
A magyar mondattan egyetemi oktatásának kérdéseihez^ 

1. L e í r ó v a g y t ö r t é n e t i m o n d a t t a n . M a már talán 
nem kell különösképpen bizonygatni azt, hogy csak a leíró meg a történeti 
szemlélet szintézise vezethet el a nyelvi valóság megragadásához. Minden 
„tiszta" szinkrón szemlélet egyoldalú, s megcsonkítását, egyben meghamisítását 
jelenti a tényeknek. Gondoljunk arra, hogy a mai nyelvállapotban már a 
történetiség is adva van, amennyiben az idősebb nemzedékek avulóban levő 
konzervatív nyelvhasználata meg a felnövekvő új nemzedéknek nyelvújító 
magatartása közt állandóan meg-megújuló harc folyik. Az írásbeliség fokán 
álló nyelv meg éppenséggel élő valósággá formálja számunkra a nyelv történeti 
folytonosságát, nemzedékek nyelvi egymásbakapcsolódásának egyébként már 
letűnt folyamatát. _ . 

De a „tiszta" nyelvtörténet sem állja meg a helyét a mai kor tudományos 
és gyakorlati igényeinek szempontjából. A nyelvtörténeti fejlődésnek szerves és 
leggazdaságosabban kiteljesedő szakasza épp a mai nyelvállapot. Igen szegé
nyes és az élet valóságától mesterségesen elvonatkoztatott volna tehát az 
olyan nyelvtörténeti szemlélet, amely épp a mai nyelvállapotot igyekeznék 
kirekeszteni vizsgálódása köréből. 

A tudomány és a tanítás céljait tehát csak úgy szolgálhatjuk igazán, ha a 
szinkrón és a diakrón szemléletet igyekszünk összeegyeztetni egymással — 
amint ez szerencsére m a már tantervi követelmény is számunkra. 

Egyetemi fokon a nyelvtörténeti szempont magában foglalja a nyelvha
sonlítást is. Egy másik fontos alapelv, hogy nem törekedhetünk korszakok 
mondattörténetét adni, hanem meg kell elégednünk az egyes mondatjelenségek 
történeti hátterének vizsgálatával. A magyar mondattanban a mai mondat
szerkezeti jelenségeket kell vizsgálnunk, de történeti távlatra törekedvén az 
egyes mondattani jelenségek előtörténetét is kell nyomoznunk a nyelvemlékek 
alapján, ahol pedig a nyelvemlékek elfogynak, ott a rokon nyelvek megfelelő 
nyelvtényeinek összehasonlító vizsgálata segítségével az alapnyelvi állapotig 
kell eljutnunk. Vannak mondattani jelenségek, amelyekkel kapcsolatban három 
korszakot tudunk elhatárolni. Határozórendszerünk fejlődésének például van 
egy finnugor szakasza, amelyre a három irány megkülönböztetése és az elsőd
leges helyhatározóragok használata a jellemző; van továbbá egy régebbi 
magyar kor, amelyet az elvont határozói viszonyok s a gazdag névutórendszer 
kialakulása jellemez; itt van végül a máig terjedő legújabb nyelvállapot, erre 
esik egyebek közt a testes határozóragok kialakulása. Van azonban olyan 
mondattani jelenség is, amellyel kapcsolatban csak két korszak különíthető el 

i Vitaindító előadás a, szegedi nyelveszkonferencián, 1959. dec. 9. 
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világosan. így a finnugor igés meg határozószós tagadással a magyarban csak 
egyféle, ti. határozószós tagadást állíthatunk szembe. Vannak végül elég nagy 
számban olyan mondattani jelenségek is, amelyek az uráli, illetőleg a finnugor 
alapnyelv kora óta lényegileg semmit nem változtak. Ilyen pl. a jelzős szerke
zet szórendje. Mindez talán igazolja azt, miért kell megelégednünk a magyar 
mondattanban a jelenségek fejlődéstörténetével: mondattani szempontú kor
szakolást egyenesen lehetetlen volna adni. Másfelől talán az is világos, mért nem 
szorítkozhatunk a magyar mondattani jelenségek fejlődéstani nyomozásában 
a nyelvemlékiség korára, s mért válik elkerülhetetlenné a rokon nyelvek bevo
nása a vizsgálatba. 

