkülönböztetem a formai kiemelési technikáktól.  
 
Két LFG-s reprezentációs szintet vizsgálok részletesen, az összetevős szerkezetet és az 
információs szerkezetet. Ezeken kívül kísérletet teszek a diskurzus szerkezet egy lehetséges 
formalizálására is. A javasolt információs szerkezet alapegységei nem diskurzusfunkciók, 
hanem azok két alapvető tulajdonságára épülnek, a prominenciára és az adott diskurzusoz 
kötöttség (D-linkedness). Bár a prominenciát szemantikai fogalomként kezelem, a 
szerkezetek közötti leképezési függvények segítségével azt is formalizálni próbálom, hogy  a 
prominens elemek formailag is ki vannak emelve. Ilyen leképezést feltételezek az összetevős 
és az információs szerkezet, valamint a prozódiai szerkezet és az információs szerkezet 
között. Az előbbi arra utal, hogy egyértelmű leképezés jöhet létre egyes nyelvekben  bizonyos 
szintaktikai pozíciók és az említett i-struktúra szerepek között.  
 
A többszörös kérdések interpretációja (a rájuk adható válasz típusa) a magyarban 
egyértelműen levezethető az összetevős szerkezet és az információs szerkezet közti 
leképezésből. A párlista választ váró kérdések tartalmaznak legalább egy diskurzushoz kötött 
kérdőszót, amely szisztematikusan az ehhez kapcsolódó pozícióban jelenik meg. A specifikus 
pár olvasatú kérdésekben nem találunk ilyen kérdőszót. A magyarral szemben a franciában a 
szintaxis kevésbé fejezi ki ezeket az információkat.  
 
Egy fontos előnye ennek a megközelítésnek az, hogy számot tud adni az ún. semleges 
mondatokról, amelyek nem  feltétlenül tartalmaznak (szűk) fókusz összetevőt, sőt, előfordul, 
hogy topikot sem. Tartalmazhatnak azonban egy sor másfajta elemet, amelyek bizonyos 
tulajdonságaikban osztoznak a topikkal és a fókusszal. Ezen kívül az elemzés egyértelműsíti a 
diskurzushoz kötött és nem kötött kérdőszavak viszonyát a párlista olvasatú többszörös 
kérdésekben.  
 
A javasolt diskurzus szerkezet az adott diskurzust alkotó mondatokból, pontosabban azok 
információs szerkezeteiből épül fel. Javaslatot tesz továbbá  a mondatok között fennálló 
diskurzus relációk formalizálására az LFG-ben. 
 



A dolgozat tehát nemcsak egy átfogó elemzés a többszörös kérdésekről a magyarban és a 
franciában, de az információ és diskurzus szerkezet kutatásához is hozzájárul, mind az LFG 
elméleten belül, mind pedig annál általánosabban.  
 
A következőkben a dolgozat szerkezetét mutatom be. 
 
 
A disszertáció három részből és tíz fejezetből áll. Az első rész az elemzés alapjait mutatja be. 
A második fejezet bemutatja a tanulmány empirikus mezőjét, amelyből az adatok 
származnak. Először a többszörös kérdésekkel kapcsolatos alapkérdéseket tisztázza 
(szintaktikai szerkezet, lehetséges válaszok, stb.), majd pedig rátér a magyar és francia 
többszörös kérdések típusaira, és ezeket illusztrálja nagy mennyiségű létező és 
korpuszpéldával. Ennek a fejezetnek a célja inkább az adatok keretsemleges bemutatása, 
mintsem egy adott megközelítés vagy elemzési mód melletti elköteleződés. 
 
A harmadik fejezet olyan általános problémákkal foglalkozik, amelyekkel az eddigi, 
többszörös kérdésekkel foglalkozó elemzéseknek, legyen szó bármilyen nyelvről,választ 
kellett adniuk, mint például a szintaktikai szerkezetek sokszínűsége, a különbségek azok 
között a nyelvek között, amelyekben (látszólag) ugyanaz a többszörös kérdések szintaktikai 
szerkezete, vagy a többszörös kérdések hiánya egyes nyelvekben. Ez a fejezet nem feltétlenül 
a magyarról vagy a franciáról szól, a célja inkább az, hogy átfogóan bemutassa a vizsgált 
jelenséget.   
 
A fejezet második fele néhány korábbi elemzést mutat be és kimeli, hogy miben nem tudták 
maradéktalanul megmagyarázni az összes felmerülő problémát. A vizsgált elemzések közé 
tartozik a GB/Minimalizmus, az Optimalitáselmélet, és a nem transzformációs keretek, mint 
például a HPSG (Fejközpontú Frázisstruktúra Nyelvtan) és az LFG (Lexikai-Funkcionális 
Grammatika). Mivel Mycock (2006) szintén az LFG elméleti keretét használja, az ő 
részletesebben vizsgáltam, hogy kiderüljön mely pontjait tartom meg, és melyeket utasítom 
el.  
 
A második rész az elemzés hátterét adja. A negyedik fejezet az elemzésben javasolt 
információs szerkezeti reprezentációhoz készíti elő a talajt. A korábbi megközelítések 
áttekintése után az információs szerkezet alapfogalmait kíséreltem meg definiálni (topik, 
fókusz, és ezek altípusai). Amellett érveltem, hogy a formai (szintaktikai és prozódiai) 
aspektusokat következetesen meg kell különböztetni a szemantikai és a pragmatikai 
tényezőktől. Az előbbieket kiemelésnek hívtam, míg az utóbbiak a fogalmak definiálásában 
játszottak szerepet.  
 
