
A nyelvtudomány elméleti alapjai és a mondattan 

„Es ist ratsam, die Kernfragen einer 
Wissenschaft oder wissenschaftlichen 
Disziplin von Zeit zu Zeit neu zu 
stellen und die darauf gegebenen frü
heren Antworten einer Überprüfung 
zu unterziehen". (LAZICZITJS) 

Ezeket a szavakat LAZICZITJS GYULA írta le húsz évvel ezelőtt, velük 
vezette be a Die Kernfragen der Syntax című cikkét (Selected Writings of 
Gyula Laziczius. Hága 1966. 105 — 115, röv. LAZICZITJS 1957). Ebben R I E S 
ismert könyvét „Was ist Syntax" elemzi, amely jó hatvan évvel korábban 
jelent meg. A szerző a mottóban szereplő mondat után még ezt írta: „Besonders 
zu empfehlen ist dies im Falle der Syntax" (LAZICZITJS 1957, 105). 

Az alábbiakban Laziczius enlített cikke és Általános nyelvészet. Alap
elvek és módszertani kérdések c. könyve (Budapest 1942. röv. LAZICZIUS 
1942) alapján szólok arról, hogyan látom én, s velem többé-kevésbé egyezően 
mások, ma 1976-ban a mondattan elméletének és módszertanának Laziczius-
tól vizsgált kérdéseit. 

1. A nyelvtudomány elméleti alapjait HUMBOLDT vetette meg, de tudo
mányosan exakt és világos megfogalmazásuk SAUSSURE érdeme. Kettőjük 
között jelentős VON GABELENTZ szerepe, aki találóan így jellemzi Humboldt 
írásait: „Művei mindmáig az általános nyelvészet klasszikus szövegei; sajnos 
inkább mélyek, mint világosak, jobbára megállapításokat tesznek ós nem 
tanítanak".1 Az elméleti alap tárgyalásában a gondolatok mélysége mellett 
nagy jelentősége van a megfogalmazás pontosságának: meg kell határozni 
az alapfogalmakat, megállapítani viszonyukat. Köztudott , hogy ezt Saussure 
olyan világossággal tet te meg, ahogy senki előtte; s hogy lényeges kérdéseket 
vetett föl, azt századunk nyelvtudományának eddigi története igazolta. Egy 
prágai körhöz tartozó tudós nézetei természetesen akkor érthetők meg tel
jességükben, ha Saussure tanításainak prágai továbbfejlesztését is figyelembe 
vesszük, de én nemcsak ettől, hanem a saussure-i felfogás ismertetésétől is 
el kell hogy tekintsek. 

Az elméleti alapok kifejtése Saussure-nól, de alighanem általában, csak 
az alapfogalmakra, viszonyaikra s ezzel a tudomány tárgyának általános 
jellemzésére szorítkozik, de a konkrét tudományos vizsgálathoz, amelyben 
pontos módszerre is szükség van, ez nem elegendő. TRUBETZKOY joggal tette 
ezt szóvá Saussure munkásságával kapcsolatban. A prágai iskola konkrét 
kutatások, szilárd empirikus bázis alapján tudta pontosítani a saussure-i 
elmélet örökségét: fonológiai elméletét felépítve konkrét kutatási módszereket 
dolgozott ki a fonológiában, s részben az alaktanban is. Igaz, a megkülön
böztető jegyek alkalmazásának forrása megvan Saussure-nél: a nyelvi rend
szer szolidáris voltából adódik az oppozíció. Az amerikai strukturalizmus 

1 GEORG VON DER GABEIENTZ, Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Metho
den und bisherigen Ergebnisse. Leipzig 1891. 28. 
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viszont a módszert helyezte előtérbe, exakt eljárásokat dolgozott ki a fono
lógia és alaktan számára, elméletének kialakulását azonban megakadályozta 
pozitivista alapállása. Az elmélet hiánya így tulajdonképpen egy magasabb 
szintű, filozófiai elmélet következménye. Egyet lehet érteni ZvEGiNCEVvel, 
hogy az elméleti alaptól egy koherens nyelvelmélet felé vezető úton legmesszebb 
a glosszematika jutott.2 A strukturális irányzatok módszertani örökségét fel
használva az amerikai generatív grammatika kifejlesztette formális elméletét 
és módszereit, amelyek a mondattant is átfogják. 

