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Az utóbbi évtizedekben a nyelvtudomány történetének kutatása az érdeklő dés középpontjába került. Mind a magyar, mind a külföldi nyelvtudományra érvényes e megállapítás. Ez nem tekinthet ő véletlennek, ugyanis
minden tudomány igyekszik megismerni önmaga történetét. A magyar
nyelvtudomány történetének is még mindig vannak olyan részei, melyek
nincsenek kell őképpen kikutatva. A múlt század nyelvészete több területen
hozott jelent ő s eredményeket, melyek ismerete nélkül nem alkothatunk teljes
képet a magyar nyelvtudományról. A jelen nyelvészete sem érthet ő meg a
múlt feltárása nélkül, tudniillik az új gondolatok csíráit sokszor a korábbi
idők nyelvészetében fedezhetjük fel.
De nemcsak egy tudományon belül fontosak a múlt feltárt eredményei.
E.F.K. Koernek Saussure-r ől írt monográfiájában ) megemlíti Arthur O.
Lovejoy Az eszmék históriája cím ű írását, melyben Lovejoy felsorolja azokat
a tudományokat, melyek az eszmék történeti vizsgálatát végzik. Ezek a
tudományok a filozófia, a politikai gazdaságtan története, a szociológia, az
összehasonlító irodalom és a m űvészettörténet. Koerner sajnálatosnak tartja,
hogy a szerz ő a felsorolt tudományok között nem említi meg a nyelvészetet,
ugyanis az a meggyőző dése, hogy a nyelvtudomány története az eszmék
históriájában kimagasló helyet foglalhatna el. A nyelvr ől való gondolkodás
ugyanis sok mindent elárul a kor gondolkodásmódjáról. Úgy véli, hogy egy
kor intellektuális tevékenységének fő vonásai nem ismerhet ők meg a nyelvr ől
való gondolkodás megismerése nélkül.
A kommunikáció eszközére vonatkozó elmélkedések, amelyek a 19. század
második felében születtek, ezek szerint két szempontból tekinthet ők jelentős
forrásoknak. Említett munkájában Koerner külön hangsúlyozza az els ődleges
dokumentumokra való támaszkodást, az els ődleges források felhasználásának
jelent ő ségét, mert azok biztosítják az eszmék feltárását. Az eredeti források
vizsgálatával tehát megismerhet ő k egy kor eszmei áramlatai — a kulturális,
politikai és gazdasági fejl ő désnek egy korszakában.
Egy körülhatárolt periódus szintézisét azonban nem könny ű elkészíteni. A
nehézségek úgy csökkenthet ő k Lovejoy szerint, ha a kutatókat felkészítik
egynél több területen végzend ő hozzáért ő kutatásra, ha a kutató meg tudja
különböztetni az eszmék lecsapódását a vizsgált adott területen kívül és ha
szoros együttm ű ködés alakul ki a histográfia valamennyi ágazata között.'
Koerner nem kételkedik Lovejoy megállapításainak helyességében, melyeket
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egyúttal javaslatoknak is tekint, ellenben tényként jegyzi meg, hogy még sehol
sem jött létre olyan intézmény, ahol tanítanák a fent említett ismereteket, s a
tudományok közötti együttm űködést sem tartja bátorítónak. Ennél azonban
sokkal nagyobb problémának tartja azt, hogy különösen a nyelvészeti gondolkodás történetének területén hiányzik egy elmélet, egy útmutatás, amely
megakadályozná, hogy a kutató elveszítse az utat.
Koerner véleményével teljes mértékben egyetértünk, mindenképpen szükséges volna egy olyan elmélet kidolgozására, amely eligazítaná a kutatókat a
múlt kutatásának útveszt őiben. Ugyanakkor azonban leszögezhetjük azt is,
hogy nem hiányoznak a legáltalánosabb útbaigazítások a nyelvtudomány_történetének megközelítésében.
A magyar nyelvtudomány történetének kutatásakor is felmerülnek elméleti, módszertani kérdések. Ezek alapján kirajzolódik például az, hogy mit
kell tartalmaznia és milyen összefüggéseket kell feltárnia a nyelvtudomány
történetének. Útbaigazító megjegyzések tehát tulajdonképpen nem hiányoznak, más kérdés azonban, hogy a gyakorlatban, a tudománytörténeti munkákban hogyan valósul meg, hogyan valósult meg eddig mindaz, amit az alapelvek felvázolnak.
A nyelvészeti gondolkodás, pontosabban a nyelv természetének vizsgálata
kapcsolatban áll a kor általános kulturális és társadalmi-politikai atmoszférájával. Ezzel kapcsolatban Koerner a következ őket írja: "A nyelvvel kapcsolatos elképzelések és vélemények messzemen ően azt tükrözik, amit egy
adott társadalom vagykulturális közösség saját kora legjelent ősebb teljesítményeinek tekint."'
A nyelvről kialakult nézetek sokat elárulnak a kor gondolkodásáról. Az
idézett szerz ő azt is fejtegeti, hogy bár beszélhetünk például közvetlen
hatásokról Darwin és Schleicher esetében, sokkal biztosabbnak tartja azonban, ha azt mondjuk, hogy "ezek az elképzelések 'a leveg őben' voltak abban
az időben, és hogy mindkett őjüket befolyásolta a korabeli paradigma természete. Darwin (mint mutatis mutandis Schleicher a nyelvelméletben) végs ő fokon nem volt semmi több, csak szintetizálója és népszer űsítője kora uralkodó
természettudományos elveinek, és ugyane korszak nyelvészeinek a munkássága sokat elárul ezekb ől az elképzelésekb ől és elvekből, miként az bizonyítható Whitney vagy Hermann Paul munkáiban." 4
E véleményt Schleicher sorai is alátámasztják. A Darwin és a nyelvtudomány című munkájában megjegyzi, hogy Darwin tana szükségszer ű következménye a természettudományokban lév ő alaptételeknek. Darwin tana nem
véletlen, hanem szükségszer ű, "igazi és valódi gyereke" a 19. századnak.
A 19. század nyelvészei nemcsak a természettudományokból merítettek,
hanem más tudományok, a filozófia, a szociológia és a pszichológia vívmányait is felhasználták. Mindez kimutatható a múlt század tudósainak munkáiban. Talán elegend ő é két példát megemlítenünk: August Schleicher nyelvelméletére nagy befolyással volt Hegel filozófia rendszere, Steinthal
nyelvészeti nézeteit pedig a herbarti pszichológia határozta meg.
A társadalmi feltételek, a politikai élet fejleményei hatást gyakorolnak az
ember minden tevékenységére, a tudományos tevékenységre különösen. A
társadalmi környezet nagy mértékben befolyásolja bármely kutató
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munkásságát, s itt nemcsak az elismerésre kell gondolnunk, hanem a gyakorlat diktálta feladatok megoldására is.
A kor atmoszférájára is fény derül, amennyiben sikerül egy meghatározott
időszakban tevékenyked ő nyelvészek munkásságát felvázolni. Ez a feladat akkor valósítható meg — s ezzel egyetértenek a tudománytörténettel foglalkozók
—, ha nyelven kívüli fejleményeket: társadalmi és politikai természet ű fejleményeket is számba veszünk. Csak így állapíthatjuk meg, írja többek között
Koerner, "egy adott id őszak általános intellektuális paradigmáját". 5 Kelemen
Jánosnak a kérdésünkhöz kapcsolódó megjegyzése is igen tanulságos: "Metodológiailag is releváns, hogy egy-egy korszakban egy tudományág milyen
paradigmának engedelmeskedett, s ezt milyen szálak f űzték a korszak
tudományosságának egészére jellemz ő általánosabb ismeretelméleti keretéhez."6 Kelemen is fontosnak tartja annak bemutatását, hogy mi a filozófia és
a nyelvészet viszonya, milyen filozófiai nézetek befolyásolják a nyelvészek
munkáját.
Az eddig elmondottakból következik, hogy aki tudománytörténettel foglalkozik, nem kerülhet meg olyan kérdéseket, amelyek kívül esnek sz űkebb szakterületén.
A tudománytörténettel és konkrétan a nyelvtudomány történetével elméleti szinten is foglalkozók a következ ő képpen határozzák meg a feladatokat: a
nyelvtudomány történetének választ kell adnia arra a kérdésra, hogy mivel
magyarázhatók a nyelvtudományi irányzatok, mi váltotta ki megjelenésüket,
elterjedésüket, hatásukat és egy bizonyos id ő elteltével elt űnésüket, más
irányzatokkal való felváltásukat. Ki kell kutatni, hogyan terjednek az új gondolatok, az egymást felváltó irányzatok között van-e szerves kapcsolat vagy
csak véletlen kronológiai egymásutánságról van szó?
A nyelvtudomány történetének abból kell kiindulnia, hogy milyen módon
oldódnak meg a legfontosabb nyelvészeti kérdések: a nyelvnek-. mint a
nyelvtudomány tárgyának problémája, a nyelvészeti elemzés .módszeréinek és
eljárásainak problémája, a konkrét nyelvi tények kutatásának jellege, a nyelvészeti kategóriák értelmezése, a nyelv és a gondolkodás kapcsolata.
A dolgozat a fenti kérdésekre kíván választ adni. Emellett a dolgozat feladata lesz annak bemutatása is, hogy milyen kérdések álltak az 1870—es
évektől az érdekl ő dés középpontjában, miért éppen azokkal a kérdésekkel
foglalkoztak, s. hogyan ítélik meg a nyelvtudományi kategóriákat.
Az 1870-es évekkel kezd ődő időszak több szempontból is fontos a magyar
nyelvtudomány és a magyar nyelv életének történetében. Ekkor kezd ődik
ugyanis az az id ő szak, melyet az új ortológia korának neveznek. 1872-ben
indul meg a Magyar Nyelvő r című folyóirat, s vele kezd ődik meg a nyelvújításra történ ő visszahatás. -A magyar nyelvtudomány új korszakát a 70-es
évektől számítják.
A magyar nyelvtudomány korszakaival több nyelvész foglalkozott: Benk ő
Lóránd a magyar nyelvtudománynak három szakaszát különbözteti meg, az
első szakasz a 70-es évekt ől az első világháborúig tart. Balázs János egyik
tanulmányában a magyar és finnugor nyelvészet történetér ől ad áttekintést,
az 1850 és 1920 közötti id ő szak nyelvtudományának fontosabb eredményeit ismerteti. Az 1850-t ől 1870-ig tartó id őszakot az útkeresés. id ő szakának nevezi.
.
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1870-tót kb. 1882-ig tart szerinte a második korszak, ez Budenz József kora, a
finnugor nyelvészeti kutatások ekkor bonatkoznak ki. A harmadik korszakot,
mely 1882-t ől 1903-ig tart, Simonyi Zsigmond neve fémjelzi. Ekkor a magyar
nyelvészet kerül ° el őtérbe. Szathmári István korszakolása nem sokban tért el
Balázs Jánosétól. Szathmári is a múlt század közepét ől számítja a magyar
nyelvtudomány els ő korszakát, mely szerinte is a 70-es évekig tart. Hunfalvy
Pál és Rield Szende munkásságának id őszaka ez. A második korszak
Szathmári véleménye szerint a 70-es évekt ől az első világháborúig tart.
