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1. Bevezetés

Az írásom címében szereplő amerikai nyelvész, teljes nevén Robert Anderson 
Hall, Jr. 1911-ben született, és 1997-ben hunyt el. Életének alkotó évtizedei így egy-
beestek a XX. századi nyelvtudomány két nagy fordulatának, a strukturalizmusnak 
és a generatív nyelvelméletnek a megjelenésével, kibontakozásával, és az általuk 
ösztönzött szakmai vitákban kikristályosodó nyelvészeti irányzatok iskolákká szer-
veződésével. Hall személyét és szakmai tevékenységét – ha nem is gyakori említés-
sel – folyamatosan számon tartotta és tartja a magyar nyelvészeti és hungarológiai 
köztudat, különösen két magyar nyelvtanának megjelenése óta. Ezek pontos címe 
és adatai a következők:

A) An Analytical Grammar of the Hungarian Language. Linguistic Society of 
America, Language Monograph 18. Baltimore, Maryland. 1938. 113 pp

B) Hungarian Grammar . Linguistic Society of America, Language Monograph 
21. Baltimore, Maryland. 1944. 91. pp

Hol helyezhető el Hall munkássága a múlt század nyelvtudományának térképén, 
amely térkép meghatározó rajzolataival együtt is igen változatos szellemi terepet 
mutat? Hall az amerikai strukturalizmus elméleti és módszertani megalapozójának, 
Leonard Bloomfieldnak a tanait követő, a formális elemzés alapelveit alkalmazó desk-
riptív nyelvészeti iskolának volt jelentős személyisége. Az egyébként szemléletében 
és módszereiben nem egységes neobloomfieldiánus irányzaton belül a yale-i csopor-
tosuláshoz tartozott (vö. Máté 1998, 97), és elsősorban a neolatin nyelvek szaktudósa 
volt. Sokat foglalkozott a pidzsin és kreol nyelvekkel, az e témakörben írt összefoglaló 
tanulmánya magyarul is megjelent Antal László Modern nyelvelméleti szöveggyűj-
temény sorozatában (Hall 1984). Mindemellett erőteljesen kivette részét a korabeli 
amerikai és európai nyelvészeti irányzatok időnként hadakozássá váló vitáiból.

Két magyar nyelvtanát Hall a pályájának viszonylag korai időszakában, könyv-
formátumú publikációinak szinte nyitányaként adta közre 1938-ban és 1944-ben. 
Bár utalni fogok első nyelvtanára is, ismertetésem középpontjában az 1944-es – 
1966-ban és 79-ben újra kiadott – nyelvtan áll. Ez a munka a deskriptív nyelvészeti 
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megközelítésnek megfelelően elsősorban a magyar nyelv formai sajátosságait írja 
le. A „rendszeres” nyelvtanok erőteljes tagolását mutató hat fő fejezete a következő: 
I. Phonology (hangtan), II. Inflection (ragozások), III. Form- and Function-Classes 
(szófajok), IV. Word-Formation (szóalkotásmódok), V. Phrase-Structure (szószer-
kezetek), VI. Clause-Structure (mondatszerkezetek).

Mivel szeretném ismertetni Hall nyelvtanainak fogadtatását, utóéletét is, ter-
jedelmi okok miatt az 1944-es nyelvtan általános jellemzése mellett csak egyik 
fő fejezetét, a ragozásokkal foglalkozó legterjedelmesebb részt és ennek későbbi 
nyelvleírásunkban megmutatkozó hatását fogom részletesebben bemutatni. Ez a 
megoldás célszerűbbnek látszott, mint a fejezeteken végigfutó, elkerülhetetlenül 
felületes ismertetés. A kiválasztott fejezet egyébként több szempontból is jól mutatja 
a nyelvtan egészének szellemiségét és a leírások módszerbeli sajátosságait.

2. Hall 1944-es nyelvtanának fő vonásai, a nyelvtan elkészítéséhez használt 
források

Az 1944-es kiadású nyelvtan bevezetésében Hall a munka alapvető célját 
egy olyan angol nyelvű, szakszerű-tudományos (scientific) leíró magyar nyelvtan 
elkészítésében jelöli meg, amely a különböző nyelvi elemeket – feltárva disztribú-
ciós tulajdonságaikat – a velük alkotható szerkezetek összetevőiként mutatja be. 
Hozzáteszi, hogy bár eredeti szándéka a korábbi nyelvtan újra kiadása volt, végül 
annak átdolgozásaként egy teljesen új mű született 1944-ben. Hall új nyelvtanában 
hangsúlyozza a fonológiai szempont alkalmazásának fontosságát. Ennek gyakorlati 
megvalósítója a nyelvtanát indító, alapos fonológiai fejezet, amely kitér a fonéma-
változatokra, allofónokra is. A magyar példákat – korábbi nyelvtanától eltérően – 
fonémikus átírásban, azaz a fonémákat tükröző szimbólumokkal adja meg a szakma 
gyakorlata szerint ferde zárójelek között.

