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Névutóhasználatunk főbb sajátságairól 

1. A határozás szerkezetek különféle fajtáiból kikerekedő határozórend
szer minden nyelv grammatikájának egyik legérdekesebb, legszínesebb feje
zete. A tartalmi, jelentéstani, illetőleg formai, alaktani gazdagság végső soron 
az emberi gondolkodás árnyaltságát, fejlettségét, illetőleg a nyelv hajlékony
ságát, kifejező képességét tükrözteti. A határozók tartalmi sokfelesége azt mu
tatja: az ember egyre mélyebbre hatol a valóság megismerésében: a dolgok, 
jelenségek és folyamatok újabb meg újabb kapcsolatait, összefüggéseit, vi
szonyait, körülményeit látja meg. A formai változatok gazdagsága azt érzékel
teti: miként teremti meg a nyelv — meglevő elemeinek, eszközeinek, eljárás
módjainak folytonos alakításával, fejlesztésével és újabb kiformálásával — a 
gondolkodás által felismert körülmények, viszonyok adekvát kifejező eszkö-
közeit. 

A gondolkodás által felismert nagyszámú viszonyfajta és -típus mindegyi
kére természetesen egy nyelv sem fejleszthet ki teljesen eltérő, külön-külön 
eszközöket: ez a fejlettség bizonyos fokán már mennyiségileg megoldhatatlan 
feladat lenne. D e nincs is rá szükség. A körülményviszonyok tükröztetésének 
egyik módja az, hogy a fogalmi jelentésű szók gyakran viszonymozzanatokat 
is hordoznak, tehát a valóság megnevezett részletét nem kiszakítva, hanem tár
gyi, fogalmi, nyelvi környezetéhez fűződő kapcsolatainak szálaival együtt idé
zik fel. Másrészt: a nyelv fejlődése során már elsődlegesen vagy kizárólag vi
szonyjelölő funkciójúvá vált alakulatok funkcióköre tágulhat, átalakulhat; 
esetleg szűkülhet is, új viszonyhordozó elemnek engedve át szerepkörének egyik 
vagy másik részletét. Mindezen folyamatok s a mögöttük meghúzódó gondol
kodási, tudati jelenségek vizsgálata nemcsak nyelvészeti, hanem lélektani, lo
gikai, ismeretelméleti tanulságokkal is járhat, ami a társadalmi tudat komplex 
vizsgálata szempontjából sem közömbös. 

2. A névutózás a határozós viszony kifejezési eszközeinek csak egyik tí
pusa. Közismert, hogy ,,a határozói viszonyokat az egyik nyelvtípus raggal, a 
másik prepozícióval, ismét egy másik önálló szóval, szórenddel stb. fejezi ki; 
e megoldások a gyakorlatban az egyes nyelvekben különféle mértékben keve
rednek, és nemcsak az egyes nyelvek jellemző vonásai, de általában is rámu
tatnak a gondolkodás nyelvi megnyilatkozásának formáira" (BÁRCZi, Beve
zetés 114). Hogy az egyik nyelvre mégis főleg az egyik, a másikra meg a másik 
viszonyítási típus jellemző, annak oka nyilvánvalóan a nyelvi rendszertípusok 
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eltérő volta, hiszen a rendszer típusa bizonyos mértékig továbbfejlődésének 
irányát, lehetőségeit is meghatározza. 

Nyelvtudományunk régi felismerése, hogy névutós szerkezeteink jelen
tős része korábbi birtokos jelzős előzményre vezethető vissza: ha egy ilyen 
szintagmában a főtag szerepét egy arra alkalmas, erős vonatkozásmozzanatot 
hordozó szó látta el, s hozzá határozórag kapcsolódott — mely alárendelte a 
mondat egy másik szavának —, ez a ragos szóalak a viszonyjelentés elhatal
masodásával névutóvá fejlődhetett. DEME LÁSZLÓ írja (NyK. 58:119): „talán 
több is lehet véletlennél, hogy a finnugor nyelvekben, ahol a birtokos szerkezet
nek MrfoÁ#j+6zrfo&: a sorrendje, főleg névutók, s ezekből ragok fejlődtek ki; 
az indoeurópaiakban viszont, ahol a birtokos szerkezetnek fordított a sor
rendje, ott a később alakult viszonyjelölő eszközöknek a prepozíció a proto
típusa". 

A névutózás tehát nyelvünknek ősi, a rokon nyelvekkel egyező, a kör
nyezetünkben élő indoeurópai nyelvekétől elütő szerkezeti vonása. Korábban 
fogalmi jelentésű szavak névutóvá fejlődése a birtokos és egyéb mondatbeli 
szerkezetekben évezredes és mindmáig megfigyelhető jelensége nyelvünknek. 
Ezt azért szükséges nyomatékkal hangoztatnunk, mert a szélesebb közönség 
tudatában némi bizonytalanság mutatkozik a névutózás magyaros voltára 
nézve. A századforduló idején és századunk első évtizedeiben igen gyakori 
volt, hogy a nyelvművelő szakirodalom megrótta egyes névutók idegen észjárás 
szerinti, német elöljárós kapcsolatok analógiájára való használatát ( w % o/aff 
árfem wwf, e h.: W a / m m ; v&f d/W #%#?, e h.: W a & n W ; ffz ev e/off, e h.: fiz 
g v W fze/óff; stb.). A hibáztatott szerkezetekben a névutó helyett legtöbbször 
valamelyik határozóragunkat nyilvánították helyesnek. így az esetek felhal
mozódásával kialakult egy olyan hiedelem, hogy ha egy névutó funkcióját 
adott szókapcsolatban egy határozórag is elláthatja — több-kevesebb árnya
lati engedménnyel —, akkor a ragos forma a helyes, a névutós pedig helyte
len, idegen hatás, germanizmus. 

Ez a nyelvművelő babona szinte máig hat, és hasonlít ahhoz a rég túl
haladott felfogáshoz, amely igekötő-rendszerünket is idegen mintára kelet
kezettnek nyilvánította. D e mi az igazság valójában? A névutózás mint nyelv
szerkezeti jelenség kétségtelenül ősi, a rokon nyelvekkel egyező belső sajátsága 
nyelvünknek. A z idegen népekkel, kultúrákkal, nyelvekkel való érintkezés 
történeti folyamatában azonban akárhányszor megtörténhetett, és meg is tör
tént, hogy a kétnyelvű beszélők vagy a fordítók nyelvében egy-egy idegen nyel
vi viszonyszós szerkezet szolgai, szó szerinti áttételben jelent meg és terjedt el. 
A z ilyen esetek azonban nem érintették névutórendszerünknek sem gyökerét 
(finnugor örökség voltát), sem törzsét (ti. már kialakult szófaji osztályjegyeit), 
sem ágait (pl. névutóinknak az irány hármasság szerinti tagolódását vagy a 
konkrét—absztrakt fejlődés szokásos menetét). Legfeljebb egy-egy új levelet 
hajthattak e hatások (mint pl. a & z m m névutó létrejötte, ha valóban a német 
zwm TYwfz viszonyszós kapcsolat fordításából keletkezett); vagy „elszínezték" 
egy-egy névutónk jelentésárnyalatait. 
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Kétségtelen, hogy ilyen hatások legnagyobb intenzitással a XIX. század
ban, s a német nyelv irányából érték névutórendszerünket. D e az alapos tör
téneti és kontrasztív kutatás bizonyára ki tudna mutatni más, például latin, 
szláv, illetőleg angol, orosz stb. hatásokat is (ahogyan a sokáig germanizmus-
nak minősített w m a/aff erfem szerkezetről is kiderült, hogy más úton is ke
letkezhetett — v ö . BÁNHioi: M N y . 52:491—6). 