Kisebb eltérések vanak tehát a magyar` nyelvtudomány fejl ődési szakaszainak idejét illet ően, abban azonban egyetértenek a kutatók, hog a 70-es évekkel új korszak kezd ődik.
A 70-es éveket megel őző időszakot az útkeresés jellemzi mind a magyar,
mind a finnugor nyelvtudományban, de ehhez hozzátehetjük azt is, hogy az
általános nyelvészet terén is ekkor alakulnak ki azok a nézetek, amelyek majd
a következ ő időszak nyelvtudományát határozzák meg. Az útkeresés
időszakában is születtek jelent ős eredmények, ekkor készült például Czuczor
Gergely és Fogarasi János nagyszótára, A magyar nyelv szótára. Az ekkor
keletkezett munkák egy része azonban régebbi szemléletet tükröz. A régi
szemlélet ellen lépnek fel a nelvészek közül néhányan már az 50-es évekt ől
kezdődően. S amit elkezdenek, alapozásnak tekinthet ő, ugyanis az válik majd
a 70-es évek nyelvészetének meghatározó vonásává. A 70-es éveket megel őző
időszakban készítik el ő ugyanis az új szemléletet az általános nyelvészet
kérdéseiben. Sok olyan általános nyelvészeti jelleg ű megállapítás született
már ebben a korban is, amelyekr ől nem feledkezhetünk meg, mert erre épül
a következő kor szemlélete, ezeket az eredményeket fejlesztik majd tovább.
Balázs János írja, hogy az ötvenes és hatvanas években els ősorban Riedl
Szende és Hunfalvy Pál együttm űködése, majd kés őbb főleg Ponori
Thewrewk Emil •és Brassai Sámuel munkássága nyomán a magyar nyelvtudomány eléri a nyugat—európai színvonalat. 8
A 70-es évekkel kezd ődő nyelvészetet Benk ő Lóránd így jellemzi: "a kor
viszonyaiba és a nyelvtudomány általános fejl ődési menetébe állítva, ezekhez
mérten tarthatjuk ezt áz id őszakot a nagy alkotások korának; nyeh'tiidományunk egyik legkiemelked őbb időszakának. "9 (Eredeti kiemelés)
Az új erőre kapott nyelvújítás szóalkotásait az új ortológia korában nem
egyformán ítélik meg. S őt, eltérnek a vélemények abban is, hogy egyáltalán
lehetséges—e a nyelv életébe való mesterséges beavatkozás. A vélemények
különbsége, összeütközése szüli azokat a vitákat, amelyeknek id őszaka az új
ortológia kora. A dolgozat azt is megkísérli bemutatni, hogy a nyelvr ől és a
nyelvvel kapcsolatos kategóriákról, jelenségekr ől vallott felfogásból következett a nyélvújítás megítélésében tapaszatlható különbség. A nyelvújítással
kapcsolatban, vele szoros összefüggésben olyan fogalmakról is vitáznak, mint
a nyelvszokás, a nyelvérzék, a népnyelv szerepe, az irodalmi nyelv, az idegen
szavak kérdése. Természetesen ezek megítélése is helyet kap a dolgozatban.
A magyar nyelvtudomány nem elszigetelten fejl ődött, a tudomány kialakulásától kezdve kimutathatók a külföldi hatások. Ebb ől következően ki kell
nyomozni, milyen külföldi eszmék, áramlatok hatottak a magyar nyelvtudomány alakulására, ezek milyen körülmények között terjedtek el, és hogyan

BEVEZETÉS

11

termékenyítették meg a magyar nyelvtudományt. Az átvétel módját is meg
kell világítani. Meg kell vizsgálni, hogy szolgai átvtelr ől volt—e szó, vagy pedig
átalakították az átvett gondolatokat és saját elképzeléseik szerint építették
tovább. Mindazokat a megállapításokat, melyeket Benk ő Lóránd tett a
magyar nyelvtudomány külföldi kapcsolatait illet ően, szem el őtt kell tartanunk. A nemzetközi kapcsolatokat, a magyar nyelvtudományt ért hatásokat
nagyobb súllyal kell ' számításba vennie a kutatónak. A külföldi hatások
ugyanis jellemzően kapcsolódnak a magyar nyelvtudomány egyes korszakaihoz, és a korszakok jellegével kölcsönhatásban vannak. Azokban az id őszakokban, amikor a magyar nyelvtudományba a külföldi áramlatok gyorsan eljutnak, a magyar nyelvtudomány haladása intenzívebbé válik. 10
A nyugat—európai nyelvészet hatására a 19: század közepe után a történeti
nyelvtudomány felfelé ível ő szakaszát figyelhetjük meg. Annak ellenére, hogy
a nyelvtörténeti kutatások kerülnek el őtérbe, az általános nyelvészeti
kérdések iránt is megvolt a kell ő érdeklődés. Igaz, a 80-as évek végéig nem
készült szintézis, ,mégis "a magyar nyelvészet történetének egésze (még a
pangó id őszakok is) elvi—módszerbeli tanulságok • komoly értéket jelent ő
tömegét rejti magában, melynek feltárása, rendszerezése nagy mértékben gazdagíthatná általános nyelvtudományunkat." 11
Több jelent ős tudóst, nyelvészt és más tudományokkal foglalkozókat vonultat majd fel a dolgozat, a múlt században tevékenyked ők közül azokat, akik
többek között általános nyelvészeti kérdésekkel is foglalkoztak. Az ilyen jellegű megjegyzésekb ől kiolvashatók a kor általános nyelvészeti nézetei.:
Nem készül azonban teljes kép a tudósokról,, munkáik közül is csak azokat
említjük, amelyekb ől kiolvasható a korabeli nyelvészeti gondolkodás. A vizsgált időszakban tevékenyked ő tudósok közül nem egy a korábbi évtizedekben
kezdte tudományos munkáját, tehát a 70-es éveknél jóval korábban megjelent
forrásokra is támaszkodnunk kell. E hozzáállásunkat támogatja az az elv is,
hogy a gondolatokat nem kész, befejezett egészként kell kezelni, hanem nyitva a múlt és jövő felé. 12 Ezért foglalkoztunk többek között Riedl Szende,
Hunfalvy Pál, Ponori Thewrewk Emil munkáival.
Akiknek munkái a vizsgálatok középpontjában álltak, nem kimondottan
általános nyelvészeti kérdésekkel foglalkoztak. De a nyelv különböz ő kérdéseivel foglalkozva elengedhetetlennek látszott utalniuk arra — ha sokszor
elszórtan is —, hogy például mit tartanak fontosnak kiemelni a nyelv jellemz ői
közül. S éppen ezek az elszórtan jelentkez ő megjegyzések teszik lehet ővé,
hogy megismerjük az új ortológia korának általános nyelvészeti nézeteit.
A felhasznált forrásanyag egy részét azok a nyelvújítással kapcsolatos vitairatok, cikksorozatok képezik, melyek egyik vagy másik fél igazának bizonyítására voltak hivatottak. Annak ellenére, hogy a nyelvújítással kapcsolatos
észrevételek vannak túlsúlyban, kiolvashatók bel őlük olyan elképzelések,
melyek dolgozatunk tárgyára vonatkoznak. Ebben a korban ugyanis a nyelvi
kérdésekkel való foglalkozás a társadalom gyakorlati igényeib ől, szükségleteiből fakadt. Konkrét kérdésekben kellett állást foglalni, s meg kellett oldani
a nyelvújítás felvetette problémákat.
Akik jelentős szerepet játszottak az új ortológia korában, s ezt a tényt
hangsúlyoznunk kell, nem alkottak nyelvelméletet. De bármilyen célból írtak
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a nyelvr ől, a magyar nyelvr ől, a nyelv jellemző vonásainak meghatározását
nem kerülték, nem kerülhették meg. Tanulmányokban, kisebb cikkekben, vitairatokban, nyelvtanokban nem egy helyen találunk pontos meghatározásokat,
célzásokat a nyelv sajátságairól.
Bármely kor is a kutatás tárgya, kísért az a csábítás, hogy a jelenlegi ismeretek fényében értékeljünk. Ez külön problémát jelent a kutatónak, mert
az értékeléssel eltorzíthatja a kor teljesítményét. Mindez azonban nem
akadályozhat meg bennünket abban, hogy értékeljünk is. A feladat mégis az
eredeti források alapján történ ő rekonstruálás, de közben igen fontos megő rizni az eredeti gondolatok struktúráját. Sokszor azonban az anyagból adódik, hogy mai szemmel látjuk a múlt századi megállapításokat.
A magyar tudományos életben a fontos események az Akadémián zajlottak le. Az Akadémia hirdette meg a pályamunkákat a kor fontosnak tekintett
kérdéseinek megoldása céljából, az akadémiai felolvasások is hasonló célt
szolgáltak. Ezért az Akadémia történetének néhány mozzanatára is kitérünk.
Megjegyezhetjük azt is, hogy akiknek neve valamit is jelentett a tudományos
életben, tagjai voltak az Akadémiának. 13
A munka viszonylag sok idézetet tartalmaz. Az idézetek felvételét azonban
nélkülözhetetlennek tartottuk, mert ezekb ől olvashatók ki a múlt századi
elképzelések. Az eredeti források helyét az idézet után közöljük. Ha nem a
szó szerinti idézet került a szövegbe, , a forrás a jegyzetbe került, az egyéb
hivatkozások pontos helyének feltüntetésével együtt.
Az idézeteket az eredeti helyesírás szerint írjuk.
Az egyes részek jegyzetanyaga külön van számozva.

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

15

1. A DUALIZMUS ÉVTIZEDEI
A kiegyezés új korszak kezdetét jelentette a magyar társadalom életében.
Megszűnt az önkényuralom, és lehet őség mutátkozott a politikai és gazdasági
fejl ődésre. S bár kezdetben átmenetinek érezték, a politikai harcok a dualista
rendszer megszilárdításához vezettek. A dualista rendszer lehét ővé tette az
országgűlés hatáskörének visszaállítását, s visszaállt a felel ős kormányzati
rendszer is.
De a kiegyezési törvények visszalépést jelentettek 48-hoz képest a polgári
alkotmányosság vonatkozásában, mert minden jelent ős intézkedést, törvényjavaslatot az uralkodó el őzőleg szentesített. "A kiegyezési törvények és a
hozzájuk kapcsolódó megállapodások az egész korszakon át érvényben maradtak, s a dualizmus korának meghatározó kereteit alkották. Ezért történhetett, hogy a kor társadalmi—politikai csoportosulásainak alapján a kiegyezési rendszer elfogadása vagy elutasítása képezte."'