A nyelvtan bevezetését köszönetnyilvánítás zárja. Ez az érdeklődő olvasó szá-
mára azért is fontos, mert tájékoztatást ad arról, hogy a magyarul tulajdonképpen 
nem beszélő szerző milyen forrásokra támaszkodva, hogyan tudta megalkotni ezt 
a viszonylag részletes, a nyelvi rendszer minden szintjére kiterjedő nyelvleírást, 
magyar nyelvtant, mely bizonyos pontatlanságai ellenére is megbízható, a maga 
idejében mindenképpen korszerű munkának számított, és eleget tett a vállalt és 
vallott nyelvszemlélet, nyelvészeti iskola szakmai követelményeinek. Az öt pontba 
rendezett köszönetnyilvánítás kellően világos képet ad a felhasznált forrásokról, 
a régebbi és korabeli magyar nyelvtanokról, az 1938-as nyelvtan elkészítésének 
hátteréről és az újabb nyelvtan megírása során hasznosított korábbi kritikákról, a 
munkát segítő konzultációkról.
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Hall első helyen említi a Római Magyar Akadémián 1933-34-ben töltött idő-
szakot, és név szerint azokat a magyar barátait, akik itt segítették az anyaggyűjtés-
ben. Ezután két magyar anyanyelvű amerikai személyről szól, akik az átdolgozott 
nyelvtanhoz élőnyelvi példaanyagot szolgáltattak. Majd forrásként hivatkozik Si-
monyi Zsigmond, Szinnyei József és Lotz János magyar nyelvtanaira, ezeket német 
nyelven olvashatta, s hangsúlyosan utal Várady Imre olaszul írt magyar nyelvtanára 
is. A továbbiakban az első nyelvtan bírálóinak hasznos észrevételeit, kritikai meg-
jegyzéseit köszöni meg (négy recenzióra utal). Külön kiemeli Thomas A. Sebeok 
(Sebők Tamás) szerepét, aki nem volt ugyan recenzense, de az újabb nyelvtan teljes 
első változatát átnézte és értékes javaslatokkal segítette a végső verzió kialakítását. 
Végül az Amerikai Magyar Népszava című újságot említi, amely engedélyezte, hogy 
egyes számaiból nyelvi példákat idézzen. 

Úgy gondolom, hogy ismerve a szerző gyakorlati nyelvtudásának hiányát, me-
lyet nyelvtanának némely említői nem csekély iróniával hangoztatnak, indokolt a 
munka megbízhatóságát szolgáló és alapvetően biztosító források, valamint a kap-
csolódó kontextusok részletezőbb bemutatása. A nyelvtudással kapcsolatban meg-
jegyzem, hogy a leírandó nyelv előzetes ismeretének a hiánya ebben a nyelvészeti 
iskolában, az amerikai deskriptív nyelvészek körében nem különlegesség, hiszen 
az indián nyelveket kutató, terepmunkát végző nyelvész is egy számára ismeretlen 
nyelv leírásának szándékával kezd neki munkájának. Igaz, Robert Hall a terep-
munka során csak a Római Magyar Akadémiáig jutott, de ott igyekezett alaposan 
tájékozódni. 

3. A magyar ragozási rendszer Hall nyelvtanában

A nyelvtan második, legterjedelmesebb fejezete az Inflection címet viseli, s 
ennek megfelelően a ragozásokkal, illetve a szintén inflexiós szóelemnek minősülő, 
a magyar nyelvtani hagyományban jelmorfémaként számon tartott toldalékokkal 
foglalkozik. Részletesen bemutatja, hogy az egyes toldalékfajták milyen tőtípusok-
hoz járulhatnak, tehát egy alapos tőtant is magába foglal ez a rész, amelynek három 
alfejezete a főnévragozás, a névmások toldalékolása és az igeragozás. Közülük a 
főnévragozás témaköreit mutatom be a továbbiakban.

3.1. A főnévragozás (névszóragozás) általános jellemzése, tőváltozatok
A főnevekhez járuló szuffixumokat – a képzők említése nélkül – három fő cso-

portba sorolja; szerepük a) a többes szám jelölése, a birtok többségének jelzése is 
az -i morfémával; b) a birtokos személyének jelzése a főneveken (tehát a birtokos 
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személyragok/személyjelek); c) a főnévi esetek, esetviszonyok jelölése (itt először 
csupán adatszerűen 20 esetragra utal). Az inflexió szempontjából helyénvalónak tart-
hatjuk ezt a rendszerezést, egyszersmind azt a megállapítását is, hogy a toldalékok 
az előbbi felsorolás sorrendjében kapcsolódhatnak a főnévi tövekhez. 