Mindezzel azonban korántsem kívánjuk azt állítani, hogy minden újon
nan fellépő névutószerű nyelvi képződményt nyereség gyanánt kell tekinte
nünk. Kevés újat hozó, henye, körülményeskedő, fontoskodó divatszó gyak
ran akad közöttük, s ezeknek nem tudunk örülni. D e ezeket túlnyomórészt 
nem idegen voltuk miatt kell elmarasztalnunk, hanem éppen a fentiekből eredő 
alacsony értékük miatt, különösen ha régi, jól bevált ragos vagy névutós ala
kot szorítanak háttérbe. M á s kérdés, hogy ezek melegágya éppen azokban a 
nyelvrétegekben található — hivatalos nyelv, újságnyelv, szakmák, műszaki 
tudományok nyelve —, amelyek vagy nem elég igényesek, vagy könnyen ér
vényesítenek idegen nyelvi hatásokat. 

Vigyáznunk kell tehát, hogy névutórendszerünk egyes elemeinek, új fej
leményeinek megítélésekor a helytelenség kérdését ne keverjük össze a 
magyartalanság fogalmával: nem minden magyartalan, ami helytelen, s 
nem minden helytelen, ami idegen hatásra keletkezik. Mint másutt, itt is első
sorban a nyelvi szerepet, a funkciót kell figyelembe vennünk: van-e a kérdéses 
nyelvi elemnek sajátos, újszerű, csak általa kifejeződő jelentéstartalma (újon
nan felismert viszonyárnyalat; ismert viszony valamely részletének kinagyítása; 
új aspektus érvényesítése; szócsaládhoz, szemantikai mezőhöz kötődés; tár
sadalmi, rétegnyelvi vonatkozás; stilisztikai felhasználhatóság; stb.). A nyelv
művelés gyakorlatának sohasem vált javára a mesterségesen leegyszerűsített 
„igen—nem" ítélkezés: a helyesség—helytelenség kérdése nem poláris, hanem 
skaláris jelenség; dönteni mindig csak az adott nyelvi környezet s az abban 
tükröződő tudati, társadalmi valóság szem előtt tartásával lehet. Ilyen módon 
állásfoglalásaink inkább mérlegelésre indító, gondolkodásra ösztönző taná
csok lesznek, nem pedig valamiféle felsőbbrendű kinyilatkoztatások: nem meg
fellebbezhetetlen igazságot osztunk, hanem nyelvi ismereteket közlünk, és 
nyelvhasználati igényességre nevelünk. 

3. A magyar névutók szófaji kategóriája több szempontból is átmeneti
nek tekinthető. Történetileg azért, mert a névutók tartalmas jelentésű szóból 
fokozatosan válnak viszonyjelentés hordozóivá, illetőleg jelölőivé. Közülük 
némelyek szórangjukat elveszítve továbbfejlődnek határozóraggá, s ilyen mó
don lényegében kilépnek a névutók szófaji kategóriájából. Szinkron szempont
ból a névutók jelentős száma azonos formában határozószóként is használ
ható, tehát kettős szófajú elem (w&ff, &W/, &wü/; oM, / % körg; stb.), má
sik nagy csoportjuk pedig alkalmi toldalékolású tartalmas szónak is felfogha
tó, elemezhető a köznapi nyelvérzék számára (a/a^/JM, a/A:o/má6(í/, fZ/ená-g, 
/g/e6fM, jeg/AsegeW stb.). Ebből eredően nem könnyű megmondani, hogy a 
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1818 
1846 
1864 
1901 
1962 
1962 
1962 
1965 

82 
58 
73 
84 
79 
103 
95 
100 

nyelvfejlődés egy időpontjában hány szóegyed sorolható a névutó kategória 
keretei közé: szerepe van benne a szakemberek egyéni megítélésének is. A z ösz-
szehasonlítás kedvéért íme néhány X I X — X X . századi szerző véleménye táb
lázatban : 

VERSEGHY FERENC (Magy. Gramm., Budánn) 
A' magyar nyelv' rendszere (M. Tudós Társ.) 
GYURITS ANTAL (A m. ny. viszonyszavai. Pest) 
KALMÁR ELEK (Rendsz. magy. nytan. Bp.) 
BÁNHiDY—JÓKAY—SzABÓ (Lehrbuch der Ung. Spr. Bp.) 
M M N y R . (akad. Leíró Nyelvtan. Bp.) 
ÉrtSz. (A magyar nyelv értelmező szótára. Bp.) 
SEBESTYÉN ÁRPÁD (A magy. ny. névutórendszere. Bp.) 
H a a fenti — és más — szerzőknél névutónak minősített vagy „névutó-

szerű"-nek jelzett különböző szavakat összeszámoljuk, számuk meghaladja a 
kétszázat (ezekrelásd: SEBESTYÉN i. m. 17—22,169—86). Mai nyelvünkre nézve 
több-kevesebb határozottsággal megállapíthatjuk, hogy névutóinak száma 100 
körül mozog. H a ehhez hozzászámítjuk azt a két tucatnyi határozóragot, ame
lyek többsége szintén névutóból fejlődött, valamint azt a másfél ezernél több 
határozószót, amelyek ugyan nem grammatikalizált viszonyszók, de komplex 
jelentésük révén ugyancsak alkalmasak számos viszonyámyalat egyedi jelölé
sére, belátható határozórendszerünk kifejezésének rendkívüli gazdagsága. 

Noha a névutó kategóriának — mint említettük — „kijáratai" is vannak 
(raggá alakulás, kihalás, határozószóvá válás stb.), és a névutóvá minősítés 
szempontjainak szigorúsága is változhatik, egészében a névutók számának 
folyamatos emelkedésével kell számolnunk. Erre következtethetünk a fenti 
táblázat múlt századi és mai szerzőinek számadataiból. A z újabb fejlemények 
névutó voltának elismeréséért ZoLNAi GYULA már 1918-ban szót emelt (Nyr. 
47:53; vö. KLEMM, TörtMondt. 252). A számszerű szaporodást a nyelv, a gon
dolkodás és a társadalom fejlődésének kölcsönhatásaiban természetes jelen
ségnek kell tekintenünk, amely nem hátrányára, hanem előnyére válik nyel
vünk gondolatkifejező erejének, árnyaltságának. Meglehet, hogy némelyik új 
vagy új szerepben használt névutónk joggal kelti bennünk a körülményeske-
dés, szófecsérelés, bürokrata pontoskodás vagy fontoskodás érzését. Csak
hogy ilyenkor sem árt elgondolkozni azon: helyes-e magát a nyelvi eszközt 
kárhoztatni azért, mert engedelmesen tükrözteti bizonyos társadalmi körök, ré
tegek vagy osztályok gondolkodásmódját, mentalitását, szemléletmódját, 
magatartását? Példaként utalhatnánk a./%# névutó annyiszor hibáztatott hasz
nálatára (közöl, megmond, elküld valamit valaki y^M). Nyelvművelésünk több
ször rámutatott: ebben a hibás használatban a döntéseiért felelősséget vállal
ni félő, feletteseit bírálni nem merő, a szókimondást „jelzésekkel" helyettesítő, 
az egyenes kiállástól visszarettenő, de esetleg ugyanakkor a hatóság pózában 
pöffeszkedő hivatalnok magatartása testesül meg. A névutó ilyen használata 
csak szimptómája egy magatartásformának — legalábbis kezdetben —, s az 
okok megszüntetésével a használata is visszaszorítható volna. 



