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A lengyel nyelv két fókuszpozíciója

1. C é l k i t ű z é s .  –  A  lengyel  fókusz  vizsgálata  időszerű,  a  korábbi 
szakirodalom ugyanis kevéssé vizsgálta generatív keretben ezt a kérdéskört. Az 
orosz  nyelv  szintaxisa  alaposan  fel  van  térképezve,  érdemes  azonban 
megfigyelni  a lengyel  nyelvvel  foglalkozó szakirodalom (WITKOŚ 1993,  2007, 
PRZEPIÓRKOWSKI 1999,  RUTKOWSKI 2001,  RAPPAPORT 2001,  WILLIM 1989, 
SZCZEGELNIAK 2001,  DORNISCH 1998,  ŚWIDZIŃSKI 1978,  SALONI–ŚWIDZIŃSKI 2001, 
BAILYN a  lengyel  nyelvet  is  érintő  szláv  összehasonlító  munkái)  bizonyos 
generatív  jelenségeket  vizsgáló  hiányosságait.  Az  eddigi  lengyel  kutatások  a 
fókusz kérdéskörét érintőlegesen tárgyalták (ESCHENBERG 2008, DUSZAK 1986), de 
előbbi a pragmatikai és prozódiai elemzésnél, utóbbi a szemantikai analízisnél  
megállt, s a szintaktikai jellemzők kifejtése továbbra is ismertetésre vár. Jelen 
dolgozat  tehát  a  lengyel  fókusz  vizsgálatát  tűzte  ki  céljául.  Ebben  a 
tanulmányban amellett érvelek, hogy a lengyel nyelvben két fókuszpozíció van: 
a  mondat  bal  perifériáján  egy  [+kontrasztív]  jeggyel  rendelkező  preverbális 
fókusz,  a  mondat  jobb  perifériáján  pedig  az  információs  fókusz.  Ennek 
bizonyításához először ismertetem a lengyel  nyelv azon sajátosságait,  melyek 
szükségesek a fókusz vizsgálatához, majd bemutatom azokat a szláv elméleteket, 
melyek a fókuszról e tanulmány számára releváns érveket közölnek. A lengyel 
nyelvre  vonatkozó  lehetséges  megoldások,  és  magyar  nyelvi  párhuzamok 
ismertetése után javaslatot teszek e két fókuszpozíció szerkezeti rajzban történő 
elhelyezésére.

2 .  A  l e n g y e l  n y e l v  s z ó r e n d j e  é s  h a n g s ú l y o z á s a .

A) A  l e n g y e l  s z ó r e n d .  –  Általánosan  elfogadott  nézet,  hogy  a 
lengyel  nyelvben szabad a  szórend,  de erre  vonatkozóan nem egy ellenérvet 
találunk. „Szyk wyrazów w języku polskim jest swobodny,  ale nie dowolny”,  
azaz „a lengyel nyelvben a szórend szabad, de nem tetszőleges” (BAŃCZEROWSKI 
2004); vannak ugyanis bizonyos szabályok, melyek bármely sorrendi variációt 
nem engednek meg. A szórend szabadsága tehát csak bizonyos megkötésekkel 
igaz  (PRZYŁUBSCY 1987).  A  szabad  szórend  ellenzőinek  egyik  legmarkánsabb 
képviselője,  SZWEDEK (1976) szerint a szórend szigorúan meghatározott; az új, 
valamint  a  már  adott  információ  elkülönítése  –  melyet  a  szórend kódol  –  a 
kontextustól és a szituációtól is függ. A fő összetevők sorrendje viszont szabad, 
egy  egyszerű  mondat  esetében  tehát  ki  lehet  jelenteni,  hogy  bárhogy 
kombinálhatóak a fő összetevők. 

Jelen kutatás egyik fő módszere a kérdőíves vizsgálat volt (hét 20 és 50 év 
közötti,  felsőfokú  végzettségű  személlyel  készült  el  a  kérdőív).  A 
tesztszemélyeknek  feltett  első  kérdés  a  szabad  szórendet  vizsgálta.  A 
tesztmondat  egy  egyszerű  mondat  volt,  mely  egy  háromargumentumú  igét 
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tartalmazott.  A  megkérdezettek  elképzelhetőnek  tartottak  olyan  szituációt, 
melyben az alább felsorolt mondatok elhangozhatnak, azoknak helyességét nem 
tagadták. 