Lazicziust ilyen háttérrel tekintve világos, miért a nyelvtudomány elmé
leti alapjának kimunkálásában, a nyelvtudományi ágak közül pedig a fono
lógiában ért el jelentős eredményt. A mondattanban csak az elméleti alap 
problematikájához jutott el, a konkrét kutatáshoz hiányoztak az új módsze
rek, ezt megújítani nem tudhatta. 

Lazicizusnál a saussure-i nyelv ós beszéd kettőssége alapvető szerepet 
játszott. Szóban forgó két munkájában Laziczius ragaszkodott a fogalompár 
éles szembeállításához. Saussure-nél a nyelvi tevékenység fogalmának nem 
volt jelentősége, semmiesetre sem emelkedett az elméleti alap fogalmainak 
rangjára, s így tisztázatlan maradt viszonya az alap többi részéhez. BÜHLER, 
mint pszichológus, jól érezte, hogy it t lényeges hiányosságról van szó és 
„beépítette" az energia és ergon kettősóget saját elképzelésébe, vagyis ,,így 
négyes beosztás szerint különbséget teszünk a beszéden belül a b e s z é d 
c s e l e k v é s (Sprechhandlung) és a b e s z ó d a k t u s (Sprechakt), a 
nyelven belül pedig a n y e l v m ű (Sprachwerk) és a n y e l v i a l a k u l a t 
(Sprachgebilde) között" (LAZICZIUS 1942, 124). Laziczius elemezve Bühler 
fogalomnégyesét megállapítja ,,kissé közelebb kerülve a dolgokhoz, rögtön 
látnivaló, hogy a HuMBOLDT-féle kettősség nem fér bele a 1 a n g u e-p a r o 1 e 
megkülönböztetés keretébe" (LAZICZIUS 1942, 128). A további vizsgálat 
során arra jut, ,,hogy HUMBOLDT sokszor alapvetőnek mondott különbség
tevése a nyelvtudomány számára nem gyümölcsöző, és nem is lehet az", 
(LAZICZIUS 1942, 130). Messze, a nyelvtudományon túlra vezetne Bühler 
nézeteinek elemzése. Ügy gondolom, hogy bár Bühler helyesen ismerte föl 
a cselekvés fogalom fontosságát, de leegyszerűsítve kapcsolta össze a saussure-i 
fogalompárral, s ebben Laziczius joggal bírálta. Az utolsó húsz év története 
bebizonyította, hogy Laziczius második megállapítása nem helytálló, csak
hogy ezt korábbi huszonöt óv választotta el a könyv megjelenésétől, 1942-től. 
Az utolsó két évtizedben a nyelvtudományban jelentős fordulat következett 
be a nyelvi jelenségek megközelítésében; az analízist kiegészítette a szintézis, 
amint ezt lentebb meglátjuk. Ezzel a fordulattal nem számolhatott Laziczius. 

Volt azonban olyan nyelvész, akinek ezt sikerült előrelátnia már 1931-
ben, s ez L. V. SCSERBA volt. Ugyanannak az orosz tradíciónak a folytatója 
ő is, amelynek JAKOBSON és TEUBETZKOY köszönhették szemléletük és mód
szereik eilndulását. Scserba a saussure-i kettősség helyett három alapfogalom
mal operált: nyelvi rendszer, beszódtevókenység ós nyelvi anyag, a viszonyukat 
is dialektikusabban fogta fel. Ilyen elméleti alapon, nagy kutatói, közte 
nyelvelsajátítási vizsgálat birtokában, felismerte a tevékenység fogalmának 
fontos szerepót nemcsak általában, hanem a nyelvleírás folyamatában is. 
Szerinte a nyelvi rendszert a nyelvi anyagon keresztül lehet megközelíteni, 

2 Részletesebben kifejtését 1. V. A. ZVEGINCEV, Jazik i lingvisticseskaja teorija. 
Moszkva 1973. 

6 Nyelvtudományi Közlemények 78/2. 
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de leírásához szabályok alkotására van szükség, amelyek a beszélő és hallgató 
tevékenységének alapjául szolgálnak. Segítségükkel minden helyes nyelvi 
anyag produkálható, ill. megérthető. Ezzel Scserba messze megelőzte korát, 
s megvetette egy szintetikus megközelítés elméleti alapját.3 Laziczius, miként 
kortársai, ezt a lépést nem tudta megtenni, de nem ez, hanem Scserba zseniális 
meglátása igényel magyarázatot. 

