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1. A kutatás témája 

A beszélt francia jellegzetességeinek leírásakor rendszerint a legfontosabb tulajdonságok 

között említik a diszlokációs (dislocation) vagy kihelyezéses (detachment/détachement) 

szerkezetek gyakori használatát. A diszlokációs konstrukciókban egy olyan összetevő, 

amelynek „kanonikus” pozíciója a tagmondaton belül lenne, annak határain kívül jelenik 

meg, miközben a kihelyezett konstituens funkcióját a tagmondaton belül egy, a diszlokált 

összetevővel azonos indexű, névmási elem (klitikus névmás vagy ça) jelzi (Lambrecht 

2001). 

Az (1a) példában tehát a le garçon ’a fiú’ diszlokált NP és az il alanyi klitikus 

névmás koreferensek. A tagmondat a kihelyezett összetevő nélkül is teljes, annak 

elhagyása nincs hatással a szintaktikai (vagy prozódiai) jólformáltságra, és a diszlokációs 

mondatszerkezet (1a) igazságfeltételesen ekvivalens a kanonikus megfelelőjével (1b). 

(1) a. le garçoni, ili travaille avec moi (Barnes 1985: 60) 
  DEF fiú ő.KL dolgozik PREP én 
  ’a fiú velem dolgozik’ 

 b. le garçon travaille avec moi (ibid.) 
  DEF fiú dolgozik PREP én 
  ’velem dolgozik a fiú’ 

A diszlokáció diskurzusbeli funkciója a topikalizáció: a diszlokált összetevőt topikként 

jelöli meg, melyről a tagmondat kommentet fogalmaz meg. Lambrecht (1994) definíciója 

szerint egy kijelentés topikja egy adott diskurzusban az a referens, amelyről a kijelentés 

szól, azaz a kijelentés olyan információt közvetít, amely releváns a topik referensre nézve, 

és amely a címzett referenssel kapcsolatos tudását növeli. Az így definiált topik a 

szakirodalomban hagyományosan aboutness topikként jelenik meg. Li & Thompson 

(1976) és Chafe (1976) egy másik topikfogalmat használ: „a topik egy olyan térbeli, 

időbeli vagy individuális keretet állít fel, amelyben az állítás érvényes” (Chafe 1976: 50). 

Ez a frame-setting topik tehát egy olyan keretet jelent, amelyben a tagmondati predikációt 

értelmezni kell (Götze et al. 2007), amelyre a kijelentés korlátozódik (Jacobs 2001). 

Egyes konstrukciók (2) topik referense egyszerre jellemezhető aboutness viszonnyal 

és keretviszonnyal. Ez a típusú topik olyan pragmatikai (énonciatif) keretet alkot, 

„amellyel kapcsolatban releváns az őt követő predikatív viszony kifejezése” (Prévost 2003: 

57), és amely aboutness topikként is értelmezhető, hiszen a tagmondat a topik referenssel 

kapcsolatos releváns információkat közvetít (Lambrecht 1994: 193). 
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(2) le métro, avec la carte orange, tu vas n’importe où (Barnes 1985: 101) 
 DEF metró PREP DEF bérlet te.KL mész bárhová 
 ’ami a metrót illeti, bérlettel bárhová eljuthatsz’ 

A kihelyezéses konstrukciók segítségével tehát a topik referenst kifejező összetevő azon a 

tagmondaton kívül — attól balra vagy jobbra — jelenhet meg, amely a topik referensről 

szóló információt tartalmazza, azaz a tagmondaton kívüli konstituens „topik kifejezésként” 

van megjelölve. Creissels (2006: 116) szerint a világ nyelveiben „azok a mechanizmusok, 

melyek valamilyen módon a megnyilatkozás többi része előtt jelenítik meg a topikot, 

különösen hasonlóak.” 

A topik egy, már a diskurzusba korábban bevezetett, éppen aktuális referens, amivel 

kapcsolatban a megnyilatkozás új információt fogalmaz meg. Ahhoz, hogy egy referenst 

topikként, illetve hogy egy kijelentést a topikról szóló releváns információ 

megfogalmazásaként lehessen értelmezni, a referensnek bizonyos aktivációs 

tulajdonságokkal kell rendelkeznie: ez a topik referensnek egy bizonyos fokú pragmatikai, 

kognitív elérhetősége. A diskurzusban a referensek interpretációjához szükséges kognitív 

erőfeszítés mértékét köti Chafe (1987) a referensek aktiváltsági státuszához. E pragmatikai 

elérhetőség, azaz a referens azonosíthatósága, aktiváltsági státusza alapján állítja fel 

Lambrecht (1994) topik-elfogadhatósági skáláját: az elfogadható topikok az azonosítható 

— aktív, (textuálisan, szituációsan vagy kikövetkeztethetően) elérhető vagy nem használt 

(inaktív) — referensek. 

Ha egy referens új, akkor többek között prezentatív szerkezet (3) is bevezetheti a 

diskurzusba. A referens így elérhetővé válik, s elfogadható lesz, hogy topik relációban 

jelenjen meg ezután. 

(3) a. J’ ai ma sœur qui est malade. 
  én.KL van nekem POSS nővér REL COP beteg 
  ’Beteg a nővérem’ (Gécseg 2007: 70) 

 b. Y a Jean qui arrive. 
  EXIST Jean REL érkezik 
  ’Jön János’ (ibid.) 

Ha a topik-elfogadhatósági skála két pólusán elhelyezkedő referensekről van szó, akkor a 

prezentatív szerkezetek és a diszlokációs szerkezetek kiegészítő eloszlásban állnak: az 

aktív referensek nem jelennek meg prezentációs szerkezetekben, míg a vadonatúj 

referensek nem jelennek meg diszlokációs szerkezetekben (Lambrecht 1994). 
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2. Korábbi kutatások 

Számos, diszlokációs szerkezetekkel foglalkozó munka elsősorban a klitikus névmások 

morfoszintaktikai státuszával foglalkozik, azaz arra a kérdésre keresi a választ, hogy az 

(alanyi) „gyenge” névmásokat igei affixumoknak, vagy önálló szintaktikai pozíciót 

betölteni képes klitikus névmásoknak kell-e tekinteni. Tanulmányunkban ezzel a kérdéssel 

nem foglalkozunk, mivel nem befolyásolja a topikalizációs szerkezetek szintaktikai-

pragmatikai vizsgálatát. A diszlokáció „pragmatikai” megközelítése ugyanis nem zárja ki a 

klitikus névmások affixális elemzését; ilyen elemzést nyújt például Lambrecht (1981). 

A diszlokációs szerkezetek szakirodalma rendkívül széleskörű, a különböző 

tanulmányok azonban értekezésünktől eltérő aspektusokból vizsgálják e konstrukciókat. 