4. Sajnos, be kell ismernünk, hogy még a felszabadulás utáni nyelvmű
velésünk, nyelvtudományunk is elég kevés ügyelmet szentelt a nyelvhaszná
lat társadalmi háttere vizsgálatának. Bár a nyelv és a társadalom viszo
nyáról egy időben rengeteg szó esett nálunk, a beható nyelvszociológiai kuta
tás terén alig történt valami. Komolyan sajnálhatjuk, hogy azoknak a hatalmas 
társadalmi átalakulásoknak, amelyek hazánkban a felszabadulás óta lezaj
lottak, nyelvi hatásait, következményeit nyelvtudományunk nem követte lé
pésről lépésre, s így talán örökre le kell mondanunk azokról a tanulságokról, 
amelyeket e lehetőség kihasználása biztosított volna. 

Szoktunk beszélni arról, hogy a felszabadulás olyan emberek százezreit 
vagy millióit emelte a közélet és közigazgatás fórumaira, akik addig a csalá
don kívül más nyilvánosság előtt nem használták nyelvüket. Csak miközben 
a társadalmi és kulturális forradalomért harcoltunk, nem vettük észre, hogy 
ezek a százezrek nemcsak múltjukból, hanem addigi nyelvükből is kilépnek, és 
kellő értékítélet nélkül azt a nyelvváltozatot sajátítják el, amelyre új szerepkö
rük rászoktatta őket: a rendeletek és utasítások régi meg új cikornyáit, a napi 
sajtó fésületlen, hevenyészett újításait, futvaszült, idegen elemekkel és fordula
tokkal tele fordításait. Ebben a vonatkozásban még az egyébként korszak
határt teremtő Marr-vita sem hozott kellő eredményt: felszabadította a tör
téneti összehasonlító nyelvtudományt, de nem fordította a figyelmet eléggé a 
társadalom napi nyelvhasználatának kérdései felé. 

A társadalmi, gazdasági, politikai kérdések legszélesebb nyilvánosság be
vonásával való megvitatása állandó hatással volt és van a közgondolkodásra. 
A z elvontabb mondanivaló árnyaltabb, bonyolultabb fogalmazást és új szó
elemek tömegét terjeszti el mind szélesebb körben, akár gazdasági, termelési, 
akár politikai, elméleti, tudományos kérdések kerülnek elő. A tömegkommuni
káció eszközei, az immár mindenkihez eljutó sajtó, rádió, televízió nemcsak a 
tartalmak, hanem hovatovább a nyelvi formák terjesztésében is nagyobb ha
tásúak, mint a család vagy a munkahely. A társadalom megsokszorozódott 
mennyiségű, meggyorsult nyelvi forgalmában az irányító szerepet ezek a felső 
hatások jelentik. D e jelentősen megnőtt a régebbihez képest az a ráhatás is, 
amit az iskola, a különböző szakmák, a tudományok és a szépirodalom jelen
tenek. 

A társadalmi méretű közgondolkodás elvontabbá, bonyolultabbá válásá
nak nyelvi megnyilvánulásait még nem kutatja kellő figyelemmel nyelvtudo
mányunk. A nyelvművelés mindennapi gyakorlatában arról gyakorta esik 
szó, hogy az új névutók vagy névutószerű szóalakok sokszor az addigi rövi
debb határozóragok helyén „terpeszkednek". Ezt azonban egy sokkal tágabb, 
többtényezős folyamat egyik megjelenési formájaként foghatjuk fel: melléje 
sorolhatjuk például a szószaporítás különböző típusait, az összetétel-kelet
kezést (ce/ helyett cg/Mwzás stb.), az igealakok nominális szerkezetté oldódását 
(e/mfgz##k helyett g/mf^zá# »yer stb.), az egyszerű mondat hosszúságának nö
vekedését, az összetett mondatok számarányának emelkedését és egyebeket, 
amelyek mind rendszeres vizsgálatot érdemelnének. 
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5. Mai nyelvünk névutóhasználatának főbb jelentéstani, funkcionális 
tendenciájára térve mindenekelőtt arra kell rámutatnunk, hogy — a fentebb 
mondottakkal összhangban — bizonyos arányeltolódás tapasztalható az el
vontjelentésű névutók javára. Ez a jelenség két oldalról is igazolható. Egyrészt 
kimutatható, hogy az ősi, elsődlegesen helyviszonyt kifejező névutóink egyre 
nagyobb arányban töltenek be elvont, átvitt értelmet. Fentebb már említett, 
e századi szövegek névutózását vizsgáló munkánkból (SEBESTYÉN, Névut. 242) 
az öt leggyakoribb ősi névutónk hely-, idő- és elvont határozói szerepét az 
alábbi táblázat szemléltetheti: 

Névutó 

a/aff 
2&%f 
&özf<%;f 
jzermf 
W&&Z 

Ossz. adat 

1538 
1234 
1769 
1044 
1903 

Helyhat. 

741 
636 
648 
— 
182 

Időhat. 

609 
370 
60 
18 

1256 

Elvont hat, 

188 
228 
1025 
1026 
465 

7488 2243 2313 2932 

Ezek a névutók — talán a jzermf kivételével — eredetileg mind helyhatá
rozók voltak, később váltak időhatározót és elvont határozót is kifejező vi
szonyszókká. A mai nyelvben azonban összességükben már többször használ
juk őket időhatározóként és még többször elvont határozóként, mint hely
viszonyjelölésre. A nem helyhatározó szerepű példák előfordulása különösen 
nagy a napisajtó nyelvében, illetőleg a műszaki tudományos nyelvrétegben. 
Az eredeti helyi jelentés leggyakrabban a versek szövegében és a szépprózában 
figyelhető meg. A beszélt nyelv sajátos egyensúlyt mutat a fenti szélsőségekhez 
képest (a részletes adatokra vö. SEBESTYEN i. m. 33, 44, 67, 84, 90). 

