
A nyelvi rendszer és struktúra kérdései a tipológia szemszögéből 

A rendszerek elméletéről. A nyelvtudomány egyike azoknak a tudomá
nyoknak, amelyben a rendszer szempontú vizsgálat elsőnek honosodott meg, 
még mielőtt az általános rendszerelmélet létrejött volna. A nyelvtudomány 
így rendszerének kutatására való impulzusait nem meríthette a rendszerelmé
letből. A nyelvi rendszer és más rendszerek egybevetése azonban főleg a szemio
tika keretében volt külön kutatás tárgya (ebben azonban éppen a nyelvtudo
mány játszotta a központi szerepet). A nyelvi rendszer egybevetése a nem 
szemiotikai rendszerekkel olyan szempontból másodlagos, hogy a nyelv mint 
rendszer specifikuma éppen az, hogy szemiotikai rendszer, viszont a nyelv 
egyszersmind a lehetséges rendszerek egyik típusába tartozik, s elkerülhetet
len egybevetése más típusú rendszerekkel egy általános rendszerelmélet kereté
ben. Ezt az is indokolja, hogy a tudományos vizsgálat tárgyát képező rend
szereket bonyolult izomorfikus izoglosszák kapcsolják össze. Bár a szemiotikai 
rendszereket igen lényeges ismérv: az elemek jelszerűsége, másodlagosan 
materiális jellege köti össze (lásd erről SOLNCEV 43 kk.), az egymástól távoli 
rendszerek egybevetése olyan sajátságokra deríthet fényt, amelyek a külön
böző rendszerek lényeges közös jellemzői közé tartoznak, s felfedezésükre 
csak ebben a keretben kerülhet sor. Példaként említhetnénk a nyelvi és gene
tikus kód izomorfizmusának ismert elemzését (JAKOBSON 1970, 437 kk.) vagy 
Sviderskij struktúraelméleti kutatásait, amelyekből — többek között — 
megállapítható a fizikai tér és idő fogalom, és a nyelvészeti szinkrónia, dia
krónia és pankrónia izomorfizmusa, vagy az, hogy a marxista filozófia alap-
és felépítményfogalma ugyanúgy az alap- és derivált struktúra egyik meg
nyilvánulása, mint az alap- és derivált struktúrák a nyelvtudományban (vö. 
SVIDERSKIJ 1965, 147-149) . 

Az ilyen megállapítások, ha elszigetelten szemléljük őket, alig többek a 
kuriózumoknál az egyes tudományágak képviselői számára, hiszen őket éppen 
tudományuk sajátosságai érdeklik, és nem nehéz bebizonyítani, hogy a fizika, 
az általános szociológia és a nyelvtudomány izomorf struktúrái között milyen 
nagy a különbség. Ha azonban a rendszerek egybevetése nem korlátozódik 
egy-egy izomorf vonás kiemelésére, bármilyen lényeges is az egyébként, hanem 
„rendszeressé" válik, egy kimunkált megközelítést alkot, amely egy elméleten 
alapul, a kuriózumok egy mögöttük levő rendszer jellemzőivé válnak. Ugyan
arról van itt szó — mutatis mutandis — mint a történeti vagy még inkább a 
tipológiai egybevetésben, ahol az egyes nyelvek elszigetelt típussajátságainak 
felismerését idővel fölváltja egy kidolgozott tipológia, amely ezeket rendszerbe 
foglalja és megmagyarázza. A „rendszerek rendszerének rendszeres" elemzése 
nem mossa el, sőt ki kell, hogy emelje az egymással nagyobb számú izomorf 
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vonást mutató rendszerek azonos típusba vagy csoportba tartozását. Jakobson 
így határozza meg a nyelvészethez legközelebbi tudományokat: „Ha a szemio
tikai diszciplínák köre áll a legközelebb ahhoz, hogy a nyelvészetet tartal
mazza, akkor a soron következő szélesebb kört a kommunikációs diszciplínák 
összessége alkotja" (JAKOBSON 1970, 425). 

Jelenleg még nem jutottunk el addig, hogy a nyelvi rendszer sajátos
ságait szervesen beleilleszthessük egy általános rendszerelméletbe, de mind a 
nyelv, mind az általános rendszerelmélet keretében sokkal több előfeltétel 
van meg ehhez, mint azt a nyelvészek zöme gondolná, de ezek egymástól 
külön találhatók meg a nyelvtudományban és a rendszerelméletben, s csak 
az utóbbi időben kerültek egymáshoz közelebb, elsősorban a nyelvészek 
jóvoltából. 

A nyelv mint rendszer általános problematikájával SOLNCEV könyve 
foglalkozik (1971), s a nyelvi rendszer valamint más szemiotikai, kommuniká
ciós és egyéb rendszerek izomorfizmusának, közös és sajátos problematikájá
nak áttekintő elemzését R. Jakobson végezte el (1970). A mi feladatunk it t 
csak az lehet, hogy felhívjuk a figyelmet néhány kérdésre, amelyet a tipo
lógia problematikájának elemzés szempontjából tisztázni kell. 

