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Hegedûs Rita
Funkcionális kategóriák a magyarban

1. A „funkcionális” megjelölés értelmezése

1.1. Különbözõ szerzõknél, különbözõ iskoláknál más-más jelentésben szerepel a
funkcionális jelzõ. Ezért a címadás egyrészt megkönnyítheti a szerzõ dolgát, hisz
bármilyen értelmezésben használható a funkcionális terminus, mindenképpen van
létjogosultsága.

Más szempontból, ha alaposságra törekszem, ha valóban fel akarom térképez-
ni a különbözõ felfogásokat, akkor a megközelítéseknek valami olyan sokféleségét
kapom, amelyet szinte lehetetlen rendezni, rendszerezni. Eleve tisztázásra szorul a
funkcionális szemlélet, funkcionális nyelvleírás, funkcionális grammatika értelme-
zése, megkülönböztetése.

A legáltalánosabb a funkcionális szemlélet – nincs korhoz, nincs régióhoz, nincs
iskolához kötve. A magyar szakirodalomban már igen korán felmerült ez a termi-
nus. Az Akadémia 1934. január 22-i közgyûlésén elnöki megnyitójában Gombocz
Zoltán programját így fogalmazta meg: „…hogy megfigyelt nyelvi tények elfogad-
ható értelmezésére való törekvés miképen terelte figyelmemet az utóbbi tizenöt esz-
tendõben egyre fokozottabb mértékben a funkciófogalom fontosságára, mindenek-
elõtt a jelentéstanban, majd a syntaxisban, s hogy miképen kapcsolódtak össze
lassan-lassan eleinte töredékes megfigyeléseim, gondolataim az egész nyelvi életet
átfogó rendszerré, a nyelvi élet olyan felfogásává, amelyet elõadásom címében funk-
cionális nyelvszemléletnek neveztem” (Gombocz 1934: 7).

A nyelvészetben a 60/70-es évek „kommunikatív forradalma” óta használatos
ez a megjelölés; egyelõre nem sikerült kideríteni, ki és mikor használta elõször. Alap-
tétele, hogy a nyelv vizsgálatában nem a formai sajátosságokból indul ki, hanem a
nyelv kommunikációs funkciójából: „a nyelv a szociális interakció eszköze; célja,
hogy kommunikációs kapcsolatot létesítsen a közlõ és a címzett között” (Dik 1978:
1). „A funkcionális szemlélet szerint egy természetes nyelv elsõsorban és kizárólag
a szociális interakció eszközeként jelenik meg; ennek segítségével kommunikálnak
az emberek egymással, hogy ezáltal befolyásolják egymás szellemi és gyakorlati
tevékenységét” (Dik 1980: 1).
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1.2. A fenti néhány idézetbõl – melyeknek sorát szinte a végtelenségig lehetne foly-
tatni – kiszûrhetõ a közös gondolat, a közös mag: a kommunikáció központúság és a
célszerûség. Az értelmezések e sokfélesége épp a második ismérv, a célszerûség – azaz
funkcionalitás – többértelmûségébõl fakad. Így fordulhat elõ, hogy különbözõ sike-
res, hasznos, népszerû angol nyelvtanok, melyek vagy már címükben viselik, vagy csak
az elõszóban hivatkoznak a funkcionális szemléletre, látszólag kaotikus összevissza-
ságban tárgyalnak lexikai, szintaktikai, vagy épp a pragmatika hatáskörébe tartozó
jelenségeket. Egy kis betekintés néhány angol nyelvtan fejezetcímeibe:
– Children – the children; Word order: adverbs with the verb; Noun + noun; Past

simple (Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University
Press. 1994 /2.)

– asleep; divorce; sentences with comparatives; conjunctions (M. Swan: Practical
English Usage. Oxford U. P. 1980)

– Adverbs; Adjectives; Obligation, Possibility, Infinitive and gerund constructions
(Thompson-Martinet: A Practical English Grammar. 1989)

Az idézett szerzõk grammatikáikban a legtágabban értelmezett funkcionalitás-foga-
lomból indulnak ki: hol egy kommunikációs szituációhoz – asleep, divorce – kere-
sik a megfelelõ lexikai-grammatikai eszközöket; hol egy pragmatikai kategóriát kí-
vánnak „nevesíteni” – Obligation, Possibility; hol pedig egy grammatikai kategória
összes funkcióját gyûjtik össze, írják le, például: averbs; adjectives, conjunctions.