1.
Jan = János
dał = adott
książkę = könyvet
Ewie = Évának

Ewie Jan dał książkę. Książkę Jan dał Ewie.
Ewie dał Jan książkę. Książkę Jan Ewie dał.
Ewie Jan książkę dał. Książkę dał Jan Ewie.
Ewie dał książkę Jan. Książkę dał Ewie Jan.
Ewie książkę dał Jan. Książkę Ewie Jan dał.
Ewie książkę Jan dał. Książkę Ewie dał Jan.
Jan dał książkę Ewie. Dał Jan książkę Ewie.
Jan dał Ewie książkę. Dał Jan Ewie książkę.
Jan Ewie dał książkę. Dał książkę Jan Ewie.
Jan Ewie książkę dał. Dał książkę Ewie Jan.
Jan książkę Ewie dał. Dał Ewie Jan książkę.
Jan książkę dał Ewie Dał Ewie książkę Jan

Az alábbi négy összetevőből álló mondat 24 féle sorrendre ad lehetőséget a 
4  faktoriális  értelmében.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  alább  felsorolt  bármely 
mondattípus lehetséges a lengyel nyelvben:

S = subject/alany
V = verb/ige
O = object/tárgy

SVO Jan dał książkę Ewie.
SOV Jan książkę dał Ewie. 
OVS Książkę dał Jan Ewie.
OSV Książkę Jan dał Ewie.
VSO Dał Jan książkę Ewie.
VOS Dał książkę Jan Ewie.

A lehetőségek közül  azonban  csak  egy neutrális,  kontextustól  független 
alternatíva létezik, ha ettől eltérünk, s a szórendet variáljuk, annak hatása lesz a 
diskurzusra.  Ez a  neutrális  alapszórend a  lengyel  nyelvben  a  tranzitív  igéket 
tartalmazó  mondatoknál  SVO.  Ha ettől  eltérünk,  arra  a  kérdésre  kell  választ 
találnunk, hogy mit jelentenek a mondatok a különböző szórendi variációkban, 
azaz  a  hatféle  szórendi  változat  milyen  jelentésbeli  különbségekre  ad 
lehetőséget.  A  lengyel  topikprominens  nyelv,  így az  egyes  pontban felsorolt 
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mondatok topikjait megvizsgálva azt látjuk, hogy az első hat mondat arról szól, 
hogy Éva volt az a személy, akinek a könyv szánva volt, a második hat mondat  
arról, hogy János volt az, aki odaadta a könyvet Évának, a harmadik hat mondat 
pedig arról, hogy a könyv volt az a dolog, amit János Évának adott. Az utolsó  
mondatokban  az  ige  áll  az  első  helyen,  ezek  topik  nélküli  mondatok, 
feltételezhetünk viszont  egy ’itt  és most’  vagy ’ott  és akkor’ rejtett  jelentésű
pro-t. Ezeket a mondatokat azonban semleges mondathangsúllyal képzeltük el, s 
ekkor mondhattuk, hogy az értelmi különbségek a négyféle topikból adódhattak, 
más  volt  a  logikai  alany,  másról  szóltak  a  mondatok  (Jánosról,  Éváról,  a 
könyvről). Nem biztos azonban, hogy más a topik, hiszen – ha nem semleges 
hangsúllyal ejtjük ki a mondatokat – nem is lesz feltétlenül topik a mondatban, 
hanem az első helyen  a fókusz áll.  Ezért a szabad szórenden kívül  a lengyel 
nyelv hangsúlyozására is ki kell térni az adatok ismertetéskor, hiszen a fókuszt 
az összetevők sorrendje és az intonáció határozza meg.

B)  H a n g s ú l y o z á s i  l e h e t ő s é g e k .  –  A  kérdőíves  kutatás 
eredményei  azt  mutatták,  hogy  ha  a  fent  felsorolt  mondatok  közül  egyet 
kiválasztunk,  akkor  az  az  egyetlen  mondat  is  négyféle  hangsúlymintázattal 
ejthető ki, hiszen minden egyes tagja külön-külön hangsúlyozható attól függően, 
hogy  milyen  kérdésre  válasz  a  mondat.  (A  nagybetűk  jelölik  a  hangsúlyos 
összetevőt.)

2.a. Jan dał KSIĄŻKĘ Ewie.
2.b. Jan dał książkę EWIE.
2.c. JAN dał książkę Ewie.
2.d. Jan DAŁ książkę Ewie.

Mi több, egy kis hangsúlyt is feltételezhetünk az ige mögött:

2.e. JAN dał książkę ’Ewie. 

Ez azt jelenti, hogy egyetlen mondat legalább ötféleképpen hangsúlyozható, 
tehát az eredetileg vizsgált 4 szavas mondatunk 24 x 5, azaz százhúszféleképpen 
ejthető  ki,  azonban  több  lehetőség  sem  kizárt,  olyan  hangsúlyozás  is 
elképzelhető ugyanis, ahol a leghátsó hangsúly nem feltétlenül az utolsó helyen 
áll. 

2.f.
JAN poszedł ’do kina wczoraj.
János NOM elmegy PAST.3SG -baPP mozi GEN.NEUT tegnap
JÁNOS ment el tegnap a ’moziba.