A leíró szempont, a szinkrón szemlélet joga elsősorban abban jelentkezik, 
hogy a mai nyelvállapot szerkezeti törvényeinek felderítése a cél, akár a mából 
indulunk, s innen haladunk az alapnyelv felé, akár az alapnyelvi állapottól 
igyekszünk leszállani a m a nyelvhasználatáig. Fontos módszertani alapelv az is, 
hogy a szerkezeti képletek és törvények adatolását — ahol erre m ó d és lehetőség 
kínálkozik — a mai nyelvállapot készletéből merítsük. Magam a valóság 
elködösítését és a tudomány misztifikálását látom az olyan gyakorlatban, amely 
a kódexek nyelvéből vett példák tömegével illusztrálná például a nominális 
mondat használatát, holott tudjuk, hogy a kódexek kora és a mai nyelvhaszná
lat közt e tekintetben semmi lényeges különbség nincs. Azt is meg kell gondol
nunk, hogy a mai nyelviség eléggé sokrétű ahhoz, hogy a különféle nyelvstílus
rétegek, illetőleg a köztük levő eltérések nyelvtörténeti következtetésekre és a 
fejlődés szemléltetésére is felhasználhatók legyenek. Hogy a nominális monda
tok példájánál maradjunk: a költői nyelv, a példabeszédek, a népmesefordula
tok, a gyermekmondókák stb. sok olyan archaikus sajátságot őriznek, amelyek 
a finnugor alapnyelv korlátlanabb nominális mondathasználatát tükrözik. 
Remélem, senki sem fog félreérteni. N e m akarom én a nyelvemlékekből való 
adatolást kiküszöbölni és kirekeszteni az egyetemi mondattani oktatásból. 
D e úgy látom, az adatolásnál mégiscsak az a legfontosabb, hogy lehetőleg 
olyan nyelviség körében mozogjunk, amely közvetlenül adva van a hallgatók 
nyelvtudatában, ahonnan saját maga is bármikor megtalálhatja némi kere
séssel és elmélyedéssel a kérdéses példákat, illetőleg azokhoz hasonlókat. 
Klasszikusaink nyelvét alaposan kiaknázhatjuk ilyen vonatkozásban már csak 
azért is, mert — mint tudjuk — költészetünk európai szintű nagyságai nyel
vünk sokszázados fejlődését reprezentálják. Aztán ott van a népnyelv, amely a 
maga gazdag nyelvjárási tagozódásával megint csak közelebb áll a mai beszélő 
köznyelvi tudatához, mint—mondjuk — a kódexek nyelve. H a tehát például a 
névelők kialakulását akarjuk bemutatni, illetőleg a névelőtlen nyelvi kort 
akarjuk szemléltetni, akkor helyénvaló, ha a H B és az Ó M S példái mellett 
olyan nyelvjárásra is hivatkozunk, amely ezen a téren az ómagyarkori állapotot 
máig megtartotta.2 

2. M o n d a t a l a k t a n . Már GoMBOCz ZOLTÁN világosan kifejtette,* 
hogy a mondattanban kétféle tárgyalásmód lehetséges. Indulhatunk az alak
ból, azaz a kifejezőeszköztől, s keressük annak különféle funkcióit. Ezt szok
ták nevezni mondatalaktannak. Vagy pedig indulhatunk a jelentés, a funkció 
felől, tehát a mondattani viszonytól, s annak különféle kifejezőeszközeit, alak
típusait igyekszünk felderíteni a magyar mondattani rendszerben. Az ilyen 

' Vö. IMBE SAMU és ElLMlN BÉia példamondatait a vágai nyelvjárásból, M!Ny. XLIX, 518—9. 
" GOMBOCZ ZOBTÁN, MNy. XXV, 6—7. . 
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irányú vizsgálatot mondják közönségesen a mondattan jelentéstanának. É n 
ugyan a m a g a m részéről éppen fordított értékkel szeretem használni a mondat
tanban ezt a két elnevezést. N e m a kiindulópontot tartom ugyanis lényegesnek, 
hanem inkább a célt, a vizsgálat irányát, s erről nevezem el jelentéstannak a 
mondattannak azt az ágát, amely az alakból indul s a jelentéshez igyekszik 
eljutni, alaktannak pedig azt, amely a jelentésből indulva a megfelelő alaki 
eszközök felkutatását tűzi ki célul. Az előbbi a jelentések, a mondattani 
viszonyok egymással való kapcsolatait s fejlődésmenetét van hivatva meg-
világítani, az utóbbi pedig az alaki eszközök kölcsönös kapcsolataira és kialaku
lására, fejlődésére fog világosságot deríteni. Bár úgy tűnik nekem, hogy 
GoMBOCZ ZOLTÁN (i. h.) felfogása ebben a kérdésben az enyémet erősíti, mégis 
a továbbiakban a „mondatalaktan" és a „mqndatjelentéstan" kifejezéseket a 
m a általánosan elfogadott értelemben fogom használni, megjegyezve, hogy a 
terminológia tisztázását itt feltétlenül fontosnak tartom. 