Így jött létre a Deák-párt, a balközép és a széls őbal. Közülük — a parlamentben — a Deák-párt volt a leger ősebb. Vegyes összetétel ű párt volt ez,
liberálisok, konzervatíviok, arisztokraták, a nagypolgárság, a középbirtokosok
nagy része és egyes értelmiségi csoportok alkották s védelmezték magyar
részr ől a kiegyezést. A kiegyezés ellen lépett fel a balközép, a középbirtokosok pártja, akik ugyan elfogadták a birodalom kereteit, de elutasították a
közös ügyeket. Bizonyos szempontból tovább akarták fejleszteni a kiegyezést,
ott, ahol a nemzeti függetlenséget korlátozta. Szerintük jobb kiegyezést is
lehetett volna kötni. Programjuk radikális volt, tenni azonban keveset tettek,
mert ahhoz, hogy nagy táboruk legyen, fel kellett volna karolniuk a parasztságot és a nemzetiségeket. Középpolgárok és értelmiségiek is tagjai voltak ennek a pártnak, amíg nem érvényesültek gazdaságilag vagy társadalmilag. A szélsőbalnak nagy tömegei voltak. Ez a párt a közös ügyeket kategorikusan elutasította, s megmaradt a 48 - as álláspóntokn á l. A középpolgárság
egy része, a kispolgárság, a mez ővárosok polgárai ellenezték következetesen
a kiegyezést, de ma a történészek bizonytalannak tartják, hogy közülük 'kik
voltak hajlandók a teljes függetlenség érdekében tenni is valamit.
A kormányzat a liberálisok kezében volt, de a hatalom gyakorlásakor a
nagybirtokosok érdekei érvényesültek, figyelembe kellett venni tehát a konzervatív nagybirtok érdekeit is. Gazdasági téren is az ő érdekéik érvényesültek:
"A kormányzást a gazdásági hatalom mellett a politikai tradíciókkal is rendelkező árisztokrácia és középbirtokosság tartja kezében."'
'A kiegyezés után a nemzeti kérdést nem rendezték, az udvar és a birtokos
osztály együttesen lépett fel a nemzetiségek ellen, s bár 1868-ban meghozták
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a nemzetiségi törvényt, mely nyelvhasználati jogokat biztosított, biztosította
továbbá az alsófokú iskoláztatást, lehet ővé tette m űvelődési egyletek
alapítását, a politikai életb ől mégis kirekesztették a nemzetiségeket. Tulajdonképpen nem volt kevés az sem, amit a nemzetiségi törvény nyújtott, de az
volt a baj, hogy később nem tartották be.
A 70-es évek elején válságba jutott a Deák-párti kormányzat. A két ellenzéki párt, a parlamenti ellenzék követeli a kiegyezési törvény módosítását.
De válságba jut a balközép is, mert sokan átpártolnak a kormánypártba,
ugyanis "a hatalom birtokában még a válság idején is egyszer űbbnek t űnt a
megélhetés biztosítása, a vagyon meg őrzése és gyarapítása." 3
1875-ben egyesült a Deák-párt és a balközép, s Tisza Kálmán lett a miniszterelnök. Létrejött tehát a Szabadelv ű Párt, a liberális párt, mely a sajátos
körülményekb ől következően messze volt a reformkor liberálisainak eszményétől. Birtokosokból állt az új párt, s a parlamentben természetesen a birtokos osztály érdekeit képviselte. Harminc évig kormányoztak, reformokat
azonban nem hajtottak végre. A megtorpanást az államrendszer merevsége
idézte el ő, melyet védelmeztek. Ez viszont fékezte a polgári átalakulás kiteljesedését. A Szabadelv ű Párt képtelen volt a demokratizmus befogadására. A
feudális eredet ű uralkodó osztály hatalma megszilárdult, s ez megnehezítette
a demokratikus fejl ődést, úgyhogy a második nemzedék liberalizmusa jócskán megkopott, mondják a történészek.
Tisza Kálmán kormányzása alatt megszilárdult a kiegyezés rendszere. De
történtek olyan intéžkedések is, melyek kés őbb fokozták a feszültséget. Ilyen
intézkedés volt például a cselédtörvény meghozatala. A nacionalizmus megnyilatkozáséi is csak fokozták az ellenségeskedést.
Ennek ellenére mozdulatlan kor következett. Megújították a gazdasági
kiegyezést, fontos törvények születtek, rendez ődött a pénzügyi helyzet, s úgy
tűnt, mintha az "intézkedések épít őköveivel a Szabadelvű Párt az évszázadokig fennálló magyar államépületet rakná.mind .magasabbra." 4
A társadalmi erőviszonyok meghatározták a politikai lehet őségeket. A
különböző osztályok, rétegek saját érdekeik szerint kívánták kibontakoztatni
a tőkés gazdáságot, . a polgári társadalmat. Az államrendszer a nagybirtokosok érdekeinek megfelel ően formálta a társadalmat, a kiegyezésb ől ők húzták
a hasznot. A társadalom bels ő mozgását lassította a nemesi hagyományok
ébrentartása. A nagybirtokot mesterségesen tartották fenn ott is, ahol hiányoztak a gazdasági feltételek.
"Ugyanakkor ez az államrendszer biztosította polgárainak a személyes
szabadságjogokat, lehet ővé tette a be- és kivándorlást, s ezáltal a modern gazdasági és társadalmi élet feladatköreiben otthonosan mozgó, nálunk eddig
eléggé hiányzó vállalkozók számára tette vonzóvá az országot, szbaddá a
felemelkedés újtát. A munkaer ő szabad vándorlása pedig meggyorsította a
magyarországi munkásosztály kialakulását." 5
A kiegyezés után tehát megindul a kapitalista fejl ődés. A kedvez ő
összefüggött a politikai . helyzet stabilitásával, a megélénkül ő hitelélettel, a
vasúthálózat kiépítésével. A fejl ődés azonban nem volt egyenletes, az - 1873.
évi válság ideiglenes . visszaesést okozott, kés őbb azonban, ,akik. túlélték ._a
válságot, meger ősödtek, s a 80-as évekt ől tovább fejl ődött a kereskedelem, a
.
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bankhálózat, az ipar. A mez őgazdaság kapitalista fejl ődésének következtében
a 70-es évek végén széthullott a középbirtok. Behatol a külföldi t őke, megvetik a gépipar alapját, és késve ugyan, de fokozatosan kialakul a polgári
réteg. Megváltozik a magyar gazdaság képe, s ez meghatározza a társadalom
belső viszonyainak alakulását.
A kapitalista fejl ődés fő feltétele a jó t őkeellátás, a hitelélet és hitelszervezet kiterjesztése volt. 1867 után a hitelintézmények száma meghuszonötszöröződött, az összt őkéjük tízszeresére növekedett. A hitelélet fejl ődéséhez
hozzájárult a külföldi t őke, mely nagybankok alapítását tette lehet ővé. A
külföldi tőkének köszönhet ően a gazdasági élet gyors fejl ődésnek indult.
A vasúthálózat volt a legjelent ősebb a gazdaségi élet fejl ődésében. A
számadatok magukért beszélnek: 1848-ban alig 200 km hosszúságú volt a
vasút, a kiegyezésre kb. 2000 km körül járt. A kiegyezés után voltak olyan
évek, amikor 1000 km vasutat építettek, s így a század végére a vasúthálózat
meghaladta a 17 ezer km-t. A közlekedés fejl ődésével az ország minden vidéke könnyen megközelíthet ővé vált, a nemzetközi kereskedelem forgalmába
már könnyebb volt a bekapcsolódás.
A vasútépítés jó üzletnek bizonyult, sokan éltek és visszaéltek a helyzet
nyújtotta lehet őségekkel. A vasútépítési panama eredménye az lett, hogy a
vasút állami kézbe került.
A mezőgazdaság fejl ő dése volt talán a legkifejezettebb. Ez összefüggött a
vasúthálózat kiépítésével. A nyersanyagot és az élelmet a magyarok biztosították a Monarchia tartományainak. A mez őgazdaságban jelent ős változások történtek: 1873 és 1880 között 13%-kal n őtt a szántóterület nagysága,
elterjed a gépesített mez őgazdaság, elterjed a kukorica és a cukorrépa termesztése, a termés megduplázódik. A mez őgazdaság jellegét azonban a
búzatermelés határozza meg. Persze továbbra is megmaradt a nagybirtok.
Sok kérdést nem sikerült megoldani.
A 19. század utolsó évtizedében fejl ődésnek indult a gyáripar. A
malomipar világviszonylatban is jelent ő ssé válik, de fontos szerepet kapott a
cukor- és szeszgyártás is. A szénkitermelés is jócskán megugrott. A többi
iparág lemaradása azonban igen nagy volt. A századfordulóra kialakult a
gyáripar. Az ipar struktúrája azonban a Monarchiában lev ő munkamegosztás
következtében egyoldalú maradt, a vegyipar és a könny űipar például alig
fejlődött.
A kapitalista fejl ő dés társadalmi következményekkel járt. Növekedett a
városok népessége, s mivel a gyárak többsége a f ő városban létesült, Budapest
fejlődése gyors ütem ű volt. Megszaporodtak a különféle intézmények és
hivatalok. Budapest a politikai, gazdasági és kulturális élet középpontja lett.
A megváltozott viszonyok között nem minden réteg találta fel magát. Az
arisztokrácia a nagybirtokból kapitalista mez ő gazdasági nagyüzemet csinált.
A középbirtokosok nehezebben találták meg helyüket, és sokan tönkrementek. A dzsentri bevonult a minisztériumokba, hivatalokba. A polgárság fels ő
rétege külföldiekb ő l állott. A középpolgárság nagy része is részben asszimilálódott elemekb ő l állt. A polgárság rétegei között az anyagi helyzetet
illetően, s ami ebb ő l következett, a politikai állásfoglalás tekintetében nagy
különbségek voltak. Ezért a politikai életben a polgárság nem képviselt

18

LÁNCZ IRÉN

önálló nézeteket. A nincstelenek száma csak növekedett, sokan kivándoroltak. A munkásosztály fokozatosan alakul ki.
A 80-as évekt ől az agrárius-merkantilista ellentét egyik meghatározója lett
az uralkodó osztályok pártpolitikai küzdelmeinek. A keresked őcsoport Tiszát
támogatta, az agrárius ellentét, a mez őgazdasági érdekeltségű csoport állami
támogatást várt, Tisza azonban nem változtatott a gazdasági élet fejl ődésmenetén. A nagybirtokosok felismerik, hogy a fontos rétegeket a kiegyezési
rendszer bírálatával, a nemzeti ellenzékiség politikájával lehet a kormány
ellen hangolni. A nemzeti gondolat, a nacionalizmus e virágzó korszakában a
kiegyezéssel járó félfüggetlenség, a csonka szuverenitás állandó sérelmek,
súrlódások forrása lett. A nemzeti ellenzékiség szószólója a Függetlenségi
Párt volt. A mérsékelt ellenzéket az agrárius naggybirtokosok vezették. A cél
Tisza Kálmán megbuktatása volt, a véder ő korszerűsítésére készült
törvényjavaslat ellen indított hadjárat csak eszköz volt. Tiszának végül engednie kellett. 1890 után rövid ideig tartó kormányok váltották egymást. 1894ben meghal Kossuth és — bár az uralkodó megtiltotta —, megrendezik a
történelem legnagyobb temetését. Tisza bukása után kezd ődik a dualizmus
válsága.