Ennek  kimerítő  tesztelésére  azonban  még  nem  állnak  rendelkezésre 
megfelelő eszközfonetikai vizsgálatok.
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Az eddigiekben tehát megállapítottuk, hogy a lengyelben szabad a szórend 
abban a tekintetben, hogy egy négyösszetevős mondatot bárhogy kiejthetünk, de 
az egyes  szórendi  variációk befolyásolják a diskurzust,  bizonyos  esetekben a  
mondat  igazságfeltételei  is  megváltozhatnak.  Azt  is  láthattuk,  hogy  szinte 
bármelyik  összetevő  hangsúlyozható  a  mondat  bármely  pontján,  bár 
természetesen  vannak  preferáltabb  olvasatok.  A  hangsúly  általánosságban 
történő  vizsgálata  azonban  félrevezető  lehet,  hiszen  nem  definiáltuk,  hogy 
milyen  hangsúlyt  vizsgáltunk.  Létezik  például  korrekciós  hangsúly,  érzelmi 
hangsúly,  de  akkor  is  hangsúlyozunk  egy  mondatrészt,  ha  választ  adunk 
valamely kérdésre. Ezért abból kell kiindulnunk, hogy minden nyelvben van egy 
tipikus  hangsúlymintázat,  amely  a  mondatok,  de  már  a  szavak  szintjén  is 
kirajzolódik,  mely  azt  mutatja  meg,  hogy  a  nyelv  hova  helyezi  természetes 
hangsúlyát. A lengyel nyelvben ez a mondat jobb perifériájára esik, ezt vizsgálja 
DERWOJEDOWA Język Polski-ja (2005) is.

3.a.
Gdzie twoi rodzice mieszkają?
hol tied PL szülő PL lakik PL
Hol laknak a szüleid?

3.b.
Moi rodzice mieszkają w WARSZAWIE.
enyém PL szülő PL lakik PL -banPP Varsó LOC
A szüleim Varsóban laknak.

Minden más hangsúlymintázatot ennek fényében kell értelmeznünk. Tehát 
a kiinduló mondatunk a jobb periférián kap egy természetes hangsúlyt:

4. Jan dał książkę EWIE.

A továbbiakban először az lesz a kérdés, hogy mi történik, ha a hangsúlyos 
elemet  nem  a  mondat  jobb  perifériáján  találjuk.  Hiszen  a  fenti  példák  azt 
mutatták, hogy ige előtt vagy után bárhol hangsúlyozható lesz a mondat. 

5.a. 
Karol czyta codzienne GAZETY.
Károly NOM olvas 3SG mindennap újság PL.ACC
Károly mindennap olvas ÚJSÁGOT.

5. b. 
Paweł spędził DWIE GODZINY w sklepie.
Pál NOM eltölt PAST.3SG két óra ACC -banPP bolt LOC
Pál 2 ÓRÁT töltött a boltban.
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5. c. 
Piotr KWIATY kupił Kasi.
Péter NOM virág PL.ACC vesz PAST.3SG Kati DAT
Péter VIRÁGOT vett Katinak.

5. d.
MAREK wygrał loterię trzy lata temu.
Márk 
NOM

megnyer 
PAST.3SG

lottó 
ACC

három év 
PL

ezelőtt

MÁRK nyerte meg a lottót három évvel ezelőtt.

Az  ige  utáni  fókuszpozíció  az  5.a.  mondatban  a  természetes 
hangsúlymintázattal,  az  5.b.  mondatban  az  extrapozíció  segítségével 
magyarázható. A jelen kutatás szempontjából érdekesebb kérdés akkor merül fel, 
ha az ige előtt álló mondatrészt hangsúlyozzuk, l. 5.c. és 5.d. mondatok. Ebben a 
kérdésben kapcsolódik össze a hangsúlyozás és a fókusz, s  ekkor vetődik fel 
elengedhetetlenül a kérdés, hogy hogyan definiáljuk a fókuszt, azonosítható-e a 
főhangsúlyos elemmel, vagy az a mondatrész, amire rákérdezünk? Rendelkeznie 
kell-e valamely jeggyel ahhoz, hogy fókusznak nevezhessük? A fókuszt legalább 
kétféle  értelemben  szokták  használni:  jelölheti  az  új  információt  tartalmazó 
mondatrészt, valamint jelenthet egy azonosítást kifejező operátort. Az e kérdést 
tárgyaló,  magyar  fókusszal  foglalkozó  munkáknak  hatalmas  irodalma  van, 
melyet  más  nyelvek  leírásakor  rendkívül  gyakran  vesznek  alapul  (SZABOLCSI 
1981, 1983,  É. KISS 1998, 2003, 2006). Így tesznek az alábbi, szláv nyelvekkel 
kapcsolatos elméletek is.

3. A  s z l á v  n y e l v e k  f ó k u s z p o z í c i ó j á v a l  k a p c s o l a t o s 
k o r á b b i  e l m é l e t e k .  –  Alábbiakban  a  szláv  mondatszerkezettel 
kapcsolatban két releváns elméletet:  TRACY HOLLOWAY KING Configuring Topic 
and Focus in Russian (1995) című munkáját, valamint  AD NEELEMAN és  ELENA 
TITOV a  Focus,  Contrast,  and  Stress  in  Russian (2009) című  publikációját 
érdemes alapul vennünk. Mindkét tanulmány az orosz fókuszt vizsgálja, s két 
helyet  is megjelöl  a fókusz helyéül  annak függvényében,  hogy melyikről van 
szó:  információs  vagy  kontrasztív  fókuszról.  KING írta  le  először  a  kétféle 
fókuszpozíciót,  TITOV és  NEELEMAN pedig továbbgondolta,  s  további  fókusszal 
kapcsolatos jelenségeket is magyarázott. 