A terminológia kérdésénél is fontosabb azonban az, hogy következetesen 
elhatároljuk a mondatalaktan tárgyát és módszerét a szóalaktan körétől. 
A gyakorlat m a az, hogy nyelvészeink a szóalaktanban tárgyalják a töveket, 
továbbá a szóalkotás különféle módjait: szóképzést, szóösszetételt stb., ezzel 
szemben a mondattan alaktani fejezetében kerül sorra a nyelvtani jelek szerepe 
és a ragozási rendszerek kérdése. A m a g a m részéről ezt a megosztást erőszakolt-
nak és tévesnek tartom. Nyilván az vezette nyelvészeinket az említett elhatáro
lásra, hogy a szótanban ne kerüljenek sorra olyan alaktani elemek, amelyek 
viszonyjelölő értékűek, mint például a ragok vagy a jelek. Ezellen azonban azt 
vethetjük, hogy a jeleknek ugyan van viszonymutató funkciójuk, de van 
jelentésváltoztató szerepük is. Logikusan tehát a jeleket a szóalaktanban is 
kell tárgyalni. Úgy látszik, mintha a ragokkal, ezekkel a par excellence viszony
mutató elemekkel ilyesféle probléma nem volna. Meg kell azonban fontolnunk 
azt, hogy a s z ó morfológiai szerkezetének nem csupán a tövek meg a képzők, 
hanem a ragok és jelek is alkotóelemei. A ragos és a jellel ellátott szó éppúgy 
s z ó, azaz éppoly jogon vizsgálható szótani szempontból, mint akár a képzett, 
az összetett vagy a bármilyen járulékától megfosztott szó. Másfelől tagadhatat
lan, hogy a jelezett vagy a képzett szó is rejt magában — ha csak implicit módon 
is — szintaktikai természetű viszonyításokat.* 

Mi következik mindebből? Az, hogy a szóalakok minden típusa (képzett, 
jelezett, ragos, összetett stb. szó) vizsgálható egyfelől szótanilag, azaz a képzet
keltés funkciója szempontjából, másfelől azonban a szintaktikai szerep, tehát 
a viszonymutatás funkciója oldaláról is. A szempontok különfelesége megóv az 
ismétlések veszedelmétől annak ellenére, hogy a kutatás tárgya azonos. 

A szóalaktanban például szóba kerül a névragozás meg az igeragozás 
paradigmarendszere. Ez annyit jelent, hogy minden egyes ragos alaknak 
kijelöljük a helyét a nyelv asszociációs rendszerében, mégpedig az illető rag 
uralkodó, fő funkciója alapján. A névragozás paradigmarendszerében, illetőleg 
a ragos névszóalakok asszociációs hálózatában például a -ba%/-5e% ragos szóalak 
csak mint inessivus, azaz mint „hol" kérdésre felelő belső helyjelölő eset 
szerepel. Ezzel szemben a -Z%m/-&g% ragos szóalak a mondatalaktanban olyan 
kiinduló, illetőleg kristályosodási pont, amely köré összegyűjtjük és rendezzük 
mindazokat a funkciókat, amelyeket nyelvünkben ez a szóalak felvehet. így 
többek közt megállapítjuk, hogy a -&am/^6e% ragos szó kifejezheti 1. a cselekvés 

* Vő. ?A?P ISTYia, MNy. XLIX, 859 kk. 
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vagy tárgy belső nyugvó helyét fmz6e% zZazíA;; &oraó a &ez#e7^/ 2. a cselekvés 
lefolyásának idejét (WZ&em e66Ww%&); 3. a cselekvő vagy a szenvedő alany 
állapotát fa /%%&%%& /ogwa^&m a%M#N%k&w&/ & W Z o # W a Zgy?%#yo6& %yú%%or&a?& 
(oMZ^amj ; 4. a tekintethatározót melléknév mellett ̂ 2&eZÁ;e(Zé&é6e% péZáaazer^ ; 
5. a részleges alanyt f m » W e % Twzp eZe2&e% me%%eA;z;aZaazp%gpöA;öÁ;5eMé&%raÁ;MM^ ; 
6. a részleges tárgyat feaz^ a &e%y6"&e?^ stb. Az ilyenfajta összeállítás rávezet 
többek közt arra, hogy az időhatározói és más elvont határozói használat 
minden bizonnyal a térszerű gondolkozás átvetítése az idő, az állapot stb. sík
jára, vagy hogy a részleges alany- és tárgyszerep szintaktikai kihagyás és 
ennek következtében előállott funkcióeltolódás eredménye fesz%& a &e%ydr6g% = 
= e&2%& #%/ Í W e W a A^%y&6e%J. Csakis az ilyen természetű vizsgálódások tart
hatnak igényt arra, hogy helyet kapjanak a mondatalaktanban; ezzel szemben 
a szóalakok asszociációs rendszerét összeállítani: ez puszta szótani, illetőleg 
szóalaktani probléma. 

3. M o n d a t j e l e n t é s t a n . Mondatjelentéstannak szokták nevezni 
azt a mondattani tárgyalásmódot, amely a viszonyjelentésekből indul, s azok 
kifejezőeszközeit gyűjti egybe, aztán az azonos vagy legalább nagyjában azonos 
funkciójú alaki eszközök belső összefüggéseit, kölcsönös vonatkozásait teszi 
vizsgálat tárgyává. 