Névutóállományunk másik fő csoportja, amely nyelvtörténetileg az előbbi
nél későbbi korokban alakult ki, mai használatában még erősebben mutatja 
az elvont funkciók túlsúlyát annak ellenére, hogy többsége ezeknek is elsőd
legesen helyhatározói szerepet töltött be. A ragos névszókhoz járuló, úgyneve
zett ragvonzó névutók tartoznak ide. A közülük leggyakoribb ötnek arányait 
az alábbi táblázat szemlélteti: 

Névutó 

Műf 
W egywff 
7% &g7"&SZfw/ 
M M v m 
W jzem6g» 

Ossz. adat 

430 
290 
219 
307 
364 

Helyhat. 

169 
— 
59 
29 
92 

Időhat. 

212 
— 
53 
2 

— 

Elvont hat, 

49 
290 
107 
276 
272 

1610 349 267 994 
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Mint látjuk, a helyhatározói funkcióban használtak itt már csak egynegye
dét teszik ki a teljes mennyiségnek, s az elvont határozót jelölők száma az idő-
határozó szerepűekhez képest is rendkívül megemelkedik. (A részletekre 1. 
SEBESTYÉN i. m. 98, 102, 108, 111, 116, 244—5). 

Különösen jól mutatja az elvont viszonyok túlsúlyát az a névutócsopor
tunk, amely történetileg legfiatalabb, X I X — X X . századi keletkezésű. Nézzük 
meg itt is a leggyakoribb ötnek a megoszlását: 

Névutó 

a/a#/a?z 
&öz6en 
moabrz 
jomM 
jzamára 

ossz. adat 

371 
258 
291 
198 
330 
1448 

Helyhat. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

Időhat. 

— 
248 
— 
198 
— 
446 

Elvont hat, 

371 
10 
291 
— 
330 
1002 

A z adatok magukért beszélnek. Látható, hogy itt már maguk a névutóvá 
váló szók sem helyi jelentésűek (még ha egyiknek-másiknak felfedezhető is a 
jelentésében lokális vonatkozás), és ennek megfelelően névutóként sem vállal
nak helyviszonyítási szerepkört. D e érdemes egy pillantást vetni arra is, hogy 
ezek az elvont funkciójú névutók mely nyelvrétegekben jelentkeznek nyelv
használatunkban. Ezt szemlélteti a következő táblázat: 

Névutó ossz. Vers Be- Próza Újság Műsz. 
szed tud. ny. 

a/a#/á"fZ 
&őz6gf% 

.szamara 
1448 15 60 415 373 585 

% 100 1 — 4,1 28,7 25,8 40,4 
(Korpusz % 100 7,5 9,— 52,5 15,— 16,—) 

Látható, hogy mennyire nyelvréteghez kötöttek az egyes névutók: az 
&&#/#» túlnyomórészt az újságok és a műszaki tudományos kiadványok nyel
vében él, de hasonló a n%Wo» és a jorwz előfordulása is. A &őz6e» és a .számára 
egészségesebb megoszlású, de az úgynevezett („papiros-nyelvrétegekben" ezek 
is gyakoribbak. A táblázat két alsó sora százalékokat jelez: zárójelben azt tün
tettük fel, hogy az adatgyűjtés hogyan oszlott meg nyelvrétegenként. Ezeket az 
adatokat szembesítve a fölöttük levőkkel, kiderül, hogy a fenti elvont névutók 

371 
258 
291 
198 
330 

— 
5 
5 
3 
2 

11 
17 
12 
4 
16 

24 
158 
78 
13 
142 

86 
44 
63 
95 
85 

250 
34 
133 
83 
85 
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versben, beszédben és szépprózában sokkal kisebb arányban fordulnak elő 
szövegarányuknál, ellenben a 15 szövegszázaléknyi újságszövegből e névutók 
25,8%-a került ki, és a 16 szövegszázaléknyi műszaki-tudományos nyelv adta 
e névutócsoport előfordulásainak 40,4%-át. Abból ítélve, hogy a beszédbeii 
adatok is alacsonyabbak a korpusz megfelelő szövegszázalékánál, úgy gondol
hatnánk, a beszédet még nem kapta el az új névutók sodrása. Sajnos azonban 
a szóban forgó munka „beszéd" címen színdarabok dialógusait dolgozta fel 
— jobb megoldás híján —, s ez valószínűleg nem annyira a hétköznapi be
szédet, mint inkább az irodalmi próza egy rétegét képviseli, tehát szépíti az 
arányokat. (A fentiekkel kapcsolatos további részleteket 1. SEBESTYÉN, Névut. 
123,146,150,159,161, 239-47). 

Természetesen hasonló eredményeket kapunk akkor is, ha az egyszerű és 
ragvonzó névutók nyelvrétegek szerinti tagolódását vesszük szemügyre. Fog
laljuk táblázatba az elvont szerepű előfordulásokat! 

Névutó O. elv. 

188 
228 
1025 
1026 
465 
2932 
100 
100 

49 
290 
107 
276 
272 
994 

Vers Beszéd 

6 
15 
58 
10 
11 
100 
3,4 
7,5 

12 
15 
2 
2 
1 
32 

8 
23 
68 
43 
43 
185 
6,3 
9-

2 
35 
20 
11 
10 

18" 

Próza 

98 
63 
384 
300 
286 
1131 
39,3 
52,5 

28 
142 
47 
100 
82 
399 

Újság 

34 
70 
270 
299 
40 
713 
24,3 
15-

5 
58 
15 
83 
101 
"262" 

Műsz. 
tud. ny 

42 
57 
245 
374 
85 
803 
27,3 

- 1 6 -

2 
40 
23 
80 
78 
223 

Korpusz 

-M /cere.szfw/ 

- W .szemben 

% 100 3,2 7,8 40,1 26,3 22,4 
Korpusz % 100 7,5 9,— 52,5 15,— 16,— 

Feltűnő, hogy még a régi, harmonikusan fejlődő névutóknak, a közöd
nek és a jzermf-nek elvont határozói szerepben való előfordulása is milyen 
erősen nyelvréteghez van kötve: ezek elvont használatának nagyobbik fele a 
sajtó és a műszaki tudományos nyelvből kerül ki. Általánosítható eredménye a 
táblázatoknak, hogy a vers, beszéd és próza nyelvéből ezek szövegarányánál jó
val kevesebb elvont névutó mutatható ki, viszont az újságnyelv és a műszaki 
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tudományos nyelv névutó előfordulásainak aránya mintegy 10%-kal meghalad
ja e nyelvrétegek korpuszunkbeli szövegarányát. 

A fenti fejtegetéseket a következőképpen foglalhatjuk össze: 
1. Mai nyelvünk névutóhasználatára jellemző, hogy még az ősi, eredetileg 

helyviszonyt kifejező névutók szerepköre is erősen eltolódik az átviteles, 
absztrakt funkciók felé: egyre nagyobb arányban fordulnak elő időhatározó
ként vagy egyéb elvont határozói viszony jelölőiként. 

2. A z elvont funkciójú névutók jelentkezése nem egyenletes a különböző 
nyelvrétegekben és nyelvhasználati szinteken: a versek és a széppróza nyelve, 
valamint az élő beszéd névutóhasználata harmonikusabb, nem halmozza az 
elvont névutókat olyan mértékben, mint az erősen papirosízű sajtónyelv és a 
műszaki tudományos kiadványok nyelve. 