A fejezet második fele a kérdések szemantikai elemzésével foglalkozott, hiszen az LFG 
legújabb változatában s szemantikai információt is az i-struktúra kódolja. Néhány releváns 
elmélet bemutatása után Krifka (2001) Strukturált jelentések elméletét fogadtam el, amelyre 
mint a jelen elemzés szemantikai elméleti keretére támaszkodtam. Végül pedig a válaszok 
szemantikai és pragmatikai tulajdonságainak tárgyalása következett Marandin (2009) alapján.  
 
Az ötödik fejezet a magyar szintaxis, prozódia és információs szerkezet releváns 
aspektusaival foglalkozik. Az  célja az, hogy biztosítsa a megfefelő háttérismereteket a 
magyar nyelvről. Először a nyelv szintaktikai alapszerkezetét vizsgálom elméleti kerettől 
függetlenül, majd pedig rátérek az elmúlt harminc év legkiemelkedőbb elemzéseire, 
kihangsúlyozva a gyengéiket is, főként az úgynevezett semleges mondatok kezelésével 



kapcsolatban.  Ezek után a magyar prozódia alapvető jellemzőit vizsgálom. Külön kitérek a 
diskurzusfunkciók vizsgálatára, a negyedik fejezetben bevezetett definíciók alapján. Ez az 
alfejezet új vagy eddig kevéssé elemzett adatokat is felhasznál, amelyekben egy preverbális 
fókuszt és egy preverbális kérdőszót találunk. Végül pedig rátérek a magyar kérdésfeltevés 
releváns aspektusaira.  
 
 
A hatodik fejezet a francia nyelvet vizsgálja ugyanebből a szemszögből. Először a szintaktikai 
szerkezetet vizsgálom, különös tekintettel a szórendre. Megmutatom, hogy a szórend 
markánsan eltérhet a kanonikusnak számító SVO szórendtől: például az alany lehet 
posztverbális és keveredhet a többi bővítménnyel főnévi csoport inverzió esetén, vagy a tárgy 
inkorporálódhat az igébe klitikum formájában. Bemutatom a szintaktikai súly (weight) 
fogalmát is (Abeillé & Godard 2000), azzal a szereppel együtt, amelyet a szórendi 
jelenségekben és a kérdésekben játszik. Továbbá a diskurzusfunkciók (fókusz, thematic 
shifter) prozódiai jellemzőit is vizsgálom, mind állító, mind pedig kérdő mondatokban. Végül 
a kérdésfeltevés főbb jellemzőit tárgyalom. 
 
A harmadik rész bevezeti és illusztrálja a javasolt elemzést. A hetedik fejezet bemutatja az 
elemzést. Először a fősodratú LFG keretében teszek egy elemzési javaslatot Butt & King  
1996-os informácós szerkezete alapján. Mycock 2006 alapján én is azt feltételezem, hogy van 
olyan kérdőszó, amelyik a prozódiában van kiemelve (Mycock terminológiájával fókuszálva), 
de elutasítom azt a feltételezést, mely szerint minden kérdőszó fókuszált. Megmutatom, hogy 
a D-linked kérdőszókat tanácsosabb topikként elemezni az i-struktúrában.  
 
Azonban egy alternatív i-struktúrát is javasolok, azzal a céllal, hogy az adatok egy szélesebb 
körét tudják kezelni. Nem tartalmaz topik- vagy fókuszhalmazt, mint i-struktúra 
primitívumot, hanem az i-struktúra két alaptulajdonsága (prominens és D-linked) és a 
diskurzusszerkezet metszetének tekinti őket. Ez ez olyan fajta megállapítások formalizálása, 
mint például „a fókusz a válaszok vagy korrekciók prominens eleme“.  
 
A továbbiakban a diskurzusszerkezet egy lehetséges LFG-s reprezentációjára is javaslatot 
teszek, bár ez a téma mindenképpen további kutatásokat igényel. Az egyes mondatokat az 
információs szerkezetük képviseli a szerkezetben, amely egy fadiagramként van 
reprezentálva. Tartalmazza az egyes mondatok között fennálló diskurzusrelációkat is, Büring 
2003 és Asher & Lascarides 2003 alapján.  
 
A nyolcadik fejezet a magyar adatok elmzését tartalmazza. Először egy lehetséges összetevős 
szerkezetet javasolok a magyarra, a megfelelő i-szerkezeti annotációkkal, amelyek a c- és i-
struktúrák közötti leképezési függvényeket jelölik. Ez után a javasolt elemzést alkalmazom a 
többszörös kérdések különböző fajtáira. Mindegyik típusnál megadom a kérdés (és a válasz) 
c-,  f-, és  d-struktúráját. Az utóbbi az egyes mondatok i-struktúráját is tartalmazza, azok 
pedig szemantikai információt is tartalmaznak. Kitérek az olyan kérdések elemzésére is, 
amelyek egy kérdőszót és egy fókuszt is tartalmaznak a preverbális mezőben.  
 
A kilencedik fejezet a francia adatok elemzését mutatja be az előző fejezethez hasonló 
módon. Először a egy c-struktúrát javasolok és azt indokolom meg, majd ezt követi az összes 
francia többszörös kérdéstípus javasolt LFG-s reprezentációja. A c- és d-struktúrák közötti 
megfelelések biztosítják a szerkezet és interpretáció közötti kapcsolatot. 
 
A tizedik fejezet az átfogó konklúziót fogalmazza meg. 