Külön tanulmányt érdemelne, hogy miért terjedhetett el ez az „eklektikusan
funkcionális” szemlélet épp az angolban, s miért, milyen határok között mûködik.
Feltételezésem szerint ez egyrészt az angol nyelv nagy múlttal rendelkezõ idegen
nyelvként való megközelítésébõl fakad: a gazdasági, politikai helyzetbõl adódóan
nagyon hamar szükség volt arra a szemléletre, amely az angolt tanítandó célnyelv-
ként fogta fel, írta le, s kereste a legjobb módszertani megoldásokat.

A választ másrészt az angol nyelv szerkezetében kell keresni: a rendkívül le-
egyszerûsödött morfológiával rendelkezõ, egyre inkább izoláló jellegûvé váló nyel-
vet vagy a szintaxisa, vagy a kommunikáció oldaláról lehet megközelíteni.

Hogy a magyar nyelv tekintetében hogyan mûködnek, s mûködnek-e egyáltalán
ezek a módszerek, ez még sok kutatást igényel. Két dolgot azonban leszögezhetünk:
– a hagyományos leírás túlzott morfológia-centrikussága után épp olyan nagy hiba

lenne a morfológia elhanyagolása;

– a magyar nyelv grammatikai szerkezetének feltárását, lexiko-szemantikai össze-
függéseit (itt a gazdag képzõrendszer következtében létrejött szócsaládokra gon-
dolhatunk, amely megkönnyíti az egyébként bonyolult morfológia mûködésének
megértését és megtanulását), a nyelv kommunikatív funkciók szerinti mûködé-
sének szolgálatába kell állítani, ilyen módon kell bemutatni.

HEGEDÛS RITA
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2. A „funkcionális” jelzõ lehetséges elõfordulásai

A funkcionális nyelvleírás – mely az ELTE BTK-n mûködõ magyar mint idegen
nyelv tanári szak egyik nyelvészeti tantárgyának címe is – az én olvasatomban olyan
komplex alkalmazott nyelvészeti diszciplína, amely funkcionális szemlélet alapján
kategorizálja és mutatja be a nyelv mûködését és rendszerét (A nyelv itt a humboldti
energia, a gabelentzi Rede, illetve a saussure-i parole értelemben szerepel). A kom-
munikáció mint verbális interakció leírásának kiinduló- és végpontja az összevetés:
mivel a különbözõ nyelvek által leképezett valóság ugyanaz, meg kell találni azokat
a közös pontokat, amelyekbõl kiindulva a tipológiailag különbözõ nyelvek is egymásra
vonatkoztathatók, mûködésük megérthetõ, megmagyarázható és elsajátítható. A funk-
cionális leírásnak támaszkodnia kell a tipológia eredményeire, s egy jól mûködõ funk-
cionális leírás azt állandóan gyarapítja, új tényekkel gazdagítja.

A funkcionális grammatika tárgya a természetes nyelvhasználat grammatikai
rendszerének általános leírása (Dik 1989: 2).

A funkcionális kategória – a tanulmány címe – a legingoványosabb területre
vonatkozik: megkísérlem meghatározni a magyar nyelv funkcionális leírásának
olyan alapegységeit, amelyeknek segítségével a megnyilatkozások funkciók szerint
csoportosíthatók; különbségeik és összefüggéseik leírhatók, s hozzárendelhetõk a
külsõ és belsõ grammatikai eszközök.

Miért nem a FG keretein belül teszem ezt?
a) Még ha lenne is egy mindenki által elfogadott; minden, tipológiailag különbözõ

nyelvre alkalmazható grammatikai keret, a verbális interakció helyett akkor is egy
formális rendszert írnánk le, tehát újra csak egy formális leírással lenne dolgunk.

b) A FG (Dik 1978: 13) alaptétele szerint ugyan a leírás legmagasabb szintû irányí-
tója a pragmatikai funkció (ennek van alárendelve a szemantikai, majd ismét
ennek a szintaktikai funkció), de a pragmatikai megközelítés olyan sokféle lehet,
a nyelvészet eszközeit olyannyira meghaladja, hogy ennek megoldására nem
vállalkozom.

