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1. Témaválasztás 

A birtokviszony érdekes és hatalmas téma, amelyről gazdag szakirodalom gyűlt össze. A 

birtoklás DP szerkezete és az összetevőinek pontos szintaktikai helye azonban mindig is 

vitatott kérdéskörök voltak. A kutatók számos elemzési módot javasoltak már a probléma 

megoldására, de tudomásom szerint egyik sem tud megbirkózni a nyelvközi adatok okozta 

bonyodalmakkal. Különös nehézséget jelent leírni, hogyan viselkednek a birtoklás DP 

összetevői a diskurzusban. A birtoklás DP információs szerkezete kevéssé feltárt területnek 

számít, és az ezt kutató nyelvészek elemzései többnyire a szétszakított DP hipotézisen 

alapulnak, amely csak további problémákat vet fel, ahogy ezt a disszertációmban is 

megmutatom.  

2. Elméleti háttér 

A disszertációm elméleti háttere a Minimalista Program, azon belül is Chomsky (2001; 2008) 

fáziselmélete. Abney (1987), Chomsky (1986a), Koopman (1992), Pollock (1989), Rizzi 

(1997) és Sportiche (1990) alapján a frázisszerkezeteket a kartografikus szemlélet jegyében 

közelítem meg azért, hogy le tudjam írni az agglutináló nyelvek (mint például a magyar) 

kötött szuffixum-sorrendjét. A szuffixumok kötött sorrendje hasznos eszköznek bizonyul a 

birtoklás DP szerkezetének megismerésekor, mert pontosan megmutatja, hogy az egyes 

projekciók milyen sorrendben épülnek fel a komputáció során (vö. Baker (1985) tükörelve). 

Az elemzés során ezért abból indulok ki, hogy a fonológiailag realizált és az absztrakt 

affixumok különálló fejpozíciókban lépnek be a derivációba. A lexikális elemek tehát 

fejmozgatás eredményeképp egyesülnek a kötött affixumokkal.  

A frázisok pedig specifikálókba mozognak, például azért, hogy különféle jegyeket 

ellenőrizzenek le, vagy hogy esetet kapjanak. Ezen kívül a különböző jegyeket fejmozgatással 

is le lehet ellenőrizni. Az értekezésben használt modell tehát nem írja elő, hogy a jegyeket 

csak specifikáló-fej egyezéssel lehet leellenőrizni. A disszertációmban a jegyek perkolációját 

is megvizsgálom. Az elemzésem egyik legfontosabb felvetése, hogy a diskurzusfunkciókért 

felelős jegyek az eredetileg őket viselő elemről egy olyan XP-re perkolálnak, amely 

tartalmazza az adott elemet, és amely olyan specifikálókba mozgatható, ahol az adott jegyeket 

le lehet ellenőrizni.  
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3. Tézisek 

A disszertációm az angol, német és magyar birtokos szerkezeteket veszi górcső alá és különös 

hangsúlyt fektet a diskurzushoz köthető jelenségek vizsgálatára, mert elsődleges célja, hogy 

rávilágítson arra, hogy a diskurzusjegyeket ([WH], [CONTR], [TOP] és [FOC]) nem lehet 

leellenőrizni a DP-n belül, mert az nem tartalmaz CP, ContrP, TopP és FocP rétegeket. Ezért 

azt teszem fel, hogy a DP különböző összetevőin található diskurzusjegyek a birtokos 

szerkezet legfelső DP csomópontjára perkolálnak, miután a köztük fennálló verseny eldönti, 

mely jegyek jogosultak erre. A birtoklás DP diskurzusfunkcióját tehát azok a jegyek 

határozzák meg, amelyeket a perkoláció során megörökölt.  

A szétszakított DP elmélet szerint a DP tartalmaz TopP, FocP és ContrP rétegeket, így a 

hipotézis képviselőinek két diskurzusjegy-készlettel (egy verbális és egy nominális készlettel) 

kell dolgozniuk, hogy meg tudják magyarázni, miért az egész DP mozog a CP bal 

perifériájába annak ellenére, hogy csupán az egyik összetevője az, amely diskurzusjegyeket 

visel magán. A nominális diskurzusjegyek azokat a mozgatásokat motiválják, amelyek a DP-n 

belüli [Spec, TopP], [Spec, FocP] és [Spec, ContrP] pozíciókba irányulnak. A verbális 

diskurzusjegyek pedig a CP-szintű mozgatások mögött állnak. A diskurzusjegyek 

perkolációjából kiinduló elmélet azonban egyetlen diskurzusjegy-készlettel is működik, mert 

elveti azt a feltevést, hogy a DP réteg alatt TopP, FocP és ContrP projekciók vannak. 

