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Bevezetés

A mondat aktuális tagolásának kérdése a múlt század kö
zepén, as ©gyes nyelvek ozőrondi vizsgálatai során bukkant 
föl először, ö a XX. század 30-as éveitől kezdve, főként a 

prágai nyelvészeti iskola kezdemény ©zésére egyre fontosabb 

helyet foglal el a nyelvészeti kutatásokban.
Az aktuális tagolás komplex jolloge Igen sokféle , pl. 

pszichológiai, logikai, sziataktikai, sscsaantikoi, tipológiai, 

megközelítést tesz lehetővé. A kutatások során jelentős meny* 

n: iségü anyag gyűlt össze to bek között az orosz nyelvre vo
natkozóan is. Ez az anyag több terűi ton is nagy gyakorlati 
értékkel alkalmazható. Az egs. ik eűLkalmazási terület, mellyel 
dolgozatom is foglalkozni kiváa, az oroszról magyarra fordítás 

oktatása.
Kezdő fordítók gyakori hibája, hogy cook a szavak leni

kai jelentésére és a mondat szintaktikai tagolódására ópitvo 

fordítanak, s non veszik fig, lembe, hogy a szavak és a szókap
csolatok nőm azonos komplikációé súllyal szerepelnek a i .oudat- 

ban* ?edig a mondatban általában két fő rész különböztethető 

negi a közlés tárgyi vagy kiinduló pontja, a téma , 
a kontextusból vág. a szituációból már ismert elem, de lehet 

olyan Ismeretlen elem is, amelyet a szöveg alkotója nem tekint 

a közlés lén egének és az uj közlés, a rétaa. anely tulajdon
képpen a közlés lényegét, aoi-ok tartalmi centrumát foglalja 

magában. A mondatnak ezt a tagolódását nevezzük antuális ta-

ly lehet

golásnak« Az aktuális tagolás nemesak a mondatban játszik igen. 
fontos szerepet, hanem a szövegben és annak kisobb egy
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ben (pl. a bekezoesekber) is fontos szövegépitó tényezőként 
ezerepei.

A mondat aktuális tagolása fontos információkat nordoe. 
Szert a fordítónak ügyelnie kell arra» hogy dekódoláskor he
lyesen fejtse meg a forrásnyelvi mondatnak ezt a tagolódását 

is, a arra kell törekednie, hogy az általa létrehozott cél
nyelvi mondatban az aktuális tagolás megfeleden sí iró sugall
ta aktuális tagolásnak. Ahhoz, hogy ezt elérje, a fordítónak 

ismernie kell az aktuális tagolás forrásnyelvi kifejező esz
közeit, azokat az alaktani és mondattani fogódzókat, amelyek 

segítik a fordítót az aktuális tagolás szerinti elemzésben, 
tehát a téma és a réme megkülönböztetésében, s meg kell talál
nia azokat a célnyelvi eszközöket, amelyekkel a forrásnyelvi 
mondat aktuális tagolását a legpontosabban vissza tudja adni.

Dolgozatom első részében az aktuális tagolás különböző 

elméleti megközelítéseit ismertetem, s igyekszem a jelenség 

egy olyan komplex értelmezését adni, amely leginkább alkal
masnak tűnik a fordítói munkában való alkalmazásra. A második 

részben összevetem egy orosz tudományos stilusu szövegrészlet 

aktuális-szintaktikai mondattipusoit a magyar fordixás monda
taival, s megkísérlem megállapítani, milyen műveleteket kell 
a fordítónak elvégeznie ahhoz, hogy az orosz mondat aktuális 

tagolását helyesen adja vissza a magyar fordításban. A narma- 

dik, befejező részben Ösezegzem a fordításelemzés eredményeit.
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1. Az aktuális táj olás különböző elméleti megközelí
tései

1.1. Az aktuális tarolás kutatásának kezdetei

A mordat taúOliiaxősága a kommunikáció menetének szempont- 

jáoől először s múlt század közepén vetődött fel »enri ..eil 
nl'@ i'ordre des mots dens les longues anciénnes coaparées aux 

langues modernes" cirnü müvében (1844).+ Weil a szórend vizs
gálata során arra a következtetésre jutott, hogy a mondat ál
talában ismert, kiinduló pontnak tekinthető információval kez
dődik, s ezt követi az uj információ. Ez e következtetés lénye
gében azt tükrözi, hogy Weil felismerte a nyelvnek a megisme
résben és a gondolkodásban játszott szerepét, в párhuzamot 
vont az ismerttől az ismeretlen felé haladó megismerési folya
mat és a mondatalkotási folyamat között. A mondatban megkülön
böztetett egy kiinduló pontot (point du depart) vagy másképpen 

elsődleges képzetet (notion initiale), amely közös a beszéd
partnerek számára és egy második részt, amely a beszéd célját 

(le but du oiscours) vagy másképpen az alapvető kijelentést 

(l'eronciation) tartalmazza, felismerte, nogy a mondat bármely 

szi taktikai eleme szerepelhet kiinduló pontként, s rámutatott, 

hogy az un. objektiv, kiinduló ponttal kezdődő szórend mellett 

létezik аг un. patetikus szórend is, mely ecetén a beszéd cél
ja áll elöl a mondatban, s csak után© következik a kiinduló 

pont, mely esetleg hiányozhat is.
Henri Weil igen értékes gondolatai azonban sokáig nem ter-

4 Henri Weil elméletét A.L.ltrmpjonszkij (35) ismerteti igen 

részletesen
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jedtek el, s az általa alkalmazott terminológia sem honoso
dott met. a sza-irodalomban. helyette C.Cabelentz "pszienoló- 

<jai alany” (psychologisches Subjekt) és "pszichológiai állit- 

mány" (p3ycnoiOfeischea Iradicat) terminusai terjedtek el, me
lyeket igy határozott met,: " 

dolkodtatni akarom, ps.ycnol&iái alanynak , azt a mit tondol- 

tatni akarok róla, psvcnolof iái nondotr.árynak (Praedicat) ne- 

"+ Gabelertz elmélete' hibás elképzeléseket is tartal
mazott. Egyik hibáe megállapítása például az volt, hogy a 

mondatban mind if. elöl áll a pszichológiai alany és utána a 

pszichológiai állítmány.weiltói eltérően nem tett tehát különb
séget az "objektiv” és a "patetikus" beszéd szerkesztési mód
ja között.V.abelentz niaás megállapításait Követői (pl. H.Paul) 

megcáfolták, nézetei és terminusai azonban széles körben el
terjedtek és sokáig uralkodtak a nyelvtudományban.

Henri weil mellett volt egy másik kutató is, akinek út
törő érdemeit a Gebeientz-féle pszichológiai iskola elhomá
lyosította. rraseai Sámuel már jóval Gabelentz előtt, 1852- 

ben felolvasott és I860-64 között kinyomtatott akadémiai elő
adásaiban (41;47) foglalkozott aa aktuális tagolás kérdésével.
A mondat alanyra és állítmányra való felosztása helyett egy 

másfajta "dualizmust" vezetett be, melynek lényege az volt, 

nogy e mondatot mint a közlés egységét felosztotta bevezető 

részre (inchoativumra) és fő részre ( a mondat zömére). E két 

részt igy jellemezte: "Az incnoativum typleus jellemzője az 

ismeretessé» . a fő részé, vagy a zömé pedi^ az ismeretlenaén." 

(42,2o9) Azt is felfedezte, hogy incnoativum nem minden mon-

azt, a miről a másikat gon-

v zem.

Magyarul idézi Brossai Sámuel A mondat dualizmusa c. érte
kezés 8. lapján.
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datben van.
árassal a mondat szerkezetére vonatkozóan '’általános ve

zérelveket" állapított meg, melyek közül azért érdemes néhá
nyat Idéznünk, mert pontos képet adnak a magyar mondat aktuá
lis te,.olásáról; "A mondat két fő részből llnat, u.m. iichoa- 

tivum. .bői és zcqből, mely utó obi a nyomorított első szóval 
kezdődik, ha ez a mondatnak az első szava, in c no a távúm n.i cs 

és a mondat csupán zömből ill." "A tudandók hel^e lényegesen 

és kirekesztőiét a mondatzöm. Tudandó minden határzó lehet."
"A tudandó határzóк közül езак er у járulhat az ige eleibe mint 
.jelző .* a töb uinak mind hátul a uelye, szükséges e,= é szít vány 

vagy e. éssitvények képében. A jelzőnek kitünőoo szerepe van, 
mint a - bár szükséges - égéazitvénynek, és ennélfogva nem 

adhatjuk azt e szerepet szabadon akármelyik határzónák." "A 

tudottak részint az incnoa távúmban, részint а топ, unt zöm ben 

(az ige után mi. t pótló égéazitvények), foglalhatnak helyet.” 

"A mely eszmék a mondatzöm értelmének mellőzhetetlen alapul, 

szoros -v el tu teléül szolgálnak, azok kifejezéseit í cn.oa távúm
ba helyezzük." "Az Ízlésnek is nyomatékos szava ven a tuoottak 

rendezésében. s a mondat részei közt a súlyéi yen met tartását 

követeli." (42,298-306)
ráesel a német és a magyar mondatok szerkezetének össze

hasonlítása alapján többek között az alábbi lényeges következ
tetésekre jutott. Az előkészítő rész gyakori hiánya három ok
kal magyarázható: "1. A szóló nem tartja szükségesnek előké
szíteni a hallót a tüzetes rész kellő felfogására. 2. Az elő-

+ A jelzőt mai terminussal focuenak va( у ré aceuesrak nevezzük.
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készitő eszme az egész mondatot megelőzőkben implicite vagy 

explicite bele var. foglalva. 3#Annyira siet a szóló a mondan
dójával, hogy feledi elkészíteni rá a hellót. Ebben az eeet-

aztán gyakran utánapotolja az elókészitő tsgot a tüze
tes részben.” (43,53) Megállspitóttá, hogy a német nyelvben 

vándorló határvonal van a mondat két fő része között, a magyar
ban azonosa:«A ha tárvonalat világosan kiszabja a monűataccen- 

tus, amely csak annyiban "vándorló”, hogy (jóval ritkábban) 

az igére, vagy (legtöbbnyire) az iga előtti határsóra esikJK43» 

55)

ben

А XIX. századi elméletek leglényegesebb közös vonáséit 

Így foglalhatjuk össze: a/ A nyelvészek a mondatot két rész
re osztották, s a töboség ezt a két rész pszichológiai alany
nak és pszichológiai állítmánynak nevezte. A bináris tagolás 

mellett az egyes részek altag.olása még nem merült fel. (Csak 

brassai különböztette mag a jelzőt” mint a mondat let fontosabb 

tartalmi elemét.) b/Megállapitották, hogy a pszichológiai alany 

el is maredhat a mondatból, с/ Felismerték, hogy в hangsúly
nak metkülönböztető szerepe van, mivel a pszichológiai állít
mányra esik. d/ bem loglelkcztak^az olyan mondatok a .iu lis 

tagolásával, amelyekben elöl áll a pszichológiai állítmány#
А XX. sz zad elején Henri Weil elmélete is terjedni kez

dett a nyelvtudományban. Veil első követőjeként J.tlnneken, 
flamand nyelvész jelentk zett, akinek «cezdeményezésére a nyel
vészek "a :ondat aktuális ta olásának" kezdték nevezni Henri 
v.eil elméletét.

Weil лХ. századi követői közül Viléro Mathesius, cseh 

nyelvész munkássága tekinthető a legjelentősebbnek, athesius
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kifejtette, hogy a "formai tagolás" a lléit, m.-ly graramati- 

kai el mekre bontja a mondat állományát, létesik áss aktuális
tagolás is, melyet Így határozott meg# ”... ШСТуадЬНОО ЧЛО- 

исше выясняет способ ижяеш пред; ш в цредзозный 

контекст, на базе которого оно возникает*” (к2, кЗЭ)
**athGoiuo alkalmatlannak tartotta a korábkon széles kör

ben használt pszichológiai alany és pszichológiai állítmány 

terminusokat, mórt pszichológiai színezetük miatt kissoritot- 

ták az aktuális tagolás vizsgálatát a nyelvészet hatásköré
ből, Ezért más terminusokat alkalmazott. Az aktuális tago
lás alapelem inok a kiinduló p ntot (vyehodiste vypovcdi,

Я точка)vagy alapot (základ vypovedi, oroszul# 

ОСрова)бо a kijelöntés mngvát ( jádro vypovcdi, oroszul* ЯДРО 

шашзнш1шг) tekintette :вОшошыо зяейшты ОКТуаЯШОГО г1иО* 

ншш - это иезддаая точка (шш основа) вшгшаышшш, то

ого aul# И

ость то, что шшш в датой штуади известный шш до
1фаЙН0Ё шре ШШТ быть ЛОИСО ПОПЯТНО И ИЗ ЧОГО ИСХОДИТ ХЧ>-
ворзщий, и ядро тскавншшм, то есть то, что говордцнй 

oooőcjaoT об исащщюй точке ша'газышшщ,” (*h,k39)
Henri Weilhez hasonlóan llathesius is kül.nboégot tett а 

racionális, "objektiv", azaz mai t rmiaológiával téma - ré- 

sorrendü és az emocionális, "szubjektív", azaz ráma -
•, .... ' *. - -s.......... ... ( » ) * ... Ли*.

is, hogy az aktuális tagolás kifejező eszköz i az egyes
sek a szórendé11liánon más eszközöketnyelvekbe» eltérőek, s n
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is fel lehet használni az aktuális tagolás kifejezésére. Methe- 

sius elemezte a csen nyelv szórendjét meghatározó tényezőket (23). 

Megállapítása, miszerint a cseh nyelv szórendjét alapjában vé
ve a mondat aktuális tagolása határozza meg, nagy hatással volt 

ez orosz és egyéb szláv nyelvek szórendjének későbbi vizsgála
tára.

