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Szívesen ajánl az a tanár a magyar nyelvtan tanításához egy új né-
zőpontú könyvet, aki maga több, mint 35 éve kísérelte meg megszerettet-
ni, és megtanítani az anyanyelvet magyar és külföldi diákoknak, hallga-
tóknak előbb középiskolában, majd az egyetemen. Különösen, ha ez a 
könyv a magyar nyelvet mind a tudományos szempontoknak, mind az 
esszészerű olvasmányigényeknek megfelelően mutatja be. Ál l jon itt erre az 
állításra csupán egyetlen példa, az egyik fejezet két képsora: "A mondatot, 
kifejezést láttathatjuk tetejére állított faként, mely úgy válik szét egyre ki-
sebb és kisebb összetevőkre, ahogy a fa törzse egyre kisebb és kisebb 
ágakra. A mondatot vagy kifejezést ábrázolhatjuk dobozként is, melyben 
az összetevők kisebb dobozok, melyek további dobozokat tartalmazhat-
nak. Az egymásba rakott dobozokat addig nyitogatjuk, míg végül a legbel-
ső, legkisebb dobozokban egy-egy szót találunk." íme a nyelvi rendszer 
olyan leírása, mely pompás metafora, és megfelel a modern szemléletnek, 
egyben a nyelvet tanító, valamint a nyelvhasználó kreativitására is számít. 

A szerzők az általános bevezetőben közl ik céljukat könyvükről : a 
XX. századi modern nyelvszemlélet alapján — generatív nyelvészet — 
szeretnék a mai ember nyelvtudatát formálni. Természetes elgondolás, 
hogy elsősorban a magyartanárok megnyerését tekintik fő feladatuknak, 
hiszen sok tekintetben tőlük függ a jövő nemzedék kommunikációs kész-
sége, de meg akarnak nyerni mindenkit, akinek a nemzeti nyelv fontos. 

* Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 
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Az írás koncepciójából következik, hogy tudják, mi lyen nehéz át-
formálni egy, már évtizedeken keresztül kialakult szemléletet. Ezért lépés-
ről lépésre közelítenek az általuk kialakított nyelvi rendszerhez. Figyelem-
re méltó, hogy megtartanak bizonyos hagyományos felosztási szemponto-
kat is, pl. a szófajok és a mondatrészek összefüggése. 

A tudós szerzők gondolkodására je l lemző a hajlékonyság, árnyalt-
ság; módszerüket nem tartják egyedül üdvözítőnek, s előrevetítik azt is, 
hogy a nyelvészeti kutatások nem állnak meg. Lehetségesnek tartják tehát, 
hogy tudományos elképzelésük módosulhat. 

Módszerük a nyelvképesség vizsgálata, pl. a mondatok leírása, mind 
a felszíni, mind a mélyszerkezet szempontjából; izgalmas feladatként kí-
nálják az olvasónak a mondatok létrejöttének és alkalmazásának működési 
szabályait; fokozatosan értetik meg a nyelv rendszerének sajátosságait, a 
nyelvi rendszer alkotási lehetőségeit; a specifikus ágrajzok segítségére 
vannak abban mindenkinek, hogy ellenőrizze a hangok felosztásának új 
nézőpontjait, vagy a szószerkezetek, mondatok, összetett mondatok 
grammatikáját és szemantikáját; s eközben a nyelvi je l lemzők feltárásához 
felhasználják a matematikai logika szóhasználatát (pl. halmazok, részhal-
mazok) is. 

Hangtan 

A Hangtan c. fejezet eszünkbe juttatja jókai Mór egyik mondását a 
Kárpáthy Zoltán c. regényből. Wesselényi tanítja Kárpáthy Zo l tán t : " ... aki 
magát megújítani képes, az halhatatlan . . . " . "Lefordítottam" ezt az idézetet 
az adott szituációra, és szinte követelményként lépett fel a magam számá-
ra, különösen a megújításra gondolva. Szembesítenem kellett eddigi isme-
reteimmel az új hangtani szemléletet, és elképzelnem, hogyan tanítanám, 
hogyan használnám fel a szerző módszerét. Alapos, tudós munka a hang-
tan merőben új felfogása. A strukturalista irányzat szükségességére hívja 
fel a f igyelmünket, és arra késztet, hogy vizsgáljuk felül eddigi ismeretein-
ket, foglalkozzunk a modern nyelvszemlélet elméletével és gyakorlatával. 

