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1979-ben indultak meg az új szemléletű nyelvtani kutatások a MTA 
Nyelvtudományi Intézetében, melyek eredményeként 1992-ben megjelent a 
Strukturális magyar nyelvtan 1. része, a Mondattan, két évvel később 
pedig a második része, a Fonológia, és reméljük, hamarosan kézbe vehet-
jük a harmadik részt, az Alaktant is. A Mondattan elméleti alapja a genera-
tív nyelveméletnek egy az utóbbi évtizedben kidolgozott változata, az uni-
verzális grammatika. Az univerzális grammatika a nyelv legáltalánosabb 
szabályszerűségeit kísérli meg feltárni. A magyar mondattan a generatív 
nyelvelmélet tételeit és módszereit alkalmazza, és a magyar nyelv szabály-
rendszerét ehhez az elmélethez viszonyítja. Nem teljes mondattan, nem ölel 
fel minden olyan témát, amely a hagyományos mondattanokban található, 
tehát nem adatrendszerező. Elsősorban azokat a kérdéseket tekinti át, me-
lyeknél problémák vannak. Ezekre magyarázatot is ad. A Fonológia nem át-
fogó fonológiai elméleten alapul, mert ilyen elmélet nincs. Többféle elmé-
let szolgál alapul az egyes fonológiai jelenségek magyarázatára. A 
Fonológia is a legfontosabb kérdéseket tárgyalja, de így is helyet kap ben-
ne a magyar fonológia minden területe. 

Az idén megjelent Új magyar nyelvtan a fent említett két nagy mű 
anyagának egy részét tartalmazza rövidített, egyszerűsített formában, kiegé-
szítve a most folyó alaktani kutatások eredményeivel. 

Ezt a nyelvtant a szerzők elsősorban a magyartanároknak szánják, abban 
a reményben, hogy a megállapítások egy része helyet kap majd az iskolai 
anyanyelvtanításban is. 

Az új nyelvtan az ismeretek közlése mellett a modern nyelvészeti gon-
dolkodásmóddal, a hagyományostól eltérő érvelési móddal is megismerteti 
a nyelv iránt érdeklődőket. Ugyanis az olvasó végigkísérheti, hogy a kuta-
tó miként jutott el a magyarázatokig, a szabályok megfogalmazásáig. Mint 
a kísérleti fizikában, a kutató hipotézist állít fel arra nézve, hogy a vizsgált 
jelenség milyen feltételek teljesülése esetén jön létre. A következő lépés a 
kísérletezés, vagyis olyan mondatok, kifejezések, szavak, hangkapcsolatok 
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alkotása, felsorakoztatása, melyekben teljesülnek vagy nem teljesülnek a 
feltételek. Ha teljes egészében teljesülnek, várható, hogy a kísérletben fel-
használt nyelvi elemek helyesek lesznek; ha nem teljesül minden feltétel, 
valószínű, hogy a nyelvi elem helytelen lesz. És van egy harmadik lehető-
ség is: ha a feltételek teljesülnek, s mégis helytelen a szerkezet. Ilyenkor 
módosítani, pontosítani kell a szabályt. Ezek a lépések az alaktani részben 
kísérhetők végig, a másik két rész jobbára csak a megállapításokat, szabá-
lyokat tartalmazza. 

Az Új magyar nyelvtan sem törekszik teljességre. A szerzők azokat a 
jelenségeket vizsgálják, amelyek a magyar nyelv központi magját alkotják, 
de ezek esetében minden fontos kérdésre kitérnek. 

A magyar nyelv új szempontú, új alapokon nyugvó és új módszerrel tör-
ténő megközelítése olyan megfigyeléseket, megállapításokat eredménye-
zett, amelyek eltérnek a hagyományos nyelvtanokból ismertektől. A szer-
zők (és természetesen a kutatócsoport tagjai is) sok mindent újragondoltak, 
s úgy látszik, ezt kell tenniük - az új nyelvtanból kiindulva - azoknak is, 
akik a magyar nyelvet tanítják. 