A dualizmus kora nem volt mentes az ellentmondásoktól, problémáktól, s
ez kultúrtörténeti szempontból sem mellékes. Egyöntet ű a vélemény, hogy a
kiegyezés dönt ő fordulatot jelentett a magyarok történetében. A kulturális
életben, az irodalomban, a tudományban is mély változásokat idézett el ő.
Mátrai László írja, hogy a hatás hosszabb-rövidebb id ő múlva jelentkezik és
kisebb-nagyobb torzítással "tükrözi a tényleges, objektív történeti eseményeket."6
Ugyancsak Mátrai állapítja meg a dualizmus koráról, hogy "a monarchia, a
népeknek ez a börtöne és, a korszak egyik leginkább elmaradott társadalmi
rendszerű állama", maradandó kulturális teljesítmények létrejöttét tette
lehetővé — rejtélyes módon — és a tudományok közül például a nyelvtudomány is jelentős eredményeket ért el. Kultúrhistóriai paradoxonnak nevezhetnénk Mátrai szerint azt a jelenséget, "mely els őként tűnik• szemébe mindenkinek, aki a monarchiával foglalkozni kezd: miképpen volt lehetséges,
hogy ebben a dekadens, idejét múlta, végs ő pusztulás felé vakon tántorgó
államszerkezetben a kiváló tehetségeknek olyan légiója n őtt fel irodalomban,'
tudományban, képzőművészetben, zenében, mely az egyetemes m űvelődéstörténetnek is csak kivételes csúcsain szokott el őfordulni?" 7
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2. TUDOMÁNYOS TÖREKVÉSEK AZ AKADÉMIÁN
A politikai életben bekövetkezett változás 1867 után az Akadémia életében is változást hozott. El kellett dönteni, hogy milyen intézmény legyen az
Akadémia: a humán tudományokat m űvelő és a nemzeti irodalmat ápoló
intézmény, vagy olyan tudományos feladatokat vállaljon, amelyek el ősegítik a
polgári fejlődést, az ipar fellendülését, hogy ezzel párhuzamosan lehet ővé
váljék a nyugati országokhoz való felsorakozás. Az el őbbi mellett állt például
Toldy Ferenc, az utóbbi híve Eötvös József. Ez azt is jelentette, hogy Eötvös
a természettudományok jelent őségét hangsúlyozta, de ez nem jelentette
egyúttal azt is, hogy tagadta volna a társadalomtudományok szerepét. Az "emberiség nagy eszméjér ől", a hazánál is magasabban álló érdekekr ől beszél, s
nem csoda, hogy programjában az Akadémia feladatai b ővülnek, nem korlátozódnak nyelvm űvelő és irodalmi tevékenységre. A magyaroknak is részt kell
venniük abban a küzdelemben, melynek célja "a polgári szabadságnak és a
nyugati civilisátiónak megállapítása", részt kell venniük abban a munkában,
mely egész Európában a tudományok körében a szellemi felszabadításért
folytatnak. Vagyis az Akadémia célja nem pusztán nemzeti. "Hivatása, hogy a
közös munkában részt vegyen, mellyel az emberiség az ismeret útján a boldogság után törekszik,... de az akadémia nem feledheti el azt sem, hogy e
hivatásnak cšak úgy felelhet meg, ha azt saját körében teljesíti, s mid őn a
tudományok általános érdekében fárad, nemzetünk külön szükségeit és érdekeit nem veszti el szemei el ől... " 1
E program szerint az Akadémiának minden tudományágat körébe kell vonnia, biztosítania kell önálló fejlődésüket s főleg a természettudományok szerepét kell növelnie. Az 1869-es új alapszabályzat biztosította is a tudományok önállóbb és szabadabb fejl ődését.
A természettudományok a reformoktól kezdve elfoglalják a kiérdemelt helyet. Köztudott, hogy Széchenyi mennyire pártolta a természettudományokat
és sürgette művelésüket. A technika fokozatosan népszer űvé válik. Az Akadémia — akkor még Magyar Tudós Társaság — pályázati témákat ír ki az ipar
és kereskedelém, a műszaki tudományok, a matematika és általában a természettudományok köréb ől. A Tudós Társaság hat osztálya közül kett ő matematikával, illetve a természettudományokkal való foglalkozás céljából jött létre. Megalakult a M űegylet, a Természettudományos Társulat, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társasága. Mindez a természettudományokkal
való foglalkozás intenzívvé válását mutatja.
A természettudományoknak más tudományokra gyakorolt hatása sem
hanyagolható el. A természettudományok kimozdulását a metafizikus termé-
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szetfelfogás holtpontjáról követi a nyelvészet kimozdulása is, és a 19. század
40-es éveire a nyelvészet is túlhaladja a metafizikus szemléletet. Az sem
mellékes, hogy a természettudományok realizálták lassan azt a kanti tételt,
hogy a világegyetem nem van, hanem létrejött, nem változatlan, hanem
változó. Ez sem marad hatástalan a társadalomtudományokban.
A természettudományok hatása persze nem volt egyforma intenzitású.
1871 után a polgári tudományosság meghátrált az új társadalmi er ők elől, a
természettudományok hatása fékez ődött, az organikus társadalomszemlélet
terjedése mutatja, hogy a konzervatív tájékozódáshoz igazodott.
Az Akadémián uralkodó helyzetet így értékelik: "Az új demokratikus és
szocialista törekvéseket az Akadémiának a szabadelv űség régi eszméihez
ragaszkodó óliberális tagjai sem értették meg, és egyre nagyobb engedményeket tettek azoknak az er őknek, amelyek a társadalmi bajokat konzervatív nézetekért nyúlva akarták orvosolni." 2
A 80-as években konzervatív irányból érkezik a támadás. Az agráriusmerkantilista ellentét érz ődik az Akadémián is. A nacionalista támadás is
egyre er ősödött, s ez összefüggésben van azzal, hogy készülnek a milléniumra. Eötvös Lóránd a "nemzeti büszkeség képvisel ői" ellen többször kifakadt,
egy 1885-ös nagygyűlésen azok ellen szól, akik visszautasítanak mindent, ami
idegen. 1893-ban Széchenyi domborm űvének leleplezésénél többek között a
következőket mondta: "Vannak még ma is olyanok közöttünk, akik a múltnak
képein gyönyörködve, a párducb őrös ősök csillogó korszakát szeretnék újra
feleleveníteni és vannak még többen, akiknek minden erejét lefoglalja a politikai pártok viszálya..." 3
A társadalomtudományokra is hatott a kett ős feszültség: a társadalmi rend
konzerválására irányuló törekvések és a polgári haladás követelményeinek
jelentkezése a másik oldalon.
Megfigyelhet ő továbbá a szakosodás és a részletek alapos kimunkálására
való törekvés: "A részleteken át kiutat keres ő szaktudományok és a jól felkészült, gyakran polgári indítású szakemberek a konzervatív er ők, az egyre harciasabb dzsentri nacionalizmus nyomása és tegyük hozzá, egyúttal er ős vonzása alatt: id őszakunk mérlegét lényegében véve ez alakítja ki az Akadémián.'
Az Akadémia — vagyis a Tudós Társaság kezdetben — megalakulásától
fogva irányította a nyelv ügyéért folytatott munkát. A reformoktól kezdve a
nyelvművelés irányt űje az Akadémia volt — írja Fábián Pál a Nyelvművelésünk évszázadaiban. A szaktudományok magyar nyelven való kim űveléséért hozták létre az Akadémiát, s ezért szervezte meg a szótárak
kiadását is.
Az 1828-ban meghozott "rendszabásban" ez áll: "A' magyar tudós Társaság
a' tudományok és szép m űvészségek minden nemeiben a' nemzeti nyelv kimíveltetésén igyekszik egyedül." 5 Célja, hogy a tudományokat és m űvészeteket
magyar nyelven m űveljék, "s' viszont ezek által a nyelv maga, csínosulást,
fennséget és b ővülést nyerjen". 6 Matematikai, filozófiai, történettudományi
mű szótárak jelennek meg az Akadémia kezdeményezésére, de emellett sok
más szótár is napvilágot látott magánkezdeményezésb ől, például mezőgazdasági, jogtudományi, bányászati stb. szótár.
Gondot fordítottak a magyar nyelv régi emlékeinek felkutatására, "hogy
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annak formáit mind a' magános szavakban, mind azok összvekötésében az
emberi nyelv fő törvényeit ő l ugyan közönségesen, de különösen magának a'
magyar nyelvnek kebléb ő l, a' honni szokásokból, valamint más rokon nyelvek'
összvehasonlításából kifejtesse, felvilágosíttassa, megállapítassa". 7
1856-ban hozták létre, és 1862-t ől működött folyamatosan a Nyelvtudományi Bizottság, mely a magyar nyelvészeti kutatások irányítója és központja volt. Fő leg a magyar nyelvvel foglalkoztak, de tanulmányozták a rokon
nyelveket is. Hunfalvy folyóiratával, a Magyar Nyelvészettel tovább b ővült a
nyelv vizsgálatának köre.
A nyelvtanok, szótárak készítése kezdett ől 'fogva a középpontban volt,
majd 1870-t ől, az új alapszabályzat meghozatalától kezdve a nyelvtani, szótári
feladatok mellé felsorakozik a nyelvtörténet, az összehasonlító nyelvészet is.
Az eredményeket bizonyítja Czuczor Gergely és Fogarasi János nagyszótára,
A magyar nyelv szótára, a Nyelvtörténeti Szótár, a Tájszótár, a Nyelvemléktár
stb.
Nagy figyelmet keltettek a nyelvhelyesség kérdései is, a másik kutatási terület ehhez kapcsolódik. A magyar nyelv olyan állapotban volt, hogy szükség
mutatkozott a vele való rendszeres foglalkozásra.
A szabadságharc leverése után a magyar nyelv válságba jutott. A németet
használták a közigazgatásbán, az iskolák, egyetemek tannyelve is német volt.
Az osztrák t ő kével együtt nagy számú német szakember jött az országba. Mindennek természetesen nyelvi következményei lettek.