Lambrecht (1986) a beszélt francia információs szerkezetével foglalkozik, s részletes 

elemzést nyújt a diskurzusreferensek információs státuszáról, a topik és fókusz relációról, 

valamint a mondat pragmatikai funkcióit tükröző szerkezetekről. E munkája alapozza meg 

Lambrecht (1994)-et. Lambrecht (1981, 1998, 2004) más tanulmányai egyes konkrét 

szerkezetek szintaktikai-pragmatikai tulajdonságait írják le, csakúgy, mint számos egyéb, 

egy adott típusú diszlokációs szerkezettel foglalkozó munka (lásd például Campion (1984), 

Barnes (1985), Stark (1997)). A diszlokációs szerkezeteket általában vizsgáló elemzések 

közül Larsson (1979) és Blasco-Dulbecco (1999) elsősorban szintaktikai szempontokat 

vesz figyelembe, míg Avanzi (2012) a prozódia/szintaxis interfészre, Grobet (2002) a topik 

azonosítására ill. azonosíthatóságára helyezi a hangsúlyt, De Cat (2002, 2007) pedig 

egyrészt a klitikus névmások morfoszintaktikai státuszára és a diszlokált összetevők 

(bázis)generációjának elméleti kérdéseire, másrészt a diszlokációs szerkezetek anyanyelvi 

elsajátítására fókuszál. Tudomásunk szerint tehát nem született még olyan átfogó, a beszélt 

francia diszlokációs szerkezetű topikalizációs stratégiáit vizsgáló munka, melynek célja, 

hogy pragmatikai-diszkurzív elemzés segítségével feltárja e konstrukciók bizonyos 

pragmatikai motivációit és a különböző típusú topikok formális, szemantikai és 

pragmatikai tulajdonságai között fennálló összefüggéseket. 

 

3. A hipotézis 

Egyes megközelítések szerint a diszlokációs szerkezetek — különösen az „alanykettőzés” 

(redoublement du sujet) — olyannyira általánossá váltak, hogy kötelezőnek és 

„automatikusnak”, pragmatikai motivációtól függetlennek is tekinthetjük őket. Mások 
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szerint azonban — s ezt az álláspontot képviseli jelen értekezés is — a „megkettőzött” 

szerkezeteket valóban topikalizációt kifejező diszlokációs szerkezetekként kell értelmezni. 

Célunk tehát az, hogy megmutassuk, hogy egy összetevő diszlokációja pragmatikailag 

motivált, és topikalizációs konstrukcióként elemezhető. 

Vizsgálatunk a Lambrecht (1994) által leírt elméleti keretbe illeszkedik, melyben az 

információs szerkezet a mondatgrammatika integráns részét képezi, csakúgy, mint a 

morfoszintaxis, a szemantika és a prozódia. Az ezek között a komponensek közötti 

interakció nyelvenként más és más, és e modell szerint a beszélt francia szórendje ill. 

mondatstruktúrája ebből az interakcióból következik: a szintaktikai megszorítások 

figyelembe vételével, ugyanakkor a mondat pragmatikai funkcióját tükröző módon jön 

létre. A diskurzuspragmatikai elemzés tehát azoknak a funkcióknak egy részére világíthat 

rá, amelyek a francia nyelvtani rendszeren belül a különböző (jelen esetben diszlokációs) 

konstrukciók formájának pragmatikai motivációit képezik. 

A diszlokációs (és a prezentatív) szerkezeteknek e kommunikációs motivációja 

Lambrecht (1994) megfogalmazásában a referens lexikális reprezentációja és mondatban 

betöltött szerepe szétválasztásának elve (principle of the separation of reference and role). 

 

4. A kutatási módszer 

Vizsgálatunk célja a topikalizációs szerkezetek beszélt nyelvi korpuszon alapuló prozódiai-

szintaktikai és diskurzuspragmatikai elemzése. Szintaktikai-prozódiai, mivel a különböző 

topikjelölő grammatikai konstrukciók szintaktikai definiálása és behatárolása során 

prozódiai szempontokat is figyelembe vesz. S diskurzuspragmatikai, mivel használatuk 

pragmatikai motivációinak feltárása érdekében azt vizsgálja, hogy mely 

diskurzuskontextusokban jelennek meg ezek a szerkezetek. 

Az elemzést tehát beszélt nyelvi korpuszra alapozzuk, mivel néhány kivételtől 

eltekintve a diszlokációs szerkezeteket tárgyaló szakirodalom a beszélt nyelvet irodalmi 

megjelenési formája, vagy beszélt nyelvi korpusz átiratának alapján vizsgálja. Az irodalmi 

művek azonban nem tükrözik hűen a beszélt nyelvet, mivel egyes jelenségeknek nagyobb 

jelentőséget tulajdonítanak, míg másokat háttérbe szorítanak (Blanche-Benveniste 2003). 

Másfelől pedig egy beszélt nyelvi korpusz átirata nem tesz lehetővé prozódiai vizsgálatot, 

amely gyakran szükséges (noha nem feltétlenül elegendő) az információs szerkezet 

egyértelműsítéséhez. 
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Elemzésünkhöz a projet Phonologie du Français Contemporain (PFC, Durand et al. 

2002, 2009) beszélt nyelvi korpuszaiból állítottuk össze a korpuszt. A felvételek és a 

felvételek átiratai szabadon letöltetők a projektum honlapjáról1. A beszélgetéseket 

tartalmazó felvételek részletes protokoll alapján készültek, aminek köszönhetően az egyes 

beszélőkhöz tartozó korpuszok minősége és mérete közel azonos. Az elemzéshez 

kiválasztott 28 franciaországi francia anyanyelvű beszélő életkora 16 és 47 év között 

változik, a felvételek 1999 és 2006 között készültek. 

 

5. Az elemzés eredményei 

5.1. A topik és az alany 

A szakirodalom szerint az alany, mint mondatban betöltött szerep, és a topik, mint 

diskurzuspragmatikai szerep közötti korreláció alapvető a különböző nyelvekben. 

Lambrecht (1994) több példát is felsorol, hogy megmutassa: az alany interpretációja 

„természetes” módon esik a leggyakrabban egybe a megnyilatkozás topikjának 

interpretációjával. Így tehát általában az alany egy „jelöletlen” vagy „alapértelmezett” 

topik. Az ettől eltérő eseteket — azaz amikor az alany nem topikviszonyban áll a 

tagmondat többi részével — a leggyakrabban explicit módon jelölik: a beszélt franciában 

ezek a prezentatív szerkezetek. 

Mindazonáltal nemcsak a standard franciában, hanem a beszélt franciában is léteznek 

olyan „kanonikus” vagy „semleges” szerkezetű megnyilatkozások, amelyeknek alanya egy 

nem diszlokált NP. Ezeknek a megnyilatkozásoknak a tartalma teljes egészében új 

információból áll (4a), vagy „háttér-információként” lehet értelmezni (4b), anélkül tehát, 

hogy az integrált (nem diszlokált) alanyi NP referense topik státuszú résztvevője lenne a 

diskurzusnak (a diskurzus adott pontján). 