Matüesius nagy érdemének tekinthetjük, hogy szakitott a 

pszichológiai értelmezéssel, és nyelvészeti alapokról vizs
gálta az aktuális tagolás jelenségeit. Az aktuális ta, olás el
méletét felhasználta a nyelvek összevető tanulmányozására is. 

Cikkeiben érezhető, hogy nagy hatással volt rá Henri Weil el
mélete, melyet azonban jelentősen továbbfejlesztett a szláv 

nyelvekre vonatkozóan.

1.2. Az akta lis te,-.olás athesius utáni értelmezései

А л>,. szazad 30-8s éveitől az aktuális tagolás vizsgála
ta széles körben elterjedt a nyelvészetben. Egy 197o-ben meg
jelent bibliográfia már t>63 munkáról tess emlitést, s azóta 

ez a szám bizonyára jelentosen Rie>:_növekeiiett. A publikációk 

számának rohamos növekedésével egyre inkább fény derült arra, 

hogy az aktuális tagolás komplex, több szempontból is megkö
zelíthető jelenség. Ez a komplex jelleg tükröződik a publiká
ciókra jellemző terminológiai tarkaságban is, amely időnként 

megnehezíti a szakirodalmi tájékozódást. Az aktuális ta, olás 

terminuson kívül a következő elnevezések tekinthetők a leg
gyakoribbaknak: topic-comment structure, topic-focus structure, 

áhema-Hherna Gliederung, functional sentence perspective,
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функциональная перспектива прелокения, смысловое членение, 
коммуникативное членение, логико-грамматическое членение.

A továbbiakban - természetesen a teljességre törekvés 

igénye nélkül - szeretném ismertetni az aktuális tagolás ér
telmezésének néhány olyan típusát, amely e komplex Jelenség 

egy-egy lényeges vonását emeli ki.

1.2.1. Az aktuális tagolás mint az ítélet logikai 
strukturá.iának tükröződése

A kutatók egy része a nyelv és a gondolkodás kölcsönha
tását vizsgálva arra a megállapításra Jutott, hogy az aktuális 

tagolás az Ítélet logikai struktúráját tükrözi nyelvi eszkö
zökkel, ezért tartalmát tekintve a logikához, kifejező eszkö
zeit tekintve pedig a grammatikához tartozó Jelenség, s a 

nyelv rendszerében egy sajátos, logikai-grammatikai szinten 

helyezkedik el. К nézet egyik Jelentős képviselője V.2.Panfi
lov. Panfilov olyan nyelvi szintnek tekinti a logikai-gramma
tikai szintet, amelybe nem tartozik bele a konkrét extralink - 

visztikai szituáció s о mondat konkrét tartalma sem. Véleménye
szerint a logikai-grammatikai szint & szintaktikai szint fe
lett helyezkedik el, s a mondat is ennek a szintnek az egysé
ge, mivel ezen a szinten határozható meg* nem pedig szintakti
kai szinten. Panfilov megfogalmazott egy fontos tézist a for- 

uitás elmélete és gyakorlata számára is: " предложения
различных языков, выражающие одну и ту же мысль (передающие 

одну и ту же информацию) на логико-грамматическом уровне бу-

I

• • • •

И И выявлениедут иметь одну и ту же структуру.
-ö ■
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реводе структуры предложения на его логико-грамматическом 

уровне является необходимым условием адекватности передачи 

той или иной мысли, выражаемой на одном языке, средствами 

другого языка." (3£ 223)
Az aktuális tatolás jelenségeinek a nyelv iogikai-j ram- 

niatikai szintjén való elhelyezésével egyetértenek nás kuta
tók is, pi. A.L, Purapjanszkij (30) és K.2. kotyolova (9).

Panfilovhoz nasonlóan V.Sz. Juresenko is a gondolkodás
hoz való viszonyában vizsgálja az aktuális tét olást, de i an- 

filovtól eltérően пега a mondatot, hanen a frázist ( фраза) 

jelöli raeg aktuálisan tagolódó egységként, s a beszéd szint
jére helyezi a jelenséget, в mondat sajátosságának tekintve 

a grammatikai ta*olást, a frázisének pedig az aktuális tago
lást (39).

1.2.2. Az aktuális tagolás mi..t szintaktikai jelenség

A nyelvészek egy másik, viszonylag nagy csoportja tár
tál át és formai kifejező eszközeit tekintve egyaránt szin
taktikai problémaként értékeli az aktuális tagolást. Ezen az 

ir ryzaton beiül is megfigyelhetők eltérések.
a/ A többség szinteket különit el a szintaxison belül, 

s ezeken helyezi el az aktuális tájolás és a grammatikai ta
golás jelenségeit.

I.E. Vardul például potenciális-szintaktikai és aktuális- 

szii t tinai szintet különböztet meg (3,117). Az ektuális-
szi taktikai szint egysége nála a közlemény ( сообщение)
ai»o+tfvcáoM& - «szintetikai szint egysége pedig a mondat 
( предложение).
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I«P» Raszpopov szerint az aktuális tagolás a mondat 

roounimikativ-szintaktikai szintjéhez tartozik, a grammatikai 
tagolás pedig az un. konstruktiv-szintaktikai szintjéhez (32,51).
Ь aszpopov az aktuálisai, tagolódé mondatot a kommunikáció egy
ségeként kezeli, nem 11 tehát messze azoktól a nézetektől, 

amelyek a kijelentést vagy a közleményt jelölik meg aktuálisan 

tagolódó egységként.
Az aktuális tagolás P. Adamec szerint is a kommunikstiv- 

szintaktikai szinthez tartozik, 6 azonban megkülönböztet szin- 

taktikailag tagolódó egységeket, un. lineáris-dinamikai struk
túrákat és aktuálisan ta.olódó egységeket, azaz aktuális-szin
taktikai típusokat. Egy lineáris-dinamikai struktúra többfé
leképpen is tagolódhat, belőle több aktuális-szintaktikai tí
pus keletkezhet (1).

1.2. Коvtunóva is azon az állásponton van, hogy meg kell 
különböztetni a szintaktikai tagolódás szintjét és az aktuális 

tagolódás szintjét. Ez utóobi egységeként 6 is a kijelentést 

jelöli meg (6o,142).
Ezeknek az értelmezéseknek lényeges közös vonása az, hogy 

az aktuális tagolást a nyelvi rendszer beszédben való megnyil
vánulásaként kezelik. A mondat helyett más egységet jelölnek 

meg; aktuálisan tagolódó egységként, ill. a mondatot e kommuni
káció egységeként kezelik.

b/ Varn ak olyan kutatók is, akije nem értenek egyet 
aktuális tagolás sajátos szintéi, való elhelyezésével.

K.G. rruselnyickaja például háromféle grammatikai jelen
tést különböztet meg: !•/ grammatikai jelentéseket, melyek a 

tárgyak és a jelenségek közötti objektiv viszonyt fejezik ki,
2У grammetikai jelentéseket, melyek a kijelentés tartalmának 

a valósághoz való viszonyát fejezik ki és 3-/ olyan gzaramati-

az
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kei jelentéseket, amelyek a beszélőnek e kijelentéshez való 

viszonyát tükrözi. (Ide sorolja az aktuális tagolást.) Ennek 

ellenére nem ért egyet több szint raegkülönböztetűsével a mon
daton belül (17j223).

O.Á. Laptyeva úgy véli, azért пей nelyes külön szinten 

elhelyezni az aktuális tagolás jelenségeit, mert véleménye 

szerint nem léteznek specifikus, csak az aktuális tagolás ki
fejezésére használt nyelvi eszközök,+s az aktuális tagolást 

inkább potenciális jelenségként kell kezelni, amely nem min
dig jelentkezik a szövegben (19). Laptyeva kifejtette azt is, 

hogy a mondat információs centrumait néha nehéz volna tartal
mi szempontból azonosítani a témával és a rámával, mivel csak 

mennyiségileg jellemezhetők (mint fontosabb, kevésbé fontos 

vagy egyformán fontos információk). Az információs centrumok 

jellemzésekor tehát csak a mennyiségi jegyeket tekinti rele
váns jegyeknek, a minőségi jegyek véleménye szerint irrele
vánsak (21,16o).

1,2. 3. A;: aktuális tagolás mint a szőve; nyelvészet
káté? őriá .la

Egyre többen vizsgálják az aktuális ta olást s szövet al

kotásban betöltött szerepe alapján ie.
T,M, hyikolajeva például egyértelműen a szöveggrammatikái 

kategóriájának tekinti az aktuális ta, olást*(24). onlé véle

ményen van G,A, Zolotova (о,334), :• anee ( 60jI08-I09) és

♦ Valójában ilyen eszközök több nyelvben is léteznek. írről 
részletesen olvashatunk Á.L. Puiapjanszkij könyvében (;)1).
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•u.A. i ravcsuk (lo, 11) is. M.A.K. BaUldty Ml határos
sá met az aktuális tat-olást (FSP) mint a nyelv szövegeik©tó 

• emsének (textual component) e, yll Összetevőjét (60,52).

1.2.4. Az aktuális tagolás rali t a mondat mélystruLtúrá
jának eleae

A generativ grammatika képviselői is megkísérelték el
helyezni az aktuális tagolást a nyelv rendszerében. -ltalánoa 

véleménynek tekinthető» uogy az aktuális tagolást a mélyszer
keze tuez tartozó jelenségként értékelik, üstén laki egyértel
műen kijelenti, hogy a mélystruktúra c?lenei rendezve vannak 

a topic-comment szerkezetnek megfelelően (6c,75). Hasonló vé
leményen van P, Adamec is: ”

нение придется так или иначе включить в ГС, поскольку оно от
части определяет возможности образования отдельных поверхно
стных структур из данной глубинной структуры.” "Это можно

мне кажется, актуальное чле:-• • • • •

было технически изобразить так, что первым разбиением комплекс
ного символа £ (глубинная структура) было бы разбиение на те-

, и только потом уже осуществлялось бы даль-му O' и рему £
нейшее разбиение (напр. в терминах обобщенно-семантических
категорий, как агенс / Qo /, действие /(ki- / и объект дей
ствия Щ/).п (60,192)

1.2.5. Az aktuális mcncattagok elnevezései

Az aktuális tagolás komplex jellege és többiéle negkcJz^e- 

litése tükröződik az aktuális mondattagok elnevezésének sok-
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féleségében ie. Henri Weil még пей dolgozta ki a megfelelő 

terminológiát. G.^a'oelentz a pszichológiai me* közelítést jól 
tükröző terminusokat választott:psychologisches Subjekt und 

psychologisches Pradicat”• A "Thema” és a Khema” uj terminu
sokat íi.Amman vezette be, de főkánt K. Boost nyom n terjedtek 

el a nyelvtudományban, Kzek a terminusok szerepelnek többek 

közt I.I. KOvturova, T.M* Kyikolájevs, O.A. Krilova, 3z.A. Hav- 

ronyina és más szerzők rau lkaiban« valamint sz 197o- es kia
dású orosz akadémiai nyelvtanban is.

Mathesius a "základ"(alap), ’Чеша”, "vyenodieke" (kiin
dulópont), valamint a "jádro” (mag) terminusokat használta, 

de nem dől*őzt© ki következetesen az első három, egyaránt a
tematikus részre vonatkozó terminus közti különbséget.

” данное - новое”А terminusokat használó nyelvészek az 

ismertség/ismeretleneét, uritériums alapján tesznek különb
séget az aktuális mondattagok között, ezzel is hangsúlyozva 

az oktu lie tagolás és e kontextus kapcsolatát, özeket a ter
minusokat használja к.0• Jruselnyickaja, 0,B, Szirotyinyine, 

I.A. riravesuk és G.A. kolotove ie.
” основа - 

еыыи член”
I.P. ) ©szpopov és V.Sz. Jurcsenko terminusai (

"данное - пре;предищгруемая часть” »»"OVi
, ill.

as aktuális tagolásnak a predikat «-vitással való szoros . p- 

csolatát emelik ki.

A » лозжко-гражттичеокий субъект — логико-тршматиче-
terminusok használói (pl. V.Z« Pan-скии предикат ”

filov, Ív,2, Kotyolova, A.n, Fumpjanszkij) azt hangsúlyozzák#
hogy szerintük lényegében logikai kategóriák nyelvi vissza

tükröződéséről van szó.
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A generativ grammatikában főként s "topic - comment" el
nevezések terjedtek el, kiegészülve egy harmadik terminussal 
a "focus”-szel, amely a comments» belül elkülöníthető legfon
tosabb elemet jelöli.

ivei a különböző terminusok eltérő megközelítési mó
dokat tükröznek, e a terminusok tartalmát a kutatók nagyon 

különbözőképpen interpretálják, nenezen képzelhető el, hogy 

э közeljövőben sor kerül a terminológia egyeztetésére, bár ez 

megkönnyítené nemcsak az elméleti kutatásokat, hanem az aktuá
lis tagolás szerinti gyakorlati, mondatelemzó munkát is.

I

1.3. Az aktuális tagolás néhány magyar elmélete

Az 196o-as évek közepétől a cseh nyelvészeti iskolának, 

ill. Brassai Sámuel munkásságának hatására a magyar nyelvé
szetben is felébredt az érdeklődés ©z aktuális ta, olás iránt.