Az első, önkénytelenül is adódó kérdés a nyelvi rendszer szubsztantív 
vizsgálatának a státusa. A nyelv rendszerszerű vizsgálata Saussure óta a 
nyelvtudomány egyik alapelve, amely azonban megmaradt tudományunk 
keretein belül, akárcsak más tudományokban, ahol a rendszerszerű vizsgálat 
viszonylag korán megindult. A pozitivizmus a tudományelmélet problemati
káját a logikai kérdésekre redukálta, s a Bertalanffytól kezdeményezett 
rendszerelmélet csak az ötvenes — hatvanas években szerezte meg a polgár
jogot. A marxista filozófiában és az általános szociológiában kezdettől fogva 
lényeges szerep jutott a rendszer és struktúra tanulmányozásának, de csak az 
ötvenes évektől figyelhető meg törekvés egy marxista filozófián alapuló tudo
mánymódszertan problematikájának a kidolgozására. A rendszerelmélet így 
nem a marxizmus talaján jött létre, de a tudományok által tanulmányozott 
rendszerek együttes vizsgálata sohasem ellenkezett, és ma is megfelel a marxiz
mus célkitűzéseinek, amint ez világos a rendszerelmélet marxista irodalmából. 
A probléma az, hogy mi a rendszerelmélet helye, viszonya a szaktudományok
hoz és a filozófiához, értve ezen a marxista filozófiát, mert más irányzatok 
elemzése nem lehet célunk. 

A filozófia, a rendszerelmélet és az egyes tudományok rendszerének vizs
gálata az általánosítás három különböző szintjét képviseli. A dialektikus 
materializmus alapul szolgálhat a rendszerelmélet kiépítéséhez, mert ,,a tel
jesség, a bonyolult szervezettség, a belső tevékenység és dinamizmus elvét 
lényegében a dialektikus materialista világképből meríti" (LEKTOROVSKIJ— 
SVYEEV 150), s Lange a rendszerelméletet a marxista filozófiára alapozza. 
A dialektikus materializmus azonban elvben más hasonló szintű elmélet alap
ját is képezheti (LEKTOROVSKIJ — SVYKEV 150). A rendszerelmélet státusa 
hasonló a Lakatos-féle tudományfejlődési koncepcióhoz: mindkettő a tudo
mányelmélet szintjén van, az egyik a filozófia ontológiai, a másik a gnoszeo-
lógiai aspektusához csatlakozik, alapfelfogásuk összeegyeztethető a marxiz
mussal, de vele nem azonosítható. 

Az egyes tudományok rendszerének leírása a rendszerelméleten alapul, 
s így közvetett kapcsolatba kerül a filozófiával. Ez a közbülső általánostási 
fok kiiktatható: R. Jakobson a nyelvi rendszer leírásában közvetlenül a feno-
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menológia elveire támaszkodott a 20-as és 30-as években (R. JAKOBSON 1972, 
Jakobson és a fenomenológia kapcsolatáról 1. HOLENSTEIN), s a nyelvi rendszer 
marxista elemzése sem használta és gyakran ma sem használja fel a rendszer
elmélet eredményeit. Még a nem szemiotikai rendszerekkel való egybevetéshez 
sem szükséges a rendszerelmélet közvetítése, történhet közvetlenül is. Mégis, 
aligha kétséges, hogy a rendszerelmélet az általánosítás egy szükséges köz
bülső fokát jelenti, amennyiben ezt a hivatalát képes lesz betölteni. Erre 
viszont elsősorban akkor lesz alkalmas, ha a rendszerek általános elméletét 
megalkotja, amelynek tárgya a rendszerekre egészükben vonatkozó elvek 
kialakítása és levezetése (vö. SADOVSKIJ 78 — 79). Jelenleg viszont nem ad 
„elméletet a szó tulajdonképpeni értelmében, hanem csak a metodológiai, 
általános tudományos szintű szubsztantív tézisek bizonyos összességét" 
(SADOVSKIJ 82). így hipotetikus és viszonylagos jellege van, és a kutatás 
számára heurisztikus sémát tud csak nyújtani (vö. LEKTOROVSKIJ — SVYREV 
150). A rendszerelméletet tehát szükségszerűen a modellek pluralitása jelemzi, 
amit mi egy ilyen szintű elmélet természetes velejárójának tekintünk. Mód
szerének alapvonása, hogy „elvileg szintetikus jellegű, s a szintézis a rendszer
szerű megközelítés keretében nem az analízis betetőzése, hanem a kutatás 
kiindulási elveként szerepel" (LEKTOROVSKIJ — SVYKEV 151). 

A nyelvi rendszerre vonatkozó kutatások minden bizonnyal profitálnak 
majd abból, hogy bekapcsolódnak a rendszerelmélet „hálózatába", ha sikerül 
megalkotni a rendszerek általános elméletét, s létrejön a rendszerek tipológiája 
(vö. LEKTOROVSKIJ — SVYREV 152 — 153). „A rendszerek általános elmélete a 
rendszerelméletek általános elmélete, s csak ez utóbbiakon keresztül viszo
nyítható a reális világhoz" (SADOVSKIJ 84); ennek az elméletnek a felépítését, 
feladatait, metanyelvét V. N. Sadovskij tanulmányozta, s ismertetése itt 
nem lehet feladatunk. 