Következésképp a birtokos szerkezet összetevői nem ellenőrzik a diskurzusjegyeket a DP-n 

belül, így ezek a jegyek továbbra is elérhetők maradnak a CP bal perifériájában található fejek 

számára. A perkoláció alapú megközelítés tehát egyszerűbb elemzést tesz lehetővé, és 

ésszerűbb magyarázatot ad a diskurzusfunkciókkal összefüggésbe hozható mondatszintű 

mozgatásokra. 

A disszertációmban három célt követek. Az első, hogy olyan elemzést vázoljak fel, amely 

egységesen kezeli az angol, német és magyar birtokos szerkezeteket, ugyanakkor képes 

magyarázatot adni e három nyelv között fennálló különbségekre is. A második célom, hogy a 

javasolt szintaktikai szerkezet segítségével megvizsgáljam, hogyan viselkednek a 

diskurzusjegyek a DP-ben. Végül górcső alá veszek néhány olyan birtokos szerkezetet, 

amelyeknek különleges információs szerkezetet tulajdonítanak a szakirodalomban. Különös 
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figyelmet fordítok a birtokos kettőzésre, a pro-drop jelenségre és a dupla genitívusz 

konstrukcióra. 

4. A fejezetek rövid áttekintése 

A disszertációm hat fejezetből áll. A bevezetés után egy olyan fejezet kapott helyet, amely 

felsorakoztatja a vizsgálat tárgyát képező adatokat, röviden összefoglalja a birtokviszonyról 

szóló szakirodalom néhány úttörő elméletét és bemutatja a disszertáció elméleti hátterét.  

A harmadik fejezet a CP-DP párhuzamot veszi kiindulási alapnak. Ennek a résznek az a célja, 

hogy olyan szintaktikai szerkezetet javasoljon, amely egységesen kezeli az angol, német és 

magyar birtoklás DP-ket, de ugyanakkor rámutat a három vizsgált nyelv különbségeire is. Az 

értekezés tehát megkísérli meghatározni, melyik szintaktikai pozíciót foglalják el a DP egyes 

összetevői (a birtokos, a birtok, a melléknevek, a kvantorok és a mutató névmás).  

A negyedik fejezet arra a kérdésre keresi a választ, hogyan viselkednek a diskurzusjegyek 

([WH], [CONTR], [TOP] és [FOC]) a birtoklás DP-ben. Fel fogjuk tenni azt a kérdést is, 

hogy vajon ezek a jegyek kiváltanak olyan mozgatásokat, amelyek DP-n belüli [Spec, 

ContrP], [Spec, TopP] vagy [Spec, FocP] pozíciókba irányulnak. A tesztek alapján látni 

fogjuk, hogy szó sincs ilyen mozgatásokról, így ebben a részben a szétszakított DP hipotézis 

elhagyása mellett érvelek. A harmadik fejezetben leírt DP-szerkezet alapján pedig javaslatot 

teszek a diskurzusjegyek alternatív kezelésére, azaz a perkoláció alapú megközelítésre.  

Az ötödik fejezetben olyan birtokos szerkezeteket vizsgálok, amelyekhez különleges 

információs struktúrát társítanak a hagyományos szakirodalomban. A disszertációban azonban 

én azt a végkövetkeztetést vonom le, hogy nem mindegyiküknek van ilyen funkciója. Ennek a 

résznek a további célja, hogy kiterjessze az előző két fejezetben bemutatott elemzést a magyar 

nominális pro-dropra és a birtokos birtoklás DP-ből való kiemelésére, amely a magyarban és 

néhány dél-német nyelvjárásban figyelhető meg.  

