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A régi Antal László - új kiadásban

Csak üdvözölni tudom a bicskei SZAK Kiadó legújabb vállalkozását: néhány hete je
lent meg a kiadó Nyelvinfo sorozatának második kötete, amely az 1993-ban elhunyt 
kiváló nyelvész, egyetemi tanár, Antal László életművének talán két legizgalmasabb 
darabját, A magyar esetrendszer ( 1961 ) és A formális nyelvi elemzés ( 1964) című mun
kákat - egyébként helyesen, nem időrendi sorrendben - tartalmazza. Az utóbbi mű Antal 
tulajdonképpeni alapvetése, tudományos krédója; A magyar esetrendszer, bár három 
évvel korábban íródott, valójában a később megjelent munkában lefektetett alapelvek
nek a nyelvi elemzés gyakorlatába való átültetése.

Antal László az amerikai deskriptív/strukturalista nyelvészet elkötelezett híve, egy
ben hiteles ismertetője, interpretálója volt Magyarországon. Jelentős generatív nyelvész 
válhatott volna belőle - ha akarta volna. De... nem akarta. A két munka megírásának 
időpontjában már túl vagyunk a transzformációs/generatív nyelvészet zászlóbontásán. 
Antal azonnal felismerte a transzformációs elemzés fontosságát a több megnyilatkozásra 
kiterjedő disztribúciós viszonyok leírása szempontjából. A formalizmus elvének állandó 
hangsúlyozása és következetes végigvitele a konkrét elemzésekben azonban nem egy
fajta „mánia” nála: Chomsky 1957-ben még úgy vélte, hogy „a nyelvtan autonóm, és 
független a jelentéstől”; és valljuk meg, szinte semmit sem tudtunk meg a mondat je
lentéséről az 1965-ös modellben felvázolt mélyszerkezetek elvont grammatikai viszo
nyainak tanulmányozásakor... Sőt: mind a mai napig rendkívül problematikus a jelentés 
meghatározhatósága, leírhatósága, azaz lényegesen könnyebb jó szintaxist írni, mint 
szemantikát. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért (?), Antal rendkívül érzékenyen 
reagált a jelentés kérdésére, hosszasan értekezett róla, vessük csak össze A jelentés 
fejezet terjedelmét Bloomfield Language-ének Meaning című fejezetével !