2. Laziczius a mondattan alapkérdéseihez szólt hozzá a bevezetőben 
idézett cikkében. Ries elemzett műve jó félévszázadon át határozta meg a 
nyelvészek igen nagy, bár egyre kissebbedő részének felfogását a szintaxis 
tárgyáról és megközelítisi módjáról. Laziczius helyesen állapítja meg, hogy a 
mondattanban tulajdonképpen két megközelítés van és nem négy, ahogy ezt 
Ries állítja: az egyik, amelynek tipikus képviselője volt a szláv komparati-
visztika nagy alakja MIKLOSICH, a szófajok és szóalakok szerepének elemzését 
tekinti a mondattan tárgyának, a másik a szavak kapcsolódását elemzi szó
kapcsolattá ós mondattá. Ehhez tartozik Ries is, aki a kapcsolódások vizsgála
tába bevonta a mondatnál kisebb egységeket. 

Laziczius a szintaxis tárgyának meghatározását a saussure-i és bühler-i 
elméleti alapra építve közelíti meg, de sajátos eredeti felfogásában. Nézete 
szerint az első irányzat az eszközöket kutatja, nem pedig az elemeket, ahogy 
Ries hiszi, s mivel ,,a nyelvtudomány par excellence eszközkutatás" (LAZI
CZIUS 1957, 111), Miklosich megközelítése helyes. Sőt egyedül ez a helyes, 
mert a második irányzat tárgya a képződmény (Gebilde) vagy a mű, amelyet 
ezen eszközökkel létrehozhatunk vagy összeállíthatunk (vö. uo.). Az utóbbiak 
tanulmányozása esetén viszont pl. a latin accusativus cum infinitivo vizs
gálatánál, az összes példát, s az azokat tartalmazó összes latin mondatot 
meg kellene vizsgálni. 

Ha a nyelvtudomány, s vele a szintaxis eszközkutató tudomány, ter
mészetesen adódik a kérdés: mire szolgálnak ezek az eszközök. Laziczius ennek 
megvilágítására Bühler elméletéhez csatlakozva fejti ki elképzelését, amelyet 
csak fő vonalaiban ismertethetek. Laziczius, tizenöt évvel általános nyel
vészeti könyve után, már figyelembe veszi a nyelv tevékenység jellegét 
és éppen Bühler alapján. Nem a saussure-i nyelv és beszéd Humboldt alapján 
történő tovább osztására épít azonban, hanem Bühler mező elméletére. 
A nyelv két alapvető tevékenységet végez: szókiválasztást és mondatépítést. 
Az első során a világot „szétdarabolja" és szimbólumokkal jelöli, amelyekből 
a második során újraalkotja (vö. részletesebben LAZICZIUS 1957, 112). Tulaj
donképpen a második folyamat jellemzése érdekes számunkra, amelynek során 
egy igen érdekes csinuk mondat szószerint francia fordítását használja illuszt
rációul: lui elle cela avec / / tuer homme femme couteau. I t t a mondat első része 
a relációs vázat mutatja be, amelyet aztán szavak töltenek ki a második rész 
ben (vö. LAZICZIUS 1957, 112). Ez a felfogás a jakobsoni kombináció és 
szelekció kettősségnek felel meg, de vele nem azonos: kevésbé általánosított, 
de a mondattant illetően sokkal konkrétebb Nem nehéz felfedezni benne a 
jelenlegi szintetikus mondatalkotás egyik első megfogalmazását, Az általános 
nyelvészeti könyv után Laziczius óriást lépett előre: nemcsak a nyelvi tevé
kenység fontosságát ismerte föl, hanem ebben a mondattan szerepét is jól 
látta. Ezzel egyidőben azonban egy amerikai nyelvész N. CHOMSKY már 