3. A z elvont határozókat kifejező névutók általános előretörésében ré
szint a közgondolkodás elvontabbá, bonyolultabbá válását kell látnunk, ré
szint azonban — főleg a sajtó és a tudományos műszaki nyelv vonatkozásá
ban — bizonyos körülményeskedést, a mondanivaló megformálásának túl
bonyolítását, sokszor fölösleges pontoskodást és fontoskodást. E jelenség m ö 
gött nem mindig a szóban forgó tárgykör bonyolultsága rejlik, hanem gyak
ran csak a hivatalnoki, hírlapírói vagy tudományoskodó fontoskodás, mint 
olyan magatartásforma, amely egyesek gondolkodásmódját és ezen keresztül 
nyelvi megnyilvánulásait is befolyásolja. Kívánatos lenne, hogy a körülményes-
kedő nagyképűségtől mentes egyszerű, közvetlen beszéd és írásmód legyen 
jellemző mindazokra, akik a közélet fórumain szerepelnek, közügyeket intéz
nek, vagy a tudományokat művelik. 

6. H a mármost azt próbáljuk szemügyre venni, hogy újonnan keletkező 
vagy terjedő névutóink milyen határozófajtákhoz tartoznak, milyen mondat
beli viszonyokat fejeznek ki, először is a nehézségekre, a kategorizálás nehéz
ségeire kell utalnunk. A határozók osztályozása évszázados vita a nyelvészet
ben : nagyon gyakori eset, hogy ugyanabban a mondatban egy határozós kap
csolat többféleképpen is értelmezhető, több kategóriába is beosztható a szö
vegkörnyezet értelmezésével, vagy egyszerre több határozófajta jegyeit hor
dozza: komplex jelentésű. Bizonyos típusú, többfeleképpen is felfogható pél
dák alapján az akadémiai Leíró Nyelvtan külön kategóriaként veszi fel pél
dául a „körülményhatározót": „E határozók a mondat valamely más részétől 
(alanyától, tárgyától stb.) megjelölt személyt vagy dolgot körülvevő, de tőle 
független, tehát például az időjárási, anyagi, társadalmi vagy más természetű 
körülményeket határozzák meg." ( M M N y R . II, 238). Látni való, hogy e vi
szonytípus definiálása még meglehetősen laza: inkább csak gyűjtőkosárnak 
érezzük máshova be nem sorolható példák számára. Pedig már saját névutója 
is van e viszonylajtának: „Elég nehezen körülírható és meghatározható körül
mények kifejezésére használjuk a /%%?&%&*, &#/?cso/af&zf% névutószerű kifejezé
seket" (uo. 239). — Jellemző, hogy az egyetemi oktatásban használt tankönyv 
(BENCÉDY—FÁBIÁN—RÁcz—VELCSOVNÉ, A mai magyar nyelv. Bp., 1968) 
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nem vesz fel ilyen határozófajtát, helyette a „külső állapothatározó" terminust 
használja. Követi a tankönyvet e tekintetben a hozzá kapcsolódó gyakorló
könyv is (RÁcz—SZEMÉRE, Mondattani elemzések. Bp., 1972). 

Bár sajátos árnyalatú, vagy többféleképpen felfogható, komplex határozót 
akármely régi határozóragunk vagy névutónk is kifejezhet, megfigyelhető, hogy 
újabb keletkezésű névutóink közt aránylag sok ilyen akad. Például: a&z#/#M= 
komplex mód- és eszközhatározó: „A helyezést a célfotó a/a#/áVz döntötték el" 
(ME. 107); a / W W W / = k o m p l e x idő- és okhatározó: „Névnapja a / W W W 
munkatársai is köszöntötték" (uo. 108); cffM&z; állapot-cél: „elszomorít, hogy 
közérthetőség cfmáz szájbarágó gügyögést várnak el a költőtől..." (Kritika 
73:2:11); eae/áz; idő-feltétel: „így nem lehet előzetes útitervet készíteni, főleg 
késés gaefán" (Magyarország 72: X. 8); stb., hasonló példák idézhetők az 
g//#záre, dacára, &%%?&%#% stb. névutókra is. 

A z elvont határozófajták közül talán a módhatározót kifejező névutó
készlet gyarapodott legerőteljesebben. Gyakran használjuk e viszonyfajta ki
fejezésére az a/a/yaM, áVe/m^em, »Aaz AaaWoa/z, -&?/ e/^raa/z, -weÁ: meg^/g/g-
7ae», moa]/ara, módra, n%?a*o%, W & a , -mddstb. névutókat és névutószerű ki
fejezéseket. 

Jelentősen megszaporodtak a tekintethatározó különböző árnyalatait 
kifejezésre juttató névutók és névutószerű szók is: árWme6f/?, -f z//efa#z, -/ z//g-
(J/gg, -Aez mgr^e/%, Jzgmj%)»(/aW, ̂ zgm/70MrW, ̂ A:m^^e6fM, ̂ m f e ^gm, ^r^M, 
fárem, -rg WM^oza/a^ stb. 

A hagyományos értelemben vett, illetőleg külső állapot újabb névutó
szerű kifejező eszközei: &$e#6f», asef6#z, gfg/^M, &sefárf, /arrna/a^a/?, /ra^c^aM, 
- W Á%zpcw7ar6aM, Á:WfgMvg/ stb. 

Új névutói kifejező eszközökkel gyarapodott az okhatározás: a&%#», 
a/A:a/máW, a/Ara/amW/, a7/ca7/Mdva/, a/A%z/ammaZ, cfmgM, &ó'vgf&ez#6gf% stb.; 
a célhatározás: c^//aM/, c^/W, c^/^ra, ĉ /ra, árae^a^M, ^dv^r/ stb.; 
az eszközhatározó: a"ra)z, am», rev^M, r^ven, jggf^^ve/; illetőleg a szám
határozás is: a/̂ a/o/ywMa/, f^r^M, fzagyz stb. 

H a az elvont határozófajták viszonyító eszközkészletének ezt az „új hul
lámát" közelebbről megnézzük, feltűnik, hogy ezek a szavak már nem helyi 
vagy időviszonyítás jelöléséből lendültek át az elvontabb funkciókba, hanem 
közvetlenül ilyen célra grammatikalizálódtak, vagy indultak meg ezen az úton. 
Ez korábbi viszonyjelölő eszközeink kialakulásához hasonlítva már önmagá
ban is újabb jelenség. A z is megállapítható, hogy igen gyakran maga az elvont 
fogalmat, viszonyt megnevező tartalmas szó válik névutó vagy egyenesen név
utó-család kiinduló elemévé: ce/, Wa", ase/, a/ka/am stb. Máskor a határozó
fajtával tartalmilag összefüggésben álló szavakból formálódik a viszonyjelölő 
eszköz: a tekintethatározóban a jzem, a »fzá?, /g&wzfáy fogalmi szavai domi
nálnak; a számhatározót az egyes előfordulások ismétlődésére utaló fogalmi 
jelentésű elemekből alakult névutók segítenek visszatükröztetni fa/&a/a/M, 
gjgf/ Mindezt alapjában véve természetesnek kell tartanunk, éppen úgy, aho
gyan természetes volt, hogy ősi névutóink az érzékek számára közvetlenül 
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adott helyviszony vonatkozású nyelvi elemekből, fogalmi jelentésű szavakból 
grammatikalizálódtak. 