(4) a. A: Qu’est-ce qui s’est passé ? 
   ’Mi történt?’ 

  B: Les voisins ont mangé mon lapin. 

   DEF szomszéd.PL megették POSS nyúl 
   ’Megették a nyulamat a szomszédok.’ (De Cat 2007 : 25) 

  

                                                      
1 http://www.projet-pfc.net 
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 b. E: Et tu l’as passé, le CAPES ? […] tes notes euh, en fait euh ? 
   ’És megpróbáltad a CAPES-t? […] a jegyeid hm… szóval?’ 

  MB: Non, non je l’ai pas eu. Mais c’était tellement énorme comme contresens 

   que euh, le jury m’a fait comprendre que je m’étais plantée quoi  
   ’Nem, nem sikerült. De úgy félreértelmeztem valamit, hogy a bizottság 
   egyértelműen megmondta, hogy elrontottam’ (21amb1) 

Bizonyos esetekben azonban az integrált alanyi NP referensét topik státuszúnak 

tekinthetjük: 

(5) a. E: Et, et sinon ton frère il fait 

   és és különben POSS fivér ő.KL csinál 
   ’És és amúgy az öcséd ő’ 

  LA: Mon frère est en seconde 
   POSS fivér van PREP második 
   ’Az öcsém másodikos (tizedikes).’ (91aal1) 

 b. E: Et votre, euh, projet de, euh, pour valider vos années d’architecture, c’était 

   sur quoi ? 

   ’És a diplomamunkáját, az építészmérnöki tanulmányai befejezéséhez, miből 
   készítette?’ 

  AF: Alors, j’ai fait mon diplôme sur, euh, les mineurs délinquants, donc, euh, le, il 

   y avait un mémoire, et il y avait un projet d’architecture. Le mémoire portait 

   sur, euh euh, l’historique des prisons, et euh, plus plus spécifiquement sur les, 

   les prisons pour enfants. 
   ’Szóval a diplomamunkámat a kiskorú bűnözőkről készítettem, tehát volt 
   egyrészt a szakdolgozat, és volt az építészmérnöki projektum. A szakdolgozat 
   a börtönök, pontosabban a fiatalkorúak börtönének történetéről szólt.’ 
   (92aaf3) 

Noha az alanyi szerepű lexikális NP-k diszlokációja pragmatikai tulajdonságokhoz 

köthető, többek között az adott NP referensének topikalitásához, a topik referensű alanyi 

NP-k diszlokációja nem szisztematikus. Ezenkívül jóllehet igaz, hogy bizonyos nyelvtani 

tulajdonságok (beágyazás, ágensség, specifikusság) befolyásolhatják azt, hogy a beszélő 

diszlokálja-e a topikreferensű alanyi NP-t, a predikátum típusa (individual level vagy stage 

level), úgy tűnik, nincs erre akkora hatással, mint ami De Cat (2007) elemzéséből 

következne. 

Miután adott az „alany” és a „topik” közötti korreláció, felmerül a kérdés, hogy miért 

lehet szükséges az, hogy egy diszlokációs szerkezet explicit módon is jelezze egy alany 

szerepű lexikális NP referensének topikstátuszát. Az az alanyi szerepű NP, amelynek 

referense nem topik, a prezentatív szerkezetek segítségével posztverbális, nem alanyi 

szintaktikai pozícióba kerülhet, az alanyi szerepű topik összetevő így alapértelmezett topik 

lehetne. A válasz erre a kérdésre a topik referens lexikális reprezentációja és mondatban 
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betöltött szerepe megjelölésének szétválasztásában (Lambrecht 1994) rejlik. A beszélt 

francia esetében ennek segítségével „elkerülhető” az SV(O) szórend, és megtartható a 

„preferált”, [klitikum+ige (X)] mondatszerkezet (Lambrecht 1987). A nem teljesen 

kölcsönösen egyértelmű megfelelés az alanyi lexikális NP referensének topikstátusza és 

ugyanezen NP diszlokációja között tehát a szintaktikai-szemantikai, valamint a 

pragmatikai szinten meghatározott szórendek „versengéséhez” köthető. 

 

5.2. A topikalizációs stratégiák szintaktikai és szemantikai-pragmatikai tulajdonságai 

A kihelyezéses szerkezeteket 8 megkülönböztető jegy segítségével csoportosítjuk: 

 

[±koref] : teljes koreferencia a topik összetevő és egy tagmondatbeli névmás között 
[±anaf] : explicit szemantikai viszony egy másik topik elemmel 
[±egyez] : nyelvtani egyeztetés számban és nemben (ha [+anaf]) 
[±sziget] : szigetmegszorításokra való érzékenység 
[±eset] : esetegyeztetés 
[±pred] : predikátumjellegű megnyilatkozással (logikai predikátum) való kombináció 
[±intro] : lexikális topikjelölő 
[±aboutness] : a topik összetevő aboutness topikként funkcionál 

A 

[+koref] 
[+egyez] 
[+sziget] 
[+eset] 
[+pred] 
[-intro] 
[+aboutness] 

(6) : [du P.S.G.] je veux bien que tu m’en parles 
(7) : [de lectrice] t’Ø es devenue en fait traductrice 
(8) : il faut que je leur écrive [aux pompiers] 
(9) : il Ø a quitté [son taf] 
(10) : elle Ø était partie [en vacances] ? 

B 

[+koref] 
[-egyez] 
[+sziget] 
[+eset] 
[+pred] 
[-intro] 
[+aboutness] 

(11) : c’est individuel en fait [les cours d’instruments], puis 
[les solfèges] c’était euh en classe 
(12) : [faire les exposés] c’est pas mal 
(13) : c’est sympa [d’avoir fait le Téléthon] 

C 

[+koref] 
[+egyez] 
[-sziget] 
[-eset] 
[+pred] 
[-intro] 
[+aboutness] 

(14) : [Angleterre] j’ai dû y aller trois fois 
(15) : [quelqu’un qui a jamais le feedback derrière] on lui dira jamais 
(16) : [le skating] on a essayé Ø 
(17) : [l’autre] j’Ø avais commencé puis rapidement abandonné 
(18) : [les activités] les les enfants Ø étaient pas inscrits 
(19) : c’est ça qui me fait un peu peur [moi] 
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D 

[-koref] 
[+anaf] 
[-egyez] 
[-sziget] 
[-eset] 
[+pred] 
[-intro] 
[+aboutness] 

(20) : c’est plutôt agréable [comme cadre de vie] 
(21) : t’as fait quoi [comme pays] ? 
(22) : [Flammarion] ils sont pris par plein de… 
(23) : on s’entend très bien [les danseurs et les han/] 