A rendszerelmélet eredményeinek figyelembe vétele azonban már jelen 
formájában is hasznos, hiszen a nyelvi rendszer szélesebb környezetbe állításá
hoz, a nyelvtudomány ilyen szempontú kutatási programjának kialakításához 
megbízhatóbb támpontul szolgál, mint az egyes tudományok megállapításai
val való alkalmi és esetleges egybevetés. Témánk szempontjából azért jelen
tős, mert az általánosítás egy olyan szintjét jelenti, amely hozzásegít a nyelvi 
rendszer alapfogalmainak tisztázásához, e rendszer kutatási programjának 
kialakításához. Ez különös jelentőséget kap a nyelvi rendszer olyan aspektusá
nak a vizsgálatában, mint a tipológia, amelynek problematikája mind szub
sztantív, mind elméleti szempontból kidolgozásra vár. A tipológia sajátossága, 
hogy igen nagy benne a szubsztantív, a valóságos összefüggéseket feltáró 
kutatások szerepe, amelyek igen komplex struktúrákra irányulnak. A para-
digmatikus elméleteknek nincsen tipológiai komponensük, s így a tipológus a 
nyelvi rendszer és részrendszereinek vizsgálata során fogalmainak kialakításá
ban, terminusainak megválasztásában a rendszerelmélet alapfogalmait (rend
szer, struktúra, elem, kapcsolat stb.) kell, hogy figyelembe vegye. Más rend
szerek tipológiai aspektusának tanulmányozása hozzásegít a tipológia sajátos 
fogalmainak, köztük a típus tisztázásához, és ezzel a tipológia módszertaná
nak kidolgozásához is. Erre annál inkább is reményünk van, mert a típus 
problémáinak gnoszeológiai aspektusában már a 30-as években megkezdődtek 
a kutatások. Hempel egy régebbi Oppenheimmel írt munkájában a pozitivista 
tudománymódszertan szemszögéből elemezte a típusfogalmat, összehasonlítva 
különböző tudományok típusfogalmait (vö. H E M P E L és OPPENHEIM). Ezt a 
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nyelvi tipológia aspektusából kritikailag elemezte és fejlesztette tovább J . H. 
Greenberg (1. GREENBERG 1973, 150 kk.). Hempel egy későbbi munkájában a 
típuskutatás empirikus és elméleti szintjét elemezte, különös tekintettel a tipo
lógia elméleti konstruktumaira (1. H E M P E L 1965). Ennek megfelelő, de szub-
sztantív aspektusú vizsgálatra is szükség volna, hogy tisztázzuk a típus onto
lógiai kérdéseit, bár — nézetünk szerint — a típus sajátos problematikája 
elsősorban a gnoszeológia körébe tartozik. 

Az alábbiakban a rendszer és struktúra általános problematikájából 
vizsgálunk meg néhány kérdést, különös tekintettel a nyelv rendszerére. 
Először a rendszer, a struktúra és a funkció egyes kérdéseiről szólunk. Ezután 
érintjük a nyelvi rendszer típustanának problematikáját. Azt, hogy ebből a 
hatalmas kérdéskomplexumból, miért éppen a következő néhányat választot
tuk ki, a tipológiai elemzés sajátos problematikája magyarázza. 

A rendszerről és a struktúráról. Az imént már említést tet tünk arról, 
hogy az általános rendszerelmélet kidolgozatlan. Nincs megfelelő definíciója a 
rendszernek sem, amint ezt C. Hempel már az első rendszerelméleti vitán meg
jegyezte: ,,Tanulmányában Bertalanffy azt mondja a rendszerről, hogy «köl
csönhatásban álló elemeknek olyan együttesei, amelyekre alkalmazhatók 
bizonyos rendszertörvények». Ez a jellemzés csak akkor nem circulus vitiosus, 
ha rendelkezésre áll a rendszertörvényeknek egy ettől független definíciója. 
Bertanalanffy idevágó írásaiban nem találtam meg a fogalom teljesen általá
nos és explicit definícióját; de számos különféle illusztrációval érzékeltette, 
hogy mire gondol, és jellemezte a rendszertörvényeknek bizonyos általános 
típusait is" (HEMPEL 1951, 39). Ez nem véletlen, hiszen a rendszerelmélet 
elsődleges célja a különböző rendszerek törvényeinek egybevető vizsgálata, 
izomorfizmusuk kutatása volt, mert ebből lényeges módszertani konklúzió 
adódott: „amennyiben egy «új» vizsgálódási terület alapvető törvényei izo-
morfak egy másik, «régi» vizsgálódási terület törvényeivel, jogunk van további 
bizonyíték nélkül kijelenteni, hogy a régi terület valamennyi származékos 
elvének megvan az izomorf megfelelője az új területen. így az alaptörvények 
struktúrájához tar tva magunkat, a származékos elvek struktúráját is átvihet-
jük a régiből az új kontextusba" (HEMPEL 1951, 42). Mint alább a rendszer 
és struktúra filozófiai fogalmának egybevetéséből kitűnik, a rendszerelméletet, 
amikor a rendszer törvényszerűségeit előtérbe helyezte, elsősorban a struktúra, 
ctZtlZ EL rendszerek belső törvényszerűségei érdekelték, akárcsak azok jó részét, 
akik a rendszert nyelvészeti megközelítésben vizsgálták Saussure-től mosta
náig. A nyelvi rendszernek, mint a rendszerek egyik típusának, a jellemzője
ként kiemelnénk az önszabályozást, amelynek tipológiai fontosságára R. Jakob
son mutatot t rá: ,,A saját dinamikus egyensúlyának fenntartására törekvő 
más társadalmi modelláló rendszerekhez hasonlóan, szemmel láthatóan, a 
nyelv is rendelkezik önszabályozó és önirányító tulajdonságokkal . . . Azok 
az implikációs törvények, amelyek a fonológiai és grammatikai univerzálék 
nagy többségét alkotják, és a nyelvtipológia alapját adják, nagyrészt a nyelvi 
struktúrák belső logikájába épülnek be, és különös 'genetikai utasítást ' nem 
előfeltételeznek" (JAKOBSON 1970, 436). Példaként Kors azon megállapításaira 
hivatkozott, amelyeket az alárendelő szerkezetekről és a relatív mondatokról 
te t t : „mindahányszor előfordulnak, állandóan valamilyen azonos strukturális 
szabályokat követnek, amelyek véleménye szerint bizonyos 'általános gondol
kodási szabályokat' tükröznek, illetve — tehetjük hozzá — a nyelv önszabályo
zásában és önmozgásában rejlenek benne" (JAKOBSON 1960, 436). 
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A marxista filozófia szemszögéből közeledve a kérdéskörhöz V. M. 
Solncev szovjet nyelvész a rendszert következőképpen jellemzi: ,,a rendszer 
egészként felfogható (celostnyj) objektum, s olyan elemekből áll, amelyek 
kölcsönös viszonyokban állnak egymással. Minden rendszer, amennyiben ele
mei elkülönülnek, diszkrét" (SOLNCEV 11). A rendszerben tehát itt is kitünte
te t t szerep jut a struktúrának, amelynek a problematikáját később elemezzük, 
de Szolncev munkáját elsősorban az teszi érdekessé, hogy az elemek vizsgála
tának nagy teret szentel (vö. V. N. JABCBVA recenziójával: Voprosy jazykoz-
nanija 1973/1: 130—134). A rendszereket az elemek szubsztanciájának szem
pontjából: materiális, ideális és másodlagos materiális rendszerekre osztja; az 
elsőre egy kristályrendszer, a másodikra egy filozófia rendszer hozható példá
nak, s a harmadikba tartoznak a szemiotikai rendszerek: „a hang, a materiális 
elem és a jelentós (eszmei elem) egysége alkotja a nyelvrendszer sajátos egy
ségét, elemét" (SOLNCEV 43). Az elemek rendelkeznek rendszeralkotó tulajdon
ságokkal, amelyek ,,az elemekre jellemző olyan sajátosságok, amelyek rend
szeren belüli kapcsolatokat, viszonyokat alkotnak" (SOLNCEV 47 — 48), és 
rendszerben szerzettekre, „amelyeket a rendszer, a rendszerbeli viszonyok 
ruháznak az elemekre" (SOLNCEV 48). A nyelvi rendszer elemeinek további 
vizsgálata, az egyes részrendszerek egységeinek elemzése már nem feladatunk 
(vö. SOLNCEV 50 kk.). 