Tanítási tapasztalataim alapján írom le, hogy a nyelvtannak ez a fe-
jezete a hallgatók/tanulók számára azért okoz nehézséget, mert nehéz 
megfogniuk a nyelvi szerkezetben a legkisebb fonéma/beszédhang fogal-
mát, annyira elvontnak tűnik. A tanulmány legnagyobb előnye, hogy ezt 
az elvontságot megszünteti, szemléletes rajzokkal, vizuálisan láttatja a 
felosztásokat és a törvényszerűségeket (pl. a rövid, a hosszú és megnyúló 
magánhangzók ábrázolásában a világos felosztás segít; a magánhangzó-
ábrázolások fejezetben új rendszerben, nem elvontan, hanem 
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"ágrajzokkal" szemlélteti Siptár Péter az elméletben már rögzített törvény-
szerűségeket; ugyanebben a részben, az ábrázolás után tudós igényesség-
gel elemzi az ábrázolás esetleges hiányosságait is). Magyarázva tanít; gon-
dolkodtat: "A gyökércsomópont alatti elemek elhelyezése azonban csak 
kényszerűen síkbeli, hiszen ezek nem egymás után, hanem egyszerre ér-
vényesek." 

Az új fogalmak bevezetése önkéntelenül is felidézi bennünk a ha-
gyományos megnevezéseket. ízlelgetjük, próbálgatjuk, melyik szemlélete-
sebb, melyik felel meg jobban a nyelv törvényeinek. A kerekségi harmónia 
például sokkal jobban hangzik, mint a hagyományos ajakműködés szerinti 
illeszkedés; kifejezőbb, meggyőzőbb. 

Külön f igyelmet érdemel a tőtípusok, tőosztályozás-részek, s a ma-
gánhangzó harmóniával kapcsolatban a "kiterjedés" fogalmának haszná-
lata. Hiánypót ló a szótagok szerkezetének és típusainak ilyen bemutatása 
is. A tanulmány végén adott Irodalom példamutatóan gazdag. 

Az újszerű hangtan befogadásában a harmadik bekezdés szellemes 
szóképe két tudományág egymáshoz való viszonyát világítja meg, a nyelvi 
hangtanét és a beszéd hangtanét. Ennek a fejezetnek ez az egyik lényeges 
kérdése. 

Alaktan 

A tanulmány négy részből tevődik össze: 

I. Bevezető 
II. Ragozás 
III. Szóképzés 
IV. Szóösszetétel 

I. M ind a négy rész je l lemző tulajdonsága, hogy a több nyelven is 
értő szerző a comparativ tudományos szemléletnek is megfelelően anya-
nyelvünk specifikumait, ha szükségesnek látja, mindig szembesíti a fran-
cia, angol, német, svéd nyelv jel lemzőivel. így nemcsak a magyar nyelv 
morfológiájának tulajdonságait figyelteti meg, nemcsak azokra hoz szem-
léletes példákat, hanem megfelelteti más nyelvekkel is. így egymást erősí-
t ik az ismeretek, azok számára is érthetően, akik nem értik valamelyik 
nyelvet, azok számára pedig, akik valamelyikben otthonosak, igazi élve-
zetet jelentenek. 

A másik je l lemzője az írásnak, hogy a morfológia jobb megértése 
érdekében összefüggést teremt a nyelvi szintek között: rámutat az alaktan, 
a mondattan és a hangtan kapcsolataira. így a nyelvi jelenségek leírása és 
magyarázata az egységes nyelvi tudat kialakításában is döntő szerepet 
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játszik. Min t gyakorló tanár gyakran tapasztaltam tanítványaim körében, 
hogy alakuló nyelvi szemléletünkben milyen akadály a nyelvi képesség és 
a nyelvhasználat közötti szakadék. Ez abból is adódhat, hogy a nyelvi 
szinteket mereven elválasztják egymástól, nem képesek anyanyelvi kom-
petenciájukat a gyakorlatban helyesen, jó l felhasználni. Másrészt abból is 
következhet a nehézség, hogy mereven elválasztják az elméletet a gya-
korlattól. Jelen jegyzet ezt a "szakadékot" akarja áthidalni. Kiefer Ferenc 
bevezetője számítógépes terminus technicus metaforával érzékelteti ezt a 
célkitűzést: 

"Az alaktan és a mondattan közös ügyei a két terület kapcsolódási 
rendszeréhez (számítógépes kifejezéssel: interfészéhez) tartoznak." 