Német szaknyelvi szavak, németességek honosodtak meg. Egy id őre leállt
a tudományok nyelvének magyarosítása is. A neológia új hulláma azonban
nem sokat késett, a fejl ődő magyar tudományok, a természettudományok és
az orvostudomány nyelvének magyarra tétele terén sok minden történt. Nagy
lelkesedéssel, ,de nyelvészeti ismeretek hiányában fogott munkához például
Bugát Pál, s ily módon hozzájárult az amúgy is megromlott magyar nyelv további romlásához. Szócsintana ellen el ő ször az Akadémián szól Toldy Ferenc, majd mások is reagálnak, többek között Ballagi Mór is. A "szócsinálás
mesterségét" mások is űzték, teljes, tudományos magyar m űnyelv létrehozására törekedett például a Német-magyar tudományos m űszótár is (Toldy
Ferenc szerkesztette Greguss Antallal). A 60-as évek elején Frivaldszky János adott képtelen magyar neveket a rovaroknak.
A magyar nyelvet másmilyen hatások is érik: Megszületik Budapest, a falvak lakossága a városokba áramlik, újjászületik a magyar sajtó, a színházi
élet, a magyar nyelv lesz a közigazgatás nyelve, terjed az irodalmi nyelv és a
köznyelv, meggyorsul a nyelvi kiegyenlít ő dés, de nem hanyagolható el az
irodalom hatása sem.
A felsoroltakkal párhuzamosan terjednek a torz szavak, a német szavak és
az idegenszer ű ségek. A nyelv további romlását meg kellett akadályozni. Az
Akadémia támogatásával megindul a Magyar Nyelv őr, mely a korszak uralkodó nyelvművelő irányzatának, az ortológiának harcos folyóirata lett.
Közben a nyelv jellemz ő sajátságaival, magának a nyelvnek a mivoltával is
foglalkozni kellett. Ha nem is tisztázták a nyelv kategóriáinak kérdéseit, fontos, hogy beszéltek róluk, hozzájárulva ezzel a nyelvtudomány további
fejlődéséhez.
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A kutatás középpontjába a nyelvtörténet állt. Ezzel párhuzamosan Hunfalvy Pál és Bundenz József a finnugor nyelvészet terén ért el jelent ős eredményeket. A régi magyar nyelvemlékek kiadása is folyamatban volt.
A nyelvtudományi és más tudományos törekvések, valamint az irodalom
szálai mellett a filozófia szálai. is az Akadémia falai közé fictottak össze. A
filozófia, mondják a tudománytörténet elméleti kérdéseivel foglalkozók, mindenkor meghatározza a tudományok fejl ődésének irányát. Lássuk most, hogy
milyen volt a helyzet a magyar filozófiában a múlt század második felében, s
hogyan hatott, illetve hatott-e egyáltalán a nyelvtudomány alakulására.
A múlt század második felében a hegeli rendszer összeomlása után új
filozófiai rendszer nem volt kialakulóban, s őt a szaktudományok körében
erős filozófiaellenesség volt tapasztalható. Kornis Gyulától " tudjuk, hogy
sértés számba kezdett menni a filozófus szó. A filozófia egyébként a maga
múltjába mélyedt, úgyhogy az 50-es és 60-as évek filozófiai munkáinak
nagyobb része a filozófia múltjára vonatkozott, f őleg az antik világ
filozófiájával foglalkoztak. Persze elvétve az újabb kor filozófusairól is hangzottak el el ő adások az Akadémián, Descartes-ról, Kantról, Hegelr ől például,
de ez mitsem változtat az általános képen. A szisztematikus kérdések
tárgyalása'háttérbe szorult.
A természettudományok pozitivista szellemével szemben a filozófia
kénytelen volt védelmezni létjogát és önállóságát, mert a filozófiában legfeljebb a többi tudományok eredményeinek enciklopédiáját látták, nem pedig a
természettudományoktól tartalmilag különböz ő önálló tudományt.
Három évtizeden át tartott a gondolkodás múltjának vizsgálata, emellett
logikai, fő leg módszertani kutatások folytak. Brassai Sámuel logikájában,
mely 1858-ban jelent meg, inkább a nyelvészt halljuk szólni. Nyelvtani alapú
ez a logika, melynek célja, hogy a gondolkodás törvényei helyébe a gondolatok közlése törvényeit állítsa.
Hegel hatása a logikai és az esztétika területén tartott a legtovább. Kornis
Gyula úgy véli, 1876 felé volt az utolsó hullámverés. Az "el Hegelt ől" azt jelentette, hogy "vissza Kanthoz", Kant alakja volt ugyanis összhangban a kor
naturalista szellemével, amely igazi tudományt csak a matematikában és a
természettudományokban volt hajlandó látni. A neokantiánus mozgalom a
magyar filozófiát is eléri, s a század utolsó három évtizedében a magyaroknál
is a kanti ismeretelmélet jut túlsúlyba.
A magyarfilozófia ismer ői Böhm Károlyban a kor filozófiai váltásait figy elik meg. Böhm eleinte materialista, Feuerbach, majd Herbart volt rá hatással, aztán Hegel dialektikai kereteit próbálja természettudományi tartalommal kitölteni. Rokonszenvez a pozitivizmussal, de a filozófia célját nem látja
csupán az ismeretek egyszer ű rendezésében és hierarchiájában. Böhm szellemi fejlő dése jól tükrözte az akkori magyar filozófia állapotát.
Munkásságáról írva meg szokták említeni azt is, hogy Böhm Kant szubjektivisztikus álláspontjára helyezkedett, ezt következetesen végigvezeti, közben
azonban a kanti rendszert megtisztítja az idegen elemekt ől s továbbfejleszti.
Hegel hatása is, a pozitivizmus hatása is érezhet ő nála, de ennél fontosabbnak tartják, hogy elfordul a valóságtól és a szubjektív idealizmusba menekül.
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Sándor Pál idézi Böhm sorait: "ismeretünk közvetlen tárfaa nem :a t őlünk
független valóság, hanem annak alanyilag megalkotott képe."
Böhm Károlyt nem tartják olyan jelent ős gondolkodónak, hogy vele kapcsolatban a filozófia fellendülésér ől lehetne beszélni. 9
Az újkantiánus irányzattal párhuzamosan a 70-es évekt ől kezdve a magyar
szellemi életben tudatosan tör el őre a pozitivizmus, mind az Akadémián,
mind a szaktudományokban, illetve a filozófiában. S egészen századunk elejéig a tudományos élet Kant mellett Comte, Mill, Taine és H. Spencer nevét ől
visszhangzik, írja Kornis Gyula.
A filozófiát a dualizmus elején a pozitivizmus és a neokantiánus idealizmus váltakozó sikerrel folyó küzdelme jellemezte. A pozitivizmus a polgári
törekvéseket fejezte ki, a neokantinizmus a kanti ismeretelméletre épült és az
uralkodó osztály er ősödő , új ideológiai orientációjával függött össze.
Pauler Ákos, Böhm Károly és Brandstein Béla filozfiájáról írva Sándor Pál
kiemeli, hogy náluk az idealista filozófia nem más, mint theodidaea, "egyházias kifejezéssel élve teológia, világiasan: fogalomköltészet — ezek a filozófiai vetületei, visszatükröz ődései annak a társadalmi valóságnak, amely a lassan kapitalizálódott, de feudális el őjoghoz, szociális felépítettséghez, hierarchikus rendjéhez, osztályai helyzetének mozgástalanságához, merevségéhez
ragaszkodó Magyarországot jelenti, amelynek uralkodó osztálya igyekszik
letagadni, kiküszöbölni a tényleges valóságot, illetve helyébe olyan valóságrendszert konstruálni, amely a tapasztalati adottságok feletti abszolút érvényes és értékes 'valóságot' testesíti meg, amelynek szerkezete kizárja a
mozgást, a fejl ődést, a részeknek — osztályoknak — a viszonya egymáshoz
örökkévaló és abszolút, megfellebbezhetetlen és megváltoztathatatlan. Egyszóval ezek a filozófiák ugyanazt a feladatot teljesítik, az uralkodóosztály osztályés osztályuralmi tartalmát fejezik ki, logikai ismereteelméleti, metafizikai,
ontológiai fogalomkörben, amit Alistali Farkas Jakab és a többiek az ő ne10
mesi filozófiájukkal cselekedtek etnikai, állampolitikai, theologiai síkon."
A valóság eltüntetése, homályba burkolása, a valóságtól független
értékrendszerek felállítása — ezek a kor filozófiájának leglényegesebb jegyei.
S amit a pozitivizmus hozott: a valóság mögött nem lehet objektív törvényszer űségeket keresni, a tudománynak meg kell elégednie a tények leírásával,
esetleg bizonyos szabályszer ű ségek megállapításával, de nem feladata a
tények magyarázata. Alapja a természettudomány, módszere az objektív
módszer. A pozitivista indíttatású munkák ismertté válnak. Max Müller
nyelvtudományi tanulmányai a 70-es évek elején magyarul is olvashatók. A
nyelvészetben a tények után kutatnak, "ha mindjárt a természettörvény
egyetemesített formájában is". 11 A 19. században "a pozitivizmusnak mindenben oksági törvényszer űséget kereső tudományprogramja diadalmaskodik: ezzel a romantika individuális fejl ődésfogalma átcsúszik a fejl ődési "törvények"
kutatásába, amelyek minden nemzetnél, az emberiség történetének valamennyi ágazatában ugyanazok. Így a 19. század végének történeti felfogása
ugyanoda jut, mint a 18. század: mind az anyagi, mind a szellemi világban

változhatatlan fejl ődési törvények uralkodnak."
Megjegyezhetjük, hogy az analitikus szemlélet az egész 19. század tudományos szellemét jellemzi, a nyelvészetre is ez a szemlélet jellemz ő. Elemeire
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szed mindent, belemélyed a részletekbe, s a szintézis háttérbe szorul. Bár
ehhez hozzátehetjük azt is, hogy nem minden esetben hiányzik a szintézis. 13
A filozófia fentebb vázolt alakulásának okait Nyíri Kristóf azzal nagyarázza, hogy sem a 60-as évek politikai aktivizálódása, sem a kiegyezéssel
kezdődő korszak, melyet részben az országépítés, részben .a közjogi küzdelmek s az ezzel az összefüggésben álló nacionalizmusellemzett, . nem igényelte a történelmi-társadalmi dilemmák megjelenítését. 1
embert s a világot megérteni vágyó szenvedély inkább a költészetben
jut kifejezésre. Err ől Lengyel Menyhért 1885-ben ezt írja: "Nálunk a filozófiai
szellem messze elmaradt a költ ői alkotóer ő mögött." 15
Egy osztály, réteg sem alkotta meg filozófiai rendszerét. Ez a magyar
társadalmi és politikai élettel hozható összefüggésbe. A magyar társadalom
fejlődésére jellemz ő volt, hogy kifejl ődött a kapitalizmus. A t őkésosztály fels ő
rétege, a nagypolgárság a feudális nagybirtokkal összeolvadva alkotta a
feudálkapitalizmus sajátos keverékét. E rétegnek viszont nem kellett forradalmi harcot vívnia a feudalizmus ellen, mint a nyugati burzsoáziának. Nem
került sor tehát a szembenállásra és az osztálytörekvés ideológiai alátámasztására. Ez az oka annak, hogy a nagypolgárság nem hozta létre a maga
feudális, forradalmi filozófiáját. Más rétegek viszont gyengék voltak ahhoz,
hogy elméleti rendszerbe szedjék ideológiájukat. 16
Egyszóval a természettudományok és bizonyos társadalomtudományi ágak
fellendülését nem követte nyomon a filozófia fejl ődése.