E 

[-koref] 
[-anaf] 
[-sziget] 
[-eset] 
[+pred] 
[-intro] 
[+aboutness] 

(24) : [les loisirs] c’est la danse 
(25) : [moi] c’est comme tu veux 
(26) : c’est l’armée [toi] 
(27) : [lui] c’est plus des trucs documentaires 
(28) : c’est quarante-deux ou quarante-trois [mon père] ? 
(29) : [ça] entre les deux semaines, pas de problème [moi] 

F 

[-koref] 
[+anaf] 
[-egyez] 
[-sziget] 
[-eset] 
[-pred] 
[-intro] 
[+aboutness] 

(30) : [les filles] je te signale euh Marie ça fait un mois… 
(31) : [moi] ma formation principale c’est plutôt le classique 

G 

[-koref] 
[-anaf] 
[-sziget] 
[-eset] 
[-pred] 
[-intro] 
[+aboutness] 

(32) : [nos loisirs] on aime bien aller euh à des concerts 
(33) : [la zone baignade] tu peux avoir de l’eau… 
(34) : [le système] quand tu tu prends une nounou, t’as des aides… 

H 

[-koref] 
[-anaf] 
[-sziget] 
[-eset] 
[-pred] 
[+intro] 
[+aboutness] 

(35) : [concernant Alençon] je sais pas… 

I 

[-koref] 
[-anaf] 
[-sziget] 
[+eset] 
[-pred] 
[-intro] 
[-aboutness] 

(36) : [là] [aujourd’hui] j’ai pas été très forte 
(37) : [dans le seizième] c’est plus entrepreneur… tandis que 
[dans le sixième] c’est vachement plus intello quoi 
(38) : [techniquement] ils étaient nuls 

1. ábra: A kihelyezéses szerkezetek megkülönböztető jegyei 

Minden típushoz több példát is kiemeltünk a korpuszból, a példák fordítását alább 

közöljük. Az 1. ábrában dőlttel szedtük azt a tagmondatbeli elemet, amellyel a diszlokált 

összetevő koreferens, vagy amellyel explicit szemantikai viszonyban áll. 
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(6) [du PSG] je veux bien que tu m’ en parles 

  PREP+DEF PSG én.KL akarok nagyon hogy te.KL nekem.KL PRON.ADV.KL beszélsz 
 ’a PSG-ről nagyon szeretném, ha beszélnél’ 

(7) [de lectrice] t’ Ø es devenue en fait traductrice 

  PREP lektor te.KL  váltál valójában fordító 
 ’tulajdonképpen lektorból fordító lettél’ 

(8) il faut que je leur écrive [aux pompiers] 
 EXPL kell hogy én.KL nekik.KL ír.SUB  PREP+DEF tűzoltó.PL 
 ’írnom kell a tűzoltóknak’ 

(9) il Ø a quitté [son taf] 

 ő.KL  abbahagy  POSS meló 
 ’otthagyta a melóját’ 

(10) elle Ø était partie [en vacances] ? 
 ő.KL  elment  PREP vakáció.PL 
 ’elment vakációzni?’ 

(11) c’ est individuel en fait [les cours d’ instruments],puis 
 az.KL COP egyéni valójában  DEF tanóra.PL PREP hangszer.PL aztán 
 [les solfèges] c’ était euh en classe 

  DEF solfézs.PL az.KL volt [hezitáció] PREP osztály 
 ’igazából a hangszeres órák egyéniek, a szolfézs pedig csoportos volt’ 

(12) [faire les exposés] c’ est pas mal 

  csinálni DEF kiselőadás.PL az.KL COP nem rosszul 
 ’kiselőadásokat készíteni nem rossz’ 

(13) c’ est sympa [d’ avoir fait le Téléthon] 
 az.KL COP szimpi  COMP AUX.INF csinál.PART DEF Téléthon 
 ’tök jó, hogy csináltatok Téléthont’ 

(14) [Angleterre] j’ ai dû y aller trois fois 
  Anglia én.KL kellett PRON.ADV.KL menni háromszor 
 ’Angliába azt hiszem, háromszor mentem’ 

(15) [quelqu’un qui a jamais le feedback derrière] on 
  valaki REL van neki soha DEF visszacsatolás mögötte PRON.INDEF.KL 
 lui dira jamais 

 neki.KL mond.FUT soha 
 ’valaki, aki soha nem kap visszajelzést, neki soha nem fogják azt mondani’ 

(16) [le skating] on a essayé Ø 
  DEF skating PRON.INDEF.KL megpróbált 
 ’a skatinget kipróbáltuk’ 

(17) [l’ autre] j’ Ø avais commencé puis rapidement abandonné 

  DEF másik én.KL  elkezdtem aztán gyorsan abbahagy.PART 
 ’a másikat elkezdtem aztán gyorsan abba is hagytam’ 

(18) [les activités] les les enfants Ø étaient pas inscrits 

  DEF tevékenység.PL DEF DEF gyerek.PL  voltak nem beírt.PL 
 ’a programokra a gyerekek nem voltak feliratkozva’ 
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(19) c’ est ça qui me fait un peu peur [moi] 

 az.KL COP az REL nekem.KL csinál INDEF kevés félelem  én 
 ’ez az, ami engem kicsit megijeszt’ 

(20) c’ est plutôt agréable [comme cadre de vie] 

 az.KL COP inkább kellemes  mint keret PREP élet 
 ’ez elég kellemes környezet/életmód’ (’környezetnek/életmódnak ez elég kellemes’) 

(21) t’ as fait quoi [comme pays] ? 

 te.KL csináltál mi  mint ország 
 ’milyen országokban voltál?’ 

(22) [Flammarion] ils sont pris par plein de (…) principes 
  Flammarion ők.KL vannak vesz.PART PREP tele PREP  elv.PL 
 ’a Flammarionnál mindenféle elveik vannak’ 

(23) on s’ entend très bien [les danseurs et les 
 PRON.INDEF.KL REFL hall nagyon jól  DEF táncos.PL és DEF 
 han/] 
 [szándékolt: kézilabdás] 
 ’nagyon jól megértjük egymást a táncosok és a [kézilabdások]’ 

(24) [les loisirs] c’ est la danse 

  DEF szabadidő.PL az.KL COP DEF tánc 
 kb. ’a szabadidőmet kitölti a tánc’ 

(25) [moi] c’ est comme tu veux 

  én az.KL COP mint te.KL akarod 
 kb. ’nekem jó úgy, ahogy te akarod’ 

(26) c’ est l’ armée [toi] 

 az.KL COP DEF hadsereg te 
 kb. ’veled ez kész katonaság’ 

(27) [lui] c’ est plus des trucs documentaires 
  ő az.KL COP inkább INDEF izé.PL dokumentum-.PL 
 ’ő inkább ismeretterjesztő dolgokat (olvas)’ 

(28) c’ est quarante-deux ou quarante-trois [mon père] ? 

 az.KL COP negyvenkettő vagy negyvenhárom  POSS apa 
 ’negyvenkettő vagy negyvenhárom az apámé?’ 