Elgondolkoztatónak tartom azt a megállapítását, hogy a magyar 
nyelv ugyan az agglutináló nyelvekhez tartozik, de ezt a kérdést nem sza-
bad elszigetelten vizsgálnunk. Ellentétben az eddigi tankönyveinkkel, vég-
re kimondhat juk, hogy a ragasztó jel leg nem zár ki más nyelvtipológiában 
ismert törvényszerűségeket. Anyanyelvünk rendszerének ilyen megközelí-
tése így sokkal árnyaltabbá válik, bizonyos jelenségek, amelyekre eddig 
"ráerőltettük" az agglutináló jelleget, sokkal érthetőbbé lesznek. 

II. A második fejezetben a ragozást a nyelvi rendszer működésében 
tárgyalja a tanulmány. Problémafelvetésként tér ki olyan kérdésekre, ame-
lyek foglalkoztatják a modern nyelvtudományt. Ilyen például a genitivus 
mint esetrag és a dativus ragjának kérdése. Látszik az írás szemléletéből, 
hogy Kiefer Ferenc tudója a számítógépes nyelvészetnek, így nagyon sok-
szor számadatokkal igazolja véleményét, egzakt módon közelít az általa 
felvetett nyelvi jelenséghez. 

Az írás módszerében a tanítás igénye dominál, a számszerű, vagy 
példaértékű adatok után megtalálhatjuk a megfelelő fogalmat, nyomda-
technikailag is elválasztva a többi betűformától, kurzívan szedve. A tanul-
mány ráirányítja f igyelmünket nyelvfi lozófiai fejtegetésekre is. Az író szé-
leskörűtudása mutatkozik meg ebben. 

Szívesen olvasnék többet a szellemes és szemléletes ún. 
"tükörelvről". Az a tapasztalatom, hogy a hallgatók befogadóképességét az 
i lyen jel legű metaforák növelik, az ismeretek rögzítését szolgálják. Az ol-
vastak alakkal kapcsolatban anyanyelvünk egyik fontos jelenségére világít 
rá a szerző, a szabálytalan nyelvtani alakok és a homonimák elkerülésének 
relációjára. Ez a példa is bizonyítja, hogy mennyi érdekes, f igyelemre 
méltó jelenség van anyanyelvünkben. 

III. A szóképzés fejezetben fontosnak tartom, hogy a szerző mindjárt 
a fejezet elején felhívja f igyelmünket három fogalom szétválasztására. A 
nyelvet rendszerszerűen vizsgáló szemlélet itt is megmutatkozik (pl. a ter-

46 



Porkoláb Juciit: Új magyar nyelvtan 

mékeny képzések rendszere a magyarban). Ez logikus gondolkodásra ne-
vel. Gondolkodásra nevel továbbá az is, hogy problémafelvetések is talál-
hatók a fejtegetésben. 

Új szemléletre nevel a képzéssel kapcsolatban a szemantikai meg-
szorítás kérdése. Az egymás mellé tett példák azt az érzést keltik az olva-
sóban, mintha egy kivetített belső vitáról lenne szó, amelyben az irányító a 
szerző, és "vitapartnerét" szemléletes példákkal győzi meg. Élvezetesek a 
példák, nem egyszer esszészerű a stílus, meg is fogalmazódik az olvasó-
ban, hogy mennyi munka van emögött a tanulmány mögött, mennyi pél-
dakeresés, átgondolás, meggondolás, töprengés. Az az előnye az i lyen 
munkáknak, hogy az olvasót, a hallgatót arra indítják, hogy ő is keresse, 
gyűjtse a példákat, meditál jon el egy-egy leírt mondat, morféma haszná-
latán. 