3 Erről részletesebben 1. DEZSŐ LÁSZLÓ: A nyelvtudomány szerepe az idegennyelv
oktatás komplex megközelítésében. Budapest 1977. 1.1. pont. 
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megjelentetett egy könyvecskét, amely ezt a felfogást matematikai megala
pozottsággal egy formalizált elmélet keretében realizálta formális módszerek
kel, anélkül azonban, hogy a sausseure-i eléleti alapra tekintettel lett volna. 
Csak évek multán tér majd vissza hozzá a kompetencia és performancia 
dichotomiáj ával. 

Laziczius a bühleri felfogásban tovább elemzi a szintaxis miklosichi 
irányzatát, s rámutat lényeges hiányosságaira: a kontextualis tényezők közül 
csak kettővel számol (szófajjal és a szóalakkal), a szórenddel, a ,,zenei" esz
közökkel stb. nem (vö. LAZICZIUS 1942, 113). Miklosich azonban nem ismeri a 
mondatot, s mint köztudott, a Saussure-i felfogásban sem jut neki szerep.4 Ez 
a körülmény sok vita alapjául szolgált, ennek ismertetése igen tanulságos volna, 
de messze vezetne. Laziczius szerint ,,A mondat mindig egy beszédmű, a lehető 
legelemibb" (LAZICZIUS 1957, 113). Benne a szociális és az egyéni összefonódik. 
Az előbbihez tartozik a „mondattani keret, amelyet a szavak kitöltenek" 
és ,,nyelevkónt különböző formát vesz fel" (LAZICZIUS 1957, 114), de ide tar
toznak a szavak is. Az egyéni érvényesül a megfelelő keret ós a szavak meg
választásában (vö. uott). Mivel a mondat egyszerre szociális és egyéni, csak 
a langage-ba tartozhat. Viszont langage-nyelvószet nincs, hiszen csak langue 
és parole nyelvészet lehetséges, így a mondat nem tárgya a nyelvészeti 
kutatásnak (vö. uo.). 

Erre a következtetésre cáfolat a nyelvtudomány gyakorlata. De nézzük 
meg közelebbről az érvelést. Egyrészt az egyetemes és egyedi nyelvi momen
tum következetes megkülönböztetését kell észrevennünk. Másrészt a mondat 
langage-hoz való kapcsolása méltó figyelemre. A mondat jelenlegi nyelv
tudományunk legnagyobb egysége, nincs általánosan érvényes meghatározása. 
Amíg a mondatgrammatikák keretében maradunk nincs is rá szükség, marad
hat definiálatlan, ilyen szempontból valóban nem a nyelvtudomány tárgya. 
A nyelvtudósok zöme, köztük Chomsky is, a nyelvhez, kompetenciához sorolta 
a mondatot, amely nem valamely, hanem „kitüntetet t" egysége tudományunk
nak. Ezzel azonban a2 érdeklődési körön kívül rekedt vagy a perifóriára 
szorult az, ami nem nyelvi jellegű: egyéni vagy az egyénen keresztül a tár
sadalmi csoportokat jellemzi (a stilisztikum és a szociolingvisztikai). Napjaink
ban a langue tárgyának maximálisan pontos, formális meghatározása ezt a 
körülményt kiélezte és negatív indítást adott a szociolingvisztika fejlődésének, 
külön tudományággá formálódásának. Az idegennyelv-oktatásban nem lehet 
a tiszta kompetencia fogalmával beérni, a kommunikatív kompetenciát kell 
figyelembe venni, ennek lesz alapegysége a mondat. Ez a szélesebb értelem
ben vett langage tudomány ma már megvan, s ezzel Laziczius érvelése nem
csak a nyelvészeti gyakorlat, hanem a nyelvtudomány elméleti alapjai szem
pontjából sem helytálló. Igen, de Laziczius a kérdés vizsgálata során észrevett 
valamit, ami igen lényeges volt a nyelvtudomány jövő fejlődése szempontjá
ból, s ez fontosabb, mint következtetésének helyessége, amit egyébként a 
nyelvtudomány akkori elméleti alapja és a szerző kategorikus felfogása ma
gyaráz. 