(29) [ça] entre les deux semaines, pas de problème [moi] 

  az PREP DEF két hét.PL nem INDEF probléma én 
 ’nekem a között a két hét között nem probléma’ 

(30) [les filles] je te signale euh Marie ça fait un mois… 

  DEF lány.PL én.KL neked.KL jelez [hezitáció] Marie az csinál INDEF hónap 
 kb. ’ami a lányokat illeti, közlöm veled, hogy Marie-t már egy hónapja…’ 

(31) [moi] ma formation principale c’ est plutôt le classique 
  én POSS képzés fő az.KL COP inkább DEF klasszikus 
 kb. ’ami engem illet, én elsődlegesen klasszikus képzésben részesültem’ 
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(32) [nos loisirs] on aime bien aller euh à des 

  POSS szabadidő.PL PRON.INDEF.KL szeret nagyon menni [hezitáció] PREP INDEF 
 concerts 
 koncert.PL 
 ’ami szabadidős tevékenységeinket illeti, szeretünk koncertekre járni’ 

(33) [la zone baignade] tu peux avoir de l’ eau jusqu’à cinquante centimètres 

  DEF zóna fürdőzés te.KL lehet neked PART víz -ig ötven centiméter.PL 
 ’ami a fürdőzónát illeti, maximum ötven centiméteres a víz’ 

(34) [le système] quand tu tu prends une nounou, t’ as des 

  DEF rendszer amikor te.KL te.KL felveszel INDEF dada te.KL van neked INDEF 
 aides 
 támogatás.PL 
 kb. ’ebben a rendszerben, ha felveszel egy dadát, kapsz támogatást’ 

(35) [concernant Alençon] je sais pas… 

  illeti Alençon én.KL tudom nem 
 ’ami Alençont illeti, nem tudom’ 

(36) [là] [aujourd’hui] j’ ai pas été très forte 
  ekkor ma én.KL AUX nem van.PART nagyon erős 
 ’most ma nem voltam valami ügyes’ 

(37) [dans le seizième] c’ est plus entrepreneur… tandis que 

  PREP DEF tizenhatodik az.KL COP inkább vállalkozó míg 
 ’a tizenhatodik kerületben inkább vállalkozók vannak, míg 
 [dans le sixième] c’ est vachement plus intello 

  PREP DEF hatodik az.KL van marhára inkább értelmiségi 
 a hatodik kerületben sokkal inkább értelmiségiek’ 

(38) [techniquement] ils étaient nuls 

  technikailag ők.KL voltak elégtelen.PL 
 ’technikailag ügyetlenek voltak’ 

A függő topikos (hanging topic / topique suspendu) és a kötött topikos (linked topic / 

topique lié) (A–C csoport) szerkezeteket [+koref] jegy jellemzi. Két tulajdonság 

különbözteti meg őket: az esetegyeztetés, melyet [±eset] jegy jelöl, és a 

szigetmegszorításokra való érzékenység ([±sziget] jegy). Ez utóbbi nem releváns a jobb 

oldali diszlokációs szerkezetek esetében. Megfigyelhetjük, hogy a diszlokált elemmel 

koreferens tagmondatbeli elem zéró névmás is lehet az A és C csoportban: ezeket [+koref] 

és [+egyez] jegyek jellemzik. 

Az A csoportban körülményhatározóként funkcionáló prepozíciós és adverbiális 

diszlokált konstituensek is lehetnek. A B csoport olyan diszlokált főnévi és melléknévi 

összetevőket (jóllehet diszlokált AdjP-re nincs példa a korpuszunkban), valamint alárendelt 

tagmondatokat tartalmazhat, amelyek alanyi c’ (ce) vagy ça névmással, illetve tárgyi ça 

vagy le névmással koreferensek. A C–I csoportokban már csak diszlokált NP-k és 

quelqu’un ’valaki’ típusú kvantorok fordulhatnak elő, noha ez utóbbiak igen ritkák. 



12 

 

Mivel a szabad topikos (unlinked topic / topique libre) szerkezeteket (D–H csoport) 

[-koref] jegy jellemzi, a szabad topik NP-k sosem egyeznek számban vagy nemben 

valamely tagmondatbeli elemmel. A [±egyez] jegy negatív lesz még akkor is, ha — 

elemzéstől függően — a (23)-as példában koreferensnek tekintjük az on klitikus névmást 

és a les danseurs et les han/ ’a táncosok és a [kézilabdások]’ NP-t. A [+koref] jegyből tehát 

nem következik a [+egyez] jegy. Ugyanezt a referenciális „eltolódást” (décalage, Cadiot 

1988) figyelhetjük meg a „c’est”-vel álló kopulás szerkezetű kötött topikos 

konstrukciókban: a ce, illetve a ça névmás nemben és számban nem egyezik a koreferens 

diszlokált összetevővel. A c’ (ce) vagy ça névmás generikus entitásra vagy tagmondattal 

kifejezhető tartalomra referál. Az „NP c’est” típusú szerkezetek tehát a [-egyez] jegyük 

szempontjából a [+anaf] [+pred] jegyű szabad topikos szerkezetekre hasonlítanak. 

Egy konstrukciót a [+anaf]2 jegy jellemez, ha létezik explicit szemantikai viszony a 

szabad topik összetevő és egy másik, topik relációban részt vevő elem között. (23)-ban 

például a kikövetkeztethető anaforikus kapocsnak köszönhetően a diszlokált NP és a 

klitikus névmás, mely alapértelmezetten topik, explicit szemantikai viszonyban állnak 

egymással. Szintén explicit a szemantikai viszony (30)-ban és (31)-ben: a les filles ’a 

lányok’ NP-t (30) asszociatív anafora köti Marie ’Marie’-hoz, amely balra diszlokált kötött 

topik NP; a moi ’én’ névmást (31) pedig birtokviszony köti a ma formation principale ’az 

elsődleges képzésem’ NP-hez, amely szintén balra diszlokált kötött topik. Ezzel szemben 

sem koreferencia, sem egyéb explicit szemantikai viszony nem áll fenn (25)-ben a moi ’én’ 

névmás és a c’ klitikus névmás között, ez a szerkezet ezért [-anaf] jegyű. Megjegyzendő, 

hogy a [±egyez] jegy az explicit szemantikai viszonyokat jellemzi, ezért a [-anaf] jegy 

esetében nem releváns. 