Elekfi László, aki főként árassal értekezései nyomán 

kezdett az aktuális mondettagolással foglalkozni az 194о-ез 

évek elején, témának és propozitunnak nevezi a mondat két 

fő tagját, s az aktuális ta* olás szenjpontjából három mondat
formát különböztet meg: racionális mondatformát, amelyben a 

sorrend téma - propozitum, emocionális mondatformát, amely
ben a propozitum után következik a téma és ta> oiatlan mondat- 

formát, amely nem oszlik tématagra és propoziturara, mivel az 

egész mondat uj mondanivalót közöl.
Elekfi tovább lépett azoknál a nyelvészeknél, akik csak 

a két fő tagot különböztették meg a mondatban. A racionális 

oncífítforma típusainak vizs< ólat©kot megkülönböztetett felta-
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t.oláa х-elhull nondattípusokét, amelyekben a két fő tag nem 

bontható tovább másodrendű témára és propozitunre, valamint 
al'Uv.olásos típusokat, amelyekben a propozituro tovább is bont
ható. az altrgoláeoa racionális formájú mondatokat Klekfi két 

típusra osztotta: enoeionálie rropoziturau mondatokra. Jelölé
sük: rác (eraP),Pl.: Mit eszik о csikó? A csikó zabot eszik.
Ez a montíattipuo a szerző megállopitása szerint a racionális 

mondatforma egy sajátos, nyomatékos változata, melyet a hig
gadt közlésben igen gyakran használunk, A tagolt propozitumu 

aoneetok ásodik típusa a racionális 10,0 i .лг.ц oncat. Je
lölése: rác (racP). Ebben a típusban a propozitua eltagként 

kiemelt mond' trése © шопе at végére kerül. II. :A tenitő a gye
reket dicséri.

Az ©1tagolás kérdésé kivUl lekfi foglalkozott az alta- 

oiás nélküli mond. tformák ©zintaktikai és hangsúlyosáéi vál
tozataival ie, nem foglalkozott viszont a mo dat tematikus ré
szének altegolásável, pedig igen sok esetben már a tematikus 

rész is több szóból, ill. szókapcsolatból áll, melyeknek vizs
gálata esetleg újabb változatokkal gazdagíthatta volna a racio
nális aoncatforms tipuealt.

Lerne László ,lA mai magyar nyelv rendszeréinek szórenddel 
foglalkozó részében utal arra, hogy a fontosabb, közvetlenebb 

előzőé ya. elöl áll a mordrtban, mintegy előkészítő ... 'se .ént,a 

mellékesebb és kevésbé fontos előzmény pedig hátul, így ” 

szórend nemcsak azt képes megmutatni, hogy mi az előzmény és 

mi az uj a közlésben, hanem igen gyakran azt is, hogy mi az 

előzmónyeknek egymáshoz viszonyított fontossági rendje.! 1 (4o(471) 

nA szórend legfontosabb feladata, hogy a mondat elemei

i

• * • «3
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oeszédíolyamatban elfoglalt fontossági rendjét mutassál tehát 

elsősorban értelmi szerepe van. Le belejátszanak az elhelye- 

zésbe érzelmi mozzanatok s olykor ritmikai Of^clíi8.,, (4o,472)
Lene László megállapította, hogy a nyomatéкtálán mondat 

b - a - á - e képlettel irhatő fel, azaz szerkezete: beveze
tő rész - alany - állitmány - egyéb rész(ek), a nyomatékos 

mondat szerkezete pedig o-u-F-e , száz bevezető (át
vezető) rész - valami fontos, de nem főhangsúlyos, elcreemelt 

uj - e főhayisuiyos rész a hozzátapadt állítmánnyal - egyéb 

rész(eic). A két raondettipus kommunikációs alapgörbéje lénye
gében azonos menetű, csak a nyomatékos daté magasabb ivü. 

Ez a Kommunikációs görbe 

”A csúcspont! rész kerülhet előre. Le csak akkor, ha újságo
ló, lelkendező szándékot jelez,” ”A tetőző rész kerülhet a 

mondat legvégére is. Le ennek nyomósité, bizonygató árnya
lata van." (49, 127) "Mindkettő azért tér el az alapformától, 

hogy valami kül nleges kiemelést jelezzen, nem a tényben, 
hanem a beszélőnek e tényhez való (érzelmi) viszonyában,”
(49,127-128)Leme László megállapította azt is, hogy a bekez
dés és a teljes szöveg kommunikációs görbéje a mondat kommu
nikációs görbéjéhez nasonló felépítésű.

”A beszéd és a nyelv” c. könyvében érintette ezt a 

kérdést is, milyen szerepet játszik a téma, ill, a réma a 

kommunikációs folyamatban, 4 Az információ. azaz a tartalmi
lag újat adó közles szempontjából tulajdonképpen csak e ré
ma az "entrópia”, a közleménynek előrevivő része. Ennek szem
szögéből a téma, mint emlékeztető visszeutalás, fölösleges 

terjengőssé^, azaz "redundancia!? - /ma mondatnak mint szö-

azonban módosulhat is:



-18-

vegbeli láncszemnek egyenlően fontos része mind a kettő. A 

réma (az entrópia) azzal, hogy újat tartalmaz, növeli a lánc 

hosszúságát. A téma (a redundancia) viszont azáltal, hogy visz- 

sza- és előrekapcsol, a lánc egységét, "láncságát" biztosít
ja. Tiszta entrópiából, azaz kizárólag újságoló részekből, 

nem állhatna az egész szöveg. Ez a megoldás gazdaságosnak lát
szanék; de túlfeszítené a hallgató (vagy olvasó) figyelmét, s 

végül is inkább gátolná, mint segitené a kommunikáció 

lósulását. - Persze a nyelv jól megoldja ezt a kérdést úgy, 
hogy a teljes elemismétlést gyakran grammatikai visszautalás
sal helyettesíti.^ (5o 67)

Az aktuális mondattagolás kérdésével foglalkoztak a gene
rativ grammatika hazai művelői is, kiöztük Dezső László és Szé
pe György. Megvizsgálták négy különböző tipusu (SOV,SYO,VSO, 
VOS) nyelv mondatainak nyelvi (grammatikai) struktúráját és 

közlési sémáját, s megállapították, hogy a négy nyelvi tipus 

kétféle közlési sémában realizálódik. Ennek alapján a követ
kező megállapitást tették:<tAz a tény, hogy a közlési típusok 

száma fele a nyelvieknek, arra utal, hogy a közlési séma”el- 

vontabb", mint a nyelvi. így a közlési szabályok talán az 

univerzális báziskomponens és a tipológiai szabályok közé 

kerülnének egy generativ nyelvleírásban.^ (52(386)

Egy aktuális tagoláson alapuló, átfogó magyar generativ 

szintaktikai rendszer felállítására elsőként É.KIss Katalin 

tett kísérletet. Bebizonyította, hogy számos magyar szintak
tikai jelenség csak akkor irható le a transzformációs genera
tiv nyelvelmélet keretein belül, ha Brassai Sámuel elveit 

követve a magyar mondatok szintkktikai leírásában nem az

megva-
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alany - állitmány szerkezetet, hanem a topic - comment tago
lást és a fókusz fogalmát vesszük alapul. i. Kiss Katalin 

topicnak tekinti a mondat kezdő szakaszát, amely egy ismert, 

e beszélő és e hallgató memóriájában egyaránt felszinen levő 

fogalmat jelül, commentnek pedig a mondat második részét, 

amely a beszélőnek в topicként kiemelt jelenséggel kapcsola
tos közlendődét, azaz az uj információelemeket tartalmazza.
A comment, sőt az egész mondat legfontosab része, legheng-

fókuez, amely lehet természetes éssúlyosabb eleme az un 

nyomatékos, elhatározása szerint a természetes fókusz nem 

egyértelmű kiterjedésű, nem kiemelten hangsúlyos és nem kontá
rasztiv jelentésű, a nyomatékos fókusz pedig viszonylag egy
értelmű kiterjedésű, kiemelten hangsúlyos, szembeállítást 

implikáld. * .Kies Katalin a magyar mondatokat a következő 

invariáns alapszerkezettel irta les

tők
.: iesjbz in taktikai modellje jól használható a fordítás

kor végrehajtandó grammatikai (főként szórendi) transzfor
mációk tarifásában is.

j) Comment ü fflL -lopic UBZ

1.4. Az aktuális reondettagolást tárgyaló, összegző
jellegű munkák csoportosításé

Az aktuális ííondattagolás elméleti szakirodalma, mint 
azt rövid ismertetésünk is bizonyitotta, igen gazdag. Az 

egyes részproblémákat tárgyaló cikkek mellett jónéhány osz- 

szegzc jellegű munka is megjelent már erről a kérdésről.
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ázeket a munkákat e következőképpen csoportosíthatjuk:
I. összegző шипкик, melyek az aktuális tagolás helyét 

vizsgáljak a nyelvi leíráson belül, pi. I.F, Varául (3),
1,1, ovtimovs (6o), 1.2, Jotyolova (9), K.G, Kruselnyickaja (4), 

0#A* Laptyeva (19), T*1VU bylkolajeva (4), V.Z. Panfilov (26),
fumpjanezkij (3o), 1,1. Eaezpopov , 

lo (39), sten Leni (6o), Michael А,К, iialliday (6o), Elekfi 
László (55) és Kun László (17) munkái.

II. Az aktuális tagolás elméletének történetét, ill. 

e^y-egy irányzatát részletesen bemutató munkák, pl. O.A. Lap
tyeva (19),bu.V. Popov (28), A.L, irUmpjansskl j (31), Jan Fix— 

bas ( о) és huszár Agnes (57) munkái.
Az elméleti szakirodalom gazdagságához képest eddig 

viszonylag kevés olyan munka született, amely konkrét nyel
vi ángyagon veti össze két nyelv aktuális tagolási sajátos* 

sálait. Ide sorolhatók LrA. Csernyabovszkaja (36), V.E. Sev- 

jakova (37j 38) és Klaudy Kinga (58) munkái.

1.5, Az aktuális mondatta, olás mir.t komplex .jelenség
nyelvéazéti értelmezése

M«nt az elméleti áttekintésből is kitűnt, sokféle 

nyelvészeti modell született az aktuális mondattagolás ér
telmezésére, de ezek általában esek egy-e^y aspektusból vizs
gálják a jelenséget. Véleményem szerint akkor járunk a leg
közelebb e bonyolult nyelvi jelenség valódi értelmezéséhez, 

ha három aspektusból közelítjük meg. Eszerint az aktuális 

mondatta olás felosztja e mondatott 1./ témára és rémára,
2./ régi információra és uj információra, 3./ a mondat ele-
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melt kommunikációs súlyúk figyelembevételével fontossági 
sorrendbe szervezi. Vizsgáljuk meg röviden az egyes aspektu
sokat!

1. / A mondat témára és rémára való felosztása azt mutat
ja, hogy az aktuális tagolás az emberi gondolkodás szerkeze
tét tükrözi. (A téma - ráma szerkezet a mondat logikai szer
kezetének megnyilvánulása.) Témának tekintjük azokat az infor
máció* elemeket, amelyekről a beszélő (vagy irő) mond valamit, 

rámának pedig azokat, amelyeket a b.szelő a témáról mond. E 

szerint ez értelmezés szerint téma nemcsak régi információt 

tartalmazó elem lehet, hanem teljesen uj információt nordozó 

elem is. Ebből következően nemcsak azok a mondatok tekinthe
tők aktuálisan tagolható mondatoknak, amelyekben régi infor
máció is találgató, hanem a csak uj információt tartalmazó 

(pl. bekezdés- vagy szövegkezdő) mondatok is. Mondataink több
sége téma - réma felépítésű. A különböző nyelvek különböző 

eszközöket használhatnak fel a téma - réma szerkezet kifeje
zésére, az eddigi kutatások azonban azt bizonyítják, nogy 

lényegében valamennyi nyelv kifejezi ezt a szerkezetet, tehát 

az aktuális mondattagolás univerzális nyelvi sajátságnak te
kinthető. A réma - téma szerkezetű mondotok a téma - réma 

szerkezetüekhez képest kisebbségben vannak. A fő komponen
sek helycseréjével a mondanivaló lényege, a logikum nem vál
tozik, csak a mondat expressziv-stilisztikai hatása lesz más.

2. / A mondat régi és uj információra való felosztása az 

aktuális tagolás szövegépitó funkciójának megnyilvánulása.
Hégi információnak azokat ав elemeket tekinthetjük, amelyek 

ismertek a kontextusoól vagy a közlési szituációból vagy pe-
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dig a beszélő éa a hallgató közös valóságismeretéből. Az uj 
információt vagy a tel;)esen ismeretlen elemek nordoziu k( vagy 

olyan ismert információt tartalmazó elemek, melyeknél a régi 
információhoz való viszonya újnak, ismeretlennek tekinthető, 

t mondatelem ismertségének vagy ismeretlenségének met. na ta
rozásakor a beszélő (vagy Író) szándéka a döntő, amely vég
eredményben meghatározza a régi információ és az uj informá- 

ció elhelyezkedését a mondatban, de a beszélő nern hagyhatja 

figyelmen kivül a hallgató ismereteit sem, A beszélő le«.gyak
rabban a régi inforraáciától az uj információ felé haladva 

épiti fel mondatait. Ezzel xagy mértékben megkönnyíti a mon
dat, ill, a teljes szöveg megértését, hiszen előkészíti a 

hallgatót a tulajdonképpeni mondanivalóra azzal, hogy elóre- 

uocsátja, amit a hallgató feltehetőleg már ismer. Ez в szer
kesztési mód az emoeri megismerési és gondoizodási folyamat 

természetes menetét követi, amely az ismerttől halad az isme
retien felé. Érthető tehát, hogy mondataink többségében elöl 
helyezkedik el a régi információ, Ez a nlggadt, érzelmektől 
mentes közlés felépítésére jellemző, amely tekintetbe veszi 
о hallgató (ill. az olvasó) ismereteit is. Előfordulhat azor- 

ban az is, wogy a beszélő az uj információval kezdi a mondatot. 
Ez általában érzelmeket kifejező vagy értelmi natást elérni 
kívánó mondatokban fordul elő. Ebből levonhatjuk azt a követ
keztetést, hogy a mondatokban a "régi információ - uj i for
máció", ill. az "uj információ - ré* i információ" sorrend 

fontos ismereteket nordoz a beszélő (ill. az Író) érzelmi ál
lapotára vonatkozóan, Így ezt; a sorrendet nem hagyhatjuk fi
gyelmen kivül a forditáe során sem. Erre utal l.Sz. arhudarov
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ie, aki a mondatban található régi és uj információ szerepét 

eieraezve igy ir: "С нашей точки зрения, они должны быть при
числены к значениям прагматическим, поскольку они определяют
ся исключительно отношением самих участников коммуникативного 