Az elemnek egészen tág definícióját adja, s ezt lényegében a struktúra 
fogalmához kapcsolja Szvigyerszkij szovjet filozófus: „Elemeken értünk bár
mely jelenségeket, folyamatokat, valamint bármilyen tulajdonságokat és 
viszonyokat, amelyek egymással valamilyen kölcsönös kapcsolatban, együttes 
viszonyban vannak. Ezen kapcsolat jellegét, módját, törvényét mi struktúrá
nak nevezzük majd" (SVIDERSKIJ 1965, 132). Az elemek maguk is sajátos ala
csonyabb szintű struktúrát alkothatnak, de ennek elemei a magasabb szintű 
struktúrának már nem elemei (vö. SVIDERSKIJ 1965, 133, ahol arra hivatkozik, 
hogy a morfémák vagy a fonémák már nem elemei a mondatnak). A nyelvi 
rendszer struktúra-centrikus megközelítése, az elemeknek a struktúrán keresz
tül való meghatározása a modern nyelvészet alapelve volt és maradt mind
máig (vö. JAKOBSON 1970, 456). 

A struktúrák viszonyainak típusait vizsgálva Sviderskij megállapítja, 
hogy vannak „olyan struktúrák, amelyekre az együtt létező állapotok együt
tes viszonya jellemző, és olyan struktúrák, amelyekre az egymást váltó álla
potok jellemzők". Az elsőt extenzív, a másodikat intenzív struktúrának nevezi 
(SVIDERSKIJ 1965, 137), s az elsőre példaként a fizika tér struktúráját, a máso
dikra az időstruktúrát említi. A relativitáselmélet szerint viszont mindkettő 
viszonylagos, csak alesete a tér-időstruktúrának, s „az extenzív és intenzív 
struktúrák elemzésének egyik célja az, hogy megkeressük egységes struktúráju
kat, amelyhez viszonyítva ezek csak egyes oldalakként, sajátos megnyilvánu
lásokként lépnek föl. Az ilyen szintetizáló struktúrák általános sajátosságainak 
kutatása nagy elméleti fontosságú új feladat. Egyelőre nem világosak a meg
oldás útjai, de kétségtelen, hogy bármely szintetizáló szerkezet általános köte
lező ismérve az állandóság és változékonyság ellentmondásos egysége, amely
ben a vezető, meghatározó szerep a változékonyságé" (SVIDERSKIJ 1965,139). 
A nyelvtipológia a nyelvek szinkron vizsgálata során extenzív struktúrákat 
elemez, az egyes nyelvek diakrón vizsgálatának a tárgyai az intenzív struktú
rák, ha Sviderskij terminológiáját követjük. A szintetizáló struktúrák meg
állapítása a nyelvtudományban a pankron vizsgálat tárgya, s ez a tipológia 