Végül a hatodik fejezet összefoglalja az értekezés legfontosabb gondolatait és konklúziót von 

le.  
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5. A birtoklás DP szerkezete 

A disszertációm harmadik fejezetében tárgyalom az angol, német és magyar birtoklás DP 

szerkezetét. A célom, hogy olyan elemzést állítsak fel, amely egységesen kezeli a három 

vizsgált nyelvet. Az értekezés során többek között a következő elemzésekre támaszkodom: 

Szabolcsi (1994), Roehrs (2005), valamint Haegeman és Guéron (1999). Feltevésem szerint a 

DP és a CP szerkezete bizonyos mértékben párhuzamba állítható egymással, mert mindkettő 

tartalmaz lexikális és funkcionális projekciókat. A lexikális projekciók az NP és az nP, 

amelyek a verbális VP és a vP nominális megfelelői. A NumP, InomP, DefP és DP a nominális 

szerkezetek funkcionális projekciói. Az IP, FinP és a CP pedig a mondat szerkezetében 

jelenik meg.  A disszertációmban azt is kimondom, hogy a birtoklás DP-n belül a birtokos 

hasonlóan viselkedik, mint az alany a mondatban, a birtok pedig több szempontból hasonlatos 

az igével.   

Az angolban és a németben a birtokos lehet prenominális (1) és posztnominális (2). A magyar 

DP-ben azonban csak prenominális birtokos fordulhat elő.  

(1) a. Péter háza 

 b. a férfi háza 

 c. Peter’s       house 

  Péter-GEN   ház 

 d. the man’s      house 

  a    férfi-GEN ház 

 e. Peters       Haus 

  Péter-GEN ház 

(2) a. the door of      the house 

  az  ajtó   PREP a    ház 

 b. das Haus des      Mannes 

  a     ház    a-GEN férfi-GEN 

 c. das Haus von    dem    Mann 

  a     ház    PREP  a-DAT férfi-DAT 

Néhány német dialektusban és a magyarban ki lehet emelni a birtokost a birtoklás DP-ből, így 

a birtokos és a birtok egymástól függetlenül vehet részt mondatszintű topik- és 

fókuszjelenségekben.  
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(3) a. Péter kalapja tűnt el. 

 b. Péternek tűnt el a kalapja. 

 c. A kalapja Péternek tűnt el 

A disszertációm a (4) alatti ágrajz segítségével írja le a birtoklás DP szerkezetét. A (4) alatti 

szerkezet az angol és a német DP-k ágrajza. A magyar nominális tartományban a frázisok 

ugyanis fejvégűek, kivéve a DP-t és a DefP-t, amelyek fejkezdetűek.  

(4) 

 

Roehrs (2005) elképzelései alapján kimondható, hogy a birtok N alatt, a birtokos morféma 

pedig n alatt lép be a derivációba. Mivel a birtokos morféma kötött, a birtoknak fel kell 

mozognia N-ből n-be, hogy egyesülhessen vele. A következő lépésben a birtokos [Spec, nP] 

alatt lép be a szerkezetbe. Egy adott birtokos szerkezetet többféleképpen is lehet értelmezni, 

így a kontextus alapján dönthető el, hogy pontosan milyen viszonyban áll a birtokos és a 

birtok egymással. Következésképp azt teszem fel, hogy a birtokviszonyt nem théta-szerepek 

segítségével, hanem a birtokoson található eset alapján értelmezzük LF-ben. Szeretném 

kihangsúlyozni, hogy a disszertációm csakis olyan szerkezeteket vizsgál, amelyekben a birtok 

olyan főnév, amely nem rendelkezik argumentummal, és amelyet nem más szófajú szavak 

nominalizációjával képeztünk.  
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Ritter (1991) elemzése alapján azt teszem fel, hogy a birtok szám jegye Num-ban helyezkedik 

el. A birtoknak és a birtokos morfémának tehát n-ből Num-ba kell mozognia, hogy 

leellenőrizhesse ezt a jegyet. A fejmozgatás eredményeképpen a birtok specifikáló-fej 

egyezési viszonyba léphet a [Spec, NumP]-ben lévő QP-vel.  

Szabolcsi (1994) és Haegeman és Guéron (1999: 427) elképzelései alapján az elemzésemben 

én is használok egy DP-beli inflexiós projekciót, amelyet InomP-nek nevezek. A magyarban a 

birtok felmozog Inom-ba, hogy egyesüljön az inflexiós szuffixummal. Az angol és a német DP-

ben viszont csak Num-ba mozog a birtok, mert ezekben a nyelvekben az Inom-ban lévő 

inflexiós elem szabad morféma, amely lehet fonológiailag realizált (‘possessive linker’ vagy a 

‘Saxon Genitive’ enklitikum) vagy absztrakt elem. A birtokból és a birtokos morfémából álló 

komplex fej tehát nem egyesül az inflexiós fejjel.   