акта к описываемой в предложении ситуации.” (2-,По) ^правиль
ная передача "кощушпсативного членения" является необходашш 

условием эквивалентности перевода, вне зависимости от его ви
да (письменный или устный) и от жанрового характера перево
димого материала Л (2,114)

Á csak régi információt hordozó elemek a köziéa szempont
jából jelentéktelen, keveset mondó részek, a szőve*. felépíté
se szempontjából azonoan igen fontos szerepet játszanak, mi
vel ösazöKötik az egyes mondatokat egységes egészet alkotó 

szöveggé. Az egyes szövegeket téma - ráma viszonyaiktól füg
gően típusokba lehet sorolni, uusaár Ágnes véleménye szerint 

talán azt is ki lehetne mutatni, "melyek azok az optimális 

szövegtípusok, amelyek ébren tartják a hallgató, az olvasó 

érdeklődését és maximális ii-formáció megjegyzését teszik le- 

57j58) A kontextushoz való viszony és az aktuális 

mondattagolás alapján a mondatok is osztályozhatók. I.I. Kov- 

tui óva például kontextustól független, paradigmatikai szempont
éi erős mondatokat (парадигматически сильные предложений) 

és kontextustól függő, pai^adigmatikai szempontból gyéBge^Iia"‘
радиияатачеоки слабые* предложения)kUlbribSl!t„t meg. ( 6o,74)

3/ Az aktuális tagolás a mondat elemeit fontossági sor
rendbe szervezi. A mondatban az egyes szavak vagy szókapcso
latok különböző ennyiségü információt hordoznak. A sok és 

lényeges információt hordozó szavak vagy szókapcsolatok na

he tővé . " к
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gyobb valószínűséggel tölthetnek be réme szerepet,mint a 

kevés információt hordozó elemek. J.Firbes az elemek kommuni
kativ dinamizmusának nevezte a szavaknak vagy a szókapcsola
toknak azt a képességét, hogy ráma funkciót tölthetnek be a 

mondatban szemantikai súlyúk, ill. © kontextushoz füaódő kap
csolatuk révén. Firbes Így határozta meg a különböző elemek 

kommunikativ dinamizmusának fokát: "By a degree of CB carried 

by a linguistic element, I mean the extent to wnich the ele
ment contributes towards the development ■:£ communication." (60, 
19) kirbas véleménye szerint ez orosz mondatot a kommunikativ 

dinamizmusok növekvő skálájaként kell értelmezni. A legkisebb 

kommunikativ dinamizmussal rendelkező elem a téma, a legnagyobb 

kommunikativ dinamizmussal rendelkező elem pedig © réma, a 

mondat tartalmi centruma (6o, 21-22).
Az egyes információs elemek fontossága főként a beszélő 

szándékától függ. A mondat aktuális tagolásának e harmadik 

aspektusa tehát azt tükrözi, milyen célt tűz maga elé a beszé
lő, milyen uj, fontos információt akar közölni. A mondat in
formáció tartalmának fontos és kevésbé fontos információra 

való felosztása a beszélőnek a mondatban kifejezett valóság- 

tartalommal szembeni állásio&lelását fejezi ki, e ezt a for
dítónak feltétlenül figyelembe kell vennie, ha valóban adekvát 
fordítást akar készíteni.

Az aktuális mondatxagolás három aspektusa közül a konkrét 

mondatokban más-más aspektus kerülhet előtérbe. Hibát követ
nénk el, ha az egyik vagy a másik aspektust kiemelve értel
meznénk és jellemeznénk az aktuális mondattagolást, mivel igy 

csak hiányos képet tudnánk adni e valóbban komplex nyelvi je

lenségről.
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1*6. Az aktuális mondatta^olás alkotóelemei

1.6.1. A téma és a réma шекпatározása
Az aktuális mondattagolás három aspektusból való megkö

zelítéséből következik, hogy az aktuális mondattagokat is e 

három aspektusból megközelítve kell méghatáróznunk.
Ennek megfelelően a mondat tématagját a következőképpen 

határozhatjuk meg: lémának nevezzük a mondatnak azt в részét, 

amely a közlés tárgyát vagy kiindulópontját tartalmazza. A 

tóma lehet a kontextusból, ill. a közlési szituációból már 

ismert elem (régi információ), de lehet olyan isn?rétién 

elem (uj információ) is, amelyet в beszélő nem tekint a köz
lés lényegének. A téma közlési értéke (kommunikativ dinamiz
musa) kisebb, mint a réma közlési értéke. Meghatározásunkból 
kitűnik, hogy a téma nem azonosítható teljesen az adott, már 

ismert információval. A téma és az adott (régi) információ 

egybeesése csak egy változata a téma kifejezési módjának, 
méghozzá olyan esete, amikor & téma igen élesen elválik a rá
mától.

Kémának nevezzük a mondatnak azt a részét, amelyet a be
szélő a témáról mond, A réma a közlés lényegét, tartalmi cent
rumát tartalmazza, tehát többnyire uj iníonaácié vagy olyan 

régi információ, melynek a témához való Viszonya újnak te
kinthető. Ebben az esetben a téma és a réma közötti viszony 

alkotja az uj információt, a közlés lényegét,A réme közlési 
értéke nagyobb a témáénál.
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1.6,2. A téma éa a rc-юа altagolása

A térne és a réme nemcsak egy szóból vagy szókapcsolatból 
állhat, hanem az esetek többségében több szókapesolatbd áll, 

s további elemekre tagolható. Az altagolást több kutató beve
zette, sőt már Mathesius is különbséget tett a kiindulópont 

(v^chodisko) és a téma között, a különbséget azonban nem mu
tatta ki következetesen. Az egyes kutató: raegközelitően azo
nos módon bontják elemekre a témát, de az egyes elemeknek 

nem mindig azonos elnevezést adnak, Megegyeznek ezonban abban, 
nogy a téma általában két elemre bontnató: egy olyan elemre, 
amely összeköti a mondatot a kontextussal, a beszédszituáció
val, ill, a valósággal és a tulajdonképpeni témára, amely a 

közlés tárgyát tartalmazza. At elsőként említett elemet álta
lában eltérő terminusokkal jelölik. Csak néhány példa az el
nevezésére: L‘aneä és Benes munkáiban: point of tieparture,

, Brassói Sámuelnél:P.Adamecnél:о снова-ситуационная кулиса
igehatárzőval kifejezett incuoativum.

Brassai részletesen is jellemzi ezt a magyar nyelvben 

natározókkal kifejezett elemet. Véleménye szerint "midőn azt 

veszi észre kivételes esetekben az iró, hogy a mondat tartal
ma teljesebb bevezetést, előre készítést igényel, mint a meny
nyit a nominativus - akár saját név - akár névmás alakjában - 

teljesíteni képes, akkor helyezi a feljebbiekoen annyi példá
val ismertetett iegnatárzókat segédekül vagy a nominativus 

elé be. olykor utána. mint a francia vagy helyébe, mint a né
met." (42,342) "A nominativus elébe helyezett igehatárzók a 

halló felfogásában mintegy ©lapot vetnek, tehát fittyel
<9 %& ш
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előre készítők.a halló szellemi működését a szólóéval osz- 

szekapcsol.ják. Az, hogy milyen igehatárzók szolgálhatnak in-
li

choativumul, jellemezheti az illető ny Ivet (42, 341)*
Ludmila ULlírová igy ir erről a jelenségről: "Thematic 

elements can be fürther classified. Utterances often include 

elements which express circumstances of the action, condition, 

time, place, manner etc. end which are thematized only very 

weakly, sometimes even Indistinctly, 

connection of the optional element is in accordance with its 

relatively loose position in linear arrangement of utterance.
It usually stands either at the beginning of the utterance, 

or in the middle, following after thematic and/or transitional 
constituents. Vie propose to consider this kind of constituent 

as a separate category different from the theme, transihon 

and rheme, and call them optional constituents, 

role of the optional constituents is only of secondary impor
tance. Their main function consists in connecting the T - R 

nexus of a given utterance with a wider thematic frame of the 

whole paragraph, chapter or perhaps thematic sphere." (6o, 214) 

Véleményem szerint a témának ezt a határozóval (leggyak
rabban hely- vagy időnatározóval) kifejezett részét a mondat 
aktuális szerkezetében betöltött szerepe alapján bevezető, ill. 

átvezető elemnek kellene nevezni, & közlés tárgyát tartalma
zó elemet pedig valódi témának vagy szükebo értelemben vett 

témának.

The loose contextual• • •

the• • • •

A mondat rámája szintén tagolható, rre már Brasaai Sá
muel is felfigyelt, s a mondatzoraön (mai terminussal rámán) 

belül megkülönböztette az un. jelzőt, amelyet a legfontosabb 

"tudandó"-nak tekintett. Ezt Írje a jelzőről: "A tudandó ha-
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tárzók közül csők e>.v járulhat az ige eleibe mint .jelző, 
a többieknek mind hátul a helye szükséges egészitmény vagy 

egészitmények képében. He az ige értelme nem eléggé 

praegnans, szükséges a jelző a mondatban. A jelzőnek kitű
nőbe szerepe van, mint a - bár szükséges - egészitménynek.

• • •

és ennélfogva пета adhatjuk ezt a szerepet szabadon akár n* 
lyik határzónák. A jelző a tudandőság fogalmának az adott 

körülmények közt lehető legmagasabb fokozása." (42»3oo)
É.Kias Katalin fókusznak nevezi a mondat logikai súly

pontját, s a magyar nyelvre vonatkozóan a következőt álla
pítja meg:"A magyarban mindenképpen a comment első* leghang
súlyosabb elemének van releváns szintaktikai szerepe, akár 

egyeuül hordoz uj információt e monuatoan, akár пей.M(56,269) 

Az ©rósz mondatok aktuális tagolásának .utstói is fel
figyeltek a ráma tárolhatóságára. L.A. Csemyanovszkaja pél

dául rémacsucsnak ( рештичвекий ш) 

паьУоЬо információs súllyal rendelkező elemét. (Dolgozatunk
ban ezt a terminust fogjuk használni.)

A rémacsucs a mondat legfontosabb információját, logikai 
súlypontját tartalmazza. A réraaceucs elhelyezkedése a rómán 

belül nyelvenként változhat. A magyarban a rémacsucs a ráma 

első,leghantsúlyosabb eleme, 
ben e réme (sőt a mondat) legvégén található.

• * •

nevezi a mondat leg-

orosz nyelvben pedig általá-

1.6.3# Á mondat tematikus ás rematikus része 

közti natár

A mondat tematikus és rematikur részt között nem minden
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nyelvben húzható éles határ. Az orosz nyelv aktuális mondat- 

tagolásának kutatói sokáig vitáztak arról, meghuzható-e egyál
talán ez a határ, vagy fokozatos átmenet van a téma és a rá
ma között. A téma és a ráma közötti átmeneti rész megléte 

vezette rá az egyes kutatókat (pl. hptyevát, ovtunovát, Ada- 

mecet ée Firbast) annak felismerésére, hogy az oroez mondat 
"lépcsős, hierarchikus" felépítésű.

.indezek alapján megállapíthatjuk, hogy az oroszban nem 

éles határ van a tematikus és a rematikus rész között, hanem 

fokozatos átmenet. A két szélső pdus, a téma éa a rémscsucs 

azonsán pontosan meghatározható.
A magyar mondatokban ezzel szemben igen sokszor éles ha

tár húzható a tematikus és a rematikus rész közé. Ez a réma- 

csucs elhelyezkedésének következménye. Míg az oroszban a ré- 

macsucs az esetek többségé ben a mondat végén helyezkedik el, 

a magyarban a ráma első elemeként jelenik meg, tehát közvet- 

lenül a tematikus rész’első elemeként, élesen elválasztva a 

témát és a rámát. Nézzünk erre egy egyszerű példát: lati // 

nozzám jött látogatóba. A mondat rémaceucsa (hozzám) élesen 

elválasztja egymástól a tematikus és © rematikus részt.

1.6,4. A tematikus és a remstikus rész elnel.y ez ke
dése a mondatban

A tematikus és a rematikus rész eorrendje kétféle le

het: 1.) elöl van о tematikus réez,e ezt követi a rematikus 

rész 2.) s mondat a rematikus résszel kezdődik s a tematikus
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részzel zárul.

Az elsőként említett sorrend gyakoribb. Be jellemző ae 

Írott nyelvi szövegek többségére, főként a tudományos, érte
kező stilusu szövegekre. A Tematikus rész - tematikus rész 

sorrend a oesséit nyelvijszövegekben gyakoribb, s a szépiro
dalom és a publicisztika érzelmi hatást elérni akaró, ill. 

az élő beszédet reprodukáló szövegeire jellemző. Ennek a sor
rendnek sajátos stilisztikai, főként expreseziv-eraoeionális 

hatása van.

A tematikus és a rematikus rész elhelyezkedése függ: 1,) 

a beszélő vagy az Író szándékától, érzelmi állapotától, 2.) 

a szöveg típusától, stilisztikai sajátosságaitól.
(Dolgozatunkban csak az orosz tudományos szövegekre jel

lemző téma - réme felépítésű mondatokkal foglalkozunk.)