Ilyen körülmények között nem volt várható, hogy a filozófia dönt ő módon
befolyásolja a nyelvészet alakulásának irányát. Lehet, hogy kapcsolatba hozható a Hegel iránti érdekl ődéssel a hegeli eszmék behatolása a nyelvészetbe,
de sokkal valószínűbb, hogy a külföldr ől jövő egynéhány eleme a magyar
nyelvészetbe. S úgy t űnik, hogy a magyar filozófia alakulásától függetlenül
válik érdekessé például Locke Brassai számára. Kant és Hegel közvetetten
azonban mindenképpen éreztette hatását, gondoljunk csak arra, hogy Humboldt nyelvelméletét milyen mértékben határozták meg az említett filozófusok.
A pozitivizmus sem hagyta érintetlenül a nyelvészetet, s már utaltunk is rá
az előző ekben, hogy ez a hatás miben nyilvánult meg. Ellentétben azonban
azzal, hogy míg másutt a mozdulatlanságot, változtatlanságot hirdetik, a nyelvészetben a nyelv változásának kutatása van a középpontban. A jelenségek
magyarázatára is törekednek, objektív szempontokat találnak és vélnek találni a magyarázatokhoz. Tehát tulajdonképpen nem arról van szó a nyelvészetben, hogy pusztán a tényekre figyelnek azok összefüggése, magyarázata
nélkül. Emiatt történhet meg újabban, hogy amit valamikor egyértelm űen
pozitivistának mondtak, azt ma kezdik kétségbe vonni. 17
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1. A NYELV SAJÁTSÁGAI
A nyelv jellemző sajátságainak meghatározása minden korban a központi
kérdések közé tartozott. Mivel a nyelv bonyolult jelenség, más-más vonását
tartották fontosnak kiemelni a múlt század nyelvészei. A legáltalánosabb megállapításoktól kezdve a legfinomabb megfigyelések találhatók a szakirodalomban.
Tulajdonképpen nem a nyelv mibenlétét érinti, mégis els őként azt a
legáltalánosabb megjegyzást említjük meg a nyelvvel kapcsolatban, hogy az
embert az állattól a nyelv különbözteti meg. Ilyen általános megjegyzést több
nyelvész munkájában találunk. Riedl Szende, Ponori Thewrewk Emil, Hunfalvy Pál, Simonyi Zsigmond tér ki például erre a kérdésre is. Simonyi azt írja,
hogy a nyelv jelképe az ember és állat közti különbségnek. Ponori a
különbségen túl az ember más alkotásairól is szól: "Semmi sem illet minket
ennyire, mint ama lény, mely kiemelkedve állati mivoltából, földünkön azt a
nagy pezsgést idézte el ő, mely észfejlődést, mível ődést, erkölcsöt, vallást,
tudományt, szóval emberséget vont maga után." (A nyelvészet mint természettudomány, 3.1.) A nyelvnek ilyen kontextusban való emlegetése nem tekinthető sem véletlennek, sem egyedülállónak. Már a 18. század filozófusainál
találhatók ilyen jelleg ű megjegyzések, s a 19. század második felének nyugateurópai nyelvészeinél is megismétl ődnek, Max Müller és August Schleicher
munkáiban is megjelennek hasonló megállapítások.
Ballagi Mór 1857-ben a magyar nyelv állapotát vizsgáló írásában már megemlíti, hogy a nyelvet a természeti organizmusokhoz hasonlítják, s ezzel egyet
is ért: "A nyelvet szervezetnek mondják, s nem ok nélkül... természeti szükséggel el őállott, fejleményképen alakúlt m ű. A nyelv nem csináltatik, mint a
gyárm ű, hanem bel űlről fejlődve lesz, mint a szerves természeti lény." (Nyelvújítás és nyelvrontás, 10.1.)
A nyelvnek ilyen megközelítése a 70-es évekt ől általánosan elfogadott
vélemény lesz a magyar nyelvészetben, s kivételnek 'számít az, aki másként
gondolkodik. A nyelv természeti organizmushoz való hasonlításának azonban
nem ez az els ő nyoma a magyar nyelvészeti szakirodalomban. Herder hatására már Verseghy Ferenc nyelvelméletében találkozunk a nyelvnek ilyen
meghatározásával. Verseghy is szerves organizmusnak tartja a nyelvet, melyet
olyan törvények uralnak, mint a többi él ő szervezetet. Őt tekintik egyébként
az evolucionista nyelvészeti iskola megteremt őjének. Előfutára volt annak az
irányzatnak, melyet minden organizmusra vonatkozólag Darwin állított fel.
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A magyarok azonban nem a saját hagyományokra támaszkodtak. Ezek a
gondolatok az európai nyelvészetb ől kerültek a magyar tudományba. S nem is
késéssel került át ez a szemlélet. Ballagi véleménye már akkor kialakult,
amikor még nem jelent meg Darwin nagyhatású m űve, A fajok eredete, és
Schleicher munkái is, melyekben a természettudományos szemlélet alapjait
rakja le, Ballagi megjegyzése után pár évvel látnak napvilágot. Tehát a korai
természettudományos megnyilatkozások hatását tükrözi Ballagi említett írása.
Ballagi véleményét tehát azok formálhatták, akiknél felsejlik a természettudományos gondolat. Herdert például ismerték, de nem volt ismeretlen
Bopp és Humboldt sem, akik szintén közvetíthették a természettudományos
gondolatokat.
Franz Bopp nyelvfelfogásában a Humboldttal való együttm űködés folytán
vált uralkodóvá a természettudományos szemlélet. 1827-ben írja, hogy "a nyelveket organikus temtészettesteknek kell felfognunk, amelyek . meghatározott
törvények szerint képződnek". 1 (Eredeti kiemelés) A természettudományos
gondolatok szülőjének Humboldtot tekintik, annak ellenére, hogy Humboldt
nem egészen úgy értelmezi az organikus kifejezést, mint azok, akik t őle átvették. Humboldt hangsúlyozza, hogy a nyelv nem "természettest" (Naturkörper), nem a természet rendjéhez tartozó szerves lény, hanem egy ilyennek
sajátos funkciója, amelyet a szó szoros értelmében még "szervesnek" nem
nevezhetünk? A struktúrát (a szókincsbeli és nyelvtani struktúrát) igaz, organizumusnak fogta fel, amelyben a részek funkcióját az egész szabja meg. 3
Ennek ellenére helyesnek látszik elfogadni azt a véleményt ó miszerint Humboldt átvitt értelemben használta az organikus kifejezést. A nyelvi törvényeket azonban a természettörvényekkel hasonlítja össze. Tudományos alapállását így fogalmazza meg: "Ha ki akarjuk fürkészni az alkotó természet
képző dményeit, úgy nem kell ideákat belecsempésznünk, hanem úgy kell elfogadnunk, ahogy az magától megmutatkozik. 5 (Eredeti kiemelés)
Ez a gondolat egyébként a hazai nyelvészek munkáiban is felsejlik. Hunfalvy Pál is Humboldtéhoz hasonló gondolatokat fogalmaz meg: "Tehát csak a
nyelvből kell kihozni, mi természetes, vagy épen természetesebb." (NyK.II,
287.1.)
Humboldt hatása nem hanyagolható el, munkáit a magyarok jól ismerték,
s nemcsak az 1884—ben megjelent Steinthal—féle kiadást, hanem a korábbiakat is. S hogy nagyra becsült tudósnak számított, bizonyítja az is, hogy a
Tudós Társaság tiszteletbeli tagjává választják. Már a század els ő felében is
hivatkoznak rá.
Visszatérve Ballagira, meg kell említenünk, hogy a nyelvnek egy fontos és
sok szerző nél központi helyet elfoglaló sajátságát emeli ki, azt, hogy a nyelv
és a gondolkodás szoros kapcsolatban vannak. E kérdés külön fejezetbe kívánkozik, ám itt sem hagyható ki, mert a nyelv definiálásánál szinte mindenki
ebből a kapcsolatból indul ki. Ballagi a nyelvr ől mint a gondolat kifejezésér ől
ír, s megállapítja, hogy a gondolat szó nélkül, a szó gondolat nélkül nem
képzelhet ő el.7
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1881—ben, amikor a magyar nyelv újabb fejl ődéséről értekezik, a nyelv él ő
mivolta mellett szimbolizáló természetét is megemlíti, anélkül azonban, hogy
a szimbolizálást részletesen taglalná. 8
A közösségi tényező nek nagy szerepet tulajdonít. Bár a nyelv társadalmi
jellege csak kés őbb válik elfogadottá, alapjaiban az ilyen gondolatok nem
idegenek a század második felének tudósaitól. A szó nem az egyénnek,
hanem a közösségnek is sajátja, írja A nyelvfejl ődés történelmi folytonossága
és a Nyelvőr című értekezésében. 9
polihisztor Brassai Sámuel majd 65 éven át foglalkozott a nyelv és a
magyar nyelv kérdéseivel. 1853—ban egy kisebb cikkében a nyelvr ől mint az
érintkezés eszközér ől ír: "A.nyelv, a beszéd fogalma, csak úgy kapja meg teljes jelent ő ségét, ha úgy nézzük, mint a társadalmi közeledés félig szellemi,
félig testi eszközét." (Tapogatózások a magyar nyelv körül, PN, 1853. jan.