A probléma megoldására néhány lehetséges megoldást mutatnék példaként. A leg-
frissebb szakirodalomból való a következõ kifejtés: „A funkcionális nyelvtanítás
megközelítésében a funkció olyasmire vonatkozik, mint pl. rákérdezés az irányra,
emberek és helyek leírása, a múltról való beszélgetés stb. Más szóval a funkció a
nyelv lehetséges használatát jelenti. A funkció ebben az értelemben nem valami
hasznos kiindulópontja a grammatikai vizsgálódásnak. Elõször is azért, mert nincs
megegyezéses lista az angol nyelv ilyen jellegû funkcióiról. Másodszor, nem iga-
zán segít, ha minden mondatnak, ill. minden megnyilatkozásnak éppen, pontosan egy

FUNKCIONÁLIS KATEGÓRIÁK A MAGYARBAN
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A jelentés-oldal leírásának tartalmaznia kell a megnyilatkozásnak a beszédhely-
zettõl független és a beszédhelyzettõl függõ jelentését, valamint a beszélõ szándé-
kát; a beszélõ és a címzett közötti kölcsönhatást; nem csoda, hogy Lock fent idé-
zett nyilatkozatában elveti, hogy errõl az oldalról kísérelje meg a nyelvleírást.

3. A funkcionális kategóriák célja

Az eszköz-oldal leírása a külsõ-belsõ grammatika leltárba vételét jelenti. Ezt a
feladatot minden nyelv funkcionális grammatikája tölti be, amelynek feladata a nyelv
eszköz-oldalának rendszerszerû és funkcionális bemutatása.

A két oldal közötti összefüggés, az egymáshoz rendelés végül is állandóan
megvalósul a kommunikáció során (verbális interakció), ennek leírásához azonban
– segédeszközként – szükség van egy közbülsõ lépésre, amely a jelentés-oldalt és
az eszköz-oldalt egymáshoz rendeli.

Ez különbözõ megközelítésbõl történhet. Az egyetlen, kellõen nem értékelt és
nem használt magyar funkcionális grammatika-fragmentum bevezetõjébõl idézek:
„A funkcionális vizsgálat a szófajok jelentésviszonyaiból indul ki, s lényege az, hogy
a közlés tartalma és a grammatikai megformálás között az összefüggések egész
bonyolult szövedékét igyekszik feltárni, s a jelentéseket igyekszik okaikra vissza-
vezetni.” E vizsgálatnál alapelvek:

funkcionális
nyelvleírás

jelentés eszköz

beszédhely-
zettől�függő
[kommunika-
tív�jelentés]
+�pragmatika

beszédhely-
zettől�független
[szemantika]

rendszer
(belső
grammatika)
szintaxis

„leltár”
(külső
grammatika)
[morfológia]

jelentést tulajdonítunk. Láttuk, hogy minden kifejezés egy idõben három jelentés-
fajtát testesít meg – tapasztalati, interperszonális és textuális – és a mondat funk-
ciójának megértésénél mindhármat figyelembe kell venni. Végül is egy ilyen nyel-
vi funkció-lista kívül esik a nyelven, megfigyelés útján jutottunk hozzá” (Lock 1996:
10-11). Mivel az idézett mû funkcionális grammatika, tehát megengedhetõ, hogy a
vizsgálódást a szerzõ a grammatikai kategóriák oldaláról kezdje. Kérdés, hogy a
grammatikai kategóriák mennyire formálisak és mennyire funkcionálisak, mennyi-
re felelnek meg funkcionális grammatikai leírás követelményeinek

Az eddigi fejtegetést röviden így lehetne vázolni:

HEGEDÛS RITA
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a) a tárgyi és az absztrakt valóság közötti összefüggés és különbség;

b) a nyelvi megformálás pszichikai mechanizmusa;

c) a dolgok természetes összefüggéseibõl adódó logikai szabályok;

d) a nyelvi eszközök funkciógyarapodása (Hadrovics 1969: 10-11).

Hadrovics László kellõen nem méltatott és ebbõl következõen nem hasznosított
funkcionális mondattana korát jóval megelõzve született, s épp ezért ütközött értet-
lenségbe. (A funkcionális szemlélet, a funkcionális grammatikai megközelítés ma
virágkorát éli; talán nem kellene hagynunk, hogy ez az úttörõ mû észrevétlenül el-
tûnjön úgy, hogy sor sem kerül az igazi megmérettetésre. Érdemes odafigyelni: a
funkcionális grammatikai leírás alapmûvei általában egy évtizeddel késõbb láttak
napvilágot – csak épp nem Magyarországon…) A nyelv rendszerszerû mûködésé-

funkcionális�nyelvleírás

jelentés eszköz

beszédhely-
zettől�függő

beszédhely-
zettől
független

rendszer
(belső
grammatika)

„leltár”
(külső
grammatika)

szemantika�–�pragmatika funkcionális�kategóriák funkcionális�grammatika
-�Helyviszonyok;
-� Létezés� kifejezése;
azonosítás,� tulajdonítás,
állítás,�tagadás;
-� A� dolgok� többségének
kifejezése:� az� egyes� és
többes� szám� tartományai,
mennyiségek,� csoporthoz
való�tartozás;
-� Birtoklás,� összetartozás
kifejezése;
-� Események� sorrendisége
(idő,�aspektus);
-�Az�ellentét�kifejezése;
-� Az� összehasonlítás
kifejezése;
-�Ok-okozati�összefüggés;
-� Külső-belső� szándék/cél
kifejezése;
-� Biztos� /� bizonytalan
/konkrét�–�általános