Mielőtt rátérne a tőváltozatok rendszerezett bemutatására, a nyelvtan foglal-
kozik a kötőhangzók (vagy más magyar terminussal előhangzók, tővéghangzók) 
jelenlétének kérdésével, használatuk fonológiai szabályaival. Hall a kötőhangzó 
megfelelőjeként az „auxiliary vowel” angol kifejezést használja, amelyet - mint látni 
fogjuk – esetenként célszerűbb lesz a segédhangzó, „üres morféma” kifejezésekkel 
értelmezni és visszaadni. Többnyire helyes általánosításokat fogalmaz meg a kötő-
hangzó kötelező használatáról: megállapítja, hogy a mássalhangzós végű főnevekhez 
járuló többesjel, a birtokos személyragok és néhány (szerinte négy) esetrag előtt 
áll kötelezően. De úgy tűnik, hogy az alkalmazott fonémikus átírás rendszerének 
csapdájába esik, amikor az /a/ és /e/ magánhangzóra végződő főnevek toldalékos 
formáiban az időtartam-változást, megnyúlást (fa–fát, eke–ekét) kötőhangzó, azaz 
„auxiliary vowel” kötelező jelenléteként értelmezi. Ezt sugallhatta számára az a 
jelölési mód, amely szerint az átírásokban a magánhangzók hosszúságát mindig a 
fonémát képviselő szimbólum, betű kettőzése jelzi. 

A többalakú névszótövekről jól rendszerezett, részletes áttekintést ad. Noha Hall 
nyelvtana elsősorban a nyelvész szakembereknek szólt, és nem a nyelvoktatás napi 
gyakorlatát szolgálta, praktikus igényeket is kielégíthetett az a megoldása, hogy a 
típusok megnevezése és jellemzése mellett hosszabb példasorokat is ad az egyes 
tőtípusokhoz; így pl. a tőbelseji időtartamot változtató tövekhez (madár–madarak) 
vagy a hangzóhiányos, hangkivető formákhoz (bokor–bokrok). 

A példaanyagnak a tőtípusokon belüli csoportosításával fonológiai szabály-
szerűségeket is bemutat. A hangkivető tövek esetén a csoportosítást a kötőhangzók 
típusai szerint végzi el az /a/, /o/, /e/, /ö/ kötőhangzóknak megfelelően: sátor–sátrak, 
malom–malmok, eper–eprek, gödör–gödrök. A tőbelseji rövidülést mutató példák 
elrendezése látszólag leegyszerűsített, a szavak magas és mély hangrendűsége sze-
rint történik: a) madár–madarak, út–utak; b) kenyér–kenyerek. tűz–tüzek. Észre 
kell vennünk, hogy a további (kötőhangzók szerinti) differenciálás hiánya termé-
szetes, szükségszerű, és a tanítási gyakorlatban is fontos, de tapasztalatom szerint 
kevéssé számon tartott szabályt tükröz. Nevezetesen azt, hogy ha a toldalékolás 
magánhangzó-rövidüléssel jár a zárószótagban, akkor a mély hangrendű szavakban 
csak /a/ kötőhang szerepelhet a toldalék előtt és nem /o/ (kosár–kosarak), a magas 
hangrendű szavak pedig nem mutatják a labiális illeszkedést (tűz–tüzek). Az ilyen 
többalakú tövek – a mai strukturális nyelvleírás terminusát használva – nyitótőként 
viselkednek (vö. É. Kiss–Kiefer–Siptár 2003, 210). 
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3.2. A birtokos személyragos szóalakok elemzési módja Hall nyelvtanában
Tanulságos alaposabban megvizsgálni, amit Hall a birtokos személyragozá-

sunk rendszeréről mond ebben a fejezetben. Ennek során legalább részleges választ 
kaphatunk arra a joggal felvethető kérdésre is, hogy volt-e valamilyen hatása Hall 
nyelvtanának a későbbi, illetve mai magyar nyelvleírásra. A birtokos személyragok 
felsorolásakor természetesen Hall is 6 szuffixumot tart számon a nyelvtani szemé-
lyeknek megfelelően. De azt az első megközelítésre igen meghökkentő megállapítást 
teszi, hogy az egyes szám 3. személyt – egy birtok esetén – nem testes morféma, 
hanem zéró értékű elem képviseli. Így a háza, keze szóalakok végső -a, -e szóeleme 
Hallnál nem személyrag, hanem „auxiliary vowel”, kötőhang. Felfogásában az így 
minősített -a, -e (vagy -ja, -je) szóelemeket zéró morféma követi, és ez a zéró mor-
féma jelöli a 3. személyű birtokost az a) elemzési sornak megfelelően:

a) háza:  ház  a   ∅
 (Hall)  tő     „üres morf”  birtokos személyrag
    (auxiliary vowel)

Az „auxiliary vowel” magyar megfelelőjeként ez esetben a szakirodalomban 
használatos „üres morf” terminust szerepeltetem. A kötőhangzó kifejezés itt, mivel 
semmilyen érzékelhető kapcsolatot nem hoz létre, meglehetősen abszurdan hangza-
na, és persze jobban rávilágítana a képviselt nézet problematikus voltára. 