Érthetően nem lehet feladatom ebben az ismertetésben, hogy vitába szálljak Antal
lal. Antal László 13 éve halott, a fenti két mű több mint 40 évvel ezelőtt jelent meg. 
Sokan a „szakmában” egy kézlegyintéssel, egy fölényes (de mennyire meggondolat
lan!) passé-val intéznének el egy ilyen visszaemlékezést. Antal László azonban - Zsilka 
János szavaival - nem volt „akárki”. Álljon itt bizonyságul azoknak a morfológiai 
kategóriáknak az egybevető elemzése, amelyek a magyar nyelv leírásának mindig is 
vitatott részét képezték. Ezek a kategóriák a képző, a rag és a jel. Idézem a szerzőt: 
„Képzőnek nevezzük azokat a maguk mellett hasonló elemet, vagyis képzőt megtűrő 
kötött morfémákat, amelyek nem állhatnak soha szóeleji helyzetben, s amelyek nem 
követhetik a jeleket, mindig csak előttük állhatnak [...] Ragnak nevezzük azokat a 
maguk mellett hasonló elemet, vagyis ragot meg nem tűrő kötött morfémákat, ame-
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lyek előfordulhatnak jelek után, s amelyeket nem követhet képző [...] Jelnek nevez
zük azokat a kötött morfémákat, amelyek a szó alapvető paradigmatikus értékét nem 
változtatják meg, csupán ugyanazon az értéksíkon belül módosítják, eltolják”. Antal 
tehát amellett érvel, hogy a rag és a jel kategóriájának megkülönböztetése/szétválasz- 
tása indokolt. Ezek után hogyan vélekedik erről a kérdésről az Új magyar nyelvtan (É. 
Kiss - Kiefer - Siptár 1998, Osiris Kiadó, Budapest.)? Idézem: „[...] a jel és a rag 
megkülönböztetése nem alapulhat jelentéstani-funkcionális különbségeken. Marad tehát 
a pozícióra vonatkozó különbség: a rag lezárja a szó szerkezetét, utána nem állhat más 
toldalék, a jelet viszont követheti más toldalék. Ez a meghatározás azonban egyrészt 
arra kényszerít bennünket, hogy minden egyéb ok híján a birtokos személyragokat 
birtokos személyjelekké minősítsük át, mivel utánuk még más toldalékok is állhatnak, 
tehát nem szóalakzáró toldalékok. A birtokos személyragok is szintaktikai viszonyok 
megjelenítői, tehát szintaktikailag relevánsak, az esetragoktól eltérően azonban szin
taktikai szerepük csak a főneves szerkezeten belül nyilvánul meg. Másrészt az egyéb 
kritériumok alapján egyértelműen képzőnek minősülő határozói toldalékokat (pl. az - 
(A)n toldalékot: forró + n, meleg + en, piros + an) is ragoknak kellene tekintenünk, 
mivel ezek a határozói toldalékok mindig szóalakzárók. [...] mivel a pozícióbeli kü
lönbség sem lehet kritérium a jel és a rag megkülönböztetésére, nincs értelme, hogy a 
kétféle inflexiós toldalék között terminológiai különbséget tegyünk. Ennek ellenére - 
pusztán gyakorlati meggondolásból - a továbbiakban is használni fogjuk a rag és jel 
elnevezéseket, de a kettő közt sem funkcióbeli, sem formai különbséget nem teszünk”. 
Vajon milyen megfontolások alapján tekintette Antal a birtokos személyragokat mo- 
difikátoroknak, azaz jeleknek? Idézem: „Mindenekelőtt tehát azt kell tisztáznunk, hogy 
mik is a modifikátorok, azaz régi, félreértésre alkalmat adó nevükön a jelek. Pl. azok a 
kötött morfémák, amelyeket a régi nyelvtanok birtokos személyragoknak neveznek. 
Tehát a kezem fonémasor -em, a kezed fonémasor -ed, a keze fonémasor -e része stb. 
Ugyanis a kéz főnév, ha felveszi ezeket a morfémákat, változatlanul alanyesetű marad”. 
Látjuk, hogy Antal a rag és a jel kategóriáját rendkívül következetesen különbözteti 
meg egymástól; nem tartja lehetségesnek, hogy egy szóalak két ragmorfémát tartalmaz
zon, a rag nála kivétel nélkül csak szóalakzáró morféma lehet. A birtokos személyra
gok kérdésében azonban nem adhatok igazat neki, helytelen a birtokos személyragnak 
a birtokos személyjel minősítése. Nézzük a következő példákat: csinálom, csinálod, 
csinálja, csináljuk, csináljátok, csinálják, ill. házam, házad, háza, házunk, házatok, 
házuk. Mind az igei személyragok, mind a birtokos személyragok egy-egy paradigmá
nak az egymást kölcsönösen feltételező elemei. Ugyanakkor nem érthetek egyet az Új 
magyar nyelvtan (Úmny.) azon érvelésével, hogy a birtokos személyragok, általában: 
a ragok abban különböznének a jelektől, hogy az előbbiek szintaktikai viszonyok 
megjelenítői. Könnyű belátni, hogy a jelek is szintaktikai viszonyok megjelenítői, pl. 
a kutya ugat/a kutyák ugatnak. Az egyeztetés forrása nem lehet a rag, hiszen mind a 
kutya, mind a kutyák szóalak nominativusban van. Vagy: a melléknév középfokának 
jele is szintaktikai viszonyok megjelenítője, pl. a probléma nagy/a probléma nagyobb, 
mint gondoltam volna / * a probléma nagy, mint gondoltam volna / nagyobb nála / * 
nagy nála. A fentiekből arra tudok csak következtetni, hogy rag és rag között különb
séget kell tenni. A magyarban a birtokos személyrag speciális kategóriát képvisel, mert 
nem szóalakzáró grammatikai morféma, szemben az összes többi raggal, amelyeket
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viszont már helyesen elemez Antal. (A képet itt az olyan ritka morfémasorok teszik 
teljessé, mint a nagybani. József Attila szavaival: „a törvény szövedéke mindig fölfes
lik valahol”.) Hibásnak tartom az Úmny. azon következtetését, hogy a birtokos személy
ragoknak a rendszerből való „kilógása” miatt „nincs értelme, hogy a kétféle inflexiós 
toldalék között terminológiai különbséget tegyünk”. A többes szám, a középfok stb. 
grammatikai morfémája egyértelműen jel, és nem rag. A házakban, házakon, házak
nak stb. szóalakok elemzése azt mutatja, hogy a magyarban kétféle inflexiós toldalék 
van, fogalmazhatnánk úgy is, hogy az inflexiós toldalékok kétféle típusával állunk 
szemben; ez a szembenállás pedig a terminológiában is manifesztálódik. Egyébként 
az sem igaz, hogy a jel kategóriája csak a magyar nyelv leírásának lenne a specifiku
ma, egyfajta grammatikai hungaricum. Egy olyan - tipikusan - flektáló nyelvben, mint 
a német, is van értelme a jel kategóriájával számolni. Nézzük a következő példákat: 
das schöne Kind, das schöne Kind, des schönen Kindes, dem schönen Kind/ das schö
nere Kind, das schönere Kind, des schöneren Kindes, dem schöneren Kind. Az -er gram
matikai morféma jel a németben, nem képző, és nem rag; a Suffix és a Flexion kategó
riák nem adnak híven számot a német nyelv grammatikai morfémáinak típusairól. (Ez 
a jelenség is csak megerősíti a nyelvtipológia azon régi tételét, miszerint tiszta nyelv
típusok nincsenek...) Következetlen az Úmny., amikor - gyakorlati meggondolásból 
ugyan -, de él a kétféle kategória megkülönböztetésével, bár elvileg tagadja, hogy lé
tezne ilyen különbség. Hogyan beszélhetünk kétféle inflexiós toldalékról, ha nem tud
juk külön terminus technicus-szal „nevén nevezni a gyereket”? Ami az -n képző státu
sát illeti, Antal nagyon világosan mutatja meg a különbséget az -n rag és az -n képző 
között. Kétségtelen, hogy az -n (módhatározó) képző szóalakzáró grammatikai mor
féma; ebből azonban ismét csak tévesen következtet az Úmny. arra, hogy e miatt a 
pozicionális tulajdonsága miatt egyáltalán felmerülhetne az -n képző rag volta. Antal 
finom különbséget tesz a képzők egyes típusai között, idézem: „a képzők ez utóbbi 
csoportja után (pl. a módhatározó -n - G. T.) nem következhet - ugyanazon szó konst
rukcióján belül - kötött morféma”. Fogalmazhatnék úgy is, hogy itt egy olyan finom 
distinkcióval él, amelyet a birtokos személyragok esetében nem alkalmazott.

