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Szórend és szenvedő szerkezetek az angolban és a németben az SFA modell keretében 

 

 

1. Témaválasztás 

 

A szenvedő szerkezet nagyon sok figyelmet kapott különböző modellek keretében dolgozó 

szintaktáktól.  Példaként megemlíthetjük az olyan modelleket, mint a kormányzás és kötés 

elmélet (Jaeggli, 1986), a minimalista program (Collins, 2004) és az optimalitáselmélet 

(Legendre és mtsai, 1993; Ackema és Neeleman, 1999; Kiparsky, 2013). 

A passzív sajátságos szerkezet: az ágens itt gyakran elmarad - szemben az aktív 

mondatokkal. Ha jelen van, akkor az angolban a by prepozíció kíséri, míg a németben a von. 

Másodsorban, a szenvedő mondatot akkor is cselekvőnek értelmezzük, ha az ágens hiányzik. 

Ráadásul úgy tűnik, hogy a különböző nyelvekben nem ugyanazok az igék állhatnak 

szenvedő szerkezetben: a németben például több olyan ige van, ami passzív szerkezetben 

használható, mint az angolban.  Végezetül, míg az angolban csak egy, a be segédige fordul 

elő, a németben kettő: a sein és a werden. Tudomásom szerint senki sem foglalkozott még 

azzal a kérdéssel, hogy miért pont ezeket a segédigéket alkalmazzák ezek a nyelvek. 

A disszertációmban ezeket a problémákat vitatom meg a mondattanalapú illesztő rendszer 

(Syntax First Alignment, SFA) keretein belül (Newson, 2010; Newson és Szécsényi, 2012), 

amely elveti a hierarchikus szerkezetek meglétét és csak kisszámú megszorítás-készletet 

tételez fel. A jelen modell számos jelenségre kínál magyarázatot, amire más, hierarchikus 

szerkezeten alapuló elmélet eddig nem adott kielégítő választ.  

 

 

2. A disszertáció szerkezete 

 

A disszertáció összesen hat fejezetből áll. A bevezető rész után a második fejezetben 

tárgyalom az elméleti hátteret. Bemutatom Jaeggli elemzését, amelyből bizonyos elemeket a 

dolgozatomban is felhasználok, valamint ennek a hiányosságait is, amikre Baker és mtsai 

(1989) és Baltin és Postal (1996) is rámutatott. A fejezet második része a verbális, a rezultatív 

és a statikus szenvedő szerkezetek jellemzőit mutatja be (Bruening, 2012; McIntyre, 2013; 

Gehrke, 2014). Ezenkívül azokat az igéket is vizsgálom, amelyek ezekben a szerkezetekben 

előfordulhatnak. Végezetül a statikus passzív szerkezetekben megjelenő by-frázisokkal 
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foglalkozom.  Amellett érvelek, hogy ezek teljesen különbözőek a verbális passzívban 

található by-frázisoktól.    

A harmadik fejezetben azokat a modelleket tekintem át, amelyek az SFA fejlődésében 

kulcsszerepet játszottak: az optimalitáselméletet és az illesztő szintaxist (AS) és rámutatok 

arra, hogy milyen elméleti problémák vannak velük. Azután az SFA-t mutatom be: az input 

elemeket, a jegyeket/konceptuális egységeket, a tartomány definícióját, a releváns 

megszorításokat (sorrendi szabályok, szomszédosság, hűség-elv) és ezeknek az interakcióját. 

Különös súlyt helyezek a késő lexikai beillesztésre (late lexical insertion), mivel az a szóban 

forgó modell központi eleme. Azokat az elveket, amelyek a lexikai beillesztést 

meghatározzák, részletesen fogom megtárgyalni további háttérkérdésekkel együtt, mint 

például a predikátum dekompozíció. A fejezet hátralévő része az angol és német nyelv 

alapszórendjével foglalkozik az SFA szemszögéből, pl. az ige helye a német főmondatban és 

mellékmondatban. Ezek a részek Newson 2013-as cikkére támaszkodnak. Habár sok 

gondolatot veszek át tőle, párat közülük módosítanom kell, mivel az én elemzésemben az 

argumentum tartományának mások az elemei illetve elérő definíciót használok a 

megszorítások esetében. 

A negyedik fejezet a német nominális és a pronominális argumentumokról szól. Ezek 

az argumentumok a szenvedő szerkezetekben is fontos szerepet játszanak. Csak a némettel 

foglalkozom, mert ezen argumentumok sorrendje sokkal rugalmasabb ebben a nyelvben, mint 

az angolban és a SFA keretében nem született még ezekről elemzés. Amellett érvelek, hogy a 

nominális argumentumok sorrendjét sok tényező befolyásolja: az argumentum és az 

információs státusz, valamint hogy élő vagy élettelen-e (animacy). Ezek a pronominális 

argumentumok sorrendjére is kihatnak, kivéve az utóbbit. Az elemzésem erre a jelenségre is 

ad magyarázatot. 