Ami a [+pred] jegyet illeti, a szabad topikos szerkezetek közül azokra vonatkozik, 

amelyek esetében a szabad topik egy predikátumszerű megnyilatkozással, azaz Kiefer 

(1977)-i értelemben vett logikai predikátummal3 kombinálódik. Így [+pred] jeggyel 

jellemezhetők a c’est típusú kopulás, predikátumszerű megnyilatkozással kombinálódó 

szabad topikos szerkezetek (ld. (24), (25), (26), (27), (28) példák) és a nem c’est típusú, de 

hiányos megnyilatkozással kombinálódó szabad topikos szerkezetek (ld. (22), (23), (29) 

                                                      
2 A [±anaf] jegynek csak a [-koref] jegyű szerkezetek esetében van megkülönböztető szerepe, mivel ha egy 
szerkezet [+koref], akkor szükségképpen [+anaf] is. A [±anaf] jegyet ezért csak akkor tüntettük fel, amikor a 
szerkezet [-koref] jegyű. 
3 A logikai predikátum a logikai alanyról állít valamit. A logikai alany és a logikai predikátum közötti reláció 
tehát független a kontextustól, és csak az aboutness fogalmán alapul, ellentétben a topik és a komment 
közötti viszonnyal, amely függ a diskurzuskontextustól, és amely így nemcsak az aboutness, hanem az 
adottság (givennes) fogalmához is kötődik (vö. Gécseg & Kiefer 2009: 607). 
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példák). A [±anaf] és [±pred] jegyek segítségével tehát leírható a szabad topikok e négy 

csoportja. 

Amint azt már fentebb említettük, a [+anaf] [+pred] jegyű szabad topikok 

hasonlítanak a leginkább a kötött topikokra: a (23)-as példában felmerülő koreferencia 

kérdése is azt mutatja, hogy ez a típus egy, a kötött topikok és a szabad topikok közötti, 

átmeneti csoportot alkot. 

A (24) típusú konstrukciók hasonló problémákat vetnek fel, mivel a diszlokált NP és 

a ce klitikus névmás közötti nem koreferens viszony korántsem olyan egyértelmű, mint 

(25) esetében: 

(24’) ??les loisirs sont la danse ; ?le théâtre est avec les copains 

(25’) *je suis comme tu veux 

Ezek a jelenségek kiemelik a megkülönböztetés kontinuum-jellegét, és rávilágítanak arra, 

hogy — akár a szabad topikos konstrukciók egyes csoportjain belül — egyéb tényezők is 

szerepet játszhatnak az egyes szerkezetek elkülöníthetőségében. 

Ennek ellenére az 1. ábra alapján különbséget tehetünk a [+pred], illetve a [-pred] 

jegyű szabad topikos konstrukciók között. Megfigyelhetjük, hogy a [-pred] szabad topikok 

keretfunkcióval is rendelkezhetnek az aboutness funkción túlmenően, míg a [+pred] 

szabad topikok tisztán aboutness topikként működnek. Éppen ezek a [+pred] (aboutness) 

szabad topikok azok, amelyek — az (aboutness) kötött topikokhoz hasonlóan — jobb 

oldali diszlokált pozícióban is megjelenhetnek. A jobb oldali diszlokáció lehetősége az A–

E csoportokban adott, amely csoportok mind [+pred] jegyűek. A [-pred] jegy tehát a 

keretfunkcióval korrelál, és nem kompatibilis a jobb oldali diszlokációval. Megjegyzendő, 

hogy a jobb oldali diszlokáció marginális a C–E csoportokban, amelyek az A és B 

csoportokkal ellentétben [-eset] jegyűek. 

Az 1. ábra segítségével azt is megfigyelhetjük, hogy a jobbra diszlokált comme N 

összetevőt tartalmazó szerkezetek a jobb oldali diszlokáció egy speciális csoportját 

alkotják, a D csoportban: a comme N összetevő nincs összeindexelve egy tagmondaton 

belüli névmási elemmel, viszont egy AdjP-hez vagy egy wh-elemhez kötődik 

szemantikailag. Ezek a szerkezetek ugyanúgy [-koref] [+anaf] jegyűek, mint a szabad 

topikok „átmeneti” csoportját képező D-csoportbeli konstrukciók. 

A [-pred] szabad topikokat keret (frame-setting) funkciójuk a tér- és időbeli (36, 37) 

keretekhez (frame/cadre) teszi hasonlatossá. Ez utóbbiak azonban alapvetően nem lehetnek 
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aboutness topikok.4 A (38) típusú adverbiális konstituensek tisztán keret funkciójúak, és 

semmilyen esetben sem képezhetik aboutness reláció részét. A keretfelállító szabad 

topikokat tehát a [±aboutness] jegy segítésével különböztethetjük meg a (36), (37) és (38) 

típusú keretektől. 

Az elemzésünkből kizárt quant à, concernant, en ce qui concerne, pour (ce qui est 

de), à propos de, en fait de, au sujet de, stb., ’ami …-t illeti’, ’…-t illetően’ jelentésű 

lexikális topikjelölővel bevezetett szerkezetek (H csoport, Charolles (1997) terminológiája 

szerint tematikus bevezetők vagy tematikus keretek) egyszerre keretek és aboutness 

topikok, a szabad topikok egy típusának is tekinthetők. A [-anaf] [-pred] jegyű 

(keretfelállító) szabad topikoktól, valamint a (36), (37) és (38) típusú keretektől a [±intro] 

jegy segítségével különböztetjük meg őket. 

 

5.3. A topikalizációs konstrukciók pragmatikai és diskurzusbeli funkciói 

A szakirodalom a topikalizációs szerkezetek közül a legnagyobb figyelmet talán a bal 

oldali diszlokációnak szenteli. Általánosan elfogadott — és korpuszunk adatai is 

alátámasztják —, hogy egy lexikális NP bal oldali diszlokációjának diskurzuspragmatikai 

funkciói a következők lehetnek: (i) aktív topik referensek esetében kommunikációs 

egyetértés kifejezése, (ii) a korábban felállított topikhoz képest történő topikváltás (topic 

shift), illetve új topik felállítása, ha nincs korábban felállított topik, (iii) egy korábbi, 

deaktivált topik reaktivációja, továbbá e három funkció mellett (iv) a diszlokált topik NP 

kontrasztív topik is lehet. A korpuszelemzés alapján a lexikális NP-k bal oldali 

diszlokációjának leggyakoribb funkciója a (ii): az esetek 69,6%-ában a topik reláció új. A 

(iii) funkció az esetek 24,8%-ában motiválja a diszlokációt: ilyenkor a topik referens 

textuálisan elérhető és a topik relációt a megelőző kontextus már felállította. Végül a (i) 

funkció a legritkább: az esetek 5,6%-ában a topik referens akkor is azonosítható lenne, ha 

klitikus névmás fejezné ki, (új vagy már felállított) topik státuszának explicitációja a 

kommunikációs egyetértés kifejezésének a szempontjából fontos. Ami pedig a (iv) 

kontrasztív funkciót illeti: a kontrasztivitás többé-kevésbé explicit a különböző szerkezetek 

esetében. Bizonyos értelemben minden bal oldalra diszlokált összetevő kifejez kontrasztot, 

                                                      
4 Mindazonáltal, amint azt Charolles (2003) és Prévost (2003) is megjegyzi, a keretet követő kontextus 
utólagosan „topikálissá” teheti a keretet. (37)-ben például a dans le seizième ’a tizenhatodikban’ és a dans le 

sixième ’a hatodikban’ utólagosan aboutness topikká válhatnak, ha az őket követő tagmondat(ok)ban a 
tizenhatodik, illetve hatodik kerületről van szó. Ezek a keretek ezért a (33) típusú (frame-setting) szabad 
topikokhoz hasonlíthatók, amelyeket Barnes (1985) prepozíció nélküli PP-ként elemez. 
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még ha ez a kontraszt csupán potenciális topik referensek között áll is fenn. Explicit 

kontrasztot pedig nem csak kötött topikok, hanem függő topikok is kifejezhetnek (contra 

Lambrecht 1981). 