FUNKCIONÁLIS KATEGÓRIÁK A MAGYARBAN
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nek a szavak jelentésviszonyaiból kiinduló magyarázata világos, egységes szempon-
tot ad a nyelvek összevetéséhez, s ezáltal a taníthatóság-tanulhatóság feltételeinek
teljesüléséhez is.

Hadrovics nem fejezte be ezt a hatalmas mûvet, de az irányt megmutatta. Az
eszköz-oldal (grammatika) és a jelentés-oldal összekötéséhez a „közös nevezõt” a
jelentésviszonyok leírásában találta meg. Az õ nyomdokain elindulva nem mernék
ugyan vállalkozni a fragmentum kikerekítésére, de a szófajok rendkívül szerteága-
zó jelentésviszonyainak egyenkénti leírása helyett megkísérlem leszûkíteni, egysze-
rûsíteni a kategóriákat. Tíz alapvetõ jelentésfunkciót állítottam fel, s ezek köré kí-
sérlem meg rendezni a magyar nyelv tényeit. A fentiek alapján létrehozott
funkcionális kategóriáim rendeltetése tehát az, hogy egységes szempontok alapján
összekösse a jelentés-oldalt az eszköz-oldallal.

4. A funkcionális kategóriák alkalmazhatósága

A nyelvi jelek polifunkcionálisak, azaz ugyanaz a jel többféle funkciót is be-
tölthet. Ugyanakkor egy nyelven belül a nyelvi funkciók nagy része különbözõ esz-
közökkel is kifejezhetõ. Két vagy több nyelv összevetésekor – tehát a nyelvtanítás-
ban – ez a helyzet, s külön nehezíti a helyzetet az a nagyon gyakori jelenség, ha
ugyanazt a funkciót az egyik nyelvben szintaktikai szerkezet fejezi ki, a másikban
morfológiai. A morfológiát középpontba állító hagyományos nyelvtanok (s ilyenek
a külföldiek számára készült magyar nyelvtanok), valamint a szintaxisközpontú
nyelvleírások (pl. generatív nyelvtanok) egymással nem vethetõek össze, így sem-
miképpen sem használhatók a tanításban. A funkcionális grammatikák céljukat te-
kintve kiküszöböl(het)nék ezt a nehézséget, de
1. a magyar nyelvre a fent említett Hadrovics-fragmentumon kívül ilyen nyelvtan

még nem készült;

2. a legalaposabb funkcionális grammatika sem tudott a gyakorlatban eddig mit kez-
deni akár a nyelvspecifikus, akár az emberi gondolkodás azonos mechanizmu-
sából eredõ, ezért több nyelvre, nyelvcsoportra vagy minden nyelvre jellemzõ
jelentéssel. A nyelvkönyvekben már régen létezik az általam összegyûjtött funk-
cionális kategória fogalma, de a rendszerszerû nyelvleírásban eddig nem kapta
meg az õt megilletõ helyet.

E kategóriák leírása nem ütközik nehézségbe: a mai technikai eszközökkel egy jól
felépített funkcionális grammatika tárgymutatójaként elõállítható; illetve ha a leírást
a funkcionális kategóriák felõl kezdjük, ezek morfológiai-szintaktikai eszközei ad-
nak ki egy funkcionális szemléletû, de az eszköz-oldalból kiinduló nyelvleírást (ld.
fenn funkcionális szemlélet).

HEGEDÛS RITA
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A kategóriák jól használhatóak tananyagkészítésnél is: a haladást, egymásra
épülést szem elõtt tartva koncentrikusan jelennek meg újra és a különbözõ szinte-
ken – ügyelve a gyakoriságra és a könnyebbtõl a nehezebb, az egyszerûtõl a bonyo-
lultabb felé való haladásra.

A kategóriákon belül nincs élesen elválasztva egymástól a morfológia és a szin-
taxis, a szó, a mondat és a szöveg. Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy ezek a ka-
tegóriák mindig szövegkörnyezetbe ágyazottan jelennek meg!

Végezetül álljon itt egy példa az egyik funkcionális kategória, az ok-okozati
viszony kifejezésére. A kiemelt rész a Hegedûs Rita – Oszkó Beatrix: Magyar Mo-
zaik III. címû, az Akadémiai Kiadó Rt-nél megjelenés alatt álló tankönyvbõl való.