7. Természetes, hogy a nagyszámú új névutó és névutó-kezdemény több
nyire nem teljesen újonnan felismert viszonyt, legfeljebb újszerű árnyalatot 
vagy aspektust fejez ki. Ezért gyakran rá tudunk mutatni arra, hogy az új vi
szonyjelölő eszköz melyik réginek a rovására terjed. Minthogy a magyar ha
tározórag- és névutórendszer funkcionálisan nem különül el, gyakran az új 
névutó korábbi rag helyén bukkan fel (ennek elvi megítéléséről fentebb már 
szóltunk). Tüzetes elemzésekkel bizonyítani lehet, hogy még az olyan látszó
lag egyszerű esetekben sem helyes a nyelvművelők sommás elmarasztalása, 
mint a számnevek melletti a/Womma/, &?ef6eM, fz6e» használata. A -jzer rag
hoz képest ugyanis ezek a viszonyszók fontos többletként azt is tartalmazzák, 
hogy a sokszorozódás nem közvetlenül egymás után, nem szabályos időköz 
elteltével és nem feltétlenül azonos vagy hasonló külső körülmények közepette 
zajlik le, hanem az egyes alkalmak, esetek lazább egymáshoz kötődésével (vö. 
SEBESTYÉN, Névut. 132, 140, 171. — Zárójelben megjegyezve: sajnálatos, hogy 
az ilyenféle elemzések gyakran még a szakemberek figyelmét is elkerülik: az 
egyetemi tankönyvként kiadott RÁcz—SzEMERE-féle elemző kötet nem ismeri a 
legújabb névutó-monográfiát, noha több mint 30 oldalon tárgyal névutó-elem
zéseket: M E . 106—37). A jelentésfunkciók pontos elkülönülése természetesen 
lassú folyamat eredménye, s az átmenet szakaszában adódnak olyan esetek, 
amikor az új viszonyító eszköz nem mond többet a réginél. 

Számos esetben tapasztaljuk, hogy egyes régebbi névutók is hátra szorul
nak az új fejlemények hatására. Ilyen például az eszközhatározói a/W (amely 
talán a heves nyelvművelői elmarasztalás hatására veszít tért); a & 7 m m (he
lyette a nyelvművelőktől ajánlott f/Werg dívik); az egyefembeM (helyére a rö
videbb egywff pályázik); a g}#M<W (vetélytársai a -&6%f és -w/, -w/ ragok); a 
/b/y%&% (a mfoff hatására); a &öze/?effg (=&őzöff, kőztem); a TMgMfgn, mernie/? 
(szerepét átveszi az amúgy is terhelt, de vele nem is azonos értelmű m g / W ) ; 
-re M^zve (sanyargatja a hosszadalmas .szemj90M(/aW); - W jze/M&őzf (ritkítja 
a - W jzembfM); a fo/Z%zM, fó/f (ma egyaránt &ör#/); a v^geff (ma leggyakrabban 
wf//dW)stb. 

A z újabb keletkezésű névutók közül leggyakoribbak, terjedő jellegűek az 
a/ű/7/űM (a kiinduló ok megjelölésére; hasznosan színezi a semleges m/aff tar
talmát); az eZ/eM^re; az áWe&e&fM (egyelőre még sok tartalmi elemmel vegyíti 
a célviszonyt); 6?ef6gM, 6?ef6%; &#V2?&:ezf#?gM (tartalmi jelentése még jól su
galmazza az előzményben rejlő okot); ferán, ferüW6? (csak látszólag hely-vo
natkozásúak, lényegében képes megjelölései a cselekvés színterének: exponáló 
tekintethatározók) stb. 

Ebbe a csoportba tartozik — legalábbis típusát tekintve — több régebbi, 
nagy gyakoriságú névutónk is, mint a rász^re, r^Wfz, # W M , JzaAM&a, wfwz, wf-
ywz stb., ezek e típus nagy produktivitását bizonyítják. 
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8. Névutós szerkezeteink alaki megformáltsága is mutat eltéréseket mai 
nyelvünkben a korábbiakhoz képest. A névutó és az általa viszonyított név
szó korábban tartalmas szintagmát alkottak. A névutóvá válás után a korábbi 
szintagmatikus viszony jelölő eszközei nem maradtak el, hanem továbbra is 
megmaradtak. 

Minthogy legtöbb és legősibb névutónk birtokos szerkezetből fejlődött ki, 
érthető, hogy ennek alaki kitevői a névutós kapcsolatokban is felismerhetők. 
A birtokos szerkezetek alaki típusai és a megfelelő — velük azonos korban ke
letkezett névutós kapcsolatok — így párhuzamosíthatok:/a—ág:/a—a/f-offj 
= a/aff; /a—aga: M—wfaf-Mj = w/an; /anak—dga: bokrodnak—/Mfgefffe,) = 
TMÓgöfff-eJ — ez utóbbi már határozószónak is felfogható volna, s talán he
lyesebb, ha ebben a névutószerkesztésben visszaütést látunk a birtokos szer
kezet analóg hatására. Újabb névutóink túlnyomórészt a birtokszón jelölt 
birtokviszony alaki kitevőjét mutatják: a névutó határozóragja előtt megjele
nik az -a, -e, -^a, %/e; a/ap-^á-», c^/a-W, ef/eW-re, 6We&-^-6#z, e^g/-g-6e», 
ejg/-g-M, &apcW-M, köverkezf-e-oeM, mJa*-^j-ra, r&z-g-rg, r^z-f-m/, rev-g-M, 
^or-á-M, JZ6fm-a-ra, ra/-á-», fgr-̂ -M, wf̂ /á-M stb. 

Igen fontos mai sajátsága névutórendszerünknek, hogy a fenti, birtokos 
szerkezetet tükröző névutós kapcsolatok mellett nagy számban keletkeznek 
ugyanabból a tőszóból nem birtokos, hanem minősítő jelzős szerkezetekben is 
névutók. Ezek természetesen nem tartalmazzák a birtokos személyragot: 
a/a/?-0M, ce/-W, á-fe/em-6gM, gjef-6e», fz-6#z, rnoW-oM, moW-ra, r^jz-rj/, r̂ v-e/z, 
^zam-ra, fay-6aM, ̂ r-g/%, w^-on stb. A z ilyen névutók és névutókezdemények 
főnévi jelzős, mutatónévmási jelzők, sőt újabban melléknévi jelzős szerkeze
tekben formálódnak ki: 6or/w W a V a ; ez a/a/70/?; f/ye/% ce/W; Aarom fz6en; 
^zerencj^ ^er6e» stb. Névutókészletünk új hullámában igen fontos új cso
port ez: módot ad arra, hogy alkalmas jelentésű szóból egyszerre két névutó 
keletkezzék (a/a#/arz: a/a/xwz; c # # W 7 : ce/M/ stb.), és ezáltal a névutózás in
tézményesen alkalmazható legyen nemcsak főnevek viszonyítására, hanem 
melléknévi, számnévi szavakéra is. Itt nagyarányú rendszertágulás tanúi le
hetünk. 