Hall azzal érvel felfogása mellett, hogy a több birtokot kifejező formákban 
a személyre utaló elem – a maga legegyszerűbb alakjában – mindig az -i többesjel 
után jelenik meg az alábbi b) elemzési sor szerint, és ez alól egyedül az egyes szám 
3. személy kivétel, ahol az -i többesjelet nem követi semmi (házai, hajói), vagyis 
itt, az egyes szám 3. személyben valóban zéró morféma utal a személyre:

b) házaim, házaid, házai ∅,  házaink, házaitok, házaik

A házai szóalak tagolásakor Hall négy elemet különít el, ahogy a c) sor mutatja
c) házai: ház  a  i  ∅
 (Hall) tő     „üres morf”      többesjel birtokos személyrag

Azt hiszem, belátható, hogy a többes számú szóalakokkal kapcsolatban Hall 
érvelése már sokkal meggyőzőbben hangzik. Nem tartja elfogadhatónak azt az elem-
zést, amely szerint az egyes szám 3. személyben a birtokos személyrag az -i többes-
jel előtt áll, míg az összes többi személyben követi az -i többesjelet. Ez egyébként 
ellentmondana a toldalékok sorrendjéről korábban megfogalmazott szabálynak is. 
Az persze változatlanul vitatandó, hogy az előző érvelése folyományaként Hall az 
egyes számú háza, keze szóalakok -a, -e toldalékát sem tekinti személyragnak. 
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A Hall által felvázolt és erőteljesen védelmezett szegmentálási mód és a hozzá 
tartozó fejtegetések valójában beletartoznak a magyar birtokos személyragozásról 
folyó, számos megoldási javaslatot eredményező, de teljességgel ma sem lezárt vi-
ták vonulatába. Eligazodást keresve a tárgykörben célszerű – sőt megkerülhetetlen 
– áttekinteni Rácz Endrének a birtokos személyragozás alakrendszerét (főként a 
többes számú formákat) aprólékosan feldolgozó tanulmányát (Rácz 1974). Kelle-
mes meglepetés lehet számunkra, számomra legalábbis az volt, hogy Rácz Endre 
tanulmányában részletesebben foglalkozik Hall elemzési módjával. Az egy birtokot 
jelölő egyes szám 3. személyű alakoknak a Hall-féle elemzését nem tartja jogosult-
nak, vagyis az a) elemzési sort. Ugyanakkor Rácz figyelemre méltónak ítéli az egyes 
szám 3. személyű, több birtokot kifejező szóalakok Hall által javasolt szegmentálási 
módját, a c) sort, amelyet – mint jelzi – fel is fog használni álláspontja, elemzési 
javaslata kialakításában.

Rácz a többesjel alternánsaival operáló felfogást tartja célravezetőnek a le-
írásban. Eszerint az -i többesjel előtti nyelvi elem nem önálló morféma, hanem a 
többesjel szerves része. Így a több birtok jelének alternánsai az -i, -ai, -ei, -jai, -jei 
morfémák, a házaim szóalak tagolása pedig következésképpen a d) sornak megfele-
lően alakul Rácznál:

d) házaim:  ház  ai      m  
 (Rácz)  tő      többesjel      birtokos személyrag

Az előzőek alapján a 3. személyű formákban is egységes többesjelnek kell venni 
az -ai, -ei (-jai, -jei) morfémákat, emiatt a személyrag Hall elemzésének megfelelően 
Rácz Endre szerint is csak zéró értékű lehet, ahogy az e) sorban látható:

e) házai:  ház  ai      ∅  
 (Rácz)  tő      többesjel      birtokos személyrag

Különbség természetesen, hogy Rácz nem feltételez önálló elemet, „üres 
morf”-ot az -i többesjel előtt. Elemzésének lényeges elméleti meggondolása, mely 
a személyragos formák tagolásában mutatkozó ellentmondások, bonyodalmak el-
kerülését célozza, hogy az egy birtokra és a több birtokra utaló formák alakrend-
szerét egymástól függetlenül, különbözőképpen kell elemezni. Hall felfogásának 
ellentmondásai nagyrészt a formák egységes kezelésének – egyébként méltánylást 
érdemlő – szándékára vezethetők vissza. Ezzel a talán túl terjedelmes bemutatással 
azt is érzékeltetni kívántam – anélkül, hogy jelen esetben Rácz Endre bemutatott 
felfogását pusztán Hall munkásságára vezetném vissza –, hogy nyelvtudományunk 
egyes személyiségei ismerték, ismerik az amerikai nyelvész munkáit, és adott téma-
körben – kritikus megközelítéssel – hasznosítják megállapításait. 
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3.3. A főnévi esetragok csoportosítása, jellemzése
A következőkben a főnévi esetragokkal foglalkozó rész néhány tartalmi, szem-