A)  T R A C Y  H A L L O W A Y  K I N G  é r t e l m e z é s e  a z  o r o s z 
f ó k u s z r ó l .  – KING kétféle fókuszpozícióról beszél: egy információs fókuszról 
mondatzáró pozícióban, és egy kontrasztív fókuszról bal periférián, az ige előtt. 
Az információs fókusz tág értelemben azt jelenti,  hogy a mondat  azon részét 
hangsúlyozzuk, melyet válaszként valamely kérdésre adnánk, az új információt 
hordozza,  a  mondat  tulajdonképpeni  tartalma.  A  hagyományos  téma-réma 
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felosztásban ez a réma, a téma pedig a mondat többi része, amivel már tisztában 
voltunk, mely információ már a rendelkezésünkre állt. 

6.a. 
Čto slušali mal’čiki?
mi ACC hallgat PAST.3PL fiú NOM.PL
Mit hallgattak a fiúk?

6. b.
Mal’čiki slušali vystuplenie.
fiú NOM.PL hallgat PAST.3PL előadás ACC.NEUT
A fiúk egy előadást hallgattak.

A  téma  a  már  ismert  mondatrész,  melyet  a  válaszban  megismételtünk 
(hallgattak a fiúk), a réma az új információ (előadás).

A kontrasztív fókusz ezzel szemben a mondat bal perifériáján található, és 
mindig valamely szembeállítást fejez ki.  A kontrasztivitás fogalmával  szintén 
gyakran találkozunk a fókusszal foglalkozó irodalomban, egyes kutatók (például 
KENESEI 2006) szerint a preverbális azonosító fókusz kötelezően magán visel egy 
[+kontrasztív] jegyet, hiszen a kontrasztot, mint alternatívák halmazát értelmezi. 
Mások szerint  (É.  KISS 1998)  a  fókusz –  például  a  magyar  nyelvben –  nem 
kötelezően  kontrasztív,  hiszen  nem  szükséges,  hogy  az  alternatívák  zárt 
halmazát  tekintsük,  azaz,  hogy  ezek  expliciten  jelen  legyenek,  míg  más 
nyelvekben ennek a feltételnek teljesülnie kell.  KING és további szláv munkák 
(DYAKONOVA 2009)  az  azonosító  fókusz  kontrasztív  olvasatát  veszik  át. 
DYAKONOVA RODIONOVA (2001)  tesztjére  alapozva  kimutatja  a  kérdőszavas, 
valamint  az eldöntendő kérdésekre adott  válaszok eltérését a kontrasztív jegy 
szempontjából.  Ennek  értelmében  a  kérdőszót  tartalmazó  7.a.,  8.a.  kérdés 
előfeltételezi  az  alternatívák  egy  halmazát,  így  a  válasz  tartalmazni  fog  a 
lehetséges  alternatívák  közül  egy  konkrétat.  Ezzel  szemben  a  7.b.,  8.b. 
eldöntendő  kérdéseknél  ilyen  előfeltevést  nem találunk,  nincs  olyan  halmaz, 
melynek elemei közül választhatnánk.

7.a. 
Where are you going tonight? We are going to the theatre.
Hova mentek ma este? Színházba megyünk.

7.b. (kontextus: Mit hozott Jakab?) 
POSYLKU Jakov (POSYLKU) prines (POSYLKU).
csomag ACC Jakab NOM (csomag) hoz PAST.3SG (csomag)
CSOMAGOT hozott Jakab.

8.a. 
Are you going anywhere tonight? We are going to the theatre.
Mentek ma este valahová? Megyünk a színházba.
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8.b. (Kontextus: Hozott valamit Jakab?)
(?POSYLKU) Jakov (?POSYLKU) prines (POSYLKU).
Jakab hozott (egy) csomagot.

A  8.b.  mondat  preverbális  fókuszai  azért  kérdőjelesek,  és  nem 
egyértelműen  megcsillagozottak,  mert  DYAKONOVA szerint  a  válaszadók 
hajlamosak  egy  nemet,  vagy  igent  hozzátenni  a  válaszhoz,  és  ekkor  már 
elfogadhatóbbnak tűnik az összetevő előremozgatása. Ha azonban az odaértett  
kérdőszó nélkül, a kérdésre egyenes választ szeretnénk, a hangsúlyos összetevő 
kizárólag posztverbálisan jelenhet meg. A fentiek értelmében tehát az ige előtti 
fókusz az oroszban kontrasztívnak tekinthető. 

KING továbbá  hangsúlyozza,  hogy  a  fókuszált  mondat  fókuszból  és 
előfeltevésből  (preszuppozícióból)  áll,  a  fókusz  az,  amire  rákérdezünk,  s  az 
előfeltevésben lévő változót azonosítja (erről részletesen lásd ROOTH 1992). 