Régi, kiterjedt névutócsoportja nyelvünknek az (értelmező) határozós 
szerkezetekből kivált névutóké: valamin a/W; / e % &M/, W w / ; valamivel 
egyefemoem, egvwff, jzgm6gM, fzemÁrözf stb. Ez a csoport is mutat szaporodást: 
-ve/ e//enfA6eM, ka/?cw/a/6a/f, -M/ kf/b/yoaM, /c//b/yo/ag; -Mek m^g/e/e/őeM, 
-Aoz Wr/gn/ -re fg&f»feffg7,' -Aoz vwzony^va; -ra voMa^ozJa/z, vo/zaf&ozcf/ag; 
stb. Hivatalos nyelvtanírásunk ezek közül m a még csak keveset tekint valóban 
névutónak, valószínűleg eleven morfológiai tagoltságuk miatt. Jelentéstanilag 
sokuk elég elvont és általános jelentésű ahhoz, hogy viszonyszóvá fejlődhessen: 
legtöbbjük igeszármazék, főleg participium. (A példákra vö. SEBESTYÉN, Névut. 
169 kk.) 

Újabban kezdi elismerni nyelvtudományunk a tárgyragos névszó melletti 
névutót is: valami/ f/Zefó'ffz, f//gfó7eg, & W v e , /ekm/ve. E szerkezetformák nem 
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újak, csak minősítésük nem elég egyöntetű. N e m zárható ki, hogy számuk a 
jövőben szaporodni fog. 

A z alakszerkezeti, illetőleg szófaji típusok összefoglalásául azt mondhat
juk: névutórendszerünk e tekintetben is lendületesen fejlődik, bővül: új szer
kezettípusok jelennek meg, s a tartalmi új hullám alakilag is növekvő változa
tossággal párosul. Igaz, hogy ezáltal névutórendszerünk belső tagoltsága to
vább fokozódik, de ez a funkcionális, tartalmi gazdagodás természetes követ
kezménye. Sajnos, a megítélés, a névutóvá minősítés tartalmi kritériumait na
gyon nehéz úgy összeállítani, hogy minden vitás esetben eligazítsanak bennün
ket. Formai, alakszerkezeti szempontok ebben a szétkülönítésben nehezen ad
hatnak elsődleges, a tartalmiaknál szilárdabb fogódzókat. 

9. A névutók számának fent részletezett szaporodásával nem jár együtt a 
tömeges raggá válás. A z írásbeliség általában a konzerválás eszköze, gátolja a 
beszédbeli egységek morfológiai tagolódásának elhomályosulását. 

A névutók leggyakrabban a mutató és kérdő névmásokkal alkotnak össze
tételt. Feltehető, hogy testes határozóragjaink is ilyen névmásos összetételek
ben kristályosodtak ki (e-, a-, ez-, az-, &V-, m/, előtagok). A z ilyen típusú hatá
rozószók vagy névutós szerkezetek alkalmasak főmondati utalószók szerepére 
is, és a mellékmondat kötőszavával kissé terjengős — a nyelvművelők által 
gyakran, de eredménytelenül kárhoztatott — kapcsoló szerkezetet alkotnak: 
eWyeff, akörw/, eza/aff, aze#f; a»^/W, Ao&y; annak e//e/%6"f, /zagy; amzak 
kövef&ezf^MM, Aogy stb. Különösen e két utóbbi típusú, a birtokos szerkezet 
teljes jelöltségét átörökítő névutós kapcsolatok ilyen alkalmazása szül hossza
dalmas szerkezeteket a mondatkapcsolásra. Mivel azonban az ilyen névutós 
kapcsolatok száma mai nyelvünkben nem csökken, hanem növekszik, számol
nunk kell a mondatkapcsolás e módszerének szaporodásával (vö. SEBESTYÉN 
i. m. 233). 

M á r a múlt században, főleg a va/a" melléknévi igenév elkerülésére divat
ba hozták nyelvművelőink a névutókból -/ melléknévképzővel alakult szár
mazékokat: a &fz e/#ff kerf e h.: a Aáz e/o/f va/ó" &erf. Ez a szerkezettípus a 
nyelvújítás hatására úgy elterjedt, hogy már határozóragok sorához is kezdek 
kapcsolni: -ra//, -fa/;, -Aozf stb. (vö. m a is: fermászefbem, e a W / stb.). E fejlő
dés során igen sok régi névutónk kapott ilyen -/ képzőt, elannyira, hogy az 
újabb nyelvtanok az ilyen a/am', / e W f/, m e / W f kifejezéseket mint kereszteződő 
szófajt új alkategóriának minősítik, amely „egyszerre névutó is, melléknév is. 
(Nyelvi szerepe így némileg rokon a határozóragéval, hiszen viszonyt is kife
jez; meg a képzővel is, hiszen melléknévi értékű szókapcsolatot alkot.) 
( M M N y R . I, 286; SEBESTYÉN i. m. 234—6). 

Ősi névutóink közül különösen gyakoriak ilyen képzett formában a &ö-
zaff/ (kazf/y), ne/W/, g/aff/, Mfam, a/afff. Ragos névszóhoz járuló névutóink 
ilyen származéka jóval kevesebb: leggyakrabban a va/amm kW//, /e/i/// for
dul elő. A z újabb — a birtokos személyragot még érezhetően tartalmazó — 
névutók ilyen toldalékolása még nem indult meg: nincs a/a/T/an/, e/W^re/. 
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Számolhatunk azonban azzal, hogy az elhomályosulás, a névutó morfológiai 
tagoltságának elévülése során ezek a típusok is megjelennek nyelvünkben, aho
gyan a hasonló szerkezetű jzermff, w % W m a teljesen szabályosnak számít. Már 
m a is előfordul szórványosan például a cf/^W/f, #WeW)g/w, &övff&gzf#g7H 
stb. A birtokos szerkezeti kitevőt nem mutató, számjelzős előzményű &sef6fm, 
7z6fw már m a is elég közkeletű. (A rnyomam, n W m alakulatokat elítélően említi 
a M M N y R . 1,411). — Látnunk kell, hogy itt a melléknév képzője nem magához 
a névutóhoz járul — hiszen ez, mint viszonyító elem tovább nem deriválha
tó —, hanem magához az egész névutós szerkezethez, hozzáfogva a viszonyított 
névszót is: (/a oW,)-/, f W /MÖ^ö/fJ-; stb. Szerkezet, tömb képzéséről van te
hát szó, akárcsak az -w, -w, -̂ w, -̂ w melléknévképző esetében: A;g/c ̂ zemw, A&Mzw 
/zo/ü stb. (vö. M M N y R . I, 408). 