léleti vonását szeretném bemutatni. A toldalékoknak ezt a csoportját Hall a kissé 
bonyolult „Pure-relational noun-suffixes” címkével jelöli. A tárgyalási módban itt 
is erőteljesen megmutatkozik az az egész nyelvtanban érvényesülő törekvés, hogy 
a nyelv formai jellemzőit, alaki sajátosságait írja le, figyelemmel a nyelvi elemek 
fő társulási képességeire. Mindez a jelentés és a funkciók vizsgálatának háttérbe 
szorulásával vagy akár mellőzésével jár, de ez az alapállás megfelel a Hall által kép-
viselt deskriptív nyelvészet szellemiségének, szakmai elveinek. Így érthető, hogy 
az esetragok jelentését meglehetősen elnagyoltan, mondhatnánk az első szótári je-
lentés szintjén adja meg egyetlen angol ekvivalenssel, egy elöljárószóval, elöljárós 
kifejezéssel. Hall ugyanakkor a formák rendszerén belül fontos összefüggésekre 
hívja fel a figyelmet. Hangsúlyozza az esetragok és a névutók párhuzamos, együttes 
kezelésének fontosságát. Kiemeli és kellő részletességgel be is mutatja, hogy mind 
az esetragok, mind a névutók többségének birtokos személyragos formája is van, s 
ezek képviselik a személyes névmások ragos/névutós alakjait. 

A korábban jelzett 20 esetragot aszerint osztja két fő csoportra, hogy kötőhang-
zóval vagy anélkül, közvetlenül kapcsolódnak-e a szótőhöz. Minden esetragot külön 
tételként sorol fel, jelölvén mellettük a lehetséges kötőhangzó-változatokat, ha van 
kötőhangzójuk, illetve a többalakú, kötőhangzó nélküli toldalékoknál feltünteti a 
megfelelő személyragos formát is (pl. -ban, -ben → bennem, benned, benne), ese-
tenként teljes paradigmát közöl. Az alábbi áttekintés a főnévi esetragok Hall-féle 
csoportosítását mutatja be:

A főnévi esetragok („Pure-relational noun-suffexes”) csoportosítása
A) Kötőhangzóval állnak: 
 1. -n;   kötőhangzók: asztalon, szekrényen, tükrön
 2. -nként;  kötőhangzók: házanként, diákonként, telkenként,  

    körönként
 3. -nta, -nte; kötőhangzók: nyaranta, naponta, hetente
 4-5. -t (-tt);  kötőhangzók: ágyat, kulcsot, képet, gyümölcsöt;   

    Vácott, Pécsett, Győrött
     kötőhangzó nélküli alakok (meghatározott mással-
     hangzók után): talajt, ételt, vadont, dohányt, avart,
     várost, szakaszt, lemezt, szabotázst; Kolozsvárt
B)  Közvetlenül kapcsolódnak a tőhöz: 
 1. -ig+   2. -ért   3. -ul, -ül+   4. -ban, -ben   5. -ba, -be   6. -tól, -től   7. -ra, -re    

8. -ról, -ről   9. -nál, -nél   10. -hoz, -hez, -höz   11. -tól, -től   12. -lag, -leg+    
13. -nak, -nek   14. -val, -vel   15. -vá, -vé+
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 +: nincs személyragos alakjuk

 Néhány példa a személyragot felvevő tőváltozatokra („oblique stems”):
 -ban, -ben: ’benn’ → bennem etc.; -hoz, -hez, -höz: ’hozzá’ → hozzám etc.; 

-ra, -re: ’rá’ → rám etc.

Hall nyelvtana négy, kötőhanggal kapcsolódó esetragot tart számon, és mind-
egyikük bemutatásában megjelenik valamilyen sajátos, a mai nyelvleírás felfogá-
sától eltérő mozzanat. Az első esetrag e csoportban a puszta -n elemként megadott 
super essivusi rag, vagyis Hall a mai leírásokban megjelenő -on, -en, -ön morféma-
változatoknak a raghoz tartozó magánhangzóját kötőhangzónak minősíti. E megoldás 
Hall rendszerében formai szempontból nem önkényes. Szerepet kap benne, hogy 
míg a másik, a B) csoportba tartozó, nem kötőhangzós toldalékok mindig nomina-
tivusi tőhöz járulnak, addig az -n rag változatai a többalakú tövek esetén általában 
az alternatív tőhöz (bokron, kövön – de: bokorban, kőben); kivételt jelentenek itt az 
időtartam-változtató tövek: szamár-szamáron. 