A NYELVI RENDSZER ÉS STRUKTÚRA K É R D É S E I . . . 2 6 3 

leglényegesebb és legbonyolultabb feladata, amelynek fontosságára Sviderskij 
joggal hívta fel a figyelmet. Ezt a nyelvtudományban a fonológiai megkülön
böztető jegyek jakobsoni rendszerének sikerült megvalósítania. E téren a filo
zófiai struktúraelemzós és a nyelvtudomány, elsősorban a nyelvtipológia 
hagyományos problematikájának vizsgálata különböző általánosítási szinte
ken, de azonos eredményekre jutott . (Egymástól függetlenül egyébként, mert 
Sviderskij nem ismerte a pankron tipológiai elemzés kérdéskörét, s mivel a 
nyelvészeti kutatások megelőzték a filozófiai általánosítást.) A filozófiai struk
túra elemzés még nem próbálta általánosítani a nyelvtudomány azon eredmé
nyeit, amelyeket elért a szinkrónia és a diakrónia kapcsolatát illetően a válto
zás alatt levő nyelvi rendszeren belül: „A hangváltozás folyamatának kezdete 
és vége a szinkróniában együtt létezik, és ugyanannak a nyelvnek két külön
böző részkódjához tartozik. Következésképpen semmilyen változást nem lehet 
megérteni és értelmezni anélkül, hogy utalnánk a rendszerre, amelyben a vál
tozás végbemegy, és a rendszeren belül betöltött funkciójára; és megfordítva: 
egyetlen nyelvet sem lehet teljesen és adekvátan leírni anélkül, hogy számot 
adnánk a folyamatban levő változásokról" (JAKOBSON 1970, 460). így további 
feladat azt megállapítani, vajon ez csak a nyelvi rendszerre, ül. a szemiotikai 
rendszerekre érvényes-e, vagy a rendszerekre általában. 

A struktúra mellett a r é s z é s e g é s z v i s z o n y volt századunk 
nyelvészetének egyik lényeges problémája. R. Jakobson nyelvi felfogását 
lényegesen befolyásolták Husserl nézetei a részről és egészről (vö. JAKOBSON 
1970, 454 és HOLLENSTEIN). A rész és egész problematikája jelentős közös 
metszetet mutat a rendszerével, ha az egész egyszersmind rendszer, amelynek 
részrendszerei vannak. A két kategória viszonyát így jellemzi Afanaszjev: 
,,az egészet, a totalitást úgy határoznánk meg, mint az objektumok rendszerét, 
együttesét (sovokupnost'), amelyek kölcsönhatása olyan új integráló tulajdon
ságok meglétéhez vezet, amelyek nem jellemzők az őket alkotó részekre" 
(AFANASJEV 1963, 32). Ezzel szemben a summatív egész tulajdonságai lénye
gében megegyeznek az alkotórészek sajátosságainak egyszerű összegével. 
Az alkotó részek mellett az egészben is nagy szerepe van a struktúrának, amely 
,,az egész belső kölcsönös kapcsolatának sajátos módja, szervezete" (APANASJEV 
1963, 32). Az egészre jellemző még a közeggel való kapcsolata és funkciója: 
„Bármely egész-szerű rendszerre jellemzőek sajátos funkciói, azok a sajátsá
gai, tulajdonságai, amelyeket részei természete, kölcsönös kapcsolatai, vala
mint a közeggel való kölcsönhatása és történeti-genetikus viszonyai határoz
nak meg" (APANASJEV 1963, 33). A rendszerszerű egészek típusainak meg
állapítása történhet komponenseinek összetétele, struktúrája, a közeggel való 
kapcsolata révén. Bertalanffy érdeme, hogy ez utóbbi két szempontnak, de 
főleg az utóbbinak, nagy szerepet tulajdonított az osztályozásban (vö. AFANAS-
JEV 1963, 35 —39). Ahogy a rendszer vizsgálatában fölhívtuk a figyelmet az 
elemek fontosságára, az egész mellett kiemelnénk a rész szerepét, mégha mind
két kategória másodlagos fontosságú is. Az egész részeinek önállóságáról 
beszélve Afanaszjev a nyelvre hivatkozik: ,,Az egésznek alárendelt részek 
viszonylagos önállósággal, bizonyos fokú szabadsággal rendelkeznek, mind
amellett mindegyik típusú egész számára megvan az önállóság, a szabadság 
saját mértéke . . . Egy olyan egész jellegű rendszerben mint a nyelv, a részek 
viszonylagos önállósága elég nagy" (APANASJEV 1964, 73). A részek önállósága 
megnyilvánul abban is, hogy egyes részek mozgékonyabbak, változóbbak mint 
az egész, mások statikusabbak az egésznél (vö. APANASJEV 1964, 78). 
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A rész és egész viszony könnyebben fedhető fel, mint a rendszer struktú
rája, s az utóbbi a megismerés egy magasabb, egzaktabb fokát tételezi föl. 
A struktúra leírásában azonban fönnáll az a veszély, hogy a rendszert struktu-
ráltabbnak tekintik, mint amilyen a valóságban, elfeledkeznek a részrendsze
rek önállóságáról, s ott is szorosabb alárendeltséget keresnek, ahol ilyen nincs 
(vö. REVZIN 67). A tipológiában az egész és rész, a struktúráitság problémája 
igen lényegessé válik a részrendszerek és az őket összefogó egész viszonyában, 
valamint a részek összefüggéseinek vizsgálatában. így a grammatikai tipo
lógián belül az esetrendszerek, a szórend, a diatézis (igei genus) részrendszereit 
nem könnyű elhelyezni a grammatikai tipológia egészében, és megtalálni 
kölcsönös kapcsolataikat. 