A prenominális birtokos [Spec, nP]-ből [Spec, InomP]-be mozog, hogy az inflexiós fej esetet 

adhasson neki. A posztnominális birtokos viszont [Spec, nP]-ben marad, és egy beillesztett 

prepozíciótól kap esetet.  

A Def fejben a határozottsági, D-ben pedig a deiktikus jegyek találhatók. A magyarban ez a 

két jegy két külön elemen realizálódik, ezért Def-ben foglal helyet a névelő, D-ben pedig a 

mutató determináns. Az angolban és a németben azonban agrammatikus a névelőből és a 

mutató determinánsból álló elemsor, így a névelő és a mutató determináns Def-ből D-be 

mozog, hogy leellenőrizze a határozottsági és a deiktikus jegyeket. Továbbá, Szabolcsi (1994) 

elemzése alapján azt teszem fel, hogy a [Spec, DP] az a pozíció, ahol a birtokos [EDGE] 

jelölést kap, ami feljogosítja, hogy elhagyja a birtoklás DP-t. Ez a jelenség néhány dél-német 

dialektusban és a magyarban figyelhető meg. 

Az angol, német és magyar birtoklás DP összetevőinek Spell-Outkor elfoglalt pozícióját a 

következő táblázat foglalja össze:  
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(5)  A birtoklás DP összetevőinek szerkezeti helye 

 angol német magyar 

 birtokos  prenominális:  

  [Spec, InomP] 

 posztnominális:  

  [Spec, nP] 

 prenominális:  

  [Spec, InomP] 

 posztnominális:  

  [Spec, nP] 

 edge:  

  [Spec, DP] 

 prenominális:  

  [Spec, InomP] 

 edge:  

  [Spec, DP] 

 birtok  Num  Num  Inom 

 melléknév  [N A, N]  [N A, N]  [N A, N] 

 kvantor  X
0
: D 

 X
max

:  

  [Spec, NumP] 

 X
0
: D 

 X
max

:  

  [Spec, NumP] 

 X
max

:  

  [Spec, NumP] 

 mutató 

determináns 

 D  D  D 

 possessive 

linker  

 nincs  Inom  nincs 

 Saxon 

Genitive 

 Inom  nincs  nincs 

 wh-elemek  ugyanaz, mint a 

nem-wh elemek 

esetében 

 ugyanaz, mint a 

nem-wh elemek 

esetében 

 birtokos:  

[Spec, DP] 

 a birtokostól 

különböző 

elemek: 

ugyanaz, mint a 

nem-wh elemek 

esetében 

6. A jegyek perkolációja 

A fent felvázolt szerkezet alapján azt vizsgálom, milyen topik- és fókuszjelenségek érhetők 

tetten az angol, német és magyar birtokos szerkezetekben. A disszertációm felhagy a 

hagyományos szétszakított DP hipotézissel, amely szerint a DP egyes összetevői DP-beli 

[Spec, TopP], [Spec, FocP] és [Spec, ContrP] pozíciókban ellenőrzik le a diskurzusjegyeiket 

(azaz a [WH], [CONTR], [TOP] és [FOC] jegyeket). Az értekezésben a következő 

diskurzusfunkciókat vizsgálom: 
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(6) Diskurzusfunkció Jegyek Használat 

 Topik [TOP] a diskurzusban már korábban megjelenő elemre 

utal, amelyről az adott mondatban állítunk 

valamit 

 Kontrasztív topik [CONTR][TOP] a diskurzusban már korábban megjelenő elemre 

utal, amelyről az adott mondatban állítunk 

valamit, és ezzel kontrasztba állítjuk egy másik 

elemmel, amely korábban már szintén megjelent 

a diskurzusban  

 Fókusz [FOC] pl. kérdőszavas kérdésre adott válasz  új 

információ bevezetése 

 Kontrasztív 

fókusz 

[CONTR][FOC] pl. javítás  új információ bevezetése egy olyan 

helyett, amelyre nem igaz az állítás  

 Wh-elem [WH] információkérés 

 Kontrasztív  

wh-elem 

[CONTR][WH] olyan információ kérése, amely kontrasztban áll 

egy a diskurzusba már korábban bevezetett 

információval (vö. Pesetsky (1987) D-kötés 

elmélete) 