9. 
[JAZZ-
PIANISTA]1

mal’čiki slušali [vystuplenie t1] (a ne jazz-gitarista).

jazz-zongorista 
GEN

fiú 
NOM.PL

hallgat 
PAST.3PL

előadás 
ACC.NEUT

és nem jazz-gitáros 
GEN

A fiúk  a  JAZZ-ZONGORISTA előadását  hallgatták  (és  nem a  jazz-
gitárosét).

A  mondat  előfeltevése,  hogy  valakinek  az  előadását  meghallgatták,  a 
fókusz pedig azonosította ezt a valakit: a jazz-zongoristát, ami fókuszba kerül.

Az orosz fókuszt  KING szerint a pozíció és az intonáció jelöli. A fókusz a 
mondat  legjobban hangsúlyozott  része,  mely  [+hangsúly]  jeggyel  bír.  Az ige 
előtti kontrasztív fókusz feltétlenül hangsúlyos, míg a mondatzáró információs 
fókusznak  nem kell  szükségszerűen  erős  hangsúlyt  magán  viselnie,  egy  –  a 
természetes mondathangsúlyból fakadó – hangsúlya van. 

1. táblázat 

Az információs és a kontrasztív fókusz összehasonlítása

Információs fókusz Kontrasztív fókusz

Mondatbeli pozíció A mondat jobb perifériáján Ige előtt
Intonáció Neutrális intonáció Fókuszhangsúly
Kiinduló pozíció VP-ben VP-ben
Végpozíció VP-ben Az ige elé emelkedik

B)  F ó k u s z ,  k o n t r a s z t  é s  h a n g s ú l y  a z  o r o s z  n y e l v b e n 
A D  N E E L E M A N  é s  E L E N A  T I T O V  é r t e l m e z é s é b e n .  –  TITOV az 
orosz nyelvvel kapcsolatban a kontrasztív fókuszról azt vallja, hogy két jegyből 
tevődik össze:  [+kontraszt],  [+fókusz].  Az információs  fókusz ezzel  szemben 
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csak  [+fókusz]  jeggyel  bír,  és  mondatzáró  pozícióban  helyezkedik  el. 
Amennyiben  a  mondat  első  helyén  található,  a  [+kontrasztív]  jegy  viselése 
érdekében emelkedett fel abba a pozícióba.

10.a. [CP… [fókusz]]
10.b. [CP [fókusz, kontraszt]1 …t1]

Állítása  bizonyításaként  először  azt  szögezi  le,  hogy  az  orosz  nyelv 
fókuszai  komplementáris  disztribúcióban,  kiegészítő  eloszlásban  állnak,  azaz 
egyazon mondatban nem jelenhet meg egyszerre a kontrasztív és az információs 
fókusz is, mert mindkettő mondatzáró pozícióban generálódik, tehát egy helyért 
„versenyeznek”.  (Az  angolban  ez  még  elképzelhető,  az  oroszban  azonban 
teljességgel kizárt.)

11.a.
Moi druz’ja nikogda ničego ne čitajut. Xotja éto
enyém PL barát PL soha semmi GEN nem olvas 3PL pedig ez EXPL

ne sovsem tak. Est’ odno isključenie: * IVAN inogda čitaet
nem egészen így van egy kivétel NEUT Iván néha olvas 3SG

ŽURNALY.
újság ACC.PL

A barátaim soha nem olvasnak semmit. Ez nem teljesen így van. Van egy  
kivétel:*IVAN néha olvas ÚJSÁGOT.

11. b. Moi druz’ja nikogda ničego ne čitajut. Xotja éto ne sovsem tak. Est’ 
odno isključenie.

Éto isključenie IVAN. On inogda čitaet ŽURNALY.
ez 
EXPL

kivétel 
NEUT

Iván 
NOM

ő 
NOM

néha olvas 
3SG

újság 
ACC.PL

Ez a kivétel IVÁN. Ő néha olvas ÚJSÁGOT.

A  szerzőpáros  második  bizonyítéka  a  hatókör.  Azt  állítják,  hogy  a 
kontrasztív  és  az  információs  fókusz  is  ugyanabban  a  pozícióban  veszi  fel 
hatókörét.  A  12.a.  és  12.b.  mondatoknál  az  egzisztenciális  kvantor  (egy  fiú) 
mindkét esetben nagyobb hatókörrel rendelkezik, mint az univerzális (minden 
lány), függetlenül attól, hogy a mondat kezdő pozíciójába kerül-e, vagy in-situ 
fókusz marad. A különbség az, hogy az információs fókusz esetében a felszínen 
is látszik, hogy melyik kvantor hatóköre nagyobb, míg a kontrasztív fókusznál 
éppen az előre kihelyezett összetevő rendelkezik kisebb hatókörrel. Minimalista 
elméleti keretük értelmében a mozgatást a kontrasztív jegy motiválta. 