Van még egy viszonylag kevéssé tárgyalt vonatkozása a nyelvi struktúra 
vizsgálatának: ez a minőség szerepének tisztázása. Az a felismerés, hogy a nyelv
típusok nem jelentkeznek tisztán, már Humboldt számára világos volt (vö. 
HUMBOLDT 1836, CCCXVII), de csak a 20. században vezetett el E. SAPIR 
osztályozása nyomán J . H. Greenberg indexeihez (GREENBERG 1960, K R O E B E R 
1960). A mondattani tipológiában is számolni kell azzal, hogy az egyes nyelvek
ben a típusok nem jelentkeznek tiszta formában, s meg kell határozni azokat 
a sajátosságokat és azokat az őket létrehozó szabályokat, amelyek egy-egy 
típus elengedhetetlen jellemzői. A tipológiai vizsgálat így fölveti a minőség 
meghatározásának szükségességét. A minőség filozófiai fogalmáról Sviderskij 
ezt írja: ,,ha megvizsgáljuk, mi a minőség belső tartalma, akkor könnyű meg
találni, hogy az utóbbi csakis az adott dolog meghatározottságát, specifiku
mát, egységét és állandóságát alkotó elemek és struktúra meghatározott egy
sége lehet" (SVIDERSKIJ 1962, 60). A minőség különösen fontossá válik szá
munkra a nyelvi struktúra változása esetén: ,,A minőség mint az elemek ós 
struktúra egysége megengedi a magában foglalt elemek bizonyos, az egész 
struktúra megváltozása nélkül végbemenő változását" (SVIDERSKIJ 1962, 61). 
A minőség megváltozását a mérték szabja meg, ez pedig a struktúra ismereté
ben állapítható meg. A minőség megváltozása már a struktúra újrarendező
déséhez vezet. 

Az ergatív nyelvekre például az alapszórendben álló mondat témája 
központi részének, a szubjektumnak a jelölése, jelölt volta a jellemző, szemben 
a nominatív nyelvekkel, amelyek a téma központi részét, az objektumot jelö
lik. (A szubjektum és objektum nem azonosítható az alannyal es a tárggyal, 
mivel mindkettő lehet mind alany, mind tárgy a nyelv típusától függően.) 
A téma jelölésében alapvető szerepe van az ige ,,akció" jegyének, az ilyen 
ige „aktív" bővítménye ergatívusba kerül. A „nem akció" jegyű ige „nem 
akt ív" bővítménye, ha szubjektum, más esetben áll, például datívusban vagy 
nominatívusban. Az ergatív szerkezetet létrehozó szabályok között okvetlenül 
kell lennie olyannak, amely az aktív bővítményt ergatívusba helyezi. Ennek 
az alkalmazását korlátozhatja az ige aspektusa, például a grúzban, a tárgyas 
inkorporáló szerkezet, pl. a csukcsban stb., de ennek a szabálynak szerepelnie 
kell a szabályrendszerben. Ez adja meg az ergatív szerkezet minőségét. Az erga
tív szerkesztésmód mértéke lehet különböző: érvényesülhet szinte minden 
megszorítás nélkül, lehet, hogy bizonyos korlátozó szabályok kötik, mint a 
grúzban és csukcsban, lehetnek még további korlátozások, ha azonban hiány
zik az iménti szabály, már nem beszélhetünk ergatív szerkezetről. A nominatív 
szekresztésmódot pedig éppen ennek a szabálynak a hiánya jellemzi, s hiába 
fordul elő a datívus használata a „nem akt ív" igék szubjektumaként, pl. a 
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magyarban, ez nem jelent ergatív szerkesztésmódot, mert hiányzik az a szabály, 
amely az ergatív mondat minőségét adja. Ugyanakkor a téma jelölésére hasz
nált szabályok mértéke jellemző egy-egy nyelvre. A tisztán nominatív nyel
vekben a szubjektum mindig jelöletlen. A téma jelölése különböző mértékű 
lehet, de nem kerülhet sor az ágens külön esettel, ergatívusszal való jelölésére, 
ha szubketumként áll. A minőség és a mérték így együtt alkalmas arra, hogy 
a nem tiszta típusú nyelveket jellemezhessük. Ez az eljárás a kvalitatív ana
lógja J . H. Greenberg kvantitatív indexeinek, ha a típusok jellemzésének szem
szögéből tekintjük. Természetesen, a szövegben is megszámolhatok a szubjek
tum jelölésének különböző esetei. 

Az alap- és derivált struktúra viszonya a nyelvtudományi kutatások 
középpontjába a mélyszerkezet és az abból deriválható felszíni szerkezet elem
zésével került. Ez az alap és derivált struktúra viszonyának egy különleges 
esete, amely azonban ennél sokkal általánosabb. A marxista filozófia struktúra 
felfogásában e fogalompár két egymással sajátos viszonyban levő struktúrát 
jelöl: az alapstruktúra megszabja a derivált struktúra lényeges jellemzőit, 
de ez utóbbit bizonyos önálló sajátságok is jellemzik, amelyek az alapstruktúrá
ból már nem vezethetők le (vö. SVIDERSKIJ 1965, 148 — 149). Maradjunk az 
ergatív és nominatív nyelvek példájánál. 

Ha az egyetemes mélyszerkezetben adva van a predikátum, amelynek 
„akció" jegye van, és az egyik bővítménye „akt ív" jegyű, egy egyetemes elv 
alapján az „aktív" jegyű bővítmény a téma centrumába kerül, mint szubjek
tum. Ez a szubjektum az ergatív nyelvekben ergatívusban, a nominatív nyel
vekben nominatívusban áll (az objektum kérdéseit tegyük félre egyelőre). így 
létrejön két derivált struktúra, amelyek az invariáns két variánsát jelentik. 
A jelölt ergatív szerkezetben, az „akt ív" jegyű bővítmény azt határozza csak 
meg, hogy sajátos esetet kell használni. A nem jelölt nominatív szerkezetben 
csak az a kikötés, hogy ne használtassák sajátos, cselekvőt kifejező eset, áll
hat nominatívus, de elképzelhető genitívus is, bizonyos további jegyek meg
léte esetén, pl. az oroszban. Az ergatívus és az esetrendszer többi esete közötti 
kapcsolatot sem szabják meg az alapstruktúra jegyei. Nem határozzák meg 
a „nem aktív" igék szubjektumának az esetmegválasztását sem, még kevésbé 
a nominatív nyelvekben az objektum esetét, például a nominatív oroszban az 
egyetlen feltétel, hogy az objektum ne álljon nom.-ban, s a további jegyek, 
köztük a határozottság jegyei, mondják meg, hogy milyen esetbe kerül vagy 
kerülhet. 