így például a mondatjelentéstanban megállapítjuk, hogy nyelvünkben 
a következő alaktípusok szolgálnak a tárgyviszony kifejezésére: 1. jelöletlen 
tárgy + jelöletlen ige f^óZi/amrm); 2. jelöletlen tárgy + tárgyas igealak 
/ W W megreng) ; 3. birtokos személyragos tárgyszó -|- jelöletlen igealak fe/grem « 
zxírj ; 4. birtokos személyragos tárgyszó + tárgyas igealak f e W o m a MzamJ ; 
5. Z ragos tárgy + jelöletlen ige (Wro& W a M j ; 6. ( ragos tárgy + tárgyas 
igealak föorf M^^aaza magyar e m W ) ; 7. határozott névelős és ( ragos tárgy + 
tárgyas igealak fazeref* a gzepe^; 8. birtokos személyragos és (ragos tárgy -j-
tárgyas igealak fa%y/df mr;a^; 9. -5@%/-&e% ragos tárgyszó + jelöletlen 
igealak feaz»Á; a ÁWMy^r6g7^; 10. - W / - W ragos tárgyszó + jelöletlen igealak 
êaziA; a Áerny^rM^. H a most már csupán a tárgyszó alaki szerkezetét vizsgáljuk, 
akkor azt találjuk, hogy nyelvünkben a következő alaktípusok szerepelnek: 
1. 0-fokú ragos forma; 2. birtokos személyragos szóalak; 3. -6a%/-6e% ragos 
névszó; 4. -W/-6ÓZ ragos névszó; 5. ( ragos szóalak; 6. határozott névelős szó. 
Pusztán ezeknek számbavétele alapján felvetődhet az a probléma, hogy a m a 
legáltalánosabban használt Z tárgyrag nem valami helyhatározóragból külö
nült-e el (a -&m/-&eM meg a -&#/-&% rag tárgyi használata nyújt erre nyilván
való analógiát); vagy nem a birtokos személyrag determináló funkciójával 
tart-e közeli, genetikus kapcsolatot; vagy esetleg nem ugyanazt a szerepet 
töltötte-e be eredetileg, mint m a a határozott névelő. Tudjuk, a kutatás való
ban fel is vetette a f tárgyrag eredetével kapcsolatban mind a három lehetősé
get: egyesek valami mutató névmási eredetű determináló elemre vezetik vissza, 
mások a 2. személyű birtokos személyraggal egyeztetik, ismét mások a ( 
locativus-ragban látják az ősforrást. 

. A mondatjelentéstan tárgyköre több ponton érintkezik a szójelentéstan 
tárgykörével. A mondatjelentéstan ugyanis nem elégszik meg például azzal, 
hogy egyszerűen tárgy viszonyról beszél, hanem a tárgyviszony jelentéstani altí
pusait is tisztázza. így többek közt megállapítja, hogy van iránytárgy, eredmény
tárgy, határozói tárgy, másfelől van részleges és teljes tárgy, harmadszor van 
határozott és határozatlan tárgy. Ezek nyilván jelentéstani kategóriák, de 
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szerkezetben jelentkező viszonyjelentések, nem pusztán egy szóba belesűrített 
viszonyfogalmak. A szójelentéstan is számon tart olyan viszonyjelentéseket, 
amelyek a szó fő képzete és mellékképzetei közt állanak fenn. így például az 
am/a szó jelentéstartalmában a 'gyermek' mellékképzethez való viszony is 
benne van. A szójelentéstan foglalkozik is ilyen természetű viszonyjelentések
kel, ezek a szóba sűrített viszonyjelentések azonban aránylag könnyen elkülö
níthetők a mondattani természetű, szerkezetszerűen kibontott viszonyjelenté
sektől. 

Nehezebb a helyzet a szintaktikai funkciók különféle eltolódásaival, 
amelyeket szintén a mondattan jelentéstani részében szoktak tárgyalni. 
Arról van-szó, hogy például a múlt igealak funkcióeltolódással eredeti múlt 
jelentése mellett jelen időt is jelezhet f W M f 'mi van veled'?). Itt megint csak 
azt mondhatjuk, hogy a funkcióeltolódás dinamikáját a mondattanban kell 
tárgyalni akkor, ha szintaktikai feltételek mellett folyik le ez a változás; ha a 
jelentésváltozás befejeződött, vagyis a szó véglegesen átlépett egy új jelentés
kategóriába, akkor a szójelentéstanban is tárgyalni kell. 