A mai olvasónak feltűnhet az is, hogy a -t (-tt) esetrag két funkcióját, a tárgyi 
(accusativusi) és a locativusi használatot szinte egyenrangú szerepekként, a nyelv-
használati, gyakorisági szempontok mellőzésével mutatja be. Ezt magyarázhatjuk 
a gyakorlati nyelvismeret hiányával, a régebbi nyelvtani forrásokhoz való erőteljes 
kötődéssel, de az is lehetséges, hogy a deskriptív nyelvész úgy tartja, a formák rend-
szere szempontjából indokolatlan a további, a nyelvhasználatra utaló különbségtétel 
a kétféle használat között.

3.4. Utalások Hall nyelvtanára Antal László esetrendszer-leírásában
Noha az előzőekben problematikus megoldásokról is szóltam, látnunk kell a 

nyelvtan e részének, konkrétan a névszóragozás leírásának vitathatatlan értékeit is. 
Nem véletlen, hogy Antal Lászlónak a magyar nyelvtudományban erőteljes szel-
lemi mozgást előidéző könyve, A magyar esetrendszer (Antal 1961) Robert Hall 
idevágó munkásságát is hosszasabban méltatja A nyelvtani örökség című részfeje-
zetben húsz más nyelvésszel, nyelvészeti munkával egy sorban. Antal más elismerő 
véleményekre is utalva a Hall által alkalmazott „oblique stem” fogalmát emeli ki, 
amely az ismertetésemben a változó tő, alternatív tő megfeleltetést kapta, de való-
jában jelenti minden, nem nominativusi esetben (azaz függő esetben) álló névszói 
szóalak tövét. Hall nyelvtanában itt annak van jelentősége, újdonságértéke, hogy 
kiterjeszti az „oblique stem” fogalmát, és következetesen szótőként kezeli a hatá-
rozói esetrag-változatoknak (-ban, -ben; -hoz, -hez, -höz stb.) azt az allomorfját, 
amelyhez a birtokos személyragokat kapcsoljuk, vagyis amelyek szóeleji helyzetet 
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is elfoglalhatnak; tehát pl.: benn… – bennem, hozzá… – hozzám. Ebben a felfogás-
ban a kitüntetett morfémaváltozat nemcsak történetileg számít tőnek, hanem a mai 
nyelvi rendszerben is a személyjelölés egy teljes paradigmájának alapszava, amely 
egyben egy meghatározott névszói esetet is képvisel. 

A névszóragozással foglalkozó részt Hall nyelvtanában a névutók listája zárja. 
Külön feltünteti az irányhármasság szerinti változatokat, és összesen 34 névutót so-
rol fel, megadva személyragos formájukat is, ahol lehet. Ide kívánkozik, hogy Antal 
László az előbb említett munkájában a névutók bemutatását és vizsgálatát a Hall 
listájában megadott 34 névutó felsorolásával indítja (Antal 2005, 378).

4. Hall nyelvtanainak fogadtatása, utóélete

4.1. Szenczi Miklós bírálata Hall első nyelvtanáról
A következőkben Hall nyelvtanának fogadtatásával, utóéletével foglalkozom, 

igaz, csak néhány epizódot kiemelő áttekintésben. 1940-ben jelenik meg Szenczi Mik-
lós angol nyelvű bírálata Hall első nyelvtanáról (Szenczi 1940). Szenczi a Londoni 
Egyetem School of Slavonic and East European Studies néven működő intézetének 
volt a tanára, egyben a magyar nyelvi és irodalmi katedra megalapítója (1937). Bírá-
latában hangsúlyozza Hall nyelvtanának úttörő jellegét, rámutatva arra, hogy angol 
nyelvű forrásokra nemigen támaszkodhatott, mivel az előzménynek tekinthető kiad-
ványok egyrészt akkorra már elavultak, másrészt nem voltak kellően szakszerűek. 

Szenczi úgy látja, hogy bár Hall felhasználta a régebbi magyar nyelvtanírók 
munkáiban felhalmozott ismeretanyagot, de a nyelvi tények megítélésében, az 
anyag átfogó elrendezésében alapvetően saját szakmai hozzáértése, meggyőződése 
vezette. Szenczi fontos újításként említi, ahogy Hall a kötőhangzók szerepét és 
rendszerbeli helyét értelmezi: kötőhangzó-változatokat tart számon, és például Sziny-
nyei nyelvtanától eltérően nem a tövek véghangzójának tekinti a toldalékok előtti 
magánhangzókat. Igen jónak tartja a kötőhangzókkal és a toldalékok sorrendjével 
kapcsolatos felfogásának következetes érvényesítését a birtokos személyragozás 
alakrendszerének leírásában. 