Az elemzésemben felhasználom Webeluth (1989) és Yoon (2001) modelljének egyes elemeit, 

amelyek alapján azt állítom, hogy alapjában véve a diskurzusjegyeket specifikáló-fej egyezés 

keretein belül lehet leellenőrizni, de a DP összetevőin található diskurzusjegyek csomópontról 

csomópontra perkolálnak mindaddig, amíg el nem érik a legfelső DP csomópontot. Ez a DP 

pedig leellenőrzi az így megöröklött diskurzusjegyeket a CP bal perifériájában. A 

diskurzusjegyek azért perkolálnak, mert a DP-ben az egyes összetevők nem tudják 

leellenőrizni a diskurzusjegyeket, ugyanis a DP nem tartalmaz ContrP, TopP és FocP 

projekciókat.   

A diskurzusjegyeknek három aljegyük van: egy szintaktikai, egy szemantikai és egy 

fonológiai. A DP egyes összetevőin található diskurzusjegyek szintaktikai aljegyei 

versengenek egymással.  Aztán a győztes aljegyköteg a DP-re perkolál, azaz a DP a 

legdominánsabb szintaktikai aljegyköteget örökli meg, amely meghatározza a DP viselkedését 

a mondat szintjén. Ez a folyamat az után megy végbe, hogy a szerkezetépítés befejeződik a 

DP-fázisban. Viszont a Spell-Outot mindenképpen megelőzi.  
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A fenti folyamatot úgy írhatjuk le, ha először megvizsgáljuk a diskurzusjegyek hierarchiáját. 

Ehhez pedig górcső alá kell vennünk a (6) alatti táblázatban felsorolt hat diskurzusfunkció 

között fennálló dominanciaviszonyokat. A disszertációmban ezért számos kontextualizát 

párbeszédet elemzek, amelyek segítségével megállapítom, melyik jegy hol helyezkedik el a 

hierarchában, valamint milyen mértékben befolyásolja az egyes összetevők szintaktikai 

státusza a szintaktikai aljegyek közti verseny kimenetelét. A tesztek alapján úgy tűnik, hogy a 

diskurzusjegyek hierarchiája dönt egyedül a verseny kimeneteléről. A 18 lehetséges verseny 

eredményét a következő táblázat foglalja össze. A (7) alatti adatok alapján felállítható a 

diskurzusjegyek közötti hierarchia, amely (8) alatt látható. 

(7)
1
   A összetevő 

   T F CT CF WH CWH 

 

B
 ö

ss
ze

te
v
ő

 

T T F CT CF WH CWH 

 F F F CT CF WH CWH 

 CT CT CT CT CF WH CWH 

 CF CF CF CF CF WH CWH 

 WH WH WH WH WH WH CWH 

 CWH CWH CWH CWH CWH CWH CWH 

 

(8) [WH] > [CONTR] > [FOC] > [TOP] 

A verseny után tehát a nyertes diskurzusjegy-köteg szintaktikai aljegyei a fázishatárig (DP) 

perkolálnak. Az elemzésemben a perkoláció másolás és törlés jellegű és csomópontról 

csomópontra halad, vagyis minden lépésnél a szintaktikai aljegyek rámásolódnak egy felsőbb 

csomópontra, az alsóbb csomóponton lévő másolat pedig azonnal törlődik. A perkoláció után 

kiejtjük a DP-t, amely [Spec, CP]-be, [Spec, ContrP]-be, [Spec, TopP]-be vagy [Spec, FocP]-

be mozog, hogy a megöröklött szintaktikai aljegyeket leellenőrizze.  