Az ötödik fejezet részletes elemzést nyújt az angol és a német szenvedő 

szerkezetekről. Megvizsgálom a passzív morféma természetét és annak a lehetőségét, hogy 

miként jelenhet meg a külső argumentummal egy időben. Bemutatom azokat a jegyeket, 

amelyek a verbális és a rezultatív passzív szerkezetekben vannak jelen, és azokat a 

megszorításokat is, amelyek felelősek a sorrendjükért. Miután beazonosítottam a vonatkozó 

jegyeket és megszorításokat, arra is magyarázatot adok, hogy miért az adott segédigéket 

választja ki a két nyelv és arra is, hogy miért található prepozíció a külső argumentum előtt 

mindkét nyelvben. Igyekszem megmutatni, hogy a statikus passzív szerkezetek teljesen 

eltérnek a többi szenvedő szerkezettől, habár számos morfológia hasonlóságot figyelhetünk 

meg közöttük. A legutolsó részben azokat az igéket veszem górcső alá, amelyek 



6 

 

előfordulhatnak passzív mondatban. Az ellen az általánosan elfogadott állítás ellen fogok 

érvelni, hogy a németben több igét lehet passzívban használni, mint az angolban egy 

alternatív elemzést is bemutatva.  

 

 

3. Főbb eredmények 

 

1. Minden tartománynak van egy feje, amitől a többi tartományelem függ, azaz a tő vagy 

v, ami a külső argumentumot vezeti be. Ha ez a fej hiányzik, a tartomány nincs 

definiálva. Ez egybevág azzal az intuícióval, hogy például a passzív tartomány többi 

tagja (pl. az inflexiós elem, vagy a perfektum jegy) nem képez tartományt a passzív 

jegy nélkül. 

 

2. A predikátumok tövekre és kis v-kre bonthatók. Az [arg1] nem a tő argumentuma, 

tehát nem is része az argumentum tartománynak sem (DA), mivel nem a tő vezeti be, 

hanem a kis v. Az [arg1] önmagában alkot egy másik argumentum tartományt (Da). 

 

3. Az alapszórend a németben alany > direkt tárgy > indirekt tárgy (Røreng, 2011). Ezt a 

sorrendet más tényezők felülírhatják: az animacy státusz, fókusz státusz (kontrasztív 

vagy nem-kontrasztív) és a topik státusz (gyenge vagy erős). Nagyot (2013) követve 

amellett érveltem, hogy az [arg1, 2, 3], az [new], a [about], a [contrast] és az [animacy] 

jegyek kulcsfontosságú szerepet játszanak az adott elemek sorrendjének 

meghatározásában. Ezek a jegyek vagy a predikátum vagy az argumentum 

tartományhoz illeszkednek. A nem-kontrasztív fókusz a mondat vége felé található, 

mert a [new] jegytől, amit hordoz, a megszorítások azt kívánják meg, hogy a 

predikátum tartományt kövesse. A kontrasztív fókusz esetében a [contrast] jegy nem 

jár együtt előrehelyezéssel a mondatban, mert a [contrast]PDpred alacsonyabban 

rangsorolt, mint az [new]FDpred. Az ok, amiért a topikok – ideértve a névmásokat is  

általában a mondat elején fordulnak elő, nem más, mint hogy az [about] jegy a 

predikátum tartomány elejéhez illeszkedik. Azonban az alany megelőzheti őket. Ez 

nem lehetséges az erős topikok esetében, mert a [contrast]PDpred megszorítás rangban 

magasabb az [arg1]PDA megszorításnál (és következésképpen az [new]PDpred korlátnál 

is). 

     



7 

 

4. A gyenge névmások nem érzékenyek az animacy megszorításra, ami azt kívánja meg, 

hogy az elő argumentumok megelőzzék az életteleneket. Ennek oka, hogy ezeknek a 

névmásoknak nincs animacy jegye, mivel ezek a tőn jelennek meg. A gyenge 

névmások az inputban eredendően a [new] jegyet hordozzák magukon. 

 

5. Mind a verbális, mind a rezultatív szenvedő szerkezetek tartalmaznak egy rejtett külső 

argumentumot (implicit általános cselekvőt) szemben a statikus passzív 

szerkezetekkel. Erre az argumentumra [GEA]-ként utalok, amit az explicit külső 

argumentumhoz hasonlóan egy igei elem vezet be, ami nem más, mint a passzív jegy. 

Az általános külső argumentumot és a passzív jegyet együttesen a passzív –en testesíti 

meg. Ez összhangban van Jaeggli elméletével, amely szerint a passzív rag egy 

argumentum, ami az ige külső théta-szerepét abszorbeálja.  

 

6. A statikus passzív szerkezetet leginkább statikus melléknévként lehet elemezni, 

amiknél mögöttes esemény hiányzik. Következésképpen, az inputban nincs jelen sem 

az implicit általános külső argumentum, sem a kis v. Ez azt is jelenti, hogy nem 

tekinthetők a szenvedő szerkezeteknek. Amit az –en megtestesít, az tulajdonképpen 

egy aspektus jegy. 