3. Laziczius műveit elemezve kerestük, hol bukkannak fel olyan mo
mentumok, amelyekben korunk nyelvészetének jellemzőire ismerünk. Azt 

4 Erről részletesebben 1. TELEGDI ZSIGMOND, Egy fordulópont a grammatika 
történetében: a hagyományos nyelvtan bírálata és megújításának programmja Saussure 
előadásaiban: Hagyományos nyelvtan — modern nyelvészet. (Szerk. TELEGDI ZSIG
MOND). Bp. 1974. 7 — 31. 
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találtuk, hogy ezek azután jelennek meg, amikor a saussure-i elméleti alap 
kiegészül a bühler-i felfogással, s a szerző a nyelv tevékenység jellegének taga
dásától eljut ennek igenléséig, só't részletesebb elemzéséig. Nem véletlen, 
hogy a pszichológus Bühler vezette el ide, s előbb jutot t el erre a pontra 
Scserba, akinek munkásságában a nyelvoktatás szemléletet meghatározó 
szerepet játszott. 

Mivel nem egy tudományról, s alkalmazásáról van szó, magyarázatért 
egy szinttel magasabbra a tudománymódszertanhoz kell fordulnunk. Egy 
tudomány vizsgálati módszere lehet induktív vagy deduktív. Hogy mit kell 
érteni rajtuk, köztudott, s azzal is egyetért a nyelvészek jelentős része, hogy 
tudományunkban a kettőnek kombinálódnia kell. Ez nem zárja ki, hogy 
az empirikus kutatásokban ne domináljon az indukció, az elméleti alap ki
dolgozásában pedig a dedukció. A nyelvtudomány tárgyát eddig elsősorban 
analízis útján közelítette meg: a tényektől jutott el az általánosításokig, s 
ezek magyarázatára részelméleteket alkotott. Egész tevékenysége általános 
elméleti alapokon nyugodott, amelynek problematikájáról fentebb volt szó. 
A megismerés során azonban az analízist kiegészíti a szintézis: a felismert 
lényegtől visszatérünk a valósághoz, újraalkotjuk, s e közben újabb oldalait, 
törvényszerűségeit ismerjük fel. A szintézishez, mivel a lényeg felismerésén 
alapul, egy tudomány magas fejlettségi fokára van szükség. Míg az analízis
ben döntő szerep jut az indukciónak, a szintézisben előtérbe kerül a dedukció. 
Például a modern tipológiai elemzésben számos nyelv tényeiből jutunk álta
lánosításokhoz, típusok ós univerzálék megállapításához, s alapvető eljárásunk 
az indukció, de szükségképpen kiegészül a dedukcióval, hiszen teljes indukció 
nem lehetséges, de nem is volna kifizetődő. Ha már felismertük a lényeget, 
visszatérünk az egyes nyelvekhez, de az utunk most már az egyetemes felől 
vezet a típushoz és az egyedihez, s i t t már deduktív eljárásnak jut a fő szerep. 
Teljes, megbízható megismerést csak a kettő együtt biztosítja, hiszen az 
analízis kontrollja a szintézis, amely lényegesen egészíti ki az ismereteinket. 