Érdekes megvizsgálni, hogy mire jut a két vállalkozás a magyar nyelv eseteinek 
megkülönböztetését, ill. számszerűségét tekintve. Mindössze egy különbséget találok, 
az Úmny. 18. esetként szerepelteti az essivus-formalis-t, pl. emberül. Antal részletes 
elemzését adja az -ul grammatikai morfémának, megállapítva, hogy ma már átmeneti 
kategóriát képez a rag és a képző között, a tendencia itt a képzővé válás irányába mu
tat. Az Úmny. esetrag definíciója alapján („Valamely toldalék akkor és csakis akkor 
esetrag, ha a vele toldalékolt főnév (tulajdonképpen: főneves szerkezet) lekötheti az 
ige valamely, alakja szempontjából is meghatározott vonzatát’’) a mai magyar nyelv
ben még érvelhetünk az -ul rag státusa mellett, pl. bizonyítékul szolgál a számára, ba
rátjáulfogadja, feleségül veszi stb. (Talán nem véletlen, hogy az Úmny. a magyar nyelv 
eseteit éppen az Antal által is választott ember főnév paradigmáján keresztül illuszt
rálja...)

A SZAK Kiadó által megjelentetett kötet Függelékében olvashatunk még két írást, 
Papp Ferenc és Szépe György szubjektív emlékezését fiatalon, 63 éves korában elhunyt 
barátjukról, kollégájukról, Antal Lászlóról. Én, aki hallgatója lehettem, később pedig 
kollégája, a két Antal-mű újraolvasása után, az emlékezések hatására újból magam előtt
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láttam a sziporkázó agyú embert, aki az ELTE bölcsészkarának egyik nagy egyénisé
ge, valójában azonban több annál: jelensége volt. (Antal László: A formális nyelvi elem
zés. A magyar esetrendszer. SZAK Kiadó, Bicske, 2005. 498 p.)

*

Antal László DrSc. a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudomá
nyi Karán az Általános és Álkalmazott Nyelvészeti Tanszék egyetemi tanára volt élete 
nagy részében. Egyetemi előadásai már pályafutása kezdetén legendássá tették, az 
„Antal-jelenség” a bölcsészkar egyik meghatározó színfoltjává vált a 60-as, 70-es évek
ben. Az egyetemi hallgatók legnagyobb része azonban csak az oktatóval találkozha
tott; még szerencsésebbek voltak azok, akiket Antal a magánéletébe is beengedett - 
persze többnyire az egyetem keretei között. Mi a tanszéken, akik mindannyian tanít
ványai voltunk, a legnagyobb elismeréssel, derűvel, sőt humorral tudunk csak vissza
emlékezni a zseniális Antal Lászlóra.