IV. Az összetételek fejezet régi problémára figyelmeztet: a szintag-
mák és a szóösszetételek viszonyára. Meglehetősen elhanyagolt terület ez, 
néhány példával szokták elintézni a nyelvtankönyvek. Pedig a megértés 
szempontjából, a megkülönböztetés-összevetés logikája alapján, minden-
képpen fontos az a módszer, ahogyan a tanulmány felhívja erre a nyelvi 
jelenségre a f igyelmünket. Ebben a fejezetben található néhány olyan ki-
fejezés, amelyet talán érdemes lenne bővebben is körülírni (pl. 
endocentrikus); emellett hasznosnak tartanám a későbbi kiadások kiegé-
szítését az exocentrikus összetételek témájával. Ez hasznos lenne mind a 
tanároknak, mind a hallgatóknak. 

Összefoglalva: az Alaktan tanulmány egy européer tudós műve. Él-
vezetes, hasznos olvasmány, még az is megkedveli a morfológiát, s főkép-
pen megérti, aki eddig nem foglalkozott vele. 

Mondattan 

A kifejtés előtt pontokba szedve láthatjuk, hogy miről lesz szó a fe-
jezetben. Az áttekinthetőség szempontjából mindenképpen helyes ez a 
szerkesztési mód. Ebből az elvből következik az is: az egyes részek, 
"részhalmazok" előtt megtudjuk, hogy mi lesz azok tartalma, i l l . befejezés-
ként összefoglalást olvashatunk az i l lető részből. A számokkal jelzett feje-
zetek, alfejezetek követhetővé teszik az absztrakt fogalmak bevezetését. A 
megértést és a befogadást megkönnyíti az új fogalmak meghatározásában 
a pontosság, alaposság, pl. a rövidítések kifejtése. Különösen lényeges ez 
azért, mert a legtöbb nyelvi kifejezés latin nyelvű. A modern nyelvtudo-
mány, a külföldi szakirodalom terminus technicusait követve ez termé-
szetes, de esetleg nem mindenki számára adekvát. így megmagyarázva 
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azonban mind az NP, VP, ADJP, PP ADVP, XP, ART, N U M , DET egyér-
telművé válik. A tanulmányban tehát a magyarázó jelleg dominál (hasonló 
igényt találhatunk a Port-Royal nyelvtanában: Crammaire générale et 
raisonnée, 1960). 

Az új szemléletben a FÓKUSZ szerepe a legfontosabb. Ennek az új 
fogalomnak a bevezetése ráirányítja a f igyelmünket a mondatok belső 
szerkesztettségének logikájára, közlésbeli—jelentéstani funkciójára, a 
TOPIC-kal való összefüggésére. 

Különösen tetszett az összehasonlítás módszere; szellemesnek talál-
tam a fókusz és az ige szomszédosságára utaló kifejezést; a mondatok fel-
színi és mélyszerkezetének ilyen jel legű értelmezését; és a kérdőszók 
funkciójának lényegét. Szemléletes a fókuszpozíció bemutatása a monda-
tok generálásában. Igen jó a Személyek és az Alkalmak különválasztása, 
szinte "dramatizálva", "dialógusokban" jár juk végig a nyelvi folyamatokat. 
Dinamikusan éljük át/meg a nyelvet működése közben. Ebben segítenek 
az életből vett köznyelvi példák. (Még azok számára is követhető a gon-
dolatmenet, akik nem állnak túlságosan közel a nyelvi rendszerhez.) 

Végezetül még néhány észrevétel: 

• Pompásnak tartom a hangsúly és hanglejtés jelölését, szívesen 
láttam volna több mondat esetében. Nagyon elhanyagolt területe 
ez a mondattannak, pedig a mondatok létrehozásában értelmi, 
érzelmi háttere is van. 

• Az alárendelő összetett mondatok megtanításához nemcsak nyel-
vi logika szükséges. Olyan megközelítésben, ahogyan a tanul-
mány tárgyalja, mindenképpen felkelti az érdeklődésünket. A 
"testvérviszony" metafora antropomorfizálja a nyelvtan absztrakt 
voltát, elképzelhetővé tesz viszonylatokat, kapcsolatokat. 

• A kötőszók használatának kérdése, meg természetesen az utaló-
szavaké, lényeges az alárendelés fajtájának felismerése szem-
pontjából, de a mondatok generálásában is jelentős a szerepe. 

• Érdekes lenne az új szemlélet szerint a magyarázó és az okhatá-
rozó mondatok "rokonságát" elemezni elméleti és gyakorlati 
szempontok alapján. 
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