12. a. 
Odin mal’čik ljubit KAŽDUJU DEVOČKU.
egy fiú NOM szeret 3SG minden lány ACC
Egy fiú szeret MINDEN LÁNYT.
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12. b. 
[KAŽDUJU DEVOČKU]1 ja xoču čtoby odin mal’čik ljubil t1.
minden lány 

ACC
én 
NOM

akar 
1SG 

hogy egy fiú 
NOM

szeret 
PAST.3SG

MINDEN LÁNYT akarom, hogy egy fiú szeressen.

Ezt  a  mondatot  csak  úgy  lehet  érteni,  hogy  minden  lányt  egy  (és 
ugyanazon) fiú szeret,  a fókusz tehát nem engedi meg azt az olvasatot,  hogy 
minden lányt  másik fiú szeressen (a 12.a.  mondat  ugyanis  mindkét  olvasattal 
rendelkezik).

Végül a szétszakított  birtokos a harmadik bizonyíték arra,  hogy mindkét 
fókusz a mondat végén generálódik. Az orosz nyelvben megengedett,  hogy a 
birtok eltávolodjon a birtokostól, viszont a kontrasztív fókusz helyzetű birtokos 
esetén csak az ige után, mondatzáró pozícióban megengedett. TITOV és NEELEMAN 
KING 9. példáját idézik.

13.a.
[JAZZ-PIANISTA]1 mal’čiki slušali [vystuplenie t1 ] (a ne jazz-gitarista).
A fiúk a jazz-zongorista előadását hallgatták (és nem a jazz-gitárosét).

13.b. 
*[JAZZ-PIANISTA]1 mal’čiki [vystuplenie t1] slušali (a ne jazz-gitarista).

A 13.b. mondatban az igét megelőzi a birtokos nyomát is tartalmazó birtok, 
ami  helytelen,  kontrasztív  fókuszt  csak  a  leghátsó pozícióból  lehet  kiemelni. 
TITOVék  harmadik  érve  azt  mutatja,  hogy  ha  nem VP-végi  fókuszpozícióból 
emeljük ki a kontrasztív fókuszt, akkor nem lehet fókuszálni, s a szétszakított 
birtokos  látványosan  mutatja  meg  a  fókusz  eredeti  helyét  a  mondatzáró 
pozícióban. 

A továbbiakban a szerzőpáros kétféle fókuszról, és azok tulajdonságairól 
szóló nézeteit alapul véve vizsgálom a lengyel nyelv fókuszpozícióit.

4. A  l e n g y e l  n y e l v  k é t  f ó k u s z p o z í c i ó j a .  – Jelen tanulmány 
tézise, hogy az orosz nyelvre kimutatott kétféle fókuszpozíció a lengyel nyelv 
esetében  is  hasonlóan  működik.  A  14-es  példamondatok  az  új  információs 
fókuszt  mutatják  a  hagyományos  téma-réma  felosztás  szerint  (az  aláhúzás  a 
témát jelöli):

14.a. 
Gdzie znajduje się kolumna Zygmunta?
hol található REFL.PRON szobor NOM Zsigmond GEN
Hol található a Zsigmond szobor?
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14.b.
Kolumna Zygmunta znajduje się na PLACU ZAMKOWYM.
szobor NOM Zsigmond található -onPP tér LOC vár LOC
A Zsigmond szobor a Vár téren található.

14.c. 
Co znajduje się na placu Zamkowym?
Mi található a Vár téren?

14.d.
Na placu Zamkowym znajduje się KOLUMNA ZYGMUNTA.
A Vár téren található a Zsigmond szobor.

Ezzel  szemben  az  ige  előtti  hangsúlyos  elem a  lengyelben  az  oroszhoz 
hasonlóan  kap  egy  plusz  jelentést,  mégpedig  egy  kontrasztív  értelmezést.  A 
15.b. mondat információs fókuszt tartalmaz, a 15.d. kontrasztívat.

15.a.
Komu dał Jan książkę?
ki DAT ad PAST.3SG János NOM könyv ACC
Kinek adta János a könyvet?

15.b.
Jan dał książkę EWIE.
János a könyvet Évának adta.

15.c.
Której dziewczynie dał Jan książkę? Ewie czy Kasi?
melyik 
DAT

lány 
DAT

ad 
PAST.3SG

János 
NOM

könyv 
ACC

Éva 
DAT

vagy Kati 
DAT

Melyik lánynak adta János a könyvet? Évának vagy Katinak?

15.d.
EWIE dał Jan książkę.
ÉVÁNAK adta János a könyvet.

Itt hangsúlyozva a részeshatározót a mondat azt jelenti, hogy Évának, és 
nem másnak adta a könyvet János. Ezt a jelentést azért kaphatja meg, mert a bal 
perifériára  emeltük  a  hangsúlyos  elemet,  nagyobb  hatókört  biztosítva  neki. 
Ugyanígy:

16. KSIĄŻKĘ dał Jan Ewie.
A KÖNYVET adta János Évának.

17. EWIE Jan dał książkę.
ÉVÁNAK adta János a könyvet.
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A kérdőíves  vizsgálatok  tesztmondatai  egyértelműen  megmutatták,  hogy 
ugyanaz  a  jelenség  figyelhető  meg  a  lengyel  nyelv  esetében  (a  preverbális 
fókusz kontrasztív jellege), mint a fent bemutatott oroszban.