Szenczi az értékek számbavétele mellett kétféle kifogást fogalmaz meg bírálatá-
ban: egyrészt előfordulnak pontatlanságok, hiányosságok egy-egy terület leírásában, 
másrészt a beszélt nyelv ismeretének hiánya miatt néhol csak dialektusokban élő 
vagy archaikus, esetleg nem létező szóalakokat ad meg a nyelvtanban („morgandok, 
akarandalak”). Szenczi Miklós végső értékelésében Hall nyelvtanát jelentős munká-
nak tartja, amely kellő biztonsággal tudja eligazítani az érdeklődőt a magyar nyelv 
labirintusában. Külön érdemének gondolja, hogy számos magyar nyelvi jelenségre 
ez a nyelvtan alkalmaz először angol terminológiát. 
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4.2. Egy negatív hangvételű kritika
Lássunk ezután egy negatív hangvételű bírálatot is. Az 1938-as nyelvtanról 

kiadása után pár évvel jelenik meg az Amerikában élő Leslie C. Tihany (Tihanyi 
László) erősen kritikus hangú írása (Tihany 1943). Ismertetésnek nemigen nevez-
hetjük ezt a recenziót, a szerző jelzi is, hogy Hall nyelvleírási módszerével, a nyelvi 
tények osztályozásában követett gyakorlatával nem kíván foglalkozni. Célja kizá-
rólag annak vizsgálata, hogy a jelenségek leírása és a közölt nyelvi adatok, példák 
mennyire pontosak és hitelesek. A deskriptív irányzat iránti alig titkolt ellenszenvvel 
sérelmezi, ha nem is direkt megfogalmazásban, hogy szakmai körökben Hall művét 
tartják a magyar nyelv egyetlen szakszerű-tudományos angol nyelven írt nyelvtaná-
nak. Tegyük hozzá, ekkor már megjelent Tihany A Modern Hungarian Grammar c. 
munkája (Tihany 1942), amely inkább tanulóknak szánt nyelvkönyvnek tekinthető. 
Az érzelmi alapállás erősen érződik Tihany recenzióján, amelynek vállalt célját a 
Hall által elkövetett különböző hibák bemutatásával valósítja meg. Megjegyezhetjük, 
hogy az esetek többségében kifogásai helytállóak. Igazán súlyos tévedésre, pontat-
lan leírásra két területről hoz példát. Az egyik az igetövekkel kapcsolatos: Hall a 
hangzóhiányos tövek példájaként megadja az emel és dobol igéket, noha ezeknek 
egyáltalán nincs eml-, dobl- tőváltozatuk. A másik jelentősebb tévedés a 3. személyű 
-ja, -je birtokos személyragok – teljesen egyértelmű szabályokba nem is foglalható 
– használatának pontatlan leírása, bizonyos hangtani szabályoknak túláltalánosító, 
kivételekre nem figyelő megfogalmazása. 

Az is része ennek az epizódnak, hogy Thomas A. Sebeok bírálatot közöl Ti-
hany említett nyelvtanáról (Sebeok 1943), és megállapítja, hogy annak modernsége 
pusztán abban áll, hogy a korabeli irodalmi nyelv jelenik meg a pedagógiai célzattal 
készült könyv leckéiben, viszont a nyelvi jelenségek leírásában, a nyelvi rendszer 
bemutatásában nem veszi figyelembe a nyelvészet fejlődésének legújabb eredmé-
nyeit. Bírálja a jelenségek magyarázatában megnyilvánuló mentalizmust, szóvá teszi, 
hogy Tihany nyelvtanában nem érvényesül a szigorú szisztematikusság, amelyet a 
korszerű nyelvleírás kritériumának tart. Bizonyára nem véletlen, hogy Sebeok a bí-
rálatában két helyen is Hall nyelvtanára hivatkozik, megoldásait pozitív példaként 
állítja szembe Tihany nyelvtanának kifogásolt részleteivel, leírási módjával.

4.3. Hall második nyelvtanának utóélete, hazai befogadása
Az 1944-es nyelvtan fogadtatása – úgy tűnik – kicsit más jellegű, mint a koráb-

bié. Részben elhúzódó (K. Bergsland például a Lingua 1954/55-ös évfolyamában 
közöl ismertetést róla), részben – mondhatnánk – parciális, amennyiben nem a könyv 
egészét teszik mérlegre a kortárs nyelvészek, hanem egy-egy meghatározott téma-
kör sokoldalú vizsgálatakor idézik, bírálják Hall nyelvtanának az adott jelenséggel 
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kapcsolatos álláspontját, elemzési módszerét (ilyen pl. a birtokos személyragozás 
vagy a főnévi esetrendszer kérdése). 