A kérdés részleteibe természetesen nem mehetünk bele, mert ez a mon
dattani tipológia egész fejezetét alkotja, de ezzel kapcsolatban még fel szeret
nénk hívni a figyelmet a variáns és invariáns problémájára, amely minden 
tudományos vizsgálat alapkérdése, de talán a tipológiában a leggazdagabb az 
invariánssal szemben álló variánsok spektruma. Az a tény, hogy a mély- és 
felszíni szerkezet analógiájára, számos nyelvész a mély- és felszíni szerkezet 
kategóriapárt használta a nyelvészet legkülönbözőbb területén, azzal magyaráz
ható, hogy az alap- és derivált struktúra viszonyát fedezték föl a nyelvrend
szer legkülönbözőbb részeiben, sőt esetenként csak a még általánosabb variáns-
invariáns viszonyt akarták jelölni ezekkel a terminusokkal. Mi a mély- és fel
színi szerkezet szakszókat csak a mondattan bizonyos, hagyományosan így 
nevezett alap- és derivált struktúráira alkalmazzuk. 

Ugyanakkor lényeges rámutatni arra, ha két struktúra között az alap-
és derivált stuktúra viszonya áll fönn. Ez a helyzet a főmondat és mellékmon-
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dat szórendje, a mondat és a főnévi csoport szórendje között. A komplex 
típusban, amikor különböző típusstruktúrákat kapcsolnak össze implikációs 
viszonyok (pl. ilyenek a mondat szórend és a főnévi csoport szórendjének 
összefüggései), alap- és derivált struktúrák esetén nagyobb valószínűséggel 
találhatunk közös magyarázó elveket. Ez utóbbira példa a régens post rectum 
elv, amely magyarázza az ige és tárgy: (S)OV és a főnév és melléknév sorrend
jét: AN. A fonológiai és mondattani típusok egybekapcsolásánál az alap- és 
derivált struktúra feltételezése két különböző nyelvi szintet kapcsol össze, s 
így az alap meghatározó szerepe, ha van, igen gyenge. Ezért a mondattani és 
fonológiai típusokat nehéz közös elvekkel egybekapcsolni. 

A n y e l v i f u n k c i ó k beható elemzése sem lehet feladatunk, i t t 
is csak néhány a mondattani tipológia szemszögéből releváns kérdésre hívnánk 
föl a figyelmet. A mondattani derivació során az alapszerkezet mély rétegében 
szereplő egyetemes jegyek közül az ,,élő", ,,aktív", „irányulás" alapvetően 
megismerő jellegűek. Segítségükkel elemezhető a valóság a nyelvi közlés szem
pontjából, de hasonló jegyeket, ill. ezek kapcsolatait meg lehet találni az emberi 
tevékenység egyéb fajtáinak, például Marxnál a munkának az elemzésében is: 
a munkás, a munka tárgya, a munka eszköze stb. kategóriák formájában (vö. 
DEZSŐ 1973, 40 — 41). Ez világosan mutatja a megismerésben betöltött szere
püket. Segítségükkel a nyelv bizonyos sajátos nyelvi kategóriákat képez, ilyen 
volt az ergatívus mint az ergatív mondatszerkezet jellemző esete. Ez arra 
mutat, hogy a nyelv közlési funkciója itt nemcsak releváns, hanem ez utób
binak vannak alárendelve a formai eszközök. 

A mondattani alapszerkezet legmélyebb rétegére jellemző tehát a meg
ismerő funkció, amely egyetemes szemantikai — megismerő jegyek kapcsolatá
val realizálódik, olyan struktúrákban, amelyekben a linearitásnak nincsen 
szerepe. Ez az alapja, kiinduló pontja, a nyelv közlő funkciója megvalósításá
nak, amely szintaktikai jellegű, lineáris struktúrákhoz vezet. Ezek már nem 
egyetemesek, hanem típusokra és aztán egyes nyelvi szabályokra osztódnak 
a mélyszerkezet tipológiai és egyes nyelvi rétegeiben. A közlési funkciót 
tipikusan a deixis, a diatézis és a téma-réma szabályrendszere valósítja meg. 
Ez „illeszti" a mondanivalót a szituációba, kontextusba és rendeli alá a beszélő 
szándékának. 

