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Az előadás célja, hogy a magyarban a nem tagadószót tartalmazó eldöntendő kérdő mondatok
interpretációs tulajdonságait számba vegye, a szakirodalomból ismert kritériumok alapján
javaslatot tegyen a formai típusok jellemzésére, és áttekintse, hogy a létező elméletek milyen
magyarázatot adnak az empirikus adatokra. Az előadás fókuszában az (1a-b)-hez hasonló,
emelkedő-eső intonációjú, ill. -e kérdőszós mondatok állnak:
(1)

a. János nem utazott el/\?
b. János nem utazott-e el?

A. Amellett fogunk érvelni, hogy a tagadást tartalmazó eldöntendő kérdő mondatok Ladd (1981)
által javasolt megkülönböztetése ún. ‘belső’ ill. ‘külső’ tagadásként értelmezendő alakokra a
magyarban is jól alkalmazható. A Ladd és Büring–Gunlogson (2000) által javasolt tesztek magyar
megfelelőinek alapján bemutatjuk, hogy míg az (1a) típusú kérdő mondatoknak két olvasata van,
amelyek egyikében a tagadószó ‘külső’, a másikban ‘belső’ tagadást jelöl, az -e kérdőszót és a
nem tagadószót egyaránt tartalmazó kérdő mondatokban az utóbbi csak a ‘külső’ tagadás jelölője
lehet. A kontrasztot az -e interpretációs tulajdonságaira vezetjük vissza, melyek kialakulásával is
összefüggenek (vö. Simoncsics 2003).
B. Bebizonyítjuk, hogy abból a tényből, hogy a magyarban mindkét kérdő mondattípusnak lehet
‘külső’ tagadást kifejező olvasata, még nem következik, hogy ezek, a fenti interpretációban,
minden kontextusban felcserélhetők (azokban a dialektusokban, ahol mindkettő használatos).
Bemutatjuk, hogy a fenti aszimmetria milyen problémákat jelent a ‘külső’ tagadás magyarázatát
célzó azon kurrens elméleteknek, mint pl. Romero–Han (2004), Reese (2007), és Krifka (m. e.),
amelyek olyan nyelvek vizsgálatából indulnak ki, amelyekben csak egy ‘külső’ tagadást kifejező
kérdő mondatfajta található.
C. A kérdő mondatokban előforduló pragmatikai jelölők (ld. Kiefer 1988) két csoportjáról, a
valóban, csakugyan, tényleg, illetve a talán partikulákról megmutatjuk, hogy a ‘külső’ ill. ‘belső’
tagadást kifejező szerkezetekkel való kompatibilitásuk a partikula mondatbeli pozíciójának
függvénye, így fontos információkkal szolgálnak a tagadószót és a kérdő partikulát egyaránt
tartalmazó mondatok struktúrájáról.
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