1.6.5* A ta, olaatátié;, mondatok

ak olyan mondatok is, amelynek állományát nem lenet 

tematikus és rematikus részekre osztani, zeket a mondatokat 
e kutatók tagolhatatlan mondatoknak nevezik (oroszul: 

члененные предложения).
"Иерасчленеиные предложения почти всегда содержат новое сооб
щение. Их контекстуальная обусловленность обычно сводится к 

минимощу или же совсем отсутствует. Это тип со слабыми синтаг-

нерас-
1.1. Kovtunova Így jellemzi őket:

матичесними связями JIootoi,^ они составляют сильный член парадигмы."ОЬс, \чЧ-)(кон-А tagolhatatlan mondatok töbosége un. konstatáló mondat 

статирувдее предложение) 

zéséről, valamilyen cselekvés vagy llapot bekövetkezéséről

, amely valaki vagy valami léte-
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tu do bit. fi,* Наступила весна. Идет снег. Звенит звонок. - 

Megjött a tavasz, Esik a dó. Cseng a csengő.
Az ilyen mondatok ..áLlitmánya általában létezést \©gy 

folyamatot kifejező ige. alanya pedig az állitmánynoz sze
mantikailag szorosan kapcsolódó szó. A szoros szemantikai 
kapcsolódás miatt ezekben a mondatokban az alany és ez állít
mány szinte szemantikai egységgé olvad össze, e ez indokolja, 

nogy a nyelvészek egy része (pl. koiotova) nkvázikéttagú” mon
da to-kcnt (квазидвусосташые предложения) jeliem..i őket. az 

orosz és e magyar tagolnatatlan mondatokra egyaránt a kötött 

(áliitmány - alany) szórend a jellemző.
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2* Fordításelemzés

A dolgozat 1.4. - 1.6.5. pontjaiban ismertetett elmé
leti megközelítés alapján aktuális mondattagolás szempontjá
ból elemeztem I.Sz. Kon: bzociologije licsnosztyi (Moszkva, 
1967) c. könyvének második fejezetét (lol - 184. o.). Kajd 

az illető fejezetet összevetettem a magyar fordítás (I*Sz.Eon: 
Az Én a társadalomban, Kossutn könyvkiadó, 1969) megfelelő 

fejezetével (82 -147. o.). A könyvet Rozsnyai Ervin fordí
totta.

Az összevetéssel az volt a célom, hogy választ kapjak 

a következő kérdésekre: 1.) Milyen aktuális tagolási típu
sok fordulnak elő egy orosz tudományos szöveg egyszerű mon
dataiban? 2.) Ili segíti a fordítót a téma és a réma felisme- 

résében? 3.) "ilyen átváltási műveleteket kell elvégeznie 

ahhoz, hogy az orosz mondat aktuális tagolását helyesen ad
ja vissza a magyar fordításban?

Az egyes mondattípusok fordításához szükséges átváltá
si műveletek megállapítása után igyekeztem ezt is megfogal
mazni, mire kell felhívni a figyelmet a fordítás oktatása 

során, s milyen hibákat szoktak elkövetni a kezdő fordítók.

2.1. Az elemzés során alkalmazott .jelölési rendszer
és csopoi-tositás rövid ismertetése

Ahhoz, hogy a fordítás során elvégzendő átváltási mű
veleteket megállapíthassam, célszerűnek látszott az aktuá

lis tagolás szempontjából típusokra osztani az orosz monda-
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tokat. A típusokra osztáshoz P, Adaraec szimbólumait és cso
portosítását nasználtam fel, melyet az orosz szórendről Írott 

könyvében alkalmazott (1, 49-84).

Adamec a mondatokat a következő mondatszintü komponen
sekre bontotta:
1. ) V - ragozott l^ei állítmány
2. ) P - névszói állítmány
3. ) I - főnévi igenév állítmány1 szerepben
4. ) S - alany
5. ) C - az állítmányhoz tartozó tárgyi vagy hat rozói bővítmény
6. ) Q - mii .őség! vagy mennyiségi Jellemző (качественная или ко

личественная характеристика ) 
aódhatározó, ill. fok- és méfttékhatározó

7. ) P - határozó, mely nem az állítmányhoz, hanem az egész
mondathoz tartozik. ( A továbbiakban ezt a aatározót 

ii.J'u. Svedova terminusával dctermibánsnak fogjuk nevezni.)

magyar terminussal:

Mivel a vizsgált anyagot másként nem tudtam leirni, még 

egy jelet alkalmaztam: a nalnozott mondatrészeket alsó index-
Vjr. (Erre ezért volt szükség,szel láttam el, pl. V^, V2 

mert Adamec nem ábrázolt olyan mondatokat, melyekben halmozott
mondatrészek is volta*,)

Az aktuális mondatszerkezet tagjainak jelölésére Adamec
a következő jeleket alkalmazta:

- a sorrendben egym.íe után következő tematikus ele-oC I {b)X 

mek felső indexei
e e t

áj - a rémacsucsot nem tartalmasé ráma felső indexe 

á)1- a remacsues indexe
lia több, szemantikailag íb kapcsolódó mondatrész együtt
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alkotte pl. a témát, akkor Adamoc kerek zárójelet alkalmazott.
1. ( A téma és a ráma tatárát vízszintes vonallal

jelölte. A rómaesucsot is tartalmasé mondatokban a rémacsu- 

csot választotta el visszir.tes vonallal о mondat többi részé
től.

Adamec az aktuális információ jellebe alapján 4 típusba 

sorolta s mondatokat.
1.) Általános informativ mondatok ( обще-информатишые пред
ложения ) , melyek a valóság valamely tényét mint egységes
egészet konstatálják, s egyetlen aspektusát sem emelik ki. Pl.
Тимоша улыбнулся .
Хлопнула дверь.

- Tyimosa elmosolyodott.

- -becsapódott az ajtó.

2.) i észleges informativ mondatok ( частно—шф^штивные пред
ложения ) f melyekben a b széle kiemeli a mondat infonaáció-

tartalm nak valamely aspektusát. Pl# -^бда разразилась В 

конце дня._ Este történt aeg a oaj. 

3.) ltalános verifiKativ mondstok ( юбще- вериРикатигные пред
ложения )t raelyek a közeit információ mint egységes egész 

valósságát vagy valótlanságát hangsúlyozzák. 1, Игорь не погиб,
- Igor nem balt meg.
4.) észleges verifikativ mondatok í частно-верификативнне пред- 

ложения ) , melyek nem az e ész információtartalomnak, ha
nem csax e^y aspektusának valósságát vagy valótlanságát eme
lik ki. Pl. Не одни злые люди ночью гуляют.
е berek sétálgatnak éjjel.

- 1-emcsak roaaz

2.2. A vizsgált orosz tudományos szöveg részletben elő

forduló egyszerű rondátok aktuális-szinténtikal

típusai és i:,a;-var fordításuk
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int már említetten, az aktuális-aaintaktikai tipusck 

felírásában as Ada; :ec által használt jelöléseket alkalmaztam. 
I ivei as orosz tudományos szövegekben előforduld mondatokra 

a téma - réme sorrend © jellemző, igy én is csak az ilyen 

sorrendű mondatok fordításával foglalkoztam. Az egyes mondat- 

tipusok esetében először a szi taktikai szerkezetet tüntettem 

fel, majd az aktuális tagolás típusút, zt követóleg orosz 

nyelvű példákat noztam az adott aktuális-szintaktikai szerke
zetre. inden orosz mondat után feltüntette a magyer fordí
tást, a a mondatok végén zárójelben jelöltem, hányaóik olda
lon tál-Inatő meg a mondat az orosz, ill. a magyar szövegben. 
Végül megpróbáltam néhány következtetést levonni arra vonat
kozóan, milyen átváltásokat kell я for-iiának elvégeznél, ah- 

hoz, hogy az adott nondettipue aktuális tagolását helyesen 

adja vissza magyar nyelven, s igyekeztem megfogjtbmaani, г ire 

kell a fordítást oktató tanárnak feinÍvnia a hallgatók fi
gyelmét.

A vizsgált szövegrészletben a következő mondattípusokat
találtam:

1.) S - V, ill. S - P szerkezetű mondatok, melyek lehetnek 

a) S^~— V“ ill. S'*- Pwaktuális tagolású általános i formativ 

mondatok.

Чюш вскоре умерла. (124)
Amala rövidesen meghalt, (loo)

мальчик, играющий в трубочиста,
•gy káraéyn^seprót játszó isfiu felki ÚLt:

(136)восклицает: • • •

(Но)

-’вольные истории этого рода гораздо трагичнее* (124)
A valóban megesett történetek jóval tragikusabbak. (loo)

• • e
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Значение этого разрыва очень велико, (148)
Ее 8 szakadás igen fontos mozzenat. (12o) (E szakadás jelen
tősége igen nagy.)+

Ezeknek a mondatoknak a lefordítása nem jelent problé
mát, mivel a téma és a réma felismerése az orosz mo dótokban 

Igen egyszerű: az alanyi szerkezet a téma, az állitmányi pe
dig a réma. Az aktuális mondattagok felismerését gyakran az 

is megkönnyíti, uogy az orosz mondatokban (főként az S - P 

szerkezetű mond:tokban) a téma és a réma határát gondolatjel 
jelöli. L,:

Этот максимализм - нормальное и плодотворное явление. (143)
z a техimáiizmus normális és termékeny jelenség. (143)

Сексуальная жизнь человека - чрезвычайно сложная и тонкая 

область. (I4G)
Az ember nemi élete bonyolult és kényes terület. (118)

A téma felismerését sej. itn.eti, hogy a tematikus főnevet 
utató névmás előzi meg vagy követi, melyet magyarra fordít

hatunk! a) mutató névmás és főnév kapcsolatával
Системы эти весьма различны, (III)

Ezek a rendszerek egészen különbözők, (9o) 

b) Határozott névelős főnévvel 
Разграничение это правомерно. (134)

Az elhatárolás jo< os. (123)
A réme felismerését megkönnyítiétik az orosz mondatban

léhány mordat esetében Rozsnyai Ervin fordítása után zárójel
ben közöljük saját fordításunkat is, 

az eredeti oro: z mondathoz.
amely jobban ragy^ekta^í/>

%
mm
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szereplő un, nyomós!tó szavak (уСШШТеЛШО - ЩДОШТелыше 

слот) ist
Sro сознательные связи с шром года паяажирашоя. (169) 

Tudatos каре olatal а világg al még csak alakulóban vannak. (lüG) 

Lo DiiOiJOCKOe отношение к щру еще гооьш субъе.тышс. (169)
A fiatalok azonban aég meglehetősen szubjektív módon viszo
nyulnak a világhoz, (136)

Az 3 •* V10 aktuál o-szintaktikai szerkez itft mondatok for
dításakor szórendi átalakítást nem kell végezni* a magyarban is 

az alany i szerkezet a téma és oz állítmány! az rkezet a réma* 

Egyetlen szórend! szabályt kell pontoson betartani. La ige- 

kötőa ige az állítmány, azaz a réma, akkor az igekötőnek az 

ige előtt kell állnia, különben megváltozik a mondat aktuális 

tagolása, s az állítmány vészit kommunikativ súlyából* V*ö#
Kati(megjött. (Kati jött meg.

b S^- V^ill. 3^- P*" aktuális tagolású általános veri- 

fikativ mondatok
Еальиая зрелость еще ne наступает. (145)

De társadalmi érettségről még nem beszélhetünk, (llü)
Такой вопрос просто не возникает. (166)

Но ш

Az efféle kérdés egyszerűen szóba som kerül. (135) 

Однако степень этой тершшети но сдааанова, (161)
(123)De a türelem fokozatai nem eg, formák.

Ezeknek a mondatoknak a for itúsára ugyanaz vonatkozik, 

mint az S^-VÍ ill. S04*- P'3 általános informativ mondatok fordí
tására, a.nyi különbséggel, hogy itt a tagadás renatlzálő sze
repe használható fel segítségül az aktuális mondattagok felio- 

merésóbon.
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2.) V - 3, ill. P - S szerkezetű mondatok, melyei lehetnek 

a) (V+S)w aktnál!* tagolású általános informativ mondatok 

Расширяются мировоззренческие горизонты личности. (161)
Kibővülnek a személyiség világszemlélet! horizontjai is. (13o) 

Прежде всего, растет процент работающих женщин. (130)
llcször ia, növeKsziK a dolgozd nők százalékaránya. (lo4) 

Меняются художественные вкусы, моды, обычаи. (117)
Változik о divat, az esztétikai iziéa, változnak a szokások. (95)
(Változnak a stílusok, a divatok, a szokások.)
Имеется три возрастных степени:
Van három életkori fokozat:

Ilyen mondatok viszonylag gyakran fordulnak elő orosz 

szövegekben, s általában tagolhatatlan mondatokként jellem
zik őket. Mivel rendszerint a valóság valamely tényét konsta
tálj, ic, 8 oenr.Uk szereplő ítfgcie általában a létezést jelentő 

igék csoportjához taz’tozik. Gyakran szoros szemantikai kapcso
lat van e főnév és az ige között, E szoros szemantikai kapcso
lat is kedvez annak, hogy á két szintaktikai elem egyetlen 

aktuális mondattaggá olvadhasson össze. Az ilyen mondatok szó
rendje mind az orosz, mind a magyar nyelvben állítmány - alany, 

igy fordításuk nem igényel szórendi átalakítást.

au)t « •

(So)• • •

о) V - 8 aktuális tagolású részleges informativ, ill. 

részleges verifiketiv mondatok
Erre az aktuális-auintáctikai típusra szövegemben nem ta

láltam példát, s ezzel is igazolva látom P. Adamec megállapí
tását, misserint ezek a mondatok ritkán fordulnak elő orosz 

szövet.,ekben. A íorúitáa szempontjábd azonban érdemes velük kü-
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lon foglalkozni, mivel a 2/a típussal ellentétben forcitásu 

szórendi transzformációt lénnyel, <zek 8 mo da tok valam/ely 

ismert tényt pontosabbá tesznek azzal, hogy megnevezik az alanyt. 