Az ok-okozati viszony kifejezése

A miért? mi okból? mi miatt? kérdésre felelõ határozóval a cselekvés, történés
elõidézõjét, kiváltó okát jelölöm.

A határozók irányhármasságából (honnan? hol? hová?) kiindulva megállapít-
hatjuk, hogy alapvetõen a honnan? kategóriába sorolható határozóragokkal adha-
tom meg a cselekvés okát: Meggyógyul a gyógyszertõl; megbetegszik a hidegtõl;
szenved a fogfájástól Lustaságból nem tanulta meg a leckéjét. Megismerem a járá-
sáról. Ebbe a csoportba olyan szituációk tartoznak, amelyekben egy ok kivált vala-
milyen cselekvést, állapotváltozást.

Formailag más eszközökkel is kifejezhetem az ilyen típusú okhatározókat: Az
esés következtében kificamodott a bokája. Egy félreértésbõl kifolyólag évekig nem
beszéltek egymással. Valamilyen oknál fogva a fõnök megharagudott rá. Az esemé-
nyek láttán (!) elszörnyedt.

A hol? kérdésre felelõ határozóragokat akkor használom, ha a kiváltó ok folya-
matos, tartamjellegû: Soborkuti Géza zavarában a vonaljegyeket tépdeste. Fájdal-
mában jajgatott. Állandó fejfájásban szenved.

A hová? kérdésre felelõ határozók közül a bele- igekötõs igék kötelezõ vonza-
taként szereplõ -ba/-be fordul elõ: Belebetegedett a bánatba. Belehalt a betegségé-
be. Az idézésre hárman jelentek meg. Idetartozik a leggyakrabban vonzatként hasz-
nált -nak/-nek rag is: Örült a jó hírnek.

Az ok kifejezésére használjuk még a miatt névutót. Okhatározóként szerepel,
ha valaminek az elmaradását, negatív következményét jelöli: Betegség miatt hiány-
zott. Ha valamilyen pozitív változás körülményeit jelöli, akkor már célhatározó funk-
cióját tölti be: A barátja miatt kelt fel ilyen korán – azért, hogy láthassa, amikor az
elindul otthonról.

Ugyanilyen módon érintkezik a cél- és okhatározói funkció az -ért ragnál:
Tettéért elítélték. (ok) ok < predikátum
Elszaladok egy liter tejért. (cél) predikátum > cél
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136. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

Okot határozhatunk meg még a következtében, folytán névutóval is (ld. fent):
Hosszú betegsége következtében kiesett a munkából.

Amennyiben a cselekvés oka egy másik cselekvés, kifejezhetem ezt határozói
igenévvel is: A rossz hírt hallva otthagyta a társaságot és elrohant.

Az összetett mondatok közül idetartozik minden olyan mondat, amelyben az egyik
tagmondat a másik tagmondatban kifejezett tartalomnak okát, kiváltóját adja meg:

Azért nem jött iskolába, mert beteg volt.
Amiatt hiányzott, mert beteg volt.
Nem jött iskolába, mert beteg volt.
Nem jött iskolába, ugyanis beteg volt.
Mivel beteg volt, nem jött iskolába.
Beteg volt, ennélfogva nem jöhetett iskolába.
Beteg volt, ennek következtében nem jött iskolába.
Attól betegedett meg, hogy hideg vizet ivott.

(Külön csoportokat lehet képezni aszerint is, hogy az ok-okozati viszony kifejezé-
sén kívül megállapítható-e még egyéb logikai összefüggés is. Például következmé-
nyes viszony: Beteg volt, ennélfogva nem jöhetett iskolába; magyarázó viszony: Nem
jöhetett iskolába, hiszen beteg volt.)

Az okhatározói mellékmondatot hogy kötõszóval kapcsolom a fõmondathoz:
Sok esetben nem tudom a cselekvés okát, kiváltóját pusztán egy ragos/névutós

fõnévvel megadni, hanem a kiváltó egy másik szituáció:

A�gyerek�fél�a�farkastól. A�gyerek�attól�fél,�hogy�jön�a�farkas�és
megeszi

(A� farkas� általában� –� az� alany
háttérismeretei� szerint� –� megeszi� a
gyerekeket.)

Ez a másik szituáció már egy jelentésmozzanattal tovább viszi az eredeti meg-
állapítást, itt a következményrõl kapunk több információt.

A kiváltó okot pontosítja, magyarázza a mert kötõszós mellékmondat: A gye-
rek fél, mert a farkas megeszi/megeheti.
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