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1 A probléma áttekintése és kutatási célok

A kutatókat mindig is érdekelte a nemfinit tagmondatok argumentumainak kérdése. Ezen
belül pedig az infinitivusi beágyazott tagmondatokban megjelenő rejtett, nem lexikális alanyok
(PRO) és azok státusza az elmúlt hatvan év kutatásaiban folyamatosan diszkusszió tárgya
volt.

Már az első olyan munkák is, amelyek a PRO létezése mellett érvelnek és meghúzzák a
határt az emelés és a kontroll között (Chomsky 1965; Rosenbaum 1974; Postal 1974), ig-
yekeznek meghatározni, mely kontextusokban melyik szerkezet elérhető, és gyakran érvelnek
kiegészítő eloszlásuk mellett (Sag & Pollard 1991; Jackendoff & Culicover 2006; Davies &
Dubinsky 2004; Landau 2000, 2015). A probléma szorosan kapcsolódik a főnévi kifejezések
engedélyezésének és a DP / PRO disztribúciójának általános kérdéséhez.

Már sok éve az a fő állítás, hogy testes alanyok és PRO nem jelennek meg egyazon szin-
taktikai környezetben. Hogy erről számot adjon, az Esetelmélet egy újabb megfogalmazása
bevezetett a speciális zéró Esetet, melyet kizárólag PRO kaphat nemfinit mondatokban
(Chomsky & Lasnik 1993; Bošković 1997), míg itt a testes DP alanyok Eset és engedélyezés
nélkül maradnak (Chomsky (1981) Esetszűrőjének megszorítását követve).

A zéró Esetet alkalmazó megközelítés ellenzői más speciális jegyeket (Tense, Agr) feltételeznek,
hogy megkülönböztessenek finit és nemfinit funkcionális fejeket, amelyek referenciális és nem
referenciális alanyokat szelektálnak (Landau 2004; Sigurðsson 2008).

Ezen kívül számos olyan tanulmány is van, amely ellenzi a DP és a PRO kiegészítő
eloszlásának gondolatát, és amellett érvel, hogy ezek az elemek szabad váltakozásban vannak
(McFadden 2004; Sundaresan & McFadden 2009).

Disszertációm célja, hogy hozzájáruljon a nemfinit vonzatok és a DP/PRO alternáció
kérdéséhez azáltal, hogy új, az orosz nyelvből vett adatokat vizsgál és ezeket más nyelvek
adataival összehasonlítja. A fő kérdés a következő: Igaz az, hogy a nemfinit mondatok alanyi
pozíciója csak üres kategória számára elérhető, és ha nem, mi kell ahhoz, hogy egy testes
DP alany megjelenhessen?

A disszertáció olyan mondatokra fókuszál, amelyek mátrix predikátuma vagy evaluatív
melléknév, mint például a važno ‘fontos’, interesno ‘érdekes’, vagy deontikus modális pre-
dikátum (možno ‘megengedett’, nužno ‘szükséges’, nel’zja ‘nem szabad’), amely egy nemfinit
tagmondatot vesz vonzatként. Megmutatom, hogy ezekben a kontextusokban mind kötelező
kontroll, mind ECM-szerű viszonyok lehetségesek és a DP/PRO alternációja megengedett
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(1).

(1) a. Mašei
Maša.dat

važno
fontos.n.sg

/ nado
szükséges.n.sg

[PROi+ sdelat’
csinál.inf

vmeste
együtt

zadanije].
feladat.acc

‘Másának fontos együtt csinálni a feladatot.’ ← kötelező kontroll

b. Važno
fontos.n.sg

/ nado
szükséges.n.sg

[zadaniju
feladat.dat

byt’
van.inf

sdelannym
csinál.ptcp

vmeste].
együtt

‘Fontos a feladatnak együtt készülnie.’ ← testes beágyazott alany

Összehasonlítom ezeket az adatokat a DP / PRO alternáció más nyelvekben talált eseteivel,
így az angol (Pires 2007), az ír (McCloskey 1980, 1985; Chung & McCloskey 1987; Harley
2000; Bondaruk 2006), az újlatin nyelvek (Mensching 2000; Sitaridou 2002, 2007; Herbeck
2011) és a dravida nyelvek (Mohanan 1982; Sundaresan & McFadden 2009) eseteivel, és
egy új elemzést javaslok, amely tagmondatok közötti Esetadást feltételez. Elemzésemet a
klasszikus Esetelmélet és egy újabb javaslat kombinációja inspirálta, ahol az újabb állítás
szerint a DP-k és a PRO nincsenek szükségszerűen kiegészítő eloszlásban (McFadden 2004).

Megmutatom továbbá, hogy az orosz adatok kiegészítik a tagmondatok közötti A-dependenciák
korábbról ismert eseteit (Wurmbrand 2018), és egyrészt az Appl0 fejjel egészítik ki a hosszútávú
egyeztetést engedélyező funkcionális fejek halmazát, másrészt egy valódi hosszútávú, CP-
határon keresztüli Esetadásra adnak példát, melyet ciklikus Egyeztetés (Legate 2005) segít-
ségével elemezhetünk.

2 A disszertáció felépítése

A disszertáció a következőképpen épül fel. A bevezető fejezetben áttekintem a kutatási
problémát, bemutatom a disszertációban követett fő elméleti feltevéseket, illetve áttekintést
adok az orosz morfoszintaxis alapjairól.

A 2. fejezet célja az empirikus háttér megalapozása azáltal, hogy bemutatja a predikatívu-
mok két osztályát, amelyek központi szerepet játszanak a DP / PRO alternáció tárgy-
alásában: az evaluatív (értékelő) állítmányokat, mint például a važno ‘fontos’, interesno
‘érdekes’, valamint a deontikus modálisokat (možno ‘szabad’, nužno ‘szükséges’), amelyek
tagmondatokat ágyaznak be és engedélyezik egy DPDAT / prepozíciós ‘Holder’ jelenlétét.