4. S z ó f a j i s z e m p o n t o k . A mondattan a szófajelmélettel is 
érintkezik. Egyenesen olyan felfogás is van, amely a szófajok elkülönülésének 
és rendszerezésének kérdését teljességgel a mondattan körébe utaljad Valóban 
a szófajok csak a mondat kereteiben, mégpedig a tagolt mondat kialakulásával 
kapcsolatban különülhettek szét a nyelvfejlődés folyamán. Mindamellett túl
zás volna azt állítani, hogy a szófaji elkülönülés és rendszereződés tisztán 
mondattani probléma: ennek a folyamatnak kétségtelenül van szójelentéstani és 
szóalaktani vonatkozása is. Ez persze nem jelenti azt, mintha a mondattanból 
M kellene vagy ki lehetne rekeszteni a szófajok tárgyalását. 

A mondattanban különösen három helyen szerepelnek a szófaji szempon
tok. Először: a tagolt mondat kialakulásával kapcsolatban s a mondatkeret 
fejlődésével párhuzamosan kell felmutatni a szófaji szétkülönülés folyamatát. 
Másodszor: a szintagmák tagjainak típusait szófaji szempontból is meg kell 
állapítani; ehhez a rendszerezéshez csatlakozik fejlődéstanilag a szintaktikai 
szerep alapján való szófaj váltás jelensége, pl. az állítmány! szerep alapján 
való igésülés fazoZW ? 8za&W;o% mayeW^eTwm) ; a jelzői szerep alapján történt 
melléknevesülés f M r W e % w&f cWe&edef -4- MrWem cWe&ede^ stb. Harmad
szor: a mondattani tapadás nevén ismert jelentésváltozás, illetőleg az ilyen 
előzményekből magyarázható szófaj váltás is szóba kell hogy kerüljön a mon
dattanban. Ilyen például az, hogy a jelző magába sűríti a jelzett szó jelentését, 
s így az eredeti melléknév főnevesül f/oZg/ó abban az értelemben, hogy 'folyó 
víz'). Mindezek a jelenségek: a mondatfejlődéssel párhuzamosan futó szófaji 
elkülönülések, a mondattani szerep alapján bekövetkezett szófajváltások és a 
szószerkezetekben fellépő tapadásos szófajeltolódások a mondattannak is 
szerves részei, nemcsak a szófajtannak. A különbség itt a kétféle tárgyalásmód 
közt legfeljebb annyi, hogy a szófajtanban a szófaji elkülönülés meg a szófaj
váltás tényeinek magyarázatában a mondattani szempont csak egy a sok között, 
a mondattanban ellenben a mondattani feltételek magyarázó szerepe kizáró
lagos. 

»Vő. pl., hogy EATILA Johdatus kielihistoriaan (1946) c. munkájának csak „Syntaksi" c. fejezetében szól 
a szófajokról, 1. m. 64—5. 

27 



5. A t a n k ö n y v k é r d é s e . A magyar mondattan tárgyköréből 
jelenleg BEKBÁB JoLÁN tankönyve^ van bevezetve az egyetemen. Berrár 
könyve — tudjuk — jó kritikákat kapott.? Az elismerést több tekintetben 
meg is érdemli. Eőértékei — ahogy a bírálók is kiemelték — a világos tagolás, a 
leegyszerűsített, könnyed, olvasmányos előadás és a példaanyag gondos ̂ 
takarékos felhasználása. Az én érzésem szerint mintha kissé el is túlozná a 
szerző ezeket a kétségtelenül pedagógiai érzékről tanúskodó erényeket, s kivált 
a világos tagolásra meg a folyamatos előadásra való törekvés mintha itt-ott 
már az egyeteminél is alacsonyabb, iskolás légkört teremtene azzal, hogy a 
folyamatos előadásban a problémák mint problémák nemegyszer rejtve 
maradnak, vagy pedig a mindenáron való tagolás miatt erőszakoltan lezárt 
megoldásokat nyernek. 