 

7. Különbség van a verbális és a rezultatív passzív mondatok között abban a tekintetben, 

hogy milyen igék fordulhatnak elő ezekben a szerkezetekben. A verbális passzív olyan 

igéket követel meg, amiknek van külső argumentumuk. Az angolban (akár a 

németben) az igének nem kell feltétlen tárgyasnak lennie, hogy megengedje a 

passzivizációt. Ami a rezultatív passzív szerkezeteket illeti, csak olyan igék jöhetnek 

szóba, amelyek tartalmazzák a BECOME operátort vagy másodlagos rezultatív 

predikátumokat (pl. melléknevek, prepozíciós frázisok, bizonyos igei prefixumok).  

 

8. Habár a kis v továbbra is kapcsolódik a tőhöz a szenvedő mondatokban is, már nem 

argumentuma annak. A passzív jegy veszi át ezt a szerepet. Tehát az argumentum 

tartomány elemei: a passzív jegy, a tő, az [arg2] és az [arg3]. A verbális szenvedő 

szerkezetekben, ha jelen van, akkor a kis v követi a tövet és megelőzi az [arg1]-et. Az 

angolban a by, a németben a von prepozíció testesíti meg. A német nyelv azt a 

prepozíciót választja, amely a legkevesebb tartalommal bír, hogy megtestesítse v-t. Az 

angol by ezzel szemben nem a minimális prepozíció, de hordozza a v jegyet. 
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9. Baker és mtsai (1989), valamint Baltin és Postal (1996) azt állítják, hogy a tárgy 

mozgását az alany helyére nem az motiválja, hogy esetet kapjon. A √*PDA és a √PDA 

megszorítások magyarázatot adnak arra, hogy a szenvedő mondatokban az [arg2] miért 

helyezkedik el a mondat elején. Ezeket legjobban akkor lehet kielégíteni, ha az 

argumentum tartománynak az egyik tagja megelőzi a tövet. Az ideális jelölt 

nyilvánvalóan az [arg2]: a passzív jegy nem felel meg a követelményeknek, mert 

mindig az igét kell követnie köszönhetően három magasabban rangsorolt 

megszorításnak: az első megköveteli, hogy a passzív jegy legyen az inflexiós 

tartomány utolsó eleme; a másik kettő pedig biztosítja, hogy a tövet egy inflexiós 

eleme kövesse: √*FDI > √FDI. 

    

10. A tényt, hogy az [arg1] és [GEA] nem zárják ki egymást, azaz egy időben 

előfordulhatnak by-frázist tartalmazó szenvedő mondatokban, az magyarázza, hogy 

előbbi specifikusabb, míg az utóbbi sokkal általánosabb. Tehát, egy rész-egész 

viszonyról beszélhetünk, mint pl. amely a garázsba és a sarokba között van a 

következő mondatban: A dobozt a garázsba a sarokba tettem. 

 

11.  A segédige választásával is foglalkoztam a disszertációmban. A rezultatív passzív 

inputja a [res] és a [proc] jegyet is tartalmazza, míg a verbális passzív csak az utóbbit. 

Az angolban ezek a jegyek mindig a tőn testesülnek meg, ami megmagyarázza, hogy 

miért nincsenek különböző segédigék a verbális és a rezultatív passzívban. Az 

inflexiót (I) a be segédige testesíti meg, ahogyan azt Newson és Szécsényi (2012) is 

kimutatta.  

 

12. A németben, amikor a res jegy hiányzik, azaz a verbális passzívban, a proc jegy 

közvetlenül az inflexió (I) előtt található, amit a [proc]PDpass és a [proc]AI 

megszorítások garantálnak. A [proc] jegy és az inflexiót közösen a werden testesíti 

meg, mert ennek az elemnek - hasonlóan más segédigékhez, pl. have vagy a be - 

minimális tartalma van, ugyanakkor hordozza a [proc] jegyet. Amikor mind a [res], 

mind a [proc] jegy jelen van (azaz a rezultatív passzív esetében) elrendezésük 

megegyezik az angollal: [res][proc]√. Ezt a sorrendet két magasan rangsorolt 

megszorítás biztosítja: a [proc]F/A[res] és a [res]P/A√. Amikor a [res] jegy hiányzik, 

ezeknek a megszorításoknak nincs hatása. Ezért a fent említett, alacsonyabban 
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rangsorolt megszorítások fogják meghatározni a [proc] jegy helyzetét. 

A rezultatíy passzívban, az inflexió (I) egymagában áll és a be német megfelelője, a 

sein, testesíti meg. 

 

13. Az angol és a német nem különbözik abban, hogy melyik igék engedik meg a 

passzivizációt. Mindkét nyelvben azokat az igéket lehet passzív szerkezetben 

használni, amelyeknek van külső argumentumuk. Míg a németben nincs különbség a 

tárgyas és tárgyatlan igék között, az angol két különböző mintát követ: a tárgyas 

igéket a szabályos passzív morféma követi, míg a tárgyatlan igéket az -ing morféma, 

pl. a következő mondatban: There was dancing. 

 

14. A visszaható igéket, habár rendelkeznek külső argumentummal, sem lehet passzív 

szerkezetben használni. Ennek oka, hogy a reflexív jegy összeférhetetlen a passzív 

jeggyel, mivel a jelentésük hasonló. 
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