Elsőként végigveszem ezen elemek szemantikai és szintaktikai disztribúcióját, párhuzamot
vonva a melléknévi predikatívumok és a rövid melléknevek között (Bonch-Osmolovskaja
2003; Say 2013). Ezután alaposan megvizsgálom a beágyazott tagmondat és a mátrix
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‘Holder’ tulajdonságait, meghatározva ezek szintaktikai státuszát. Nevezetesen amellett
érvelek, hogy (i) az evaluatívok és a deontikus modálisok unakkuzatív predikátumok, amelyek
tagmondati komplementumot szelektálnak, és (ii) a mátrix ‘Holder’ nem egy fő (core) ar-
gumentum, és egy magas applikatív fej vezeti be, Pylkkänen (2008) szerkezeti elemzését
követve.

A 3. fejezet olyan szerkezetekre fókuszál, amelyekben a mátrix predikátum mellett egy
dativusi DP és egy beágyazott nemfinit mondat szerepel, és a DP és az odaértett beágyazott
alany közötti kapcsolat kérdését tárgyalja.

Különböző tesztek eredményeire alapozva megmutatom, hogy egy beágyazott mondatban
vagy egy, a mátrix ‘Holder’ által kötelezően kontrollált PRO alany van, vagy egy testes
referenciális alany; továbbá, hogy az utóbbinak nem kötelező a mátrix mondatba emelkednie
ahhoz, hogy engedélyezve legyen. A DP / PRO alternációt nem a szerkezet mérete vagy
a beágyazott mondat Tense – Agr tulajdonságai határozzák meg. Azonban nem is teljesen
szabad alternációról van szó: az alábbi Két Dativus Általánosítással tudjuk leírni (2).

(2) A Két Dativus Általánosítás: Beágyazott testes referenciális alany csak akkor engedélyez-
ett, ha magasabb tagmondatban nem érhető el lehetséges dativusi DP kontrolláló.

A 4. fejezetben megvizsgálom több lehetséges módját annak, hogy a javasolt általánosításról
formális eszközökkel számot adjak: az Esetengedélyezési megközelítést, Landau (2000, 2004)
Egyeztetés alapú kontrollelméletét és Sundaresan & McFadden (2009) szelekción alapuló
megközelítését. Amellett érvelek, hogy az Esetengedélyezési megközelítés sikeresen kezeli
az orosz DP / PRO alternáció legtöbb tulajdonságát, azonban a megközelítés általánosan
használt verzióját át kell dolgozni, hogy CP-határon keresztül is megengedjen hosszútávú
Esetadást. Bemutatom, hogy például a törökkel (Şener 2008) és a mongollal (Fong 2019) el-
lentétben az orosz Esetengedélyezés valóban hosszútávú, mivel a beágyazott alany viszonylag
mélyen marad a saját tagmondatában.

Az 5. fejezet további bizonyítékot szolgáltat a javasolt általánosítás mellett. Parancsot és
engedélyt kifejező orosz igéket vizsgál, és megmutatja, hogy ezek mellett is lehetséges mind
kötelező kontroll, mind tagmondatok közötti Esetadás, valamint hogy ezek is megfelelnek
a Két Dativus Általánosításnak. Ezen igék és a deontikus modális predikátumok hasonló
tulajdonságairól amellett érvelve adok számot, hogy a parancsot és engedélyt kifejező igék
egy olyan, kommunikációt kifejező ige lexikális realizációi, amely egy üres deontikus modális
fejet vonz, míg ez utóbbi egy propozíciót szelektál vonzataként.

A 6. fejezet a disszertáció konklúzióit tartalmazza.
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3 Eredmények: fő állítások

1. Williams (1987), Lasnik (1998), és Stepanov (2007) állításaival ellentétben, az orosz
megenged hosszútávú A-dependenciákat CP-határon keresztül.

2. DP-k és PRO is elérhető lehet ugyanabban a beágyazott tagmondati környezetben, és
disztribúciójuk nem szükségszerűen korrelál a nemfinit tagmondat szerkezeti méretével,
annak időjelöltségi (Tense) és egyeztetési jellemzőivel.

3. A PRO és a φP változók tulajdonságaitól eltérően, a testes DP-ket Eset segítségével
engedélyezni kell, megfelelve Chomsky Esetszűrőjének. Mivel a nemfinit T0 / C0 in-
herensen defektív és nem tudja kiértékelni a főnévi kifejezésen lévő [uCase] jegyet, a
DP-k gyakran nem megengedettek a beágyazott alany pozíciójában. Azonban elvileg
engedélyezheti őket egy magasabb funkcionális fej, ha annak Esetét nem ellenőrzi egy
főmondati argumentum.

4. Az itt tárgyalt tagmondatok közötti Esetengedélyezés megfelel az Egyeztetés általános
megszorításainak. A magas Appl0 fejet hozzá kell adni azon funkcionális fejek hal-
mazához – eddig T0 és v0 voltak ebben a halmazban, – amelyek nemlokális A-dependenciát
tudnak létrehozni.

5. Ahhoz, hogy elérhető legyen és egy mátrix fejjel kiértékelhesse [uCase] jegyét, a beágyazott
alanynak nem kell a beágyazott Spec,CP-be mozognia. Az oroszban valódi hosszútávú
Esetengedélyezést találunk, ami megerősíti azt az elképzelést, hogy létezik ciklikus
lefelé történő Egyeztetés és Esetadás (C0-n keresztül) (Legate 2005, de lásd még Mc-
Fadden (2009) ezzel szemben).
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