Ezek azonban a kisebb hibák közé tartoznak. Lényegesebb ennél az, 
hogy minden elismerésre méltó világosság ellenére a munka szerkezetileg egy 
csomó tisztázatlanságot rejt magában. Úgy értem ezt, hogy például nem derül 
ki világosan, mit keh hát érteni mondatalaktanon és mit mondatjelentésta
non. Jellemző ebből a szempontból, hogy ,,A mondatalaktan tárgya" címmel 
külön pont van felvéve a könyvbe ,,A viszonyító eszközök" c. nagyobb fejezet 
elején (i. m. 12), ellenben hogy ennek ellenpárja, a mondatjelentéstan micsoda» 
az sehol sem kerül szóba. Persze, a mondatalaktan meghatározása is megté
vesztő. Itt ugyanis véleményünk szerint nem annyira a t á r g y meghatározá
sán, mint inkább a m ó d s z e r e n , a vizsgálódás irányán múlik minden. Az 
én számomra világos — és úgy látom, GoMBOcz ZoLTÁN is így fogta fel a kér
dést (i. h.) —, hogy a mondatalaktan és a mondatjelentéstan tárgya u g y a n -
a z, ti. a magyar nyelv teljes mondattani rendszere, a különbség csak a vizs
gálat irányában van: egyik az alaktól igyekszik eljutni a funkciókig, a másik 
fordítva, a funkciótól a megfelelő alaktípusokig. Egy további alapvető fogyat
kozás, ami az előbbiből önként következik, az, hogy amit a szerző a ̂ viszo
nyító eszközök" cím alatt előad, az nem tekinthető mondatalaktani, de még 
csak mondattani fejezetnek sem, hanem az tisztára szótani, illetőleg szóalaktani 
tudnivalók foglalata. Igazi mondatalaktan nincs is a könyvben, illetőleg ilyen 
természetű megjegyzések csak elvétve és elszórtan találhatók a többi, más ter
mészetű fejezetekbe beolvasztva. Számomra az is meghökkentő, hogy a szerző 
a mondat mivoltának kérdését annyira mellékesnek tekinti a történeti mondat
tanban, hogy azt csupán a bevezetésnek a kutatás történetével foglalkozó 
pontjában érinti. Pedig hát a mondattan hőse mégiscsak a mondat, s mit 
szólnánk ahhoz, ha például a mondathoz képest mégiscsak másodlagos jellegű 
tárgyas szerkezetről szóló tudnivalókat egy mondattani kézikönyv csupán a 
bevezetésben intézné el a mondattani kutatás történetének vázlatos megrajzo
lása alkalmával. 

A tankönyv legfőbb hiányossága azonban az, amiről a szerző maga tehet 
a legkevésbé: hogy ez még a nemrég érvényben volt tantervi utasításoknak 
megfelelően t ö r t é n e t i mondattannak készült. A jelen feladatoknak, 
követelményeknek már csak ezért sem felelhet meg. Persze, tudjuk, semmiféle 
történeti mondattan nem készülhet úgy, hogy a szerző teljesen figyelmen kívül 
tudná hagyni a mai nyelvállapotot. A mai követelmények azonban ennyivel 
nem elégedhetnek meg, s m a olyan mondattant kell adni az egyetemen, amely-

* BERBia JoiiR, Magyar történeti mondattan. 1957. 
? Vö. E&IHZSA ISTVÁN, KyK. LX, 487; EUBINYI lAszix), A Magyar Xyelv és Irodalom tanítása II, 2—3: 

61—2. 
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nek középpontjában a mai magyar mondatszerkezet kérdései állanak. BEBBÁB 
JoLÁx egyébként dicséretes szándékkal talán még nagyobb mértékben és még 
következetesebben igyekezett a történeti szempontot megvalósítani és végig
gondolni könyvében, mint KijEMM a maga alapvető nagy művében.^ De éppen 
ezért most még gyökeresebb átdolgozásra szorul tankönyve, mint ha nem járt 
volna el ennyire következetesen a történeti szempont alkalmazásában. 

6. A v i z s g a a n y a g . A magyar mondattan című kötelező előadás
sal kapcsolatos szigorlati követelmények^ nagyjában a BEBBÁB-féle tankönyv 
alapján vannak összeállítva. A szerkezeti tisztázatlanság természetesen a tan
tervi felsorolásban is megtalálható. Sőt itt még kirívóbban hat például az, 
hogy a mondat fogalma, meghatározásai, keletkezése után következnek min
den megokolás nélkül a névszó jelek, az ige jelek, a névszóragok és az igeragok, 
a névutók és más viszonyító szerepű szófajok, s csak ezek után az alaktani 
meg szófajtan! ismeretek után folytatódik a tulajdonképpeni mondattani 
ismeretek felsorolása az alannyal és a többi mondatrészekkel, a mondatfajok
kal és a magyar mondat fejlődési szakaszaival. így, kiemelve az összefüggés
től, még önkényesebbnek tűnik az anyag csoportosítása, s még inkább szóalak
tani természetűeknek a mondat fogalma után közvetlenül következő tudni
valók, mint magában a tankönyvben. Azt is mondhatnám, hogy a sűrített 
kivonat napnál világosabban kitünteti az eredeti szerkezeti tisztázatlanságait. 