5. A  f ó k u s z  s z e r k e z e t i  h e l y e .  – Alábbiakban a lengyel fókusz 
szerkezeti helyének meghatározására teszek kísérletet, s arra a kérdésre keresem 
a  választ,  hogy  milyen  műveleteket  feltételez  (topikalizáció,  fókuszemelés,  
extrapozíció).

A magyar szerkezettel való összehasonlításból érdemes kiindulnunk. Mivel 
a magyar nyelvben a fókusz magához vonzza az igét, a szórendi megfelelőség 
miatt  kiépül  az  úgynevezett  non-neutrális  frázis,  mely  azért  felelős,  hogy az 
igének helyet biztosítson közvetlenül a fókuszos kifejezés alatt.

18.a. PÉTER ment el Amerikába.
18.b.*PÉTER elment Amerikába.

Ezzel szemben a lengyel nyelvben a fókusz nem jár együtt igemozgatással, 
mert a fókusz nem vonzza magához az igét, s a kontrasztív fókusz bárhol állhat  
(az IP felett). Ez is nagy különbség a magyar szerkezethez képest, ahogy a topik 
és fókusz viszonya is az lesz.

19.
Do KINA Jan wczoraj pojechał.
-baPP mozi GEN János NOM tegnap elmegy PAST.3SG
MOZIBA ment el tegnap János.

A fókusz-topik viszonyának vizsgálatakor  KING (1995) mutatta ki, hogy a 
szláv nyelvekben fókusz és  topik követheti  egymást,  akárhány állhat  belőlük 
bármely sorrendben. A topik a lengyel mondatszerkezetben állhat fókusz vagy 
másik topik előtt vagy után, illetve IP előtt. Mind a FocP, mind a TopP a CP 
tartományban  van,  ahogy  azt  KINGen  kívül  RIZZI (1998)  is  hangsúlyozta.  A 
lengyel nyelvben egyetlen fókusz lehetséges egy mondatban (mint a diskurzus-
konfigurációs  nyelvek  nagy  többségében,  l.  É.  KISS 1995),  a  topik  azonban 
rekurzív.  A  magyar  nyelvben  elképzelhetetlen,  hogy  a  topikot  közvetlenül 
megelőzze  a  fókusz,  mint  a  szláv  nyelvekben,  melyet  a  közbeékelődő  ige 
magyaráz. A magyar mondat első helyén vagy topik, vagy fókusz áll, a lengyel 
nyelvben a topik és a fókusz tetszőleges sorrendben követheti egymást. 

A  nem  kartografikus  nézet  képviselői  szerint  (BAILYN 2010)  a  szláv 
mondatszerkezetben  nem  alakul  ki  TopP  vagy  FocP,  hanem  adjunkcióval 
csatoljuk a topikot és a fókuszt a megfelelő projekció fölé. A topik és fókusz 
szerkezeti helyét ugyanott határozzák meg, mint a fent elemzett nézet képviselői,  
csupán máshogy címkézik ezeket a csomópontokat.

Összefoglalva a lengyel és magyar fókusz szerkezeti helyéről mondottakat, 
a két legnagyobb különbség, hogy a lengyel mondatban a fókusz nem jár együtt 
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igemozgatással,  s  ennek  köszönhetően  is  a  topik  és  a  fókusz  tetszőleges 
sorrendben követheti egymást. 

Nem  szóltunk  még  azonban  a  kétféle  fókusz  elhelyezkedéséről:  az 
információs fókusz a mondat jobb perifériáján mindig a VP-ben marad, és nem 
emelkedik egy fókuszos projekció specifikálójába. Ezzel szemben a kontrasztív 
fókusz egy FP specifikálójába kerül emeléssel.  A kétféle fókusznak tehát két 
helye  van:  a  mondat  végén  álló  információs  fókusz  helyben  marad,  in-situ 
fókusz, míg a kontrasztív jegyet viselő fókusz emeléssel foglalja el a helyét, így 
ugyanis  operátorként  hatókörrel  rendelkezik,  és  vezérelni  tudja  hatókörét. 
Általánosságban  egy  topikot  és  egy  fókuszt  tartalmazó  mondat  ágrajza  a 
következőképpen képzelhető el: 

2. ábra 

Alapvetően ez jellemzi  az ige előtt  és az ige után elhelyezkedő fókuszt, 
részletesen meg kell vizsgálni azonban, hogy a fenti példamondatoknál pontosan 
hogyan kerülhet  a fókuszos kifejezés a helyére  (például  az ige után,  de nem 
mondatzáró pozícióba, vagy az ige elé, de nem az első helyre).