Van azonban kevéssé késlekedő recenzense is a második nyelvtannak. Szen-
czi Miklós 1946-ban rövid értékelést közöl Hall e nyelvtanáról is, amelyet egy még 
rendszerezettebb, még erőteljesebben a nyelvész szakembereknek vagy felkészült 
diákoknak szóló nyelvleírásként jellemez (Szenczi 1946). Felhívja a figyelmet a szó-
szerkezetek rendszerezésének újszerűségére és a nyelvtan függelékére, amely vonzatos 
igék és melléknevek terjedelmes (mintegy 300 szavas) listáját tartalmazza a vonzatok 
ábécérendjében. Kritikai megjegyzése alig van, bár megfogalmazza azt az aggályát, 
hogy a hosszú magánhangzók kettőzéssel való jelölése a fonémikus átírásban el-
homályosíthatja azt a tényt, hogy az a-á és e-é párok hangjai nemcsak időtartamban, 
hanem minőségükben is különböznek. Bírálatának záró mondatában így fogalmaz: 
„ez a magyar nyelv legjobb angol nyelvű nyelvtana, és az egyéb nyelvtanok közül is 
a legjobbak között a helye” (Peter Sherwood és Tarsoly Eszter átültetése; 2008).

A Hall által írt magyar nyelvtanok hazai befogadása Elekfi Lászlónak a háborús 
évek után, 1947-ben a Magyar Nyelvben megjelent cikkéhez köthető (Elekfi 1947). 
A tárgyszerű könyvismertetés bemutatja az 1944-es nyelvtan felépítését, utal főbb 
forrásaira, és úgy értékeli, hogy „aránylag teljes és – apróbb melléfogásokat leszá-
mítva – részleteiben is hű képet ad a magyar nyelv szerkezetéről.” Elekfi a mellék-
névi és határozói igenevek példájával szemlélteti, hogy Hall nyelvtanában mennyire 
az alaki szempontok a meghatározók: részletes leírást kapunk benne az igenevek 
formai sajátosságairól, ugyanakkor az aktív-passzív értelmű formák szembeállítása, 
a jelentésbeli különbségek szemrevételezése elmarad. Tegyük hozzá, hogy Hall fel-
fogásában a jelentés vizsgálata a mentalizmusnak tett elfogadhatatlan engedmény lett 
volna. Elekfi László végül elismeréssel szól arról, hogy Hall munkája felkelthette az 
érdeklődést a magyar nyelv iránt az angol nyelvközösség területén.

A későbbiekben Hall neve felmerül abban a számos hozzászólást kiváltó hazai 
vitában is, amely a saussure-i tanítások magyar nyelvtudományra gyakorolt hatásáról 
folyt az 1950-es évek legvégén és a 60-as évek elején. Vitaindítójában Deme László, 
aki a saussure-i tanok közvetlen hatását nem tartja jelentősnek, későbbi hatásukról 
pedig eléggé elutasító modorban ír, Hall nyelvtanáról némi megengedő hangsúllyal 
azt állapítja meg, hogy a mű „a strukturalizmusnak csak korlátait viseli, elhajlásait 
még nem mutatja.” (Deme 1959, 17.) Megjegyezhetjük, hogy Deme itt nem szól 
a Saussure-féle európai és a bloomfieldi amerikai strukturalizmus különbségeiről, 
nézeteik ütközéséről. A vita résztvevői közül Szépe György is szóba hozza Hall 
magyar nyelvtanait, visszafogottan, de elismerő hangsúllyal szól a magyar nyelv 
szerkezetének leírására vállalkozó 1944-es műről (Szépe 1960, 145). 

Végül az esetleges további szakmai tájékozódás kedvéért megemlítem, hogy 
Hall nyelvészeti vitákban való részvételéről és néhány munkájáról viszonylag friss 
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értékelő tájékoztatást kaphatunk Bezeczky Gábor egyik irodalomelméleti könyvében 
és egy tanulmányában, amelyeknek fontos témája a nyelvi variabilitás, a variáció-
elmélet irodalomtudományban való alkalmazhatósága (Bezeczky 2002, 2005). 

5. Rövid összegzés

Végső értékelésként – korabeli szerepét és gyakorlati jelentőségét is vizsgálva 
– Hall nyelvtanáról elmondhatjuk, hogy a magyar nyelv (angolul is tudó) tanárának 
számára, ha az kellő nyelvészeti felkészültséggel és magas szintű magyarnyelv-tu-
dással rendelkezett, e nyelvtan gazdag ismeretanyagot és jó szakmai eligazítást tudott 
nyújtani az önálló felhasználáshoz, a gyakorlati munkára való felkészüléshez.
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Aradi, András
Two Hungarian grammars written by an American linguist

Robert A. Hall, a leading representative of the Bloomfieldian descriptive linguistic school, published 
two Hungarian grammars in 1938 and 1944, as supplements to Language, the journal of the Linguis-
tic Society of America. His second work, which consequently applies the approaches and methods 
of American structuralism, mainly describes formal characteristics of the Hungarian language in six 
chapters: Phonology, Inflection, Form- and Function-Classes, Word-Formation, Phrase-Structure, Clau-
se-Structure. The present paper gives a detailed survey of the chapter on Hungarian inflection-system 
because this part well reflects the defining characteristics of the whole work. The paper briefly outlines 
the reception of Hall’s grammars and their influence on Hungarian linguistics as well.