N e m tartom helyesnek azt sem, hogy a szigorlati követelmények külön 
alanyról, külön állítmányról, külön tárgyról stb. szólnak, tehát nem állítmány! 
szerkezetről, nem tárgyas szerkezetről és így tovább. Ez nyilvánvaló visszaesés 
a mondatrészek szótani természetű, statikus felfogásába, holott már GoMBOOZ 
(i.h. 5.) figyelmeztetett ennek a szemléletnek tarthatatlan voltára. A mondattan 
nem különálló mondatrészekkel, nem alannyal, állítmánnyal stb. foglalkozik, 
hanem szószerkezetekkel, illetőleg viszonyjelentéseket hordozó nyelvi képletek
kel, tehát például állítmányi szerkezettel (az alany és állítmány viszonyával), 
tárgyas szerkezettel (a tárgy és igéje viszonyával) és így tovább. Ebben a tekin
tetben a tanterv szigorlati anyagfelsorolása a tankönyvhöz képest is rég túl
haladott álláspontot képvisel. ̂  " 

N e m az én feladatom, de a dolgok belső összefüggésének logikájánál fogva 
ide tartozik az is, hogy szóvá tegyem azt a mostoha bánásmódot, amellyel 
tantervünk a szófajtan! ismereteket kezeli. Azt nem mondhatom, hogy a tan
terv teljesen száműzi a szófaji ismereteket az egyetemi oktatásból. A magyar 
alaktan című tárgykör vizsgaanyagának elején két szófajelméleti kérdés talál 
helyet: 1. a szófajok keletkezése és fejlődése; 2. a szófaji átcsapások, átmeneti 
szófajkategóriák. Jellemző, hogy e közé a két valóban szófajtan! kérdés közé 
elég meghökkentő módon egy teljesen oda nem illő alaktani kérdés van iktatva: 
a szó alaktani kategóriái (alapszó, származékszó, egyszerű szó stb.) cím alatt. 
Hogy milyen meggondolás — vagy meggondolatlanság? — címén sorakoznak 
a kérdések ilyen szeszélyes rendetlenségben egymás után egy államilag jóvá
hagyott s a felsőoktatás számára országosan kötelező erejű rendeletben, az 
semmiképpen sem derül ki számomra. Annyival inkább nem, mert a második 
szófajtan! kérdés után megint a közbevetett morfológiai kérdés találja meg a 
maga logikus folytatását, ti. itt a névszótövek meg az igetövek kerülnek sorra. 

»E&BMM ARTAt, Magyar történeti mondattan. 1928—42. 
»A magyar tudományegyetemek bölcsészettudományi karainak tanterve. 1959. 15, 101. Vö. Beszámoló az 

ilj egyetemi magyar nyelvészeti tanterv vitájáról. MNy. LV, 327 kk. 
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Á szeszélyes elrendezés azonban csak a kisebbik hiba volna. Nagyobb 
hiba az, hogy a fent említett két ponttal ki is van merítve nagyjából mindaz, 
amit a szófajokról — közoktatásunk vezetői szerint — a leendő középiskolai 
tanárnak tudnia kell. Egy szófaji kérdés ugyan szerepel még a szójelentéstan 
tárgykörben ,,a nyelvtani szókategóriák körében történő változások" megjelö
léssel. De ha ezt hozzá is számítjuk az előbb említett két kérdéshez, akkor is 
azt kell mondanunk, hogy ezzel koránt sincs kimerítve a szófajtan! ismeretek
nek a leendő középiskolai tanár számára nélkülözhetetlen és elengedhetetlen, 
köre. így például a szófajok rendszere, aztán az egyes szófaji kategóriák 
további alcsoportjai sehol sem szerepelnek a szigorlati követelmények közt, 
holott mindenki tudja: az ilyen természetű tudnivalók az iskolai nyelvtanítás
nak nem csekély hányadát alkotják. 

A dolgon véleményem szerint csak úgy lehet segíteni, ha a szótanban 
nem két, hanem három főrészt különböztetünk meg. A szófajtan nem szorít
ható bele sem a szóalaktanba, sem a szójelehtéstanba (zárójelben: sem a mon
dattanba). A szótan két főfejezete mellé harmadiknak fel kell venni a szófajtant, 
s annak tárgykörét a tudomány és az iskola szempontjából következetesen és 
rendszeresen meg kell határozni. 

7. A z ó r a s z á m . Minden félreértés elkerülése végett sietek kijelen
teni, hogy nem becsülöm le a mondattan mellett a többi nyelvészeti, illetőleg 
nyelvtani résztárgyak jelentőségét. Ebben a társaságban azonban felesleges 
külön bizonyítani azt, hogy a nyelv hangrendszeréhez és szótani rendszeréhez 
képest a mondattani rendszer mégiscsak bonyolultabb s az élethez közelebb 
álló — már csak azért is, mert a nyelv mondattani rendszerében átléptünk a 
puszta elvont nyelvi síkból a beszéd, az élet valóságának síkjába. Az iskolában, 
de általában is a tudomány meg az élet kapcsolatainak szempontjából a 
mondattan mindenképpen bír olyan súllyal és fontossággal, mint akár a szótan, 
akár pedig a hangtan. 