Az igei állitra ny általában adott, már ismert információt 

hordoz, s a mondat inj ornációs súlypontja az alany. Az alany 

szerepét ezekben a mondatokban általiban tulajdonnév, névmás 

vagy névmás és főnév kapcsolata tölti be. Pl*j Пришел Петр.
Péter jött meg. Gyakran találnatunk a réma előtt nyomósitó 

szót vagy részleges tagadást, melyek mintegy elválasztják a 

tematikus és a rematikue részt, s hangsúlyozzák az alany ró- 

macsucB szerepét: 5швЛ Ke OH. í e 5 ment el.
Mivel ezekben e mondatokban a rémaesucs szerepét az alany 

t^lti be, az állitmány elé kell helyezni a magyar mondatban.
ha igekötős ige, fordított szórendben (ige*Az állitmány pedi 

igekötő) követi az alanyé.
о »

3.) S - V - C szerkezetű mondatok, melyek lenetnek 

a) S^- (V+C)10 aktuális tagolású általános informativ mondatok 

Психолог Прадо отобрал 25 мальчиков от 8 до 11 лет и 25 под
ростков от 14 до 17 лет. (143)
Prado kiválasztott 25 nyolc és tizenegy év közötti fiút, vala
mint ugyancsak 25 tizennégy és tizenhét év közötti serdülőt.

Зрелая сексуальность предполагает зрелость социально - психо
логическую. (159)

Az érett szexualitás feltételezi a társadalomlélektani érettsé

get. (129)
известный фрахшу зскш демограф пяьЗред Сош приводит следую
щие данные. (118)

Alfred áauvy, neves francia demográfus a következő adatokat közli.

(96)
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иамосознание и жизненные цела молодежи четно отражают идео
логию и ценностные ориентации окружающего общества. (162)

Az ifjúéig öntudata és életcéljai a környező társadalom ideo
lógiáját és értékorientációit tükrözi 
(Az ifjúság öntudata és életcéljai pontosan tükrözik a kör
nyező társadalom ideológiáját és értékorientáció it.)

Ezekben a mondatokban az állítmány és a hozzá tartozó 

bővítmény együtt alkotja a réraát. A rámán belül kommuniká
ciós szempontból egyensúly áll fenn, Így a rámán belüli szó
rendet az illető ny Ív szókapcsolataira vonatkozó grammatikai 
szabályom határozzák mag. Az oroszban (mint S - V - 0 tipusu 

nyelvben) a bővítmény rendszerint az ige után áll, a magyar
ban (mint S - С - V tipusu nyelvben) pedig rendszerint előt
te, de állhat az ige után íb. A fordítónak arra kell ügy Inie, 

hogy ne tegye a bővítményt feleslegesen nyomatókossá a ma
gyar mondatban, zzel ugyanis meghamisítaná az eredeti mondat 
aktuális tagolását , s az S’4"- (V+C)10 aktuális tagolású mondat

• »g И*helyett (S^f) - Cvartuáiia tagolású mo datot fordítana le.
V^ö, ati bement a szobi ba. .ati e szobába ment be.

(131)e

b)(8+?t- G^ektuáliz tagolású részleges informativ és 

részleges verifikativ mondatok 

ДД/.еад наделяет три главные стадии в этом процессе: 
bead е folyamat három fő szakaszát különbözteti meg:
(Mead e folyamatDan három fő szaksszt különít el:. .)

Статистическое среднее складывается из суммы шожества от
клонений. (147)
A statisztikai átlag az eltérések sokaságának összegéből ole-

(iou)

(lo4)
• ее

e • e
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lakul ki. (119)
Субъективно возрастные различия наиболее ярко выявляются в ти
пе временной перспективы. (162-183)
Az életkori különbségek szubjektív értelemben az időperspek
tíva típusában nyilvánulnék meg a legvilágosabban. (146)

Ezekben a mondatokban az ige bővítménye szerepel réma- 

csucsként, s mivel a magyarban a rémacsucs az ige előtt 11» 

a fordítás szórendi átalakítást követeli az orosz mondat végén 

tál libató rémacsucs a magyarban ©z ige elé kerül, amely ha 

igekötós ige, fordított szórendben áll.
?3int látjuk* e 3/e ée a 3/b tipusu mondatok szintaktikai 

tagolása megegyezik, így a fordító, a korábbi tipusoknoz na- 

aonlóan eb en a típusban eea támaszkodhat csupán a szintakti
kai szerkezetre, в csak a kontextusból és az egyes aktuális 

mondattagok információs súlyából kiindulva tudja megállapíta
ni az aktu lis mondatszerkezetet. A mondatok értelmezésében 

segítséget nyújthat, hogy a 3/b típus esetében ez ige infor
mációs súlya általában nem nagy (hordozhat csak régi informá
ciót) s az ige ée a bővítmény között általában nincs meg az 

a szoros szemantikai kapcsolat, amely kedvezhet egy aktuális 

mondattaggá való összeolvadásuknak. A rémacsucsként szereplő 

bővítményt gyakran megelőzik nyooositó szavak vagy kifejezé
sek, pi.H, даже, именно, превде всего.
uНеопределенность возрастных гравий; отражается и в языке. (108) 

Az életkori natárok elmosódóttságát a nyelv is tükrözi. (88) 

(Az életkori határok elmosődottsága a nyelvben is tükröződik.) 

По сама эта преемственность реализуется именно через многооб
разие и различия. (II7)
Ceaküogy maga ez a folytonosság éppen © sokféleségen, a kü
lönbségeken keresztül valósul meg. (95)
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Itt kell kitérnünk cg; fontom magyar szór ndi szabály
ra, moly szerint az összefoglaló vagy nagyitó értelmű к feje
sések, valamint az is-sel nyomósitott kifejezések után az 

igekötős ige egyenes szórendben áll. Ha tehát a rémacsuosot 
ilyen kifejezés alkotja, ezt a szabályt feltétlenül figyelem
be kell vennie a forditónak. Г1,;

^то видно дало из законодательства. (107)
Ez a törvényhozásból is kitűnik.(87) (Ez még a törvényhozás

ból is kitűnik.)

4. S - С - V szintaktikai szerkezetű mondatok, melyek lehetnek 

a S^C^- V^aktuális tagolású általános informativ mondatok

Erre a típusra egyetlen példát sem találtam, mivel 
Adamec ezerint is csak kis gyakorisággal foraui elő. Helyet
te inkább az S - 4 - C tipuat használják, amely jobban megfe
lel az orosz nyelv szintaktikai szer л esetének, j-.z Vw

tipus akkor fordul elő viszonylag gyskra'ooar, ha a bővít
ményt névmással fejezzük ki. idamec s *íö vetkező példák 

említi* Автор статью сократил, a szerző 8 cikket lerövidí
tette. Ahogy fordításunkból is kitűnik, a magyar mondatban 

maradhat változatlan az S - 8 - V szórend, в ekkor a mondat 
végén álló állítmány bizonygató jelentésárnyaletot kép, e erő- 

sn Hangsúlyos. Az orosz iao .hatok e típusa lefordítható S - V -C 

magyar szórendü rondátokkal is (pl. A szerző lerövidítette 

a cikket), z a szórendi változat gyakoribbnak tekinthető, 

hiányaik azon an oelcle a bizonygató, nyomdaitó jelentés.
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Ъ) S^C'3- V^aktuális tagolású általános 

datok, melyekben esa.*. megerősítjük vagy tagadjuk. eby korábban 

említett cselekvés vagy történés valódiságét, izekben a mon
datokban tehát 82 igei ilitmány állító vagy tagadó modellt«- 

ea hordozza az i formációt. Ismét csak Adamee példáit tud
juk idézni:

Отец газету читал. - Отец газону но чатил.
Apa az újságot olvasta. - Apa az újságot пеш olvasta.

Az ilyen mondatok fordítására ugyanaz vonatkozik, mint 
az a) tipus mondatainak fordítására: meg tartust,, uk az orosz 

mondat szórendjét, e ekkor a magyarban is bizonygató, nyoma
tékos -llitást kifejező monditot kepunk. na az állítmányt a 

fordításban az alany után helyezzük el (pl. Apa nam olvasta 

az tijsábot.), g mondat már nem fejez ki bizonygatáet* nyoma
tékos állitáat.

verifikativ non-

5.) C - V — S azlntektlkal szerkezetű mondatok, melyek 

az orosz tudományos szövegekben leggyakrabban (C+V)^- S^ak- 

tuális tagolású részleges Informativ és részleges verifikativ 

mondatokként valósulnak

ajq вторю;« за ердаиш ipja^ охршшкв шшш wm&si&um 

1шшти (Xoi.)
Másodszor, az átlagszámok fontos minőségi különbségeket ta

karnak. (124)

11 jic« <дааао«шт9рссует но щцнно-биолошчесааа« а сощалшо- 

EoimaonnociiiS сторона доза. (147)
Bennünket asonoan nem a kérdés oxvosi-biológiai, hanem tár

sadalomlélektani oldala ércekéi. (12o) (Bennünket azonban a

I
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kérdésnek nem az orvosi-biológiai, nemen a társauelEíi-lélek- 

tani oldala érdekel.)

'Яео цршраеао aoicasaa адо H«iá# иечшов. U3ü)
Eat már Szeceenov nagyszerűen kimutatta. (I08)

.ízekben э mondatokban az alany horuozza a legfontosabb 

információt, az a rémacsucs. Az alany számára ez nem a leg
gyakoribb szerep, ezért általában vagy jelzővel bóvitett, te
hát megnövelt információtartalmú főnév szerepel rémacsucsként 
(1. az első példamondatot, bár itt a magyar fordításban az 

orosz szenvedő mond t alanyából tárgy lett), va^y olyan főnév, 
melyet rémae ucsot jelölő részleges tagadás, ill. nyomásitő 

szó előz meg (1. második és harmadik példamondat). Az alany 

külön aktuális mondattagként való megjelenését lehetővé teszi 
82 is, hogy az ige és a bővítmény közötti szemantikai kapcso
lat igen szoros, a igy egy aktuális mondattaggá olvadnak ösz- 

3ze. A bővítmény ismert információt uordoz, a ezért gyakran 

névmással fejezik ki.(l. a narraadik páldamondatben). Az ere- 

d ti orosz mondatban névmással kifejezett téma helyett e for
dító megismételne ti az előző mondatokban is szereplő témát, 
mint azt alábbi példánkban is tette:

1) 1Ш2. Epsaows Д!;СШрйЗЗ!0 ШгШЕФВОШЮ© ОТрШВОЕШв íi муШ- 

отвонноето в сгшз. С1Ш)
Az idézetek a bátorság és erő hamisan felfogott esz senyét 

tükrözik. (144) (Az Idézetekben a bátorság és az erő hamisan 

felfogott esz léje tükröződik.
Kezdő fordítók figyelmét érueraes felnivni a következőre: 

ha a fordító az ismétlődő témára állandóan esek névmással utal 
vissza, a szöveg monotonná válik, e az olvasó könnyen elve

szítheti a fonalat. Tanácsos tehát időnként névmás! vissza-
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utalás helyett kifejtve me*ismételni a témát.

o.) S - V - C szili taktikai szerkezetű mondatok, melyek
lehetnek
a) S'4- V*°- aktuális tagolású mondatok
И общество црэдшавт эту автсиоьш. (115)
A társadalom peak elieeri ezt az autonómiát. (93)

E mondatti us ércekeseége, nogy az eddigi mondattipusok- 

tól eltérően a rémacsucs nem a mondat vétőn, nanom a mondat 
közepén Helyezkedik el. zt azzal magyaráznatjük, hogy az orosz 

állítmány számára szil.taktikailag szokatlan a mondat végi po
zíció , ezért ennek elkerül-sere megszokott nelyét foglalja 

el a mondat lineáris felépítésében: a bővítmény előtti nelyet.
E mondattipus aktuális tagolása a rémacsucs szokatlan elhelyez- 

kecése ellenére sem félreértnető, mivel a mondat vétén álló 

bviuatny rendszerint már ismert információt hordozó, alacsony 

komriui ikációo súlyú elem, Így nem fogható fel rémacsucsként, 
int © 4, pontban ami it ettük, az S“4 - C^ektuálie-szintakti-

kei szerkezet az S4Ö^» V10’ szerkezet semlegesebb és gyakrabban
használt változata. • ordítása szór- női át lakit 1st nem fényei: 

az orosz mo dat szórendje a magyarban változatlan marad, s az 

állitmány egyenes szórendben áll.
b) Az S-V-C^aktuális tagolású általános veriíikativ mondatok
ban rendszerint tagadott állitmány szerepel, pl.^ Hö грр9гт

- i еш adta;; le az iratokat, Forditáauk Ugyanúgy tör
ténik, mint © ó/a tipusu mondatok fordítása*

иушиш#

7,)s-V-c-C aain taktikai szerkezetű sandátok» melyek
■1 2*

leheti« ek
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c^*- U)a) S - (V^Űji-£) aktuális tagolású .. . iános informativ

mondatok
Дадшшшв и сашсошшо старика зашспт от ого ооццадшой 

родв, штердалшой обошсясшоети, общсствовдах ЗзшздШ 

и ад* (ХОЗ)
Az öregek helyzete és öntudata függ társadalmi szerepüktől, 

anyagi ellátottságuktól, társadalmi funkcióiktól stb. (84)
.-цроошес aa база ^рискшшотш шрашшо© сознание оторшло 

л<хжут шбовв от о© дсш^ошишоютаокой ошош* (1->о)
A kereszténységre épülő erkölcsi tudat elszakította a nemi 
szerelmet pszienofiziológiei alapjától. (1257
Сддаако müfr&íí дотолышк еще не уътт отдели» сгш днчндо 

аапвсж от драдмотннж д жшш цриэваков* (135)
Le a kiscsoportos óvódás még nem tudja megkülönböztetni saját 

tulajdonságait a tárgyi és külső jegyektől, (lot)
Az ilyen tipusu mondatokban nincsen réraacsues, mivel a 

gazdag információtartalmú ige és bővítményei együtt alkotják 

a mondat rematlkus részét. A fordítás nem kíván szórendi áta
lakítást »mivel az erős szemantikai töltésű igét a magyarban is 

követik bővítményei. A fordítónak csak arra kell ügyelnie, hogy 

a magyar állítmány az ilyen tipuau mondatokban egyenes szőrerdü.