27.) 1° Nem elszigetelt jelenségnek tekinti a nyelvet, s ez egészen új gondolatnak számít. A magyar mondat cím ű terjedelmes munkájában fejtegetéseit egy
adomával kezdi — mert, mint írja, a jó adoma mindig embert jellemez —, s
kapcsol hozzá egy, akkor még nem értékelt megjegyzést, miszerint "a nyelvet
csak az emberrel és emberiséggel kapcsolatban bírom vizsgálatra érdemesnek tartani". (A magyar mondat, Akadémiai Értesít ő 1860. 279.1.) Ezzel a
megjegyzésével nem tudnak mit kezdeni, még Hunfalvy, a kor másik nagy
egyénisége sem érti. 11
Brassai ebben az értekezéséhen is biztosan állítja, hogy "a nyelv a szellemi
közeledés eszköze". (325.1) A szólás vágyát, írja, a "közlekedés", a társalgás —
melynek szinonímája a beszélgetés — ingere kelti. Az ember hangot ad, ha
közölni akar valamit, a másik fél a hangot jeladásként fogja fel, s így jön létre
a gyök, mely szimbólum, "melyet az eszmetársítás igazán 'örök' törvénye tesz
lehet ővé, és így a közlekedés czélszer ű eszközévé". Az ezt követ ő megállapítás szokatlan és páratlan a 60—as években, s őt azt is mondhatjuk, hogy a
magyaroknál még kés őbb is újnak számít. A szimbólum konvencionális jellegét emeli ki ugyanis: a szimbólum "az illet ők hallgatva lett elfogadásra —
következ őleg convencio —, közösen, közönségesen, végre általánosan használttá, azaz nyelvvé". (Uo. 325-26. 1., eredeti kiemelés) Logikájában mai terminussal élve a kommunikáció két tényez őjét és ezek szerepét emeli ki: a
"szóló"—t és "halló"—t. "A közlend ő felek tehát a szóló, író vagy integet ő
egyfelől, s a halló vagy látó másfel ő l. Az értelmesség vagy értetlenség okát
ennélfogva mind a két félben lehet és kell keresnünk." (Logika lélektani
alapon fejtegetve, 4.1. A Szórend és accentus cím ű munkájában is érinti
ezeket a kérdéseket, de itt már a beszéd kerül a középpontba: ha mondunk
valamit, ha beszélünk, mindig valakinek mondjuk. A valakit emeli ki hangsúlyozottan. A beszéd vizsgálatában ezt a dialógikus viszonyt kell szem el őtt
tartani, "úgy hogy mondó vagy halló mintegy el őttünk álljanak egyaránt."
(21.1).
A kommunikációs folyamat fontos részének tekinti a megértést. Tökéletes
megértés csak akkor jöhet létre, ha "a szólóban gondolatfogamzáskor
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bizonyos képzel ődés éled vagy alakul s miután ő a szavakat kiejti, a hallóban
is ugyanazon képzel ő dés támad". (Logika, 4.1., eredeti kiemelés) A logikát a
kölcsönös megértés tudományának tekinti, melynek célja, hogy a beszél őt
értelmesen beszélni, a hallgatót értelmesen érteni tanítsa.
Logikájában Steinthal el őtt hangsúlyozza, hogy a nyelv és a logika törvényei eltér őek, függetlenek egymástól: "a logika. felhasználja ugyan a nyelv
segédforrásait a neki kell ő kifejezések alkotására; de a nyelv a maga részér ől
nem követi szolgailag a logika rendszerét..." (35.1) A mondatot sokkal gazdagabbnak tartja, mint a logikai ítéletet. A gondolatok közlésének törvényeit
állítja a gondolkodás törvényei helyébe.
Igaz, hogy Logikája 1858—ban jelent meg, Steinthal jelent ős munkája, a
Grammatika, logika és pszichológia pedig 1855—ben, de Brassai munkája a
40—es évekből való. Fitz József írja Brassairól szóló monográfiájában, hogy
Brassai egy tanítványának hagyatékában találta meg az 1845 és 1848 között
lejegyzett el őadások kéziratát. Ez a változat nem sokban különbözik az 1858ban megjelentt ől. A könyvben több a példa, inkább vitatkozó természet ű,
különbözik a beosztás és eltér őek a szakkifejezések. 12
Brassai egész filozófiáját, világnézetét és nyelvbölcseletét Locke határozta
meg. Elméletének alapja a képzetek és eszmék társulása. De nem állíthatjuk
azt, hogy Brassainál csak átvételekr ől van szó. Brassai ugyanis sok mindenben megelőzte kortársait. Nyelvészeti kérdésekben is olyan elméletet dolgozott ki, mondatelméletet például, mely teljesen újnak számított Brassai
korában. Azt írják róla, hogy jóval Darwin el őtt darwinista nézeteket vallott,
1832—ben már olyan elméletet hirdet, mint Taine 30 év múlva. Fitz József
írja, hogy gondolatait csak az tudja csodálni, aki ismeri az általános
nyelvtudomány állását. Nyelvtudományi • gondolatait mintha "Wundt, Paul,
Jespersen vagy Dauzat legújabb munkáiból vette volna". 13 Fitz állapítja meg
azt is, hogy esztétikai, történelmi, nyelvészeti és filozófiai írásain meglátszik,
hogy alaposan belemélyedt a természet tanulmányozásába.
Az eredeti gondolatok mellett az Európában elterjedt áramlat hatására a
nyelvet természeti produktumnak tekinti, s ezzel hozható kapcsolatba az is,
hogy olyan megjegyzése is van, miszerint a nyelv elemei artikulált hangok, s
ezek szavakká szerkesztve az eszmék szimbólumai lesznek. Brassai természettudományos szemléletével kapcsolatban Elekfi László a következ őket állapítja meg: "Ez a nézete kezdetleges és helytelen, s őt haladásellenes, mert elhanyagolta a történeti szempontokat." 14 Elekfi véleményével nem érthetünk
teljes mértékben egyet, mert a természettudományos megközelítés nem fékezte a tudomány fejl ődését, s ezért nem tekinthet ő haladásellenesnek. Sok
lényegeset és újat hozott a nyelvtudományban ez a szemlélet, többek között a
nyelvi tények figyelembevételét, az objektív módszerek szükségességének
hangsúlyozását, a materialista felfogást a metafizikus megközelítés ellenében,
amelyet felváltott, követett. S még azt sem mondhatjuk, hogy a természettudományos szemlélet elfogadásával Brassai és a többi magyar nyelvész elavult nézeteket vallott, hisz ez a szemlélet szinte késés nélkül honosodott
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meg. Hogy téves, helytelen nézet volt, az nem vitás, de a kor tudományának
köszönve még így is lendített a nyelvtudomány akkori fejl ődésén.
Hunfalvy Pál és Riedl Szende azok közé a nyelvészek közé tartozott, akikkel a magyar nyelvtudomány bekapcsolódott az európai szellemi életbe.
Mindketten az új tudományos eredmények megismerésére törekedtek, az új
tanok mellett foglaltak állást. Ők is megismerkedtek a természettudományi
szemlélettel, de a külföldi nyelvtudomány eredményeit nem egyformán fogadják, véleményük is eltér bizonyos kérdésekben. Ők is, mint Ballagi és Brassai,
a nyelvtudomány útkeresésének id őszakában kezdtek nyelvészettel foglalkozni, tehát a korábbi nyelvészeti gondolkodást is ismerték, de az új eszmékkel
ők ismertették a magyar tudományos közvéleményt. A magyar nyelvészetben
a tudományosság velük kezd ődött.
Hunfalvy Pál a nyelv kérdéseit el őször a társadalommal, a társadalom fejl ődésével kapcsolatban tárgyalja. A társadalom fejl ődésének biztosítéka a nevelés, a nevelést csak a társadalom valósíthatja meg, a nevelés feltétele pedig a
nyelv. Fontosnak tartja a nyelvben felhalmozott tudást, amely a nyelvvel
együtt nem csupán mint társadalmi jelenség hat, hanem mint a nemzet tulajdona. A munkát végz ő emberek együttm űködésének feltételeként határozza
meg a nyelvet, melyet a nemzetnek történetével, m űvészetével, filozófiájával
együtt ápolnia kell. Az 1856-tól 1864-ig terjed ő időszak Hunfalvy nyelvtörténeti korszaka, mely jelent ős eredményeket hoz tudományos munkásságában. Megteremti az eredmények gyakorlati politikai alakalmazásának lehetőségét is. Azt vallja ugyanis, hogy a tudomány falakba ütközik ott, ahol nem
váltja át az eredményeket a gyakorlati politikára. A nyelvtudományi és etnikumtörténeti kutatások véleménye szerint hasznos tanácsadók lehetnek a
gyakorlati politikában, els ősorban a nemzeti politika terén. 15
1852-ben jelent meg a Tájékozódás a magyar nyelvtudományban cím ű
munkája, amelyben a nyelvnek, az értelem alkotásának sajátosságait vizsgálja.
A nelvben megkülönbözteti az anyagot és az idomot. "A' nyelvanyag azon
ízelt hangok, mellyek a 'nyelv' szavait teszik", a nyelvidom pedig "a' szók' szenvein vagy változásain látszik meg, mellyek által az értelem az ízelt hangokat
gondolatok kifejezésére alkalmasítja".(21.1.) A nyelvidomot tartja értékesebbnek, mert ebben nyilatkozik meg az emberi szellem dics ősége, s mert általa
lesz él ő a nyelv. Minden nyelvnek "saját egyedi jelleme az idomban van
kifejezve". (36.1) Elemeinek a szóképzést és a szóviszonyítást tartja, amelyek
mindegyike alkalmas a nyelvrokonság bizonyítására.
Hunfalvy elfogadja a nyelvnek organizmusként való felfogását, de sajátosan értelmezi, mert ő szellemi organizmusnak tekinti a nyelvet. A természettudományos terminus használata nála "a nyelvnek azt a lényeges vonását
hivatott aláhúzni, amely szerint 'az ember akaratjának nincsen hatalma a nyelven', ez pedig nem más, mint a nyelv objektív jellegének a hangsúlyozása!". 16
(Eredeti kiemelés)
A természettudományos szemlélet legjelent ősebb híve és terjeszt ője Riedl
Szende volt. Mindkét munkájában, nyelvtanában és hangtanában, nagy teret
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szentel az általános nyelvészet kérdéseinek. A nyelvnek két oldalát
különbözteti meg, a küls őt és a bels őt. Á külső az érzéki oldal, a bels ő a szellemi. A nyelvnek e két oldala szét nem bontható egység. Ezen az egységen
alapul "a nyelv szerves természete, valamint a test és lélek egysége az ember
szervességét képezi. Ezen érteményben a nyelv, minden egyes részeire és
alakjaira nézve, eredetileg szerves fejl ődmény". (Magyar hangtan, 3.1.) A
nyelv két oldala mellett harmadik mozzanatként a bels ő nyelvalakot említi. A
belső nyelvalak német megfelel őjét is feltünteti; az innere Sprachform Humboldt nyelvelméletének ismeretére enged következtetni. A bels ő nyevlalak
Riedl értelmezése szerint a nyelv grammatikája, amely nem más, mint a nyelv
kategóriáinak sajátos rendszere.
A nyelvet a következ őképpen határozza meg:
"A nyelv a gondolkodó szellem ízült hangok általi nyilatkozása."

(Magyar hangtan, 1.1., eredeti kiemelés) A nyelvnek ilyen meghatározását
adja Schleicher is. 17
Riedl az általános kérdések tárgyalásánál nem hagyja ki azt a fontos tényt,
hogy a nyelv csak a társadalomban létezhet.
A nyelvben mindig az ember belseje nyilatkozik, írja, "de belsejének tartalmát képzetek és gondolatok teszik, nem pedig a külvilág valódi tárgyai".