A névmási NP-k bal oldali diszlokációja kifejezhet (i) „gyenge” vagy „erős” 

referenciális kontrasztot, amelyhez véleménykifejezés is társulhat, (ii) topikváltást, 

(iii) emfázist, (iv) a topik megerősítését, (v) beszédforduló kezdetét; figyelembe véve, 

hogy egyazon konstrukció több funkcióval is bírhat. A moi je szófordulat a leggyakoribb, 

azonban a moi bal oldali diszlokációja rendszerint ennek ellenére is diskurzuspragmatikai-

lag motiváltnak tekinthető. Megjegyzendő, hogy az összes olyan megnyilatkozásnak, 

melyben az alany a je klitikus névmás, csupán 7,2%-ában találunk balra diszlokált moi 

névmást. 

Ami az infinit alárendelt tagmondatok diszlokációját illeti, jóllehet „automatikusnak” 

és kötelezőnek tekinthető, a korpuszunk alapján diskurzuspragmatikailag motivált. 

A szakirodalmi források szerint a bal oldali diszlokáció (left dislocation, LD) és a 

jobb oldali diszlokáció (right dislocation, RD) közötti alapvető pragmatikai különbség a 

diskurzusreferensek topikalitásának kontinuitásával ragadható meg. Eszerint a kevésbé 

folytonosság-orientált stratégiák — új topik felállítása vagy topikváltás — csak LD-vel 

kódolhatók, RD-vel nem. Lambrecht (1987, 2001) szerint a jobb oldali diszlokáció 

diskurzuspragmatikai funkciója a topik reláció folytatása vagy fenntartása. A 

korpuszunkban azonban az új topik relációk aránya ugyanaz a bal oldali (kötött) topikok és 

a jobb oldali topikok esetében. Elemzésünk tehát ellentmond Lambrecht (2001: 1075)-nek, 

aki szerint a pragmatikai különbség az LD és az RD között a referensek diskurzusbeli 

topikfolytonossági fokával függ össze. Korpuszunk alapján új topik felállítása kódolható 

RD-vel, sőt, az új topik felállítása gyakoribb, mint a már felállított topik reláció folytatása 

vagy fenntartása az RD (és az LD) esetében is. Kétségtelen, hogy a jobbra diszlokált 

összetevők topik referense pragmatikailag erősen hozzáférhető. Ami azonban nem tűnik 

döntő tényezőnek, az az, hogy az aktív vagy elérhető referens topikalitása „régi-e”: 

fontosabb, hogy egy aktív vagy elérhető referens megragadja az egyik beszélő figyelmét, 

mint azt, hogy ez a referens részt vett-e már korábban felállított topik relációban, vagy 

sem. Ezenkívül a jobb oldali diszlokáció diskurzuspragmatikai funkciói korrelálnak 

azoknak a kérdőmondatoknak a funkcióival, amelyek RD-s szerkezetet tartalmaznak. Azaz 

azok a kérdőmondatok, amelyek a topikkezelés területén használatosak — rendszerint 

amikor egy könnyen hozzáférhető referensről bővebb információkat kér az egyik beszélő 

—, gyakran vonják magukkal az adott referenst megjelenítő összetevő jobb oldali 
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diszlokációját. A topik referens magas elérhetőségi foka tehát nem függ össze a topik 

reláció felállított vagy új voltával, a komment–topik sorrend nem feltétlenül jelenti egy 

már felállított topikviszony folytatását vagy fenntartását. A látszólagos ellenpéldák, azaz 

amikor a referens pragmatikai elérhetősége nem magas (de kikövetkeztethető), 

származhatnak a beszélő performanciahibáiból — a beszélő rosszul ítélheti meg egy 

referens elérhetőségét — vagy egyfajta „bajtársiasság” (camaraderie) kifejezéséből is 

(Lambrecht 1981) — mintha azt várná a beszélő, hogy a címzett belehelyezkedjen az ő 

helyébe. 

A balra illetve jobbra diszlokált lexikális NP-k közötti különbség tehát nem az új 

topik relációk arányához, hanem egyrészt a mondattípushoz (a jobbra diszlokált lexikális 

NP-k esetében szignifikánsan nagyobb a kérdőmondatok aránya), másrészt a 

kontrasztivitáshoz (a jobbra diszlokált lexikális NP referense nem állhat explicit vagy 

implicit kontrasztban) köthető. Ugyanakkor a névmási NP-k jobbra diszlokálva is 

kifejezhetnek kontrasztot, ami szorosan kapcsolódik a jobbra diszlokált aktív referenciájú 

NP-k által kifejezett „expresszivitáshoz” és „szubjektivitáshoz”. 

Ami a zéró névmásos diszlokációs szerkezeteket illeti, a hagyományosan 

„topikelőrehozásként” elemzett konstrukcióból túl keveset tartalmaz a korpuszunk ahhoz, 

hogy határozott konklúziót állíthassunk fel diskurzuspragmatikai funkciójával 

kapcsolatban. Más munkák szerint a fonetikailag testes ismétlő elemhez kötődő bal oldali 

diszlokáció csak textuálisan elérhető vagy aktív referenseket állíthat kontrasztba, míg a 

zéró névmásos bal oldali diszlokációnak nincsenek ilyen megszorításai. A zéró névmásos 

jobb oldali diszlokáció pedig elsősorban a diszlokált NP aktív referenciájához, és az igei 

predikátum fokalizációjához köthető. 