Az Új magyar nyelvtan a magyar nyelv leírásának három részét tartal-
mazza: mondattant, alaktant és fonológiát. 

A Mondattan a legterjedelmesebb rész. Szerzője É. Kiss Katalin. Az el-
ső fejezet megvilágítja, hogy mi a mondattan tárgya, és milyen mondattani 
kategóriákra van szükség a leíráskor. A mondattan - a generatív grammati-
ka elveinek megfelelően - azt vizsgálja, hogy „milyen müveletekkel, mi-
lyen elveknek, megszorításoknak eleget téve kapcsolódnak össze a szavak 
kifejezésekké és mondatokká". E mondattan célját, tehát a szabályszerűsé-
gek megállapítását, melyek alapján a szavakból kifejezések, a kifejezések-
ből mondatok szerkeszthetők, úgy közelíti meg, hogy azt elemzi, milyen 
szabályszerűségek szerint bonthatók fel a mondatok kifejezésekké, a kifeje-
zések szavakká, vagyis milyen szerkezet tulajdonítható a mondatnak. A ha-
gyományos mondattan kategóriáinak itt nincs szerepük, az alanyi, tárgyi és 
egyéb funkciók helyett ezektől különböző funkciók válnak fontossá. A 
mondat törvényszerűségeinek minél egyszerűbb meghatározásához néhány 
elemi alaki kategória és kifejezéskategória megkülönböztetésére volt szük-
ség. Elemi kategóriák: az ige, a főnév, a melléknév, a névutó és a határozó-
szó. Ezek a valóságra vonatkozó jelentéstartalommal rendelkeznek. Gram-
matikai funkcióival rendelkező elemi alaki kategóriák: a kötőszó, a 
számnév, és a determináns (ebbe az osztályba tartozik a határozott névelő, 
a kérdő, mutató, általános és határozatlan névmás). Láthatjuk, hogy néhány 
szófaj nem szerepel külön kategóriaként. Az igekötőket határozószóknak 
tekinti az új mondattan, a névmásokat fajainak megfelelően abba a kategó-
riába sorolja, amelyet helyettesít, pl. a főnévi névmásokat a főnevek közé; 
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a névmási határozószókat pedig a határozószók közé sorolja. A tartalmas 
kategóriák kifejezések alaptagjaként fordulnak elő. Ezek a kifejezések: az 
igés kifejezés (VP), a főneves kifejezés (NP), mellékneves (ADJP), névutós 
(PP) és határozószós kifejezés (ADVP). 

Ezek mellett a kifejezések mellett olyan kifejezésekkel is meg kell is-
merkednünk, mint a topik, predikátum, operátor, kvantor. A topik a mondat 
egyik (első) összetevője, és azt az individuumot nevezi meg, amelyről a 
mondat második része, a predikátum állít valamit. A topik nemcsak a mon-
dat alanya lehet, hanem bármelyik igei bővítmény, igei vonzat. Tehát tulaj-
donképpen a topikba helyezett mondatösszetevő is az igés kifejezés része, 
mert vonzata a VP igei alaptagjának. Vagyis a VP-ből emeljük ki az egyik 
összetevőt, topikalizáljuk, de az elmozdított összetevő üres helyet, nyomot 
hagy a VP-ben. Hogy követni tudjuk, mit hova mozdítottunk el, jelölni kell 
az üres helyet is, méghozzá olyan indexszel, mint az elmozdított összetevőt. 
A mondatban mondathatározók is lehetnek, ezek a kifejtett eseményt vagy 
állapotot értékelik a beszélő szempontjából (pl. sajnos, állítólag, feltehető-
leg). Ennek az összetevőnek is, mint a predikátum részben található igemó-
dosítóknak (az igekötőnek, a puszta névszói igemódosítónak) meghatáro-
zott helye van a szerkezetben. A szabályok írják elő, hogy hol állhatnak, 
mihez kapcsolódhatnak, és hol nem lehet a helyük. A fókusz a mondat tar-
talmi és hangsúlybeli súlypontja. A predikátumban az igét közvetlenül 
megelőző összetevő, és arra szolgál, hogy „kimerítően azonosítsa egy, a 
szövegelőzményből vagy a szituációból kikövetkeztethető halmaz azon 
részhalmazát, melyre a VP-ben kifejezett állítás igaz". A fókusznak szom-
szédosnak kell lennie az igével, igemódosító sem állhat közöttük. A fókusz 
előtt logikai-jelentéstani műveleteket jelölő összetevők állhatnak, azaz 
operátorok, mint pl. a minden, mindig, melyek szerepüket tekintve kvan-
torok, olyan összetevők, amelyek „halmazokon végzett müveletekkel értel-
mezhetők". Azt állítják, hogy minden nekik alárendelt predikátum egy szó-
ban forgó halmaz minden elemére igaz. Többféle típusuk van, és 
meghatározott szerkezeti helyük, mely szabályba foglalható. 