Az azonos megismerő jegyekből álló egyetemes szemantikai szerkezet a 
közlési funkció szempontjából még nem jelölt (unmarked), és alapja egy 
szintaktikai paradigmasornak, amelynek alaptagja közlésileg ugyan jelölet
len, de linearizált (vö. JAKOBSON 1972, 78). Az ilyen mondat (1) nem passzív, 
tehát a kontextus vagy a beszélő szándéka nem befolyásolja a topikalizációs 
szabályokat. (2) Az így létrejött téma-réma megoszlást nem módosítják a réma 
sajátos kiemelését előíró szórendi és hangsúlyozási szabályok. így az egyes 
nyelvekben az adott szórendi típus alapszórendjének megfelelő lineáris rendbe 
kerül, alaphangsúlyozással. Egy példán elemezve ez azt jelenti, hogy egy 
„akció" jegyű predikátum (általában ige) egy „akt ív" jegyű és egy „nem akt ív" 
jegyű bővítménnyel, úgy linearizálódik, hogy a nyelvek túlnyomó többségére, 
a négyszórend típusból háromra érvényes topikalizációs elvnek megfelelően 
az „aktív" jegyű bővítmény megelőzi a „nem akt ív" jegyűt, pl. or. MaXëik 
(piset) piémo. Az ige helyét már típusszabály állapítja meg, egy más típusú 
nyelvben állhatna a tárgy után vagy az alany előtt (SVO, SOV vagy VSO). 
Ha a közlés szempontjából jelölt a mondat, alkothatunk passzív mondatot: 
Piémo piSetsja maZSikom, amelyet aztán különböző szórendben helyezhetünk 
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el. Ha a mondat megmarad aktívnak, de a tárgyról említés történt az előző 
szövegben, s az alany új információt közöl, a szórend OVS lesz: Piémo piSet 
manóik. Más nyelvben ez esetben állhatna OSV szórend, például egy megfelelő 
magyar mondatban. A közlési funkció a szintaktikai paradigma rendező elve, 
amely szerint el lehet rendezni a különböző lineáris változatokat, de ezek rész
letezése nem lehet i t t feladatunk. A közlési funkciót két tényező a kontextus 
és szituáció, valamint a beszélő szándéka határozza meg. 

A példa természetesen leegyszerűsítve mutat ta be a kérdést, figyelmen 
kívül hagyva számos tényezőt, mégis úgy gondoljuk, hogy szemléltette a 
funkció fontosságát egy szubsztantív szempontú vizsgálatban. R. Jakobson 
nyomatékosan felhívta a figyelmet a különböző funkciók figyelembevételének 
fontosságára a parancsolás igékkel alkotott struktúrák elemzésében, pl. a Go! 
és / wish you to go, I order you to go etc. (JAKOBSON 1972, 80). 

A nyelvi rendszer egészének szerepe a társadalomban nem tipológiai 
probléma jelenleg, bármennyire alapvető is ez a nyelv vizsgálata szempontjá
ból. Eredménytelenek maradtak azok a kísérletek, amelyek a nyelvtípusok és 
a társadalmi típusok közötti kapcsolatot leegyszerűsítve vizsgálták (pl. MABRÉ) . 
Nem adtak pozitív eredményt azok az elképzelések sem, amelyek a különböző 
típusú nyelveknek a társadalmi hatékonyságát igyekeztek megítélni, s így az 
agglutinatív nyelveket például a társadalom, kultúra fejlesztése szempontjá
ból kevésbé alkalmasnak tartották, mint a flektálókat. Egy, a magyar néppel 
szimpatizáló tipológus sajnálattal jegyezte meg, milyen nagy erőfeszítést kell 
tenniök a magyaroknak, hogy kultúrájukat egy agglutinatív nyelv tökéletlen 
eszközeivel fejleszteni tudják. 

Nézetünk szerint a nyelvi tipológia és a társadalmi típusok egybevetése 
csak a rendszerek és struktúrák általános filozófiai vagy rendszerelméleti vizs
gálatának keretében ad eredményeket, és ekkor is elsősorban módszertani 
szempontokból érdekes. Az általános szociológia, amely a társadalmak külön
böző típusaival foglalkozik, sok érdekes tanulságot kínál. I t t elsősorban arra 
hívnám fel a figyelmet, hogy a társadalmi típusok szinkrón és diakrón elemzé
sén túl, a marxista általános szociológia keresi azokat a törvényszerűségeket, 
amelyeken a kettő alapul, s amelyekből levezethető. Ez lényegében megfelel 
a nyelvi tipológia pankrón szempontú vizsgálatának. Az alap- és derivált 
struktúra kapcsolatát részletesen tanulmányozták a gazdasági alap- és a fel
építmény viszonyának elemzése során az általános szociológiában. Mindezek 
érdekes módszertani tanulságokat ígérnek a tipológusnak függetlenül attól, 
hogy egyetért-e a szociológia megállapításaival. A társadalmi típusok elemzé
sére természetesen nemcsak a marxista általános szociológiában került sor, 
megtalálható Weber szociológiájában is, amelyre C. G. Hempel hivatkozott 
a típus mint konstrukció elemzésében (vö. H E M P E L 1965). 

A társadalmi rendszer és struktúra egybevetése ezen kívül is lényeges, 
hiszen a nyelv a társadalomban tölti be funkcióit. A nyelv elméletének része 
kell, hogy legyen a nyelv társadalmi szerepének elemzése, de ez azon területe 
a nyelv elméletének, ahol a tipológiának jelenleg nincsen szerepe. Persze nem 
tudjuk, mit hoz majd a jövő, hiszen a szociolingvisztika jelenleg egyike a 
nyelvtudomány legdinamikusabban fejlődő ágazatának (vö. JAKOBSON 
1970, 429). 
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Problems of Language System and Structure from 
Typological Point of View 

by LÁSZLÓ DEZSŐ 

Linguistics was one of those branches of science where System analysis gained 
ground before the formation of a generál System theory. The comparison of language 
System with other Systems was the object of separate investigations mostly within the 
confines of semiotics, and linguistics played an important rôle here. The comparison 
of language System with non-semiotic Systems was secondary, however, linguistics has* 
to be included in a generál System theory. This raises various problems to be examined 
from the point of view of the methodology of science. Both linguistics and generál System 
theory hâve more prerequisites for the intégration of linguistics intő system theory than 
linguist surmise. The author calls the attention to thèse questions from the point of view 
of typology. 