b) (S*?+CyL- Cwaktuilis tagolású részleges informativ és
részleges verifikativ mondatok

ДЕстагаеско© общество гшш прсдоотошть иожтш доста
точно шяроресшую и богатую деятсуашсаь* (ILI)
A szocialista társadalom érdekes és gazda*. tevékenységi körö
ket kínál az ifjúságnak. (98)

0
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оюш зрассшаршш* йезиь с sorai зре-пия слоившегося у него 

обществешснцолитЕчеа^ого н щжшстгошюго идеала* (17«)

Az ifjú kialakulófélben levő társadalmi-polltikéi és erkölcsi 
eszményképe szemszögéből szemléli az életet, (139)
колоша ШЕбФ объекпшо с^шть о себе только но. результатам 

своей деятельности* (XCU)
Az ember csak tevékenységének eredményei alapján itclneti meg 

tárgyilagosan önmagát. (136)
Ezekben a mondatokoan az it ét több, információs szempont

ból nem azonos fontosságú bővítmény követi, igy a fordítónak 

el kell döntenie, bogy melyiket nozza be a magyar mondat állít
mánya elé rémacsucsként. Példamondatsinkban a rnáeodi bővítmény 

nagyobb információs súlyát a mondatvégi pozíción kivül jelzős 

szerkezet, ill. nyomós!tó szó is növeli, igy a magyarban ez a 

bővítmény került réma^csucsként e foresitott szórendü igei állít
mány elé. A másik bővítményt a fordító az állitmány után helyez
te el. A fordítást oktató tanárnak fel kell hívnia a leendő 

fóréitók figyelmét arra, hogy helytelenül járnak el, ha az ösz- 

szea igei bővítményt mechanikusan, információs súlyúk mérlege
lése nélkül az állítmány elé nelyezik, mivel éby az oxvasó csak 

a mondat legvégén, több bővítmény után jut el az állítmányhoz, s 

jóval nehezedben érti meg a mondatot« mintha előbb kapna tám
pontot.

О.) Сp- Ь - V - szintaktikai szerkezetű mondatok, me
lyek в orosz tudoraáryoe szövegekben általában C^S+V)^- 0й* 
részleges informativ vagy részleges verifikativ mondatokként 

fordulnak elő.
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1азушвтоя, hoo ото он додает но один. Uu>)
indezt természetesen nem egymaga végzi. (134)

дшшее всего ото прошютв тзеюо в родительских чувствах*
и-*!)

. indez a legteljesebben épper* a szülői érzelmekben nyilvánul 
meg. (1оЗ)
vTH груши моаао сравнивать до трои глашш показателям* (Ш)

Ezeket a csoportokat három fő mutató alapján nasonlithatjuk 

össze. (9o)
Bsekben a mond tokban о 04 oőveitmény és 02 alany temati

kus jellegét a mondatkezdő pozíción kívül névmás! visszauta
lás is biztosítja. A C„ bővítmény ismert információt hordoe, 
a C^ocvit:-ény pedig ms^ss információtertolmu, e< etleg remeti- 

záld eszközök el is kiemelt kifejezés, melyet a magyarban ré- 

macsucsként kell a fordított szórendü ige elé tenni.

9.) - C^- V - S szintaktikai szerkezetű mondatok, me
lyen leggyakrabban (CÁ+ С^+ V)'*'- S ^aktuális tagolású rész

leges informativ mondatokként jelentkeznek.
( J+ Os V f~- (t sj*változatban:
*то ранее (до шжзш щхщ<тк.дешш) довзро&жше, приобщение 

к взрослой шаш в дервобшгшж обществах отшчшт s шошо 

д^угне вссдс^оштода п шОлццитоло* (iOu)
/ primitiv társadalmak so* más kutatója és megfigyelője is 

tapasztalta ezt 0 mi fog; Imáink szerint koreérett alkalmaz
kodást 0 felnőttek életéhez. (86)



-49-

сети os,у riJcL^pg - ощуадп« часто задолго до еш шзь$г- 

кагая и согерлсшо вевашевмо ст ого лпчхшх екловвооагев п 

сишазвй» (164)
ázülei választottak. neki cet у asszonyt, gyakran már jóval aze
lőtt, nogy férfiv érett volna, és teljesen függetlenül sze
gélyes nejlámáitól, vonzalmaitól. (133)

Az ilyen tipusu mondatok lefordítása jelentős szórendi 
átalakítást igényel. Egyrészt a magyarban az állítmány elé 

kell nozni a rémecsúcsként szereplő ©lányt, másrészt pedig 

e két tematikus bővítményt leüetcleg a fordított szórendü 

állítmány után keli elhelyezni, -llenkező esetben az állít
mány 0 mondat legvégére kerül, о ez nagyon megnehezíti a meg
értést. (+ zt a mi fo; ^mali it szerint koraérett aljtkelmazko- 

áást a felnőttek életéhez a primitiv társadalmak sok más ku
tatója i3 tapasztalta.)

io.) ltalános informativ mondatok, melyekben e bevezető 

rész szerepében determináns (h) jelenik meg, azaz olyan bővít
mény (legtöbbször hely- vagy időhatározó), amely nem az igei 
álliémánynoz, nanem az egész mondatnoz kapcsolódik, 

a) aktuális tagolású mondatok

этой области шогое еще ne neno. (luú)
zen в téren még soi^minaex. homályban van. (128)

l so!.oe дршя úpENm&i возраст эашзво повысился* (I4a)
Az újkorban jócskán emelkedett a házasulok életkor®. (12o)

Сегодця задачи по руководству хозяйстюм и отравой в делал 

:о усяоивжяш>* (1; о)^резш
A gazdasági és állami vezetés mai feladatai jóval bonyolul-
tab ak. (97) (Ma a gazdasági és állami vezetés feladatai jó-
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kJ- Cl •)
Одваво в зздодцов культурной ^ # начиная с хрисшавотт, 

любовь ш qjaKc по просто раааэчаштоя, до в лрояишостав:л^ 

Ofl друг Другу* (134)

>т 8 nyugati kulturális hagyomány a kereszténységtel kezdve 

nemesek elhatárolta e szerelmet és a nemiséget, nanem egyene
sen szembe; Ilitóttá okét egymással. (125)

o) - oC- (TeS)40 aktuális tagolású mondatok
ддсоь наглядно аршшштоа poсг сашстоятодьшияш j 

шдш&о ого ^.oßLGüSLzm хрущ, (loo)
Itt széniéleteeen megmutatkozik e gyerek önállóságénak növe

kedése és vonatkozási csoportjainak változása, (llo)
С оаацермнваш acp&joco ошха долевого созревания еашшштоя

щаотш уошюшая деятельность щитовидно!; 
полозы, сшшаатоя гшбудшкоста, человек шчшаог дучш хзла- 

ДО^Ь CGÖOÍÍ, (146)

да иКсТ»Т*1*

дроцооо роста, щ>

_népi ■.-•rés, első ananászának oele„,eizóáésével lelassul a növe
kedés folyamata, megszűnik a tokozott pajzsmirigy süködée, 
csonkén z ingerlékenység, nő az önuralom képessége. (118)

иоцдш аошшзш бшш и свои рошзщшнеры, л свои роаыццо* 

пери* (116)
ináén nemzedéknek megvoltak a maga forradalmira! és reakció

sai. (94)

.даииаюи зшвбеыа иашагои а шяий зид дкяахдрооац - 

шето щр:ы доотшенио шшидаде учеба* (136)
lőször is» t ianul tev .en, sédének alapformája. a játékot 

fokozatosan felváltja a tanulás. (Ill)
c) ( +C)^ aktuális tagolású mo ciatok

Сначала робевше пшюерещетвшшо реагирует аа каэдоо шешое
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Хтдргшшше* (133)
Eleinte közvetlenül reagál minden külső ingerre* (lo8)

Через правила штры9 шачааа ак&дадо, а загсы более шрадо» 

лсядию, робеаой лосжсзсьшо у<
ИШ норш И ОЦШШ* (13G)
A kezuetben rejtett, később eg;,re jobban meghatározott játék
szabályok révén e gyermek fokozatosan elsajátít bizonyos tár
sadalmi normákat és értékeléseket, (llo)

io шр© равииЕЯ лшносга робошш шелнее роатдроваше его 

поведшая то больше устуиаог ыосто шуфрввншфф (140)

ао? ещредолшшш сшрадь-51®

Anogy в gyermek személyisége kifejlődik, úgy váltja fel a vi
selkedés külső szabályozását a belső. (113)

Mint a példákból látjuk, a determináns korábban már vizs
gált nondattipusokhoz kapcsolódik, s nem módositja aktuális 

tagolásukat, I zárt e monaattlpusok rematikus részének fordítá
sára ugyanaz vonatkozik, mint e determináns nélküli mond tok 

fordítására. A tematikus rész fordításával kapcsolatban szon
dán érdemes néhány dologra felfigyelnünk. A fordító a mondat
kezdő determinánst általában aeguagyja határozónak, mivel a 

magyar mondatokra is jellemző a mondatkezdő határozóval kife
jezett bevezető vagy átvezető rész (1. első és második példa
mondat). Előfordulnak azonban olyan esetek is, amikor a fordí
tó más mondatrésszel fordítja a determinánst, A fordítás tör
ténhet alannyal (1. a/4. példaraordat). Ez főként szenvedő mon

datok fordításakor szokott előfordulni, özismert tény, hoty
a szenvedő mondat,az orosz tudományos szövegekben Igen so 

elyeknek fordításakor в foreitőк italában alanyt próbálnak 

találni 8 magyar mondat számára. Ennek egyik jó lehetősége
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s determináns alannyal való foruitása. Gondoljunk csak ilyen

egyszerű példára: h CfSQSbQ ну0ЛШ<ушч»1 ОЛЩующе даяше:... 

A cikk е következő adatokat közli: A determinánst fordíthat
juk jelzővel is (1. a/3, példa). Kivel a deter ii.áns tematikus 

elemként szerepel, e forditó akár el is hagyhatja (1. b/4.

• • •

p31„emondat), lefordulhat azonban az ia, hogy a fordító 

mellén mondat tál fejti ki a determinánst (1. c/3. példamondat).
ezdő for itók gyakran megriadnak ezektől & lehetőségektől, 

ezért ér er.es külön felhívni a figyelőket arra, ,.ogy nem sza
bad szolgaian ragaszkodni a mondatrészekhez, azok között is 

végesbe tnek tváltást.

II*) Determináns mint nem mondatkezdő tematikus elem 

r',cDíi- aktuális tagolású mondatoka) ill.

*ъ0в4дщ& дошаашш щи шатштт - вщ 

лоо глубоких.
© другая» бо-

прочий. (119)*1ШХ щ
A nemzedékek konfliktusa a kapitalizmus idején más, mélyebb
társadalmi ellex.trrondásokat fejez ki. (96)

b) (V+CУ° aktu .-lie tagolású mondatok

тот. во шош отношениях ут является ядоовш» (IGQ)
Az ifjú sok tekintetben m r felnőttnek ez mit. (129)

исишTSLQ докаддаия в своей досяедаш значении авдадтируо» 

изглшепие обычаев, нравов, яошдошш. (110)
nemzedék fo ólma е ben az Utóbbi értelemben kiemeli a szotiá- 

sok^í, az erkölcs, a vial.edés egváltosánót* (9o)

I.I.Kovtunova megállapítása szerint az orosz mondat te-
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matikus részén belül 8 szórend szabad, de az alany és s de

termináns sorrendje bizonyos árnyalatnyi különbséget mégis 

kifejez. A determináns előtt álló, mondatkezdő alany hangsú
lyos (8,123).

E mondattipus tematikus részén belül tehát az alany a 

fo tosabb elem, kommunikativ súlya azonoan Így is jóval Ki
sebb 8 rematikus részt alkotó mondatrészek krramu ikstiv 

lyánál•
su-

ivel a magyar monuat tematikus részén bej.ül szin
ten szabad a szórend, a fordító megtarthatja az orosz топdot
tematikus részének sorrendjét, .era kell szórendi átalakítást 

végeznie. A rerastikus rész for itasát u, yanugy kell végeznie, 

nt a determináns i élküll mondatok fóréit sat.

12.) A determináns r.int rémén belül elhelyezkedő terati- 

.us elem: S^- (Vtl+C^Qk: úlis tagolású u*^-ctcX?l

UaessE^jmoise тпицш грушш но играли тш оадосгоятааь-' 
mű рола* (114)

A különleges if jusági csoportok пега játszottak önálló sze

repet. (92)

цщш авторы зашолжэт ojm тхой от 14 до £ö лот, щта$ - 

от 17 до £5 лот. (109)
íémelyik szerző а 14-25 éves korosztályra alkalmazza, má
sok a 17-25 éveseket „elölik eszel a terminussal. (88)

A tematikus determináns a rém In belül is elhelyezned- 

net, ez a pozíció azonban elég ritka, s főként hely- vagy idő
határozószóval kifejezett determinánsokra jellemző. |vel 
ezeknek a determinánsoknak infor ációtartalma kicsi, Így a
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a fordító el is hsgyhrtja őket* Az eretek többségében el la 

maradnak a magyar mondatból» melynek tartalma a legtöbb eset
ben a visszautaló jelentésű determináns nélkül is teijee.