A diskurzusjegyek szemantikai és fonológiai aljegyei azonban nem vesznek részt sem a 

versenyben, sem a perkolációban. Ezek az aljegyek a DP egyes összetevőin maradnak, és 

fontos feladatokat látnak el az interfészekben. Mivel az LF interfész hozzáfér a szemantikai 

aljegyekhez, mindig egyértelmű marad, hogy az egyes összetevőknek milyen 

                                                 
1
 T = topik ([TOP]), CT = kontrasztív topik ([CONTR][TOP]), F = fókusz ([FOC]), CF = kontrasztív fókusz 

([CONTR][FOC]), WH = wh-elem ([WH]), CWH = kontrasztív wh-elem ([CONTR][WH]) 
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diskurzusfunkciója van, még akkor is, ha a szintaktikai aljegyek elvesztették a versenyt. A PF 

interfész pedig a fonológiai aljegyek alapján szabja meg a DP hangsúlymintáját és 

intonációját.  

A következő bekezdésekben mindezt egy konkrét példán illusztrálom. Mivel e tekintetben 

mind a három vizsgált nyelv ugyanúgy viselkedik, elég csak egy magyar példát hozni:  

(9) Kontextus: A és B a kollégáikról, Péterről és Gézáról beszélgetnek. Péternek és 

Gézának is van egy Toyotája.  

 A: Péter Toyotája eltűnt. 

 B: Nem, [Géza                    Toyotája]     tűnt el          (és   nem Péteré). 

            Géza-CONTR-FOC Toyota-TOP   

A Géza Toyotája DP tartalmaz egy kontrasztív fókusz birtokost és egy topik birtokot. Ha egy 

magyar mondatban az ige előtt egy fókusz áll, akkor az igekötő közvetlenül az ige után áll. A 

topikok azonban nem fordítják meg az igekötő–ige sorrendet. Ezek tükrében úgy tűnik, hogy 

a vizsgált DP megörökölte a birtokos [FOC] jegyét. A javítást explicitté tevő frázis (és nem 

Péteré) jelenléte pedig azt sugalmazza, hogy a birtokos a [CONTR] jegyet is átadta a birtokos 

szerkezetnek. A Géza Toyotája DP tehát a mondat kontrasztív fókusza. Hogy történhetett 

mindez?  

A diskurzusjegyek (8) alatti hierarchiája alapján a birtokos jegykötege, azaz 

{[CONTR][FOC]} dominánsabb, mint [TOP]. Így a {[CONTR][FOC]} köteg szintaktikai 

aljegyei jogosultak arra, hogy a birtokosról a birtoklás DP-re perkoláljanak. Szintaktikai 

értelemben tehát a birtoklás DP lett a CP kontrasztív fókusza. A (10) alatti ágrajz a szóban 

forgó DP szerkezetét szemlélteti. 
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(10) 

 

A (10)-es ágrajz megmutatja, hogyan perkolálnak a {[CONTR][FOC]} köteg szintaktikai 

aljegyei a [Spec, InomP]-ben lévő birtokosról a birtoklás DP maximális projekciójára, miután 

lezajlott a szerkezetépítés abban a fázisban, amely során felépült a birtoklás DP. A perkoláció 

eredményeképpen az egész birtoklás DP magán viseli a [CONTR][FOC] szintaktikai 

aljegyeket. Mindezek után kiejtjük a Géza Toyotája frázist. Végül, a szóban forgó DP 

leellenőrzi a megöröklött szintaktikai aljegyeket a CP-ben: 
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(11) 

 

A (11)-es ábrán az alanyi szerepű DP, Géza Toyotája [Spec, IP]-ből [Spec, FocP]-be, majd 

[Spec, ContrP]-be mozog, hogy leellenőrizze a [FOC] és a [CONTR] szintaktikai aljegyeket. 

Az ige I-ből Foc-ba mozog, de az igekötő I-ben marad.  

A fent bemutatott elemzés előnyösebb, mint a szétszakított DP megközelítés, mert a 

perkoláció alapú modell nem tartalmaz láthatatlan mozgásokat, így gazdaságosabb és 

nagyobb magyarázó erővel is bír. Mint láttuk, ez az elemzés arra is tud magyarázatot adni, 

hogyan lehetséges az, hogy egy DP, amely két különböző diskurzusfunkcióval rendelkező 

elemet tartalmaz (pl. egy kontrasztív fókuszt és egy topikot), csak az egyik elem 

diskurzusjegyeit örökli meg.  

7. Az elemzés alkalmazása további konstrukciókra 

A disszertációban megvizsgálok néhány olyan szerkezetet is, amelyeknek a hagyományos 

elemzésmódokat képviselő nyelvészek különleges információs szerkezetet tulajdonítanak. 