(uo. 1.) A gyermek tagolatlan hangjai természeti hangok, ezek még nem
képeznek nyelvet, mint ahogy az állatok érzetmegnyilvánulásai sem. Az érzéki
benyomás, az érzet nyilatkozik meg azokban, nem a gondolkodó szellem. Az
ember magasabb fokon tagolja a természeti hangokat, ezek a képzetek
hallható jelei lesznek, s ezáltal válnak "jelent őséggel bíró szóhangokká". (Uo.
3. 1.)
Az öt évvel kés őbb, 1864-ben megjelent Magyar nyelvtanában is megtalálhatók a fent ismertetett gondolatok a nyelvr ől. A nyelvet a gondolkodással
kapcsolatba hozva határozza meg, mondván, hogy a nyelv hallható gondolkodás. Ezzel a megállapítással azonban nem mindenki ért egyet. A
nyelvtanról írva Hunfalvy Pál bírálja ezt a meghatározást. Szerinte ugyanis "a
nyelv inkább a réges-régen nyilatkozott gondolkodásnak lerakodása". (NyK.
III, 255.1.) A következ ő érvet hozza fel Riedl állítása ellen; "Valamint a
földréteget, s mind azt, a mit azokban megkövesülve találunk, nem lehet most
levőnek, most ered őnek mondani, mert azok régen megvannak: úgy a nyelvet
(nem a magyart, nem mást) sem lehet hallható gondolkodásnak nevezni, mely
most történnék". (NyK, III. 255.1.) A beszéd Hunfalvy szerint lehet hallható
gondolkodás, de a nyelv nem. Ebb ől az észrevételb ől arra következtethetünk,
hogy megkülönbözteti a nyelvet a beszédt ől, pontosabban mondva nem keveri össze a két kategóriát, mint tették a 19. századi nyelvészeti munkákban.
Hunfalvy megjegyzése, miszerint a nyelv régen nyilatkozott gondolatok lerakódása, Humboldtéval rokon. Humboldt ugyanis azt írja, hogy a nyelv az évezredek során átgy űrűzve növekszik hatalommá. 18
Riedllel egyetért Hunfalvy abban, hogy a szavakkal nem közvetlenül az érzést fejezzük ki, hanem csak a gondolkodás alakjába öltöztetett érzést. A
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puszta érzést az indulatszók fejezik ki. Riedl jól nevezi őket érzetmegnyilvánulásoknak, mondja Hunfalvy.
Egyetért azzal is, hogy a nyelv anyagból és alakból áll: anyagszókból és viszonyszókból. Az anyagszók képzeteket és fogalmakat, vagyis jelentéseket, a
viszonyszók pedig ezek egymásra való vonatkozását fejezik ki. A nyelv tehát
jelentéseket és vonatkozásokat fejez ki.
Riedl a Magyar hangtanban megnevezi forrásait: Pott, Bopp, Steinthal,
Humboldt és Heyse nevét említi meg. Heysét követve tesz például különb- Béget az indulatszók és a fogalomszók között, s a hangtani kategóriák meghatározásában is támaszkodott rá.
A külföldi nyelvészet eredményeinek ismeretét fontosnak tartja, mert csak
a külföldi eredményeket ismerve képzelhet ő el a haladás a tudományban,
•"csak ezen úton lehet édes hazai nyelvünket, annak renszerét, s azon alaptörvényeket, melyekre az épül, világosságra hozni, s eképp az egyetemes
nyelvtudománynak tovább vitelében is tetemes részt venni". (Magyar hangtan,
XII. 1.)
Annak ellenére, hogy Riedl hangtanában nem említi meg forrásként
Schleichert, nem lehet kérdéses a Schleicher-féle hatás sem. A német nyelvész tanai nagymértékben meghatározták Riedlnek a nyelvr ől vallott felfogását. Schleicherrel személyes kapcsolatban volt. Prágában ismerkedtek meg,
ahol néhány évig együtt tanítottak. Schleicher nemcsak jó barátja, hanem
útmutatója is lett Riedlnek. 19 Schleicher 1850 és 1857 között, Riedl pedig
1854 és 1860 között tartózkodott a prágai egyetemen. A magyar tanszéket a
magyar nyelv számára tudományos célokból Schleicher szervezte. Riedlnek
tehát alkalma volt, hogy közvetlenül a forrásból vegye át az új tanítást. A
Schleicher halála alkalmából írt emlékbeszédében Riedl azt is megemlíti,
hogy Schleicher javaslatára kezdett foglalkozni Humboldt nyelvelméletével,
az ő hatására ismerkedett meg az Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachlautes cím ű Humboldt-m űvel, emellett Schleicher a saját könyvére is, a Die Sprachen Europas in systematische Übersicht cím űre is felhívta
a fiatal tudós figyelmét. •
Az Emlékbeszédben írja Riedl, hogy Schleicher kísérletet tett, hogy egyeztesse az összehasonlító nyelvtudományt az általánosan elterjedt Hegel féle elvekkel. Hegel szerint fogta fel az élet és a nyelv történetét s Hegel filozófiai
rendszerének kategóriáit gyümölcsöz ő módon alkalmazta a nyelvre.
Hegel filozófiai rendszere egyébként Riedlt ől sem volt távoli, hegeliánus
volt maga is s az a környezet is, melyben tevékenykedett. A prágai Kritische
Blatternek volt ugyanis a munkatársa.
Schleicher elméletét méltatva kitér arra is, hogy hogyan határozta meg a
nyelvet a német nyelvész: "A nyelv a gondolkodásnak ízült hangok által
eszközölt megtestesülése. A nyelvnek lényege tehát abban áll, mi módon történik a szellemi tüneményeknek, a gondolkodásnak e nyilatkozása az anyagi
tüneményekben, a szóhangban?" (Emlékbeszéd Schleicher Ágost küls ő tag
felett, Akadémia Értekezések, 1873.9.1.) A nyelvnek hasonló meghatározását
.
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adta Heyse is, Heyse tétele ugyanis így hangzik: a nyelv a gondolkodó szellemnek artikulált hangok általi megnyilatkozása. Tulajdonképpen kett ős
forrást látunk Riedlnél a nyelv mivoltának megfogalmazásakor.
Schleicher az 1859-ben megjelent Die deutsche Sprache és az 1861-62-ben
kiadott Compendium der vergleichenden Grammatik Der Indogermanischen
Sprachen cím ű munkáiban már hangsúlyozta a nyelvtudomány természettudományi jellegét. Az 1863-ban megjelent Die darwinische Theorie und die
Sprachwissenschaft cím ű művében a nyelvtudományt darwinista alapokra
helyezi. A nyelvet a természeti organizmusokhoz hasonlítja, kimondja, hogy a
nyelv is keletkezik, fejl ődik és elhal, mint a fajok. Átveszi Darwin szemléletét,
s azt hangoztatja, hogy minden nyelvi jelenség magyarázó elve annak
kimutatása, hogy hogyan lett.
Riedl 1873-ban újra értékeli álláspontját, akkor is megfogalmazza nézetét,
amely alapját képezi "elméletének": "a mi a nyelvben megvan, az mind organicus..." (Van-elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának? Akadémiai Értekezések, 1973. 15.1.)
Schleicher elméletében a nyelv csak a gondolkodásnak a közvetlen kifejezése, az érzéseknek, az érzelemnek, az akaratnak, óhajnak közvetlen "kifejezése nem a nyelv által történik, hanem természethangok — visítás, nyögés, nevetés — és indulatszók által". 2° Ezek a szavak nem is szavak tulajdonképpen, s
nem is elemei a nyelvnek, a nyelven alul állnak. Az érzést és az akaratot a
nyelv segítségével úgy fejezhetjük ki, ha gondolat formájába öntjük. Ilyenkor
közvetve, a gondolat közvetítésével nyernek kifejezést.
A gondolkodást két elemre bontja, fogalmakra és képzetekre illetve vonatkozásokra. A nyelvnek a feladata tehát a képzeteknek és fogalmaknak, valamint ezek vonatkozásainak hangbeli képet adni, mert a nyelv a gondolkodási
folyamatot tükrözi vissza hang formájában.
Riedl a nyelvnek három momentumáról beszél, a hangról, az idomról és a
funkcióról. Az idom a gyökök összeolvasztásával keletkezik. Az idomokban
csak romlás, hanyatlás, fogyás figyelhet ő meg, és minél hosszabb ideig él a
nyelv, annál nagyobb a nyelvi idomok hanyatlása. Az idom Schleichernél
anyagi forma, és nem bels ő, szellemi alkotórész, mint Riedlnél.
Riedl és Hunfalvy nyelvfelfogása a különbségek ellenére több pontban
rokonságot mutat. Érdemes összehasonlítanunk a két nyelvfelfogást.
Mindketten a nyelvnek két oldaláról beszélnek. Riedl a küls ő, érzéki oldalról és a bels ő, szellemi oldalról. Ez a két oldal egységet alkot. Hunfalvy a nyelvanyagot és a nyelvidomot különbözteti meg a nyelvben. A nyelvanyag az artikulált hangokat jelenti, a hangidom által teszi alkalmassá az
értelem az artikulált hangokat a gondolatok kifejezésére. A nyelvidom
Hunfalvynál azt jelentheti, amit Riedl a nyelv harmadik mozzanataként
említ, vagyis a bels ő nyelvalak. 'Minden nyelvnek sajátos "belalakja" van,
írja Riedl, "mellyben különös néplogika mutatkozik". (Magyar hangtan,
4.1.) Hunfalvy viszont arról ír, hogy minden nyelvnek saját egyedi jelleme
az idomban van kifejezve.
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Mindkét nyelvfelfogásnak azonos forrásait feltételezhetjük. Ezek a
források egyrészt Humboldt illetve Steinthal, másrészt Schleicher tanításában
keresend ők.
Ponori Thewrewk Emil is a gondolkodással összekapcsolva határozza meg
a nyelvet, de hogy egészen pontosan definiálja, a keletkezés kérdéséig megy
vissza. Arisztotelész, Adelung, Herder, Humboldt tanításainak néhány gondolatát sorolja fel. Humboldnak a kawi nyelvr ől írott munkáját említi meg.
Tudja, hogy a nyelv Humboldt elméletében nem kész dolog, hanem tevékenység, "munkásság", ahogy ő írja, a szellem munkája, tudja továbbá, hogy
Humboldtnál a szó nem jele a fogalomnak, hanem módszer a fogalom készítésére, s hogy a nyelv világnézetet jelent. Az utóbbi tételt maga is . átveszi.
Steinthaltól a beszédre és gondolkodásra vonatkozó tételt idézi. De az említett nyelvészek megállapításait ismertetve nem foglal állást. Amikor azonban
Schleicherre utal, már saját véleményét is megtudjuk: "A nyelvet tehát
helyesen természeti produktumnak nézi..." - írja A nyelvészet mint természettudomány cím ű értekezésében (9.1.) Ebben a munkájában is és A nyelv
optikája címűben is Schleicher tanítását ismerteti és népszer űsíti. Mindkét
értekezést