Az analízis és szintézis megközelítési párral nem azonosítható a nyelv 
mint energia és ergon szeemlélete. Kétségtelen viszont, hogy a nyelv tevékeny 
ségként való felfogása csak a nyelvtudomány fejlettségének magas fokán válik 
konkrét kutatásokban realizálhatóvá, s nem meglepő, hogy nem találta gyü
mölcsözőnek sem Saussure, sem a 40-es évek elejének Lazicziusa. A nyelv 
tevékenységként való felfogásának elkerülhetetlenségét csak egy pszichológus 
ós egy nyelvoktató nyelvész láthatta, s a tiszta nyelvészet elméleti alapjáról, 
csak a nyelvészet keretein belül maradva nem lehetett eljutni hozzá. A nyelv 
tevékenységként való felfogását megkövetelte a nyelvlélektan olyan meg
közelítése, amelyben a nyelv a beszélő ós hallgató aktív tevékenységeként 
jelenik meg. A két felfogás izomorf egymással, bár lényegesen különböznek, 
hiszen az egyik nyelvészeti, a másik pszichológiai. A nyelvoktatásban a két 
tudomány ilyen megközelítése alkalmazható gyümölcsöztethetően. Volt 
egyébként egy igen érdekes ellenpélda. Az amerikai strukturális nyelvészet 
tipikusan analitikus, s mégis sikerült alkalmazni a nyelvoktatásban, a direkt 
módszer egy változataként. Ez lehetséges volt, mert az analízisnek és szinté
zisnek lényeges közös része van. De a megközelítést gyökeresen át kellett 
alakítani: a fonómától a mondat felé haladó elemzés helyébe a mondatköz
pontúság lépett, a mondat osztódott részekre és ezek alaki kifejezése vari-
álódott. A különböző konstituensekből álló mondatmodellek mechanikus 
gyakorlata alkotta az oktatás gerincét. Fel kellett tehát adni az analitikus 
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megközelítés alapjait, de még így is csak korlátolt célú és hatásfokú nyelv
tanítás lett az eredmény. A mai nyelvoktatás alapját már nem ilyen jellegű 
megközelítés alkotja, hanem olyan, amelyben a beszélő aktív és kreatív cse
lekvése áll az előtérben, s szintetikus nyelvészeti ós pszichológiai megközelí
tésre épül. 

A szintetikus modellek ismert példája a nyelvtudományban a generatív 
grammatika, amely a nyelvi cselekvést modellálja. Deduktive halad egy abszt
rakt szintről a konkrét mondatig, s a létrehozott mondatot a derivációs folya
mat szabályai jellemzik. A generatív nyelvtan tehát pontról-pontra meg
felelni látszik a szintézis tudománymódszertani követelményeinek. Nem 
szabad azonban megfeledkezni egy alapvető körülményről amely a szintézis 
kötelező jellemzője: a szintézisnek magában kell foglanlia az analízis eredmé
nyeit. Ezt a követelményt a generatív grammatika teljesítettnek tekinti: 
szerinte az eddigi grammatikákat magában foglalja. Ez a vizsgálat módszer
tanát tekintve igaz lehet: a generatív fonológia inkorporálta a prágai iskola 
eredményeit, mondattani vizsgálata pedig túlhaladta az amerikai strukturaliz
musét. Nem képes azonban átfogni a grammatika egészét, s az eddigi nyelv
tudomány eredményeinek felhasználásával, átértékelésével adós maradt. 
Nem teljesül tehát a szintézis iránti minden követelmény. Az utóbbi tíz évi 
fejlődésének egyik jellemzője, hogy mind a generatív grammatikán belül 
mind tőle függetlenül a szintetikus, de nem vagy csak részben formalizált 
koncepciókban kiszélesül a szintetikus vizsgálat köre, teljesebben fogja át a 
nyelvet és egyre inkább magába olvasztja a nyelvi rendszer eddigi vizsgálatá
nak eredményeit. A nyelvtudomány a szintetikustól a szintézis felé halad, 
egyre jobban megvalósítja ez utóbbi követelményeit. Mindezt egyetlen elmélet 
vagy modell sem érheti el valószínűleg, de a nyelvészet „kutatási program
jának" egészre erre irányul. 
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Syntax and the Theoretical Basis of Linguistics 
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The paper analyses how Laziczius's concept on the theoretical basis of lingustics 
and on the subject matter of syntax developped. In his book General Linguistics: Basic 
Principles and Methodological Questions (1942) he does not yet attach significance to 
the Humboldtian thought to consider language as activity. But he accepts it later, 
in his article Die Kernfragen der Syntax (1957), and leaning on Bühler's field theory 
he analyses the subject matter of syntax and its two main tendencies. He arrives at the 
conclusion that the sentence belongs to „language" and so it cannot be the subject 
matter of linguistics. Although the development of linguistics has disproved this latter 
conslusion, many interesting and progressive ideas are to be found in Laziczius's State
ments with regards to linguistic activity and synthetic approach to language. 