Ennek ellenére mit látunk? Tantervünk egy féléven át heti egy órás elő
adást biztosít a fonetika számára, a magyar hangtan számára pedig heti két 
órát. Ez már heti három óra. Megjegyzem még, hogy a finnugor összehasonlító 
nyelvészet két félévi heti egy-egy órájából gyakorlatilag — már csak a finnugor 
összehasonlító hangtan viszonylagos kidolgozottsága miatt is — egy féléven át 
heti egy óra jut a hangtanra. így végeredményben a hangtani ismeretek köte
lező előadására heti négy óra esik egy félévre átszámítva. 

Nézzük, hogy áll a szótan? Magyar alaktan szerepel egy féléven át heti 
három órával, szójelentéstan pedig heti egy órával. Ez összesen heti négy óra. 
(Készakarva hagytam ki a magyar szókészletet a maga heti két órájával, mert 
ez nem a nyelvtani rendszer, hanem a lexikális nyelvi anyag kérdéseivel foglal
kozik)^ 

íme, egyszerű elemi számtani művelet meggyőzhet bennünket arról a 
mostoha helyzetről, amelyben a magyar mondattan a mai tanterv jóvoltából 
sínylődik: a hangtan és a szótan heti 4—4 órájával szemben a legbonyolultabb 
és gyakorlatilag legfontosabb mondattan egyetemi előadására csak heti 3 órát 
tudtak biztosítani az illetékesek. Ne tessék félreérteni: nem a hangtanra vagy 
a szótanra sokallom az óraszámot (az utóbbira, mint a szófajtanra tett javasla
tomból kiderül, inkább keveslem), de fájdalmasan érzem a mondattan dolgá
ban a heti 3 óra szorítását. Jól tudom, hogy nem nyelvészeti tárgyak terhére 
nem állhatok elő óraköveteléssel. így csak a magunk portáján nézhetünk 
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körül. 8 szerény véleményem szerint itt találhatunk is lehetőségeket — egy kis 
jóakarattal és tárgyilagos megértéssel. Tudatában vagyok annak, hogy a 
stilisztika meg a magyar irodalmi nyelv kötelező tárgyként való bevezetése 
mindenképpen a fejlődés jele. É tárgyak teljes és rendszeres előadását azonban 
jelenleg — éppen e tárgyak kidolgozatlansága miatt — ésszerűen nem kíván
hatjuk meg. H a azonban csak egy-egy részletkérdés előadását engedjük és 
kívánjuk meg a stilisztikából és a magyar irodalmi nyelvből, akkor én itt 
lehetőséget látok az óracsökkentésre — legalább az egyik tárgyban. A kettő 
közül valamelyiktől — felőlem akármelyiktől — elvett heti egy óra négyre 
szaporítaná a mondattan óraszámát, s ez a veszteség busásan megtérülne a 
stilisztika vagy akár az irodalmi nyelv számára is, hiszen köztudomású, hogy a 
mondattani kérdések behatóbb tárgyalása jó előkészítés a nyelv stílusértékei
nek s az irodalmi nyelv problémáinak megláttatására. ' 

?APP ISTVÁN 

Zu den Fragen des Unterrichts der ungarischen Syntax auf den Universitáten 
Der vorhandene Aufsatz war ein Vortrag, gehalten auf der Konferenz in Szeged,. 

die den Fragen des Unterrichts der Muttersprache auf den Universitaten und Hochschulen 
gewidmet worden war. Die Fragen des Unterrichts der ungarischen Syntax werden in 
folgenden Punkten erörtert: 1. Deskriptive oder historische Syntax? 2. Die Formenlehre 
der Syntax. 3. Die Bedeutungslehre der Syntax. 4. Gesichtspunkte der Lehre der Wort-
arten. 6. Das Problem des Lehrbuchs. 6. Der Stoff der Prüfung. 7. Die Stundenzahl. 

Der Verfasser vertritt den Gedanken, dass die Vereinbarung der synchronischen 
und diachronischen Betrachtung sowohl den sprachlichen Tatsachen, als auch den For-
derungen der sprachlichen Erziehung vollkommen entspricht. lm weiteren bildet di& 
Abgrenzung der Syntax gegen die beiden Zweige der Wortlehre: Morphologie und Bedeu
tungslehre eine wichtige wissenschafthche Aufgabe. Es wird auch auf den Missstand 
hingewiesen, dass gegenwartig wesenthche Teile der Wortartlehre dem Universitatsplan 
fehlen. Das jetzige Lehrbuch der nngarischen Syntax auf der Universitát (Berrar Jolán: 
Magyar történeti mondattan. — 1967.) ist in vieler Hinsicht als ein ausgezeichnetes 
l^hrmittel anzusehen, dennoch bedarf es vor allém auf dem Gebiet der synchronischen 
Kenntnisse einer gründhchen Bearbeitung. Endlich gibt der Verfasser dem Wunsch 
Ausdruck, dass die ungarische Syntax die ihr gebührende Zentralstelle im akademischen 
Unterricht auch hinsichthch der Stundenzahl in der Zukunft bekommen mögé. 

I. pAPP 
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