10. A magyar nyelv névutórendszerérő] írt munkámban a névutók egyen
kénti vizsgálata során arra is kitértem, hogy a nyelvművelés milyen kifogásokat 
emelt egyik vagy másik használati m ó d ellen. A hibáztatások túlnyomó több
ségének oka a közvetett germanizmus, vagyis az, hogy német viszony szó, pre
pozíció magyar utánzásaként, szolgai fordításaként bukkan elő névutó. A z ese
tek egyenkénti részletezése m u n k á m névutó szócikkeiben megtalálható. Össze
gezést adni e munka eredményeiről igen nehéz. A felszabadulás előtti nyelvmű
velés hatékonysága elég szűkkörű volt, csak egy vékony értelmiségi réteghez 
jutott el, főleg a Magyarosan és a Magyar Nyelvőr olvasóihoz. A z ötvenes 
években újrainduló nyelvművelés elvi alapállása nem a germanizmusok elleni 
védelemre, hanem — mint ismeretes — a nyelvi ismeretterjesztésre, nevelésre, 
stílusrétegek szerinti válogatásra, a jelenségek funkcionális megítélésére töre
kedett (a múlt idő használatát e mondatban talán indokolhatja az az újabb 
vita, amely az elvi kérdésekről újabban kibontakozik — vö. Szabolcsi Miklós, 
Bárczi Géza, Lőrincze Lajos, D e m e László írásait pl. a Magyar Tudomány 
1971. és 1972. évfolyamaiban). 

A nyelvművelés hatékonyságának mindenesetre elengedhetetlen föltétele, 
hogy eljusson a nyelvrontás gócaiba, illetőleg kellő szerepet kapjon az iskolai 
anyanyelvi nevelésben. Ezt m a még nemigen mondhatjuk el. A nyelvileg ke
vésbé iskolázott széles tömegek nyelvhasználatának befolyásolása igen nehéz, 
különösen olyankor, ha egy-egy nyelvi elem — például névutó — használatá
nak egyik vagy másik formáját helytelenítjük. Több példa igazolja, hogy egy 
sajátos árnyalat hibáztatása — ha elég heves — a névutó vagy más nyelvi elem 
teljes elkerüléséhez vezet: a beszélők csak azt jegyzik meg, hogy ezzel a szóval 
valami nincs rendjén, s ha nem akarunk hibázni, legjobb nem használni. így 
volt például az a W névutóval (ma szenvedő igék mellett nem szokásos, de 
egyébként terjed), így a & W r a , amely — bár nem egyenértékese az eZ/gŷ re 
névutónak, szinte kikopik a használatból. Totális szabályt könnyebb felfogni 
és követni, mint részlegest, az árnyalatok nyilvántartásához nyelvművelő kézi
könyv, lexikon szükséges, és hozzá társadalmi, vagy esetleg munkaköri, hiva
tali, szolgálati igényesség is. Mai nyelvművelésünk igen népszerű, a legszéle-
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sebb körökig eljut. H a társadalmi, hivatali, politikai oldalról támogatást kap, 
minden eddiginél hatékonyabb lehet. Ezt bizonyítja az a kampány, amely az 
ötvenes években a mozgalmi zsargon ellen folyt. Ekkor nemcsak általános ered
ményeket lehetett elérni, hanem még egyes szóhasználati részletkérdésekben is 
sikerült befolyásolni a tömegek nyelvhasználatát, mint például a /e# névutó 
torzulása. 

Összegezve: Mai nyelvművelésünk kilátásai minden eddiginél jobbak. 
Új, hatékonyabb korszakát úgy kell megszerveznünk, hogy a nyelvi hibák for
rását keressük meg, s ott fejtsünk ki javító hatást. Elvi alapállásunk ne korlá
tozódjék a germanizmusok elleni harcra, sőt — a névutók vonatkozásában — 
bánjunk óvatosabban az idegen hatás vádjával. A névutók használatában mai 
nyelvhasználatunk nagyarányú bővülést mutat mind mennyiségi, mind funk
cionális, mind alakszerkezeti szempontból. A z új névutókezdeményeket fo
lyamatosan figyelemmel kell kísérnünk, és elősegítenünk, hogy sajátos funk
ciójukat megtalálják, anélkül, hogy korábbi viszonyítóelemeket háttérbe szo
rítanának. Kívánatos lenne, hogy a készülő nyelvművelő kézikönyvben a névu
tókkal kapcsolatos szócikkeket olyan kutatók írják, akik a kérdés elméleti 
részét is jól ismerik, s az eddigi nyelvművelés hibáztatásait képesek felülbírál
ni, adattáruk pedig elég bő ahhoz, hogy az egyes elemek helyes és hibás hasz
nálatát, árnyalatait be tudják mutatni. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD 

Zu den wichtigen Eigenheiten unserer Postpositionen 

Auígrund eines früher erschienenen Buches des Verfassers (A magyar 
nyelv névutórendszere — Das Postpositionensystem der ungarischen Sprache. 
Budapest, 1965. Akademie-Verlag), sowie aufgrund seiner neuerenSammlun-
gen wurden hier wichtige Merkmale dieser typischen Kategorie der ungarischen 
Sprache untersucht. 

Der Verfasser weist auf folgendes hin: der gröBere Teil der ungarischen 
Postpositionen stammt aus früheren Possessivkonstruktionen, aber auch in der 
heutigen Sprache gibt es zahlreiche Postpositionen, die aus attributiven, adver-
bialen und transitiven usw. Syntagmen stammen. 

Der Verfasser weist den Aberglauben der Sprachpűege zurück, der eine 
jede Postposition, die an der Stelle des früheren Adverbialsufhxes neuerdings 
erscheint, ohne weiteres als etwas schlecht Ungarisches betrachtet. Das Ent-
stehen von Postpositionen ist eine jahrtausendealte und auch heute noch kon-
statierbare Erscheinung, eine wichtige sprachtypologische Eigenheit des Unga
rischen. 

In der historischen Entwicklung der Postposition als Wortart-Kategorie 
kann beobachtet werden, daG die Postposition in zveierlei Hinsicht immer 
abstrakter wird: die altén, früher nur Lokalverháltnisse ausdrückenden Post-
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positionen eigneten sich im Laufe der Zeit für Temporaladverb, spáter für 
andere, abstrakte Adverbien (Ursache, Ziel, Modus, Respectivus), bzw. die 
neueren Postpositionen entwickeln sich schon aus Wörtern mit abstrakter 
Bedeutung (f/r^acAg, z/e/, M W w j , J%ejpgc/fv%/̂  usw.). 

Die abstrakte Verháltnisse ausdrückenden Postpositionen melden sich 
in den verschiedenen Schichten der Sprache nicht gleichermaGen: die Gedichte, 
die Belletristik und die gesprochene Sprache gebrauchen nur wenige und áltere 
Postpositionen (eher lokál- und temporaladverbiale Postpositionen); die 
Zeitungén und die technisch-wissenschaftliche Sprache enthalten dagegen 
viele neue, abstrakte Adverbien ausdrückende Postpositionen. Das folgt not-
wendigerweise aus dem abstrakten Inhalt der untersuchten Texte. 

Die Studie untersucht den Gebrauch der Postpositionen von dem Gesichst-
punkt der SprachpQege aus und versucht zu ihrer Beurteilung in der Sprach-
pűege aus und versucht zu ihrer Beurteilung in der Sprachrichtigkeit einen 
wissenschaftlich fundamentierten Standpunkt zu gestalten. 

Á. SEBESTYÉN 
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