Fontos fogalom a hatókör is: a különféle operátorok együttes előfordu-
lása szükségessé teszi a hatókörök egymásra való hatásának megfigyelését, 
ugyanis ettől függ a mondat értelme. Az operátor hatóköre az a mondatsza-
kasz, melyre az operátor érvénye kiterjed. A magyar mondat érdekes sajá-
tossága, írja É. Kiss Katalin, hogy a mondatszerkezet pontosan kifejezi az 
operátor hatókörét, és az egy tagmondaton belüli operátorok egymáshoz vi-
szonyított hatókörét is jelöli. 

A következő öt fejezet a kifejezések (főneves, mellékneves, határozó-
szós, névutós és igeneves kifejezések) szerkezetét, sajátosságait tárgyalja, 
amelyek közül például kiemelhetjük, hogy a főneves kifejezések az igés ki-
fejezésekhez hasonlóan épülnek fel: van egy leíró, jellemzésre szolgáló 
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predikatív NP részük, melyet utaló-megnevező funkciók kifejezésére szol-
gáló operátorok előzhetnek meg. 

Az összetett mondatok közül ez a mondattan az alárendelt mondatokkal 
foglalkozik. Kétféle típusukat különbözteti meg: a független alárendelt 
mondatok nem illeszthetők mondatrészként a főmondatba, a kategoriális 
alárendelésnél a mellékmondat mondatrész értékű. A független alárende-
lésben az alárendelt mondatnak mondathatározói szerepe van. Sajátos jelen-
téstani szerepét a mondat tartalmas kötőszava határozza meg (lehet például 
megengedő, feltételes, okhatározói vagy időhatározói funkciójú). A katego-
riális alárendelésben az alárendelt mondat a főmondat valamelyik összete-
vőjének van alárendelve. Egyik fő típusa a hogy kötőszós, a másik a 
vonatkozó névmásos mellékmondat. Az előbbiek valamilyen eseményt 
vagy állapotot jelentenek, tehát nem minden ige mellett alkalmazhatók, az 
utóbbiak viszont szabadabban használhatók fel a főmondat különféle össze-
tevőinek képviseletére. Az alárendelt mondat gyakran tartalmilag üres név-
mási alaptaghoz, ún. utalószóhoz járul vonzatként. 

A mondattani résznek van egy olyan fejezete, melyben olyan jelenség-
ről olvashatunk, mely nem szerepel a hagyományos nyelvtanokban. Ez a je-
lenség a mondatátszövődés. Ez azt jelenti, hogy az egyik mondatösszetevő 
nem abban a tagmondatban áll, amelybe jelentéstanilag tartozik. Az ilyen 
szerkesztésnek vannak megszorításai: csak alárendelt mondatból kerülhet 
összetevő fölérendelt mondatba, csak jobbról vihető összetevő balra, és 
csak a mondat ige előtti részébe kerülhet „idegen anyag". A mondatátszö-
vődésnél is, mint a fejtegetésekből kiderül, szabályok működnek: fókuszki-
emelés, kvantorkiemelés, topikalizáció, „és ugyanazok a nyelvtani elvek, 
megszorítások korlátozzák, mint a mondattan más területeit". 