13*) A determináns mint a mondat rémacsucsa 

a) (3+V)^- ©^'aktuális tagolású mc^ndatok
Сзсда_шосвдя оргапнвация шзраотвшс хдош срдзотвовава а 

в ташой хращш, (1хк)
A korcsoportoknak az ókori Görögországban is különleges szer
vezetük volt, (91)
Сшсшюиш aas наука

A azexológia mint tudomány csak a XX, században keletkezett, (128) 

íio и то и дщгоо довяшо зы в срашшш. (104) 

е mindkét oldalt csők az összehasonlítás világítja meg. (65)
Ншшец, оущоеихзшш одаш шблщоштш в ащщадо сашй 

сшьи. (119)
Végül, magának a családnak a szerkezetében is lényeges válto
zásokat figyelhetünk meg, (lo4)

ТОЛЬКО В ÄÄ ш« (15В)

d) (S+T+C)^- Dw*aktuális tagolású mondatok

***аркшстско-аашшская гшюсо_ш а шва уодаушдок)* обшмхш- 

Hiíj критерий сдакш шэш и деятшашости гдилгезда е точки 

зрения общественных штореоов* (iu>)
A marxista-leninista filozófia és etika a társadalmi érdekek 

szemszögébe fogalmazza meg az élet és az egyéni tevékenység 

értékelésének objektiv ismérveit. (134)
Я уяз говорил, что обраш тот n взрослого лшют сшод 

таш:о в ojxíthgcqouu т с другой* (lu )
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mlitettem már, aogy az Ifjúról és a felnőtt emberről al
kotott képnek csak egymáshoz viszony!xva van értelme. (146)

c) C^CS+V)^- D^ektuális tagolású mondatok

ilacsiop? человек долучаот в IG яст, габщшедьноо право в IG, 
брачный возраст в РО^ установлен в 1Ь лет. (107)
személyi igazolványt 16 éves korú kban kapunk, választójogot 

18 éves korunkban, a a házasulők minimális életkorát pl. az 

ŐSZ52К törvényei szerint 18 évben állapítják meg. (87)

ötöt трудап период шшо бшю бы сократить в случае бодео 

раннего вступления шяодош в брак. (14а)
Ízt a nenéz időszakot ném^ileg meg lehet rövidíteni, ha a 

fiatalok korábban kötnek házasságot. (121)
Az oroszban elég gyakori ez э mondattipue. A determináns 

a példákban említett mondattípusokon kívül más aktuális mon- 

catszerkezetekhez is kapcsolódhat rémacsucsként. A determi
nánsnak a mondat információs központjaként velő értelmezését 

a mondatvégi főhelyozkedésen kívül gyakran nyomóéitó szavak 

(pl. и* Д£Ш0§ ТОЛЬКОv лпкач ) is aiát raasztják. A determináns
sal kifejezett rémacsucsu ondatok fordításakor ugyanazt az 

átalakítást kell elvégezni, mint más monds^jtréeszel kifeje
zett (pl. alanyi, tárgyi sto.) rémacsucsok esetén, azaz a 

rémaceucsot os i^ei úliitmíny elé kell hozni, ez állítmányt 

pedig fordított szórendbe kell tenni, ra a mondat tematikus 

része az alanyon és az áliitaunyon kiviil más roonuatrészékét 
is tartalmaz, ajánlatos a tematikus bővítményt vagy bővit- 

méyz^eket a foruitott szőrendü állitm íny után elhelyezni (1. 

b/1. példa iondat)t ellenkező esetben az állítmány a mondat
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végére szorul. Ugyanez a veszély áll fenn alckor is , ha a 

rémacsucs szerepű determináns több, mondatszint alatti bő
vítménnyel rendelkezik (1.utolsó példamondatunk), helyesebb, 
ha a fordító az ilyen determinánst mellékmondattal fordítja, 

s igy oldja fel a magyarban az állitmány elé kívánkozó hosz- 

szu főnévi szerkezetet.

14.) Több determinánst tartalmazó mondatok 

a) Mindkét determináns tematikus elemként szerepel 
(D+D.^S^- (V+I+C)w

Б то же время вследствие ускорения темпов общественного разви
тия возрастные группы стали сильнее отличаться друг от дру
га. (117)
Ugyanakkor a társadalmi fejlődés ütemének meggyorsulása foly
tán megnőtt a korcsoportok közötti különbség. (94)
(D+3)f S^V3- (С(+С)^

Б быту, в семейных отношениях молодежь также обретает все 

большую степень независимости, свободы от родительской опе
ки. (116)
A mindennapi életben, a családi viszonyok terén szintén nö
vekvő függetlenségre tesz szert az ifjúság, s egyre inkább 

felszabadul a szülői gyámság alól. (94) (a mindennapi életben, 

a családi kapcsolatokban az ifjúság szintén növekvő függet
lenségre tesz szert, s egyre inkább felszabadul a szülői 
gyámság alól.)

Sw>

Б детском ”ш" уже в очень раннем возрасте выражена и опре
деленная социальная идентификация. (137)
A gyermeki "mi" már igen zsenge korban igen határozott azono-
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suiáet íb kifejez. (Ili)
Ezekben a mondatokban e két determinánson kívül általá

ban más tematikus elem is szerepel. Ezt 8 rendszerint alannyal 
kifejezett tematikus elemet gyakran az állítmány után szokták 

a fordítók elhelyezni. Ebben a típusban az is előfordulhat, 

hogy a tematikus determinánst más mondatrésszel, pl. alannyal 
fordítjuk (1. 3. péidemondat), aogy a magyarban elkerüljük a 

szenvedő szerkezet Használatát.

b) Az egyik determináns tematikus elemként, a rr;ásik ré- 

rriacsucsként szerepel
Djfs^CV+C)*-

juo сш. аор ш хшиштривали щябл&щ еошошшя дичвостп а
общества в сшои общей теороттоеши фодо» Ш&)

Az eddigiekben a legáltalánosabb formában vettük ez eréig у re а
személyiség és 8 társadalom kölesönviszonyának problémáját. (82) 

Яроцосс ^орщровашш шошзсшзИ лнчноош в штогоиозо ш*»
бшъ раса.шрзн с дяух сторш. (líá )

Az emberi személyiség ontogenetikus kialakulás! folyamatát két
oldalról vehetjuk szemLigyre. (98) (Az emberi személyiség kia
lakulási folyamatát az egyedfejlődés szempontjából két oldal
ról vehetjük szemügyre.)

A rémaosucsként szereplő determinánst a magyar mondatban 

a fordított szórendü állítmány előtt helyezzük el, Így a te- 

matiieus determináns ée a rémacsucsként szereplő determináns 

közvetlen szomszédságba kerül.

ШУ2

#

15.) áődhetároző, ill. fok- és mértékhatározó (a) mint 

a mondat récacsucsa
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e) (S+V)**~— Q^aktuális tegoláeu mondatok 

réldamordetunk ennek ^aktuális tagolású váltósat*t

ЦЦЩЩО как ШСУТО0 f mnz 

вешся яо-разншу* U47)
Us knogy о változások mérvét és jelentőségét kül nféleképpen 

Ítélik meg. (147)
Ъ) (S+V+ У-- aktuális tagolású mondatok 

lé Idán* ennek (i+V+C)^- ^aktuális tagol au változata:

доте трв»**1втцрвх дот оцсшииыг esem тош| 
ty соду исилотш?ашю ошщюшдьно и ентуащошо. (láb)

шш» так и ш значение сдаю-SÍíWfpl

до дотаю-

>• károm- négyesztendősgyermekek rendkívül emocionálisan és 

в pillanatnyi helyzetnek laegfeielően értékelik óvodás-paj
tásaikat. (112)

c) reterminánssai bővített ü.onáatoknoz kapcsolódva 

1. V*- Qwaktuális tagolású mondatok

1 общоотшх oo сравнительно простой социальной структурой 

п отоутотшш строка оеищаяшш табу, полото созрошш© 

подростков цретекает бообшоэпошю. U*^*)
A viszonylag egyszerű struktúrájú társ а da Даек oan, ahol nincse

nek szexuális tabuk, a serdülők nemi érése egészséges folya

matként zajlik le. (118)

(Q+fJ°aktuális tagolású mondatok
^олыцуш ч/ють отого врошин шадддо даартшщн шли отдель
но ОТ 06Ш, под шйщдшиш и руководством ттшшш но* 

сташдаов* (Х1*>)
En ek az Időnek java részét az ifjú spártaiak családjuktól tá- 

vox töltötték, különleges tanítómesterek felügyelete alatt. (91)
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A módnatározó, ill. a fok-és mértékűétárózó az orosz mon- 

cetoan (Írott nyelvű szövegekben) két helyen szokott előfor
dulni: közvetlenül az állítmány előtt vagy pedig a mondat 
végén, E mondatrész szintaktikai helyzete félreérthetetlenül 
utal arra, milyen szerepet tölt be ez a natáxző a mondat ak
tuális tagolásában,

ha közvetlenül ez állitm ny előtt áll, akkor nem szere
pel önálló aktuális mondattagként, nanem összeolvad az áiiit- 

m jr. yal, mintegy megnövelve annak információtartalmát, Ezért 

által '-ban s raódhet rozó,ili. a fok- és méafetékns tározó után 

Hó Ilitm.íny rematikus szerepű, s magyarra egyenes szoren- 

dü állítmánnyal fordítjuk,
üa ez a uatározó az oroszban a mondat végén tál: Iható, 

akkor egyedUl alkotja a mouaat rémacsucsát, nem olvad össze 

az állítmánnyal közös aktuális mondattaggá, A magyar fordítás
ban ekkor a fordított szórendü állítmány elé kerül.



—бо—

3* Öaszo^zéa

Fordításéiedzésünk eredményeit a következőképpen össze
gezhetjük*

1, / As orosz tudományos szövegekre jellemző T - R attu-
tikuo részük megformá

lása alapján két nagy csoportra oszthatjuk* rénaosuesot поя 

tartalmazó, un* egyenletes rémáju mondatokra őa rém csúcsot 
tartalmazó , emelkedő rémáju mondatokra*

2, / Az orosz egyenletes rémnt alkothatja# о/ egyetlen 

nondatasintü ©l^mt az állítmány* b/ az állítmány és az alany, 

cj5 az állítmány és a hozzákapcsolódé bővitaény/ok*
3*/ Az egyenletes réraát általában csak tartalmi jegyek 

alapján lőhet felismerni# a 

aány gazdag Információ t; irtalmu * Információtartalmút gyakran 

növeli az előtte álló о vele egy aktuális mondattagot alkotó 

mődh&tározó, ill* fok- és mártókiiatároző*
4*/ Az orosz egy nletes rémi lefordítása nem jelent 

problémát* Az egyenletes rámán belül az illető nyelv szókapcso
lataira vonatkozó grammatikai szabályok határozzák meg a szó
rendet.

álla tagolású egyszerű mondatokat

első elemét alkotó álllt-

5#/ Az orosz tudományos szöveg rémacsuosot tartalmazó 

egyszerű mond. italban a rémao. ucs a mondat végén hol yezkedik 

el* A rómne ue ot egyetlen mond tszintű elem, leggytJcrabban 

az állítmány valamilyen bóvitménye vagy determináns alkotja, 

ritkábban médhutározó, állítmány vagy alany*
Cm/ A rémosucsot tartalmazó mondatokat a következő je

gyek (alapján iára rhoti föl a fordítói a/ A mondat vé ón álló
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moadatszintü о lom Információ tartalma jóval nagyobb az előtte 

állő mondatssintU elemek infoimáclőtartalmánál« b/ A
csúcsot gyakran előzi meg részi ges tagadást kifej bő üö

Ода©# шшО| яолыю, шл» а т* д*)*vagy nyonósitó íjzó

7*/ A rémnosucsot tartalmazó mondatok fordítása joloatős
szórend! változtatást igényel# mivel a magyar mondatokban a 

xÉHMnMe helye közvetlenül az állítmány előtt van .Az állít
mány, lm Igekötős i^go, a rémacsuca után fordított szórend
be kerül* Az orosz rőraaesuo. ot tartalmazó, un* emelkedő re
ad ju mondatoknak a magyarban tehát ereszkedő réraáju mondatok 

fel Inak meg*
8*/ Az orosz tudományos szöv gek eg: szerű mondatait a 

tematikus rósz megformálása alapján feloszthatjuk egyetlen
tikus elonot tartalmazó monda1tokra éa több tematikus elo-ti

met tartalmazó mondatokra*
9*/ Az egyeti n tematikus el n.t tartalmazó mondatokban 

1-ggyakrabbon az alany fordul elő témaként* A t-matikus alany 

a mondat elején áll, s tartalmazhat már ismert, de uj infor
mációt ia * Az ismert információt tartalmazó alanyt gyakran 

előzi meg mutató vágj birtokos névmás. Az alany tartalmazhat 

uj információt is, ekkor azonban információtartalma föltétle
nül kisebb, mint a többi о lom információtartalma*

lo*/ Az alanyon kívül önálló tematikus elemként szerepel
het az állítmány is* A mondat elején álló tematikus állít— 

mony információtartalma kicsi, legtöbbször ismert információt 

hordoz. Ugyanez vonatkozik a tematikus funkcióban szoroplő 

állitmányi bővítményre is*
11./ A több tematikus elemet tartalmazó mondatokban a te-
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matikus részt alkothatja* a/ alany és állítmány! bővítmény,
Ъ/ állítmány! bővítmény és alany, с/ több állítmány! bővítmény,
d/ determináns és alany, о/ alany és determináns vagy f/ több
determináns kapcsolata*

12*/ i^orditáakor esők a bővítmények m radhotnok a mondat 
elején, as állítmány előtt, ha azonban a magyar mondat emiatt

- rémaosuoa - állítmány" azork>zetü lnne, 

okkor a tematikus elemek közül egyet vagy néhányat aa állít
mány mögé kell tenni, mivel kommunikációs ss jmpontbél шт 

szerencsés az állítmány mondatvégi elhelyezkedése • Italában 

a tematikus alany vagy a determináns marad as állítmány előtt, 

a a t ematikus bővitmény/ek kerülnek as állítmány mögé.

" több tómatikuu el
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