6. A  n y e l v i  a d a t o k  m a g y a r á z a t a .  – Ha a fókusz az ige előtt áll, 
akkor az a [+kontrasztív] jegyet viselő azonosító fókusz, mely emeléssel került 
helyére azért, hogy operátorként nagyobb hatókörrel rendelkezzen. Alábbiakban 
mindenhol azt látjuk, hogy FP specifikálóba emeljük a fókuszálandó elemet.

Az  ige  utáni  fókusz  az  információs  fókusz,  mely  a  természetes 
hangsúlymintázatból fakadóan jelenhet meg az utolsó helyen, vagy az őt követő 
elem extrapozíciója miatt nem áll utolsó helyen.
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A) A  f ó k u s z  á l l h a t  a z  i g e  e l ő t t ,  e k k o r  k o n t r a s z t í v :

20. Jan KSIĄŻKĘ dał Ewie.

3. ábra

21. JAN dał książkę Ewie.

4. ábra
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22. Jan książkę EWIE dał.

5. ábra

Két topik is megelőzi a fókuszt, a Jánost balra adjungáltuk a topikhoz.

B)  A  f ó k u s z  á l l h a t  a z  i g e  e l ő t t ,  d e  n e m  k ö z v e t l e n ü l 
a z  i g e  e l ő t t . – A KING által kimutatott topik-fókusz helyzetből fakadóan a 
topik-fókusz-topik sorrend is elképzelhető.

23. Jan EWIE książkę dał.

6. ábra
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C)  A  f ó k u s z  á l l h a t  a z  i g e  u t á n  a  m o n d a t  j o b b 
p e r i f é r i á j á n . – Ha az információs fókusz az ige után áll,  a VP-ben jobb 
szélre eshet.

24. Jan dał książkę Ewie. 

7. ábra

D)  A  f ó k u s z  á l l h a t  a z  i g e  u t á n ,  d e  n e m  a z  u t o l s ó 
h e l y e n .  –  A  25.  mondatot  az  extrapozíció  teszi  lehetővé.  A  fókusz  után 
ékelődött nem hangsúlyos elemet jobbra adjungálással kötjük a topikhoz. Ennek 
angol elnevezése afterthought, mintegy utólag odavetett gondolatot értelmezhetjük.

25. Jan dał EWIE książkę.

8. ábra
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7.  Ö s s z e f o g l a l á s .  –  A lengyel  nyelvben  két  fókuszpozíció  van:  a 
mondat bal perifériáján egy [+kontrasztív] jeggyel rendelkező azonosító fókusz, 
mely  emeléssel  kapja  meg  nagyobb  hatókörét,  valamint  a  mondat  jobb 
perifériáján egy információs fókusz, mely in-situ fókusz. A két fókusz jelenlétét 
a szláv nyelvekben már  KING és  TITOV is kimutatta a hangsúly segítségével, a 
lengyel  nyelvre  azonban  még  nem  tesztelték  megállapításaikat.  A  dolgozat 
lengyel anyanyelvi beszélők kérdőíves vizsgálatával azt állapította meg, hogy a 
lengyel  nyelvben  is  megtalálható  ez  a  kétféle  fókusz,  és  hasonló 
tulajdonságokkal rendelkezik, mint az orosz nyelvben kimutatott jellegzetességek.

A dolgozat második nagy egysége a fókusz szerkezeti helyét vizsgálta, az 
ige előtti  fókusz egy FocP specifikálóba emelkedik, melyet  megelőzhet,  vagy 
követhet egy TopP, ahogy azt  KING korábban kimutatta – ezzel magyarázható, 
hogy ige előtt bárhol megjelenhet a hangsúlyos elem. Ige után az utolsó helyen 
az információs fókusz áll, a szórendi variációkért az extrapozíció felelős.
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Two focus positions in Polish 

This paper discusses a so far not analysed phenomenon in Polish: the focus has not been 
described  in  generative  framework  syntactically,  as  opposed  to  other  Slavic  languages  (e.g.  
Russian). The purpose of this article is to introduce two different focus positions of the Polish 
language, namely the preverbal identificational focus with contrast feature in the left periphery,  
and the in-situ information focus at the end of the sentence. This research is based on two recent  
theories of focus in Russian (KING 1994, TITOV–NEELEMAN 2009) and Hungarian results concerning 
focus  (É.  KISS 1998).  After  briefly  introducing the Polish word  order  and intonation pattern I 
describe the characteristics of these focus positions involving their features such as contrast and I  
test the statements of the above mentioned Russian researchers on Polish examples keeping an eye 
on the differences and similarities between Polish and Hungarian. The results of the questionnaire 
completed  by native  speakers  showed  that  in  Polish,  just  as  in  Russian,  there  are  two  focus 
positions: the preverbal identificational focus moves to the left periphery to have wide scope and 
contrastive feature, while the information focus in lack of scope and contrastive feature remains in 
situ.

Section 2 of the paper analyses Polish foci structurally: preverbal focus moves to spec FP  
before or after the recursive TopP showed by  KING (1994) and  RIZZI (1998) while  information 
focus remains in situ in VP.
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