A jobb oldali diszlokációt tehát motiválhatja a topik szerepű lexikális NP-k 

„eltávolítása” a komment fókuszban lévő részéből: ez a funkció nemcsak a fonetikailag 

testes koreferens névmási elemet vagy a zéró névmást tartalmazó jobb oldali diszlokációra, 

hanem a jobbra diszlokált comme N összetevős szerkezetekre is jellemző. Egy ilyen 

megnyilatkozásban ugyanis a szemantikailag a comme N összetevőhöz köthető AdjP vagy 

quoi a fókusz része. (20)-ban (D csoport, 1. ábra) tehát a fókusztartomány részét képező 

„új” információ az agréable ’kellemes’ AdjP. A „kanonikus” c’est un cadre de vie 

agréable ’ez elég kellemes környezet/életmód’ mondatnak, amely igazságfeltételesen 

ekvivalens (20)-szal, két interpretációja lehetséges: az egyik szerint az egész állítmány 

fókuszban van, míg a másik szerint csak az állítmány melléknévi része, miközben az, hogy 

környezetről/életmódról van szó, előfeltételezett (ld. még Lambrecht 2004). Ennek a 
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második interpretációnak az esetében a jobbra diszlokált comme N-es szerkezet lehetővé 

teszi azt, hogy a cadre de vie ’környezet/életmód’ topik NP kikerüljön a 

fókusztartományból. 

Végül pedig a szabad topikok, ellentétben azzal, amit a szakirodalomban találunk 

(kivétel Stark 1997, 1999), nem szükségképpen a predikáció értelmezési tartományát adják 

meg. A tisztán aboutness szabad topikok formális és diskurzuspragmatikai szempontból is 

a függő topikokra hasonlítanak: szolgálhatják a kommunikációs megegyezést aktív topik 

referensek esetében, felállíthatnak új topik relációt, kifejezhetnek topikváltást, 

reaktiválhatnak egy korábban felállított topikot, és kontrasztívok is lehetnek. A keret 

szabad topikok pedig formai és diskurzuspragmatikai szempontból a „tematikus 

bevezetőkhöz” és a keretekhez hasonlóak, miközben aboutness viszonyt is kifejeznek, az 

1. ábra I csoportjának kereteivel ellentétben. Így a keretfelállító szabad topikok funkciója a 

„valamiről valamit állítás” mellett a megnyilatkozás érvényességi területének 

meghatározása. 

Mindezek a topikalizációs konstrukciók tehát lehetővé teszik egy topik referens 

lexikális reprezentációjának és mondatban betöltött szerepének a megjelölésének a 

szétválasztását. E mondatban betöltött szerep az A csoport esetében egyértelműen 

azonosítható: a diszlokált összetevő koreferens és nemben, számban, esetben egyezik egy 

tagmondatbeli elemmel, amely éppen ennek a szerepnek az azonosítását teszi lehetővé. 

Megjegyzendő, hogy a tagmondatbeli koreferens elem fonetikailag nem szükségszerűen 

testes, azonban a diszlokált összetevő ebben az esetben is esetjeggyel bíró és 

„azonosítható” argumentuma a predikátumnak. A B csoportot jellemző nem- és számbéli 

egyezés hiánya inkább a diszlokált összetevők referenciális természetéből ered, mint 

magából a konstrukcióból. Az „NP c’est” típusú kopulás szerkezetek, a diszlokált 

tagmondatok és a diszlokált kvantorok, határozatlan, kvantifikált vagy determináns nélküli 

NP-k esetében ugyanis a c’ (ce) vagy ça névmások egy generikus vagy egy tagmondattal 

kifejezhető tartalommal rendelkező entitásnak teszik lehetővé egy mennyiség vagy egy 

tulajdonság individualizálását, vagy egy specifikus csoport minden tagját tartalmazó 

halmazra való utalást. 

Minél kevésbé „kötött” szintaktikailag a tagmondathoz a topik összetevő a C–E 

csoportokban (egészen addig, amíg a diszlokált összetevőnek már nem is lehetne 

tagmondaton belüli pozíciója), annál kevésbé tűnik „természetesnek” a topik összetevő 

jobb oldali pozícióban való megjelenése. Ahogy azt Lambrecht (2001) is megjegyzi, a 

tagmondat predikátum-argumentum szerkezete már le van fektetve, mielőtt a jobbra 
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diszlokált konstituens elhangozna, ezért nehéz utólagosan egy adott referensról szólóként 

értelmezni egy kijelentést úgy, hogy a tagmondat már felépült egy ilyen interpretáció 

nélkül. Nem meglepő, hogy az E csoport „ellenpéldáiban” névmási NP-k (moi ’én’, toi 

’te’) és már felállított topik relációban részt vevő aktív referenciájú lexikális NP-k (mon 

père ’az apám’ a (28)-as példában) jelenhetnek meg jobb oldali diszlokált pozícióban. 

Jóllehet kétségbe vontuk a „topikalitás fokát”, mint a jobb oldalra diszlokált összetevők 

referenciájának általános jellemzőjét, ezekben az esetekben éppen „erős topikalitásuk” az, 

ami lehetővé teszi az E csoport jobbra diszlokált szabad topikjainak interpretációját. 

A D–H csoportok topik NP-i nem argumentumai a predikátumnak, és nem is lehet 

őket a predikátumhoz adjungálni. Ez megkülönbözteti őket egyrészt az I csoport kereteitől, 

amelyek a tagmondat több pontján is lehetnek, másrészt az A–C csoportok kötött és függő 

topikjaitól, amelyek koreferensek egy tagmondatbeli, fonetikailag testes vagy zéró 

argumentummal. A D–H csoportok topikjai és a tagmondat között tehát a kapocs 

pragmatikai — valamint gyakran szemantikai is. A szemantikai kapocs lehet explicit (D és 

F csoport) vagy implicit (E, G és H csoport), de nem szükségképpen van jelen: (34)-ben 

például (G csoport) a le système ’a rendszer’ NP referense csupán pragmatikailag 

kapcsolódik az őt követő tagmondathoz. A szabad topikokat és a lexikális topikjelölővel 

bevezetett topikokat (amelyeket Lambrecht (2001) a szabad topikok (unlinked topic) egy 

típusaként elemez) így tehát a tagmondathoz csak az kapcsolja, hogy a tagmondat a topik 

referensről releváns információkat közöl. Az interpretáció tehát csak e 

relevanciaviszonynak köszönhetően lehetséges. 

A relevanciaviszony természetesen minden topikalizációs szerkezetet jellemez. Az 

általunk bemutatott különböző topikalizációs stratégiák tehát — mely stratégiák a 

konstituensek által reprezentált információk típusa szerint szervezik a kijelentés tartalmát 

— a hallgató feltételezett szükségleteihez „igazítják” a megnyilatkozást. 

 

6. Kutatási perspektívák 

Bár értekezésünkben beszélt nyelvi korpusz alapján az „informális” és „spontán” beszélt 

franciát vizsgáltuk, ugyanezen topikalizációs stratégiák, ha más eloszlásban is, de jelen 

vannak egyéb diskurzustípusokban is, legyen az akár monológ szöveg, mint amilyen 

például a beszélt (rádiós, televíziós) sajtó. Más diskurzustípusok vizsgálata a topikalizációs 

stratégiák szempontjából tehát érdekes és újat mutató kutatási perspektíva lehet. 
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