Ezek a magyar pro-drop (12), az angol dupla genitívusz konstrukció (13), az angol 

prenominális és posztnominális birtokosok váltakozása (14), valamint a birtokos kettőzés 

(15)-(16) és a birtokos birtoklás DP-ből való kiemelése (17)-(18) néhány dél-német 

dialektusban és a magyarban. 



14 

 

(12) a    proi    házami 

(13) a     dog    of      Peter’s 

 egy kutya PREP Péter-GEN 

 ‘Péter egyik kutyája’ 

(14) a. the man’s      dog 

  a    férfi-GEN kutya 

  ‘a férfi kutyája’ 

 b. the dog    of      the man 

  a    kutya PREP a    férfi 

  ‘a férfi kutyája’ 

(15)  dem   Vater         sein Haus 

 [az      apa]-EDGE ő      ház 

 ‘az apa háza’ 

(16) a nőknek az ő házuk 

(17)  Dem  Vater          ist   sein Haus schön. 

 [az      apa]-EDGE  van ő     ház    szép 

 ‘Az apa háza szép.’ 

(18) A nőknek eltűnt a kalapjuk. 

A (13)-(15) alatti szerkezetekben nem figyelhető meg semmilyen topik- vagy fókuszjelenség. 

A (13)-as példát partitív szerkezetként elemzem (vagyis olyan jelentést tulajdonítok neki, 

amely azt fejezi ki, hogy x egyed y csoport tagja). Az angol pre- és posztnominális birtokosok 

váltakozása (vö. (14)) mögött nézeteim szerint Inom realizációja áll (az, hogy az Inom-ban 

található inflexiós elem birtokossal vagy determinánssal társítható). A (15)-ben található sein 

elemet nem névmási birtokosként, hanem inflexiós fejként kezelem (vö. Lühr 2002; Horváth 

2013). A (16)-os példában látható ő-t pedig rezumptív névmásként elemzem, amely a birtokos 

[Spec, InomP]-beli nyomát ejti ki. A (16) alatti szerkezetnek sem tulajdonítok tehát különleges 

információs szerkezetet.   

A disszertációmban a magyar pro-drop jelenséget a versengő diskurzusjegy-kötegek 

segítségével írom le. A birtokos birtoklás DP-ből való kiemelését pedig a perkoláció egy 

alesetének tekintem, amelynek során a birtokos diskurzusjegyeinek szintaktikai aljegyei nem 

vesznek részt a perkoláció előtti versenyben.  
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8. Záró gondolatok 

A disszertációmban bemutatott elemzés nem teljes, mert sok kérdést csak további kutatások 

alapján tudok majd megválaszolni. Pontosabban meg kell határoznom még például a 

melléknevek szerkezeti helyét, és alaposabban meg kell még vizsgálnom a [Spec, ContrP]-be, 

[Spec, TopP]-be és [Spec, FocP]-be irányuló mondatszintű mozgatásokat is. Továbbá az is 

érdekes kutatási kérdés lehetne, hogy vajon más jegyek is perkolálnak, és ha igen, vajon 

melyik XP-n állnak meg. A megválaszolatlan kérdések ellenére kimondható, hogy a 

disszertációmban bemutatott elemzéssel elértem a kutatási céljaimat.  

Az egyik célom az volt, hogy olyan szerkezetet javasoljak, amely egységesen elemzi az angol, 

német és magyar birtoklás DP-ket, viszont a három vizsgált nyelv különbségeit is tudja 

kezelni. Egészében véve, a javasolt szerkezet segítségével elég sokrétű adatot le lehet írni. Az 

elsődleges célom azonban az volt, hogy megmutassam, hogy a birtoklás DP-hez és a 

diskurzushoz köthető jelenségeket hatékonyabban meg lehet közelíteni, ha elvetjük a 

szétszakított DP elemzést, és helyette perkoláció alapú leírást választunk. A perkoláció alapú 

elemzés ugyanis több adatot tud kezelni, és nem feltételez üres mozgatásokat a DP-n belül. A 

disszertációm összességében nagyobb magyarázó erővel rendelkező megközelítést javasol a 

diskurzusjegyek kezelésére, mint a szétszakított DP elemzés.  
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