A névmások a hagyományos nyelvtanokban a szófajtani részben kapnak 
helyet. Itt azonban a mondattan is tárgyalja őket, természetesen értelmezé-
sük mondattani aspektusait. A fő kérdés velük kapcsolatban az, hogy mi-
ként viszonyulnak a mondatban található egyéb NP-khez, melyek képesek 
önmagukban megnevezésre, melyek nem, és ez utóbbiakat milyen mondat-
tani szabályok alapján kötjük valamely előzményhez. 

Az általánosítások, szabályok, mondatelemzések mindegyike fontos, és 
új információt közöl. Könnyen el is veszhetünk közöttük, ezért jó, hogy 
minden fejezet végén összefoglalás található. 

A mondattani részről még csak annyit, hogy a mondatok ábrázolása két-
féleképpen történik: ágrajzzal és szögletes zárójeles megoldással [mintegy 
dobozként, „melyben az összetevők a dobozba illesztett kisebb dobozok, 
melyek további dobozokat (összetevőket) tartalmazhatnak"]. 

Az alaktan legfontosabb kérdéseit Kiefer Ferenc foglalta össze. A beve-
zető részben néhány fontos tudnivalóra hívja fel a figyelmet. Például arra, 
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hogy az alaktan sajátos helyet foglal le a nyelvleírásban, mert nincs minden 
nyelvnek morfológiája, s ha van, nem egyformán gazdag (minél gazdagabb 
a morfológiája, annál szegényesebb a szintaxisa, és fordítva), sajátos a hely-
zete azért is, mert a toldalékoknak sajátos hangalakja és szintaktikai funk-
ciója van (vagy lehet), ezért a szó szerkezetének vizsgálatakor hangtani sa-
játosságokra is tekintettel kell lenni, s mivel a toldalékolás mondattani 
következményekkel is jár, erre is figyelni kell. Vagyis az alaktan szoros 
kapcsolatban áll a mondattannal és a hangtannal (a fonológiával). Kiefer 
Ferenc mindezt szem előtt tartja a morfológia belső ügyeinek tárgyalásakor. 

A hagyományos grammatikában nem merült fel, hogy hol a helye az 
alaktannak a nyelvleírásban. Hogy többféle lehetőség is kínálkozik, ezt az 
új szemlélet hozta felszínre: 1. önálló modul, mely kapcsolatban van a töb-
bi modullal, a mondattannal, hangtannal, jelentéstannal; 2. szét van osztva 
a mondattan, hangtan és szótár között; 3. teljes egészében a szótár része (a 
szótár itt szabályokat tartalmazó modul, a szótárban kész szavakat raktáro-
zunk és újakat állítunk elő). A három megoldás közül a szerző a harmadi-
kat tartja a legmegfelelőbbnek. 

Az alaktanban többféle szófogalomra van szükség. Kiefer Ferenc négy 
szófogalmat határozott meg: a morfológiai, fonológiai, szintaktikai és lexi-
kai szó fogalmát. A morfológiai szó morfológiai művelet eredménye (ha a 
szót toldalékokkal látjuk el, ha két tövet összekapcsolunk, morfológiai szót 
kapunk); a fonológiai szó „a nem automatikus hangtani szabályok hatókö-
rébe eső legnagyobb nyelvi egység"; a szintaktikai szó olyan alakzat, 
„amelynek belső szerkezetét mondattani szabály nem változtatja meg"; a le-
xikai szó olyan alakzat, melynek jelentése nem vezethető le alkotóelemei-
nek jelentéséből. 

Az alaktan egyik fő feladata a toldalékok azonosítása. A magyarban sok 
toldalék van, s nem mindegyikről könnyű eldönteni, hogy képző-e vagy rag, 
rag-e vagy jel. E toldaléktípusok egymástól való elkülönítése régóta gondot 
okoz a nyelvtaníróknak, mégis eddig úgy tanították, mintha minden tisztáz-
va volna. Holott nincs. Ez kiderül Kiefer Ferenc fejtegetéseiből is. Többfé-
le kritérium szolgál a képző és az inflexiós toldalék (a rag és a jel) megkü-
lönböztetésére, de ezek a kritériumok nem állják meg a helyüket, mert nem 
tartalmaznak elégséges feltételt. Például az egyik kritérium a következő: az 
inflexió grammatikai jelentést hordoz, a szóképzés új szavakat hoz létre. Az 
állítás első része azért nem fogadható el, mert van olyan ragunk, mely je-
lentésbcli tartalommal is rendelkezik, a kritérium második része meg túl ál-
talános. A kritériumok áttekintése után Kiefer Ferenc megállapítja, hogy a 
képző és az inflexiós toldalék megkülönböztetése fokozat kérdése: „A kép-
zők és az inflexiós toldalékok egy skála két végpontján helyezkednek el. A 
tipikus képző új szót hoz létre, megváltoztatja a szintaktikai környezetet, 
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szófajváltást okoz, nem minden tartományban termékeny, a létrejött szó haj-
lamos a lexikalizálódásra, és állhat utána más toldalék. A tipikus inflexiós 
toldalék ezzel szemben nem hoz létre új szót, nem változtatja meg a szintak-
tikai környezetet, nem okoz szófajváltást, teljesen termékeny, a vele toldalé-
kolt szó nem lexikalizálódik, és nem állhat utána más toldalék. " Ha nem ti-
pikus a toldalék, másmilyen tulajdonságai is vannak. „Minél több 
képzőszerü tulajdonsággal rendelkezik egy toldalék, annál inkább képző, 
minél kevesebbel, annál inkább inflexiós toldalék." 

A rag és a jel megkülönböztetése is gondot okoz. A hagyományos nyelv-
tan azt tanítja, hogy a rag viszonyjelölő, a jel kis mértékben változtatja meg 
a szó jelentését. Csakhogy a megkülönböztetésnek ez nem lehet a kritériu-
ma, mert a ragnak is lehet jelentésmódosító szerepe, tehát jelentésbeii kü-
lönbségen nem alapulhat a megkülönböztetés. Pozícióbeli különbség sem 
lehet kritérium (az ugyanis, hogy a rag lezárja a szó szerkezetét), mert ak-
kor az -n, -an, -en képzőt ragnak kellene tekintenünk (pl. forró-n, piros-an, 
meleg-en szavakban). Elfogadható kritérium tehát nincs, az új magyar 
nyelvtan sem oldja meg a kérdést, hanem mint más nyelvekben, ahol nem 
különböztetik meg a ragot és a jelet, mindkettőt inflexiós toldaléknak tekin-
ti. 

A második fejezet a ragozás kérdéseit tartalmazza, s ez a fejezet is, mint 
a bevezető rész, több mindent másként láttat, mint a korábbi nyelvtanok. 
Hány eset van nyelvünkben? Mely toldalékok tekinthetők esetragoknak? A 
magyar nyelvtanírás történetében sokféle elgondolás született. Sokesetes 
rendszereket állapítottak meg nyelvtaníróink, de ezek között különbségek 
vannak. Az új alaktan megoldása Antal Lászlóéval rokon, ő 17 esetet kü-
lönböztetett meg, Kiefer Ferenc 18-at (mert szerinte egy -nAk esetragunk 
van, és nem külön egy genetivusi és egy dativusi). Az esetrendszerek közöt-
ti különbségek, mint tudjuk, abból adódnak, hogy egyes toldalékokat van 
aki képzőnek, van aki esetragnak tekint. Meg kell tehát pontosan határozni, 
mi az esetrag. Kiefer Ferenc ismét sorra veszi a lehetséges kritériumokat, s 
addig kutat, míg el nem jut az elégséges feltételt tartalmazóig. Ez pedig a 
következő: „Valamely toldalék akkor és csakis akkor esetrag, ha a vele tol-
dalékolt főnév (tulajdonképpen: főneves szerkezet) lekötheti az ige vala-
mely, alakja szempontjából is meghatározott vonzatát." E kritérium alapján 
zárható ki néhány toldalék az esetragok sorából (pl. a -kor, -stül, -(V)ntA, -
(V)nként, -képpen). 

Hogy a birtokos személyragozás leírása is problémát jelenthet, arra ez az 
alaktan hívja fel a figyelmünket. A ragozott szóalakok némelyikében van 
olyan elem, melyet a személyragnak (jelnek) vagy annak részeként szok-
tunk meghatározni (hajó-y'a, vér-e, kert-y'eim, vad-y'ai stb.) Kiefer Ferenc 
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azonban bemutatja, hogy ezek a szegmentumok nem személyragok. Új ki-
fejezést vezet be ezek jelölésére: a birtokviszonyjel kifejezést. Ezek szerint 
a hajó-ja szóalak birtokviszonyjelet tartalmaz, a birtokos személyrag zérus 
fokon áll, vagyis jelöletlen. 

Más újdonságokat is találunk az alaktanban. Például azt, hogy a feltéte-
les mód jele nem a -na!-ne és -nál-né, hanem az -n, és az, ami az -n után áll, 
az személyrag. 

A szóképzéssel foglalkozó fejezet a magyar nyelv termékeny képzőit te-
kinti át (a szóképzés akkor termékeny, ha „az adott szemantikai és szintak-
tikai feltételek mellett új szavak képezhetők" a képzővel, és a képzett szó 
levezethető az alapszó és a képző jelentéséből). A képzőkkel kapcsolatban 
is vannak új meglátások. A -hAtO és a -hAtAtlAn képzők az új alaktan sze-
rint nem összetett képzők, az -Os nem melléknévképző (hanem -s képzővel 
melléknévi igenevet képzünk tovább). Az egyes képzők tárgyalásánál a 
szerző sok mindent figyelembe vesz: ez előfordulások fonológiai feltétele-
it, a képzést korlátozó szemantikai feltételeket, hogy milyen szófajú és je-
lentésű szavakat képezünk velük, milyen szavakhoz járulhatnak. A termé-
kenység bemutatásakor példaként új származékok, lehetséges és nem létező 
származékok is szolgáltak. 

A negyedik fejezet a szóösszetételeket mutatja be, a termékeny összeté-
teleket, vagyis csak a szemantikailag kompozicionálisakat, és kimarad, ami 
nem képez mintát. Az összetételek két fajtáját különbözteti meg a szerző: 
az endocentrikus összetételeket (ezek utótagja a szerkezet alaptagja) és az 
exocentrikus összetételeket (nincs alaptagjuk). Az utóbbiak közé tartoznak 
a szervetlen összetételek mellett a mellérendelőnek tekintett összetételek is 
(pl. jöttment, huzavona). Az ikerítést nem tekinti összetételnek. A fejezet 
bemutatja a szóösszetételek mondattanát, ugyanis az új értelmezés szerint 
az összetett szó felépítése hasonló a mondatéhoz, és elemezhető úgy, mint 
a mondat. A szó szintaxisában is van alaptag, ezt pozicionálisan lehet meg-
határozni: az alaptag a jobb oldali összetételi tag. A fejezet külön része az 
összetételeink tipológiájának összefoglalása (melyből kiderül, milyen szó-
fajú szó milyen szófajúval kapcsolható össze), továbbá a deverbális alapú 
összetételek és az azonos alaptagú mellérendelések jellemzése. 

Siptár Péter a szerzője a hangtani résznek, mely nyelvi hangtan, vagyis 
fonológia, és nem fonetika. A fonetika a beszéd hangtana, melynek felada-
ta a beszéd jelenségeinek fiziológiai, akusztikai és észlelési tulajdonságai-
nak leírása. Ezek a tulajdonságok többféle szempontból közelíthetők meg, 
a nyelvészet csak egyféle tulajdonsággal foglalkozik, a fonológiai szabály-
szerűségek mögötti fonetikai valósággal. A fonetikát éppen ezért (mert más 
tudományok művelői is érdekelve vannak a kutatásban) a modern nyelvé-
szet interdiszciplináris tudománynak tekinti. A fonológia a nyelvészeti disz-
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ciplina, mely a beszéd hangjelenségeinek nyelvi funkcióját vizsgálja. A fo-
nológiai leírás célja, hogy megállapítsa az alapegységeket, s hogy szabá-
lyokba foglalja az egységek összefüggéseit. Az alapegységek (a fonémák) 
mellett a szupraszegmentumok (a hanglejtés, a hangsúly) kutatása is fel-
adatkörébe tartozik. 

A fonémák megkülönböztető jegyek nyalábjai, ezeket a jegyeket a fono-
lógiának meg kell határoznia, mert ezek segítségével jellemezhetők a foné-
mák és osztályai. 

Siptár Péter a (nyelvi) hangtan tárgyának körülhatárolásakor a fonémák 
(ő a nyelvi hangok kifejezést használja) szavakat megkülönböztető szerepé-
ből kiindulva magyarázza meg a megjósolható és a megjósolhatatlan hang-
tani tulajdonságokat. Például nincs két olyan szavunk, amely csak abban 
térne el egymástól, hogy az egyikben zöngés, a másikban zöngétlen j van. 
Ez a különbség megjósolható (annak alapján, hogy a j milyen mássalhang-
zó után fordul elő). De hogy egy szó .vz-re vagy s-re végződik-e, nem meg-
jósolható. A nem megjósolható tudnivalók a nyelv szótárában vannak rög-
zítve (a szótár, mint már volt róla szó a fentiekben, a beszélőnek a nyelv 
szavaira vonatkozó ismereteit foglalja magában). Ezek a tudnivalók nem 
foglalhatók szabályba. Ami viszont megjósolható, azt a hangtani szabály-
rendszer tartalmazza. Például a hangtan egyik szabálya (a magánhangzók 
harmóniaszabálya) mondja ki, hogy miért a -ban, és nem a -ben rag kapcso-
lódik a ház szóhoz. De hogy a ház szóhoz a tárgyrag kötőhangzóval kapcso-
lódik, az a szó egyedi tulajdonsága, és az erre vonatkozó tudnivaló a szótár-
ban van rögzítve. A megjósolható tulajdonságok kétfélék: egy részüknek a 
nyelvi rendszerben nincs szerepe, másik részük azonban releváns, s éppen 
ezek leírása a fonológia központi területe. Ezeket a tulajdonságokat foglal-
ja szabályokba a szerző. Tulajdonképpen ugyanazokkal a kérdésekkel fog-
lalkozik a hangtani rész, mint a leíró nyelvtanok hangtanának egy része: a 
hangok csoportosításával, jellemzésükkel, egymásra hatásukkal. Csak más-
milyen megközelítéssel és fogalmakkal meg másképpen ábrázolva. 

A magánhangzók csoportosítása négy tulajdonság alapján történik: a 
nyelv vízszintes mozgása, az ajkak kerekített vagy kerekítetlen alakja, a 
nyelv függőleges mozgása és az időtartam szerint. De Siptár Péter nem 
használja a magas/mély kifejezéseket, helyettük az elölképzettek és 
hátulképzettek csoportját különíti el. Az ajakkerekítés szerint kerek és 
kerekítetlen, a nyelvállás szerint felsők és nem felsők csoportjáról beszél. 

A magánhangzók ábrázolása azon alapul, hogy van három magánhang-
zó, az i, u és az a, melyek sarkalatos magánhangzók, és minden nyelvben 
megtalálhatók. Ezek beszédhangtani szempontból a legjobban eltérnek egy-
mástól. A modellben egy-egy elemet alkotnak, az I az elölképzettséget, az 
U a kerekséget, az A a nem felső nyelvállást jelenti. E három tulajdonság 
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megléte vagy hiánya alapján jellemezni lehet magánhangzóinkat. A hosszú-
ságjelölésére szükség volt az időzítési tengely fogalmára. Ezen a tengelyen 
időzítési helyek vannak, a rövid hangok egy, a hosszúak két x-hez kapcso-
lódnak. A kapcsolódást ábrázoló vonal a társítóvonal. Új kifejezés a ter-
jedés is, ezt szaggatott vonal jelzi. Pl. az i, az í és a nyúlás ábrázolása így 
történik: 

x x 
L • 

i i i 
Az ő hang ábrázolása: x x 

A 
Az o jellemzése két tulajdonsággal történik: x 

k 
A 

Az x-hez kapcsolódó • a gyökércsomópont. 
Ez a fajta ábrázolás jut szerephez az egyes hangtani jelenségek bemuta-

tásakor: a magánhangzó-harmónia, a hosszúsági váltakozások (a nyúlás: fa 
- fát, medve - medvét; a rövidülés: víz - vizek, analízis - analizál), a ma-
gánhangzók kiesése és betoldása tárgyalásakor. 

A mássalhangzók csoportosításához sokkal több elemre van szükség. 
Ezek az elemek is a jellemző hangok alapján alakultak ki: például a P elem 
az ajakhangokat jelöli, a Z a zöngés hangokat, az N az orrhangokat, az S a 
sziszegőket/susogókat stb., a[ze]a zengőhangokat, aE3a zörejhangokat. Pél-
dául: 

(a K a hátulsó zörejhangokat jelenti) 
Ezeknek a jeleknek a felhasználásával és az ilyen ábrázolással leírhatók 

a mássalhangzók egymásra hatásának szabályai, a zöngésségi hasonulás, a 
teljes hasonulás, az összeolvadás stb. A szabályok pontosak, de bonyolul-
tabban hangzanak, mint az ugyanarra a jelenségre vonatkozó megállapítá-
sok a hagyományos nyelvtanokban. Például a j teljes hasonulása a szisze-
gőkliöz (másszon, hozza) így ábrázolható és írható le: 
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s 
H 

Y 

Vagyis: ,JIa egy S elemet tartalmazó — de nem Y helyű — mássalhangzót 
j követ, jobbra ható teljes hasonulás történik, vagyis a j hasonul a sziszegő 
réshanghoz, illetve zárréshanghoz." 

Ez a fejezet is tartalmaz meglepetést: a szerző a dz-t nem tekinti önálló 
hangnak, szerinte a dz hangkapcsolat (eszerint a c-nek nincs zöngés párja). 

A Hangtan a szótagok szerkezetével és típusaival, a hangsorépítési sza-
bályosságokkal (szótagkezdet, szótagzárlat, szótagfűzés) is foglalkozik. 

Az ötödik, és egyben utolsó fejezet a szupraszegmentumok (a hangsúly 
és a hanglejtés) rövid áttekintését tartalmazza. 

A nyelvtan mindhárom részének végén megtalálható azoknak a köny-
veknek a jegyzéke, amelyek hozzájárultak a nézetek kialakításához. 

A kötetet gazdag irodalomjegyzék és tárgymutató zárja. 
Az Új magyar nyelvtannak köszönve nyelvünk szerkezetének újabb és 

újabb rejtelmeit ismerhetjük meg, és tudatosíthatjuk eddig még szabályok-
ba nem foglalt törvényszerűségeit. De nemcsak ezért fontos az új nyelvtan, 
hanem azért is, mert mint előszavában olvashatjuk, „először fordul elő, 
hogy olyan magyarra vonatkozó munkák eredményei, melyek a jelen nem-
zetközi nyelvészeti szakirodalmának szerves részét képezik, helyet kapnak 
egy nem szaknyelvészek számára készülő leíró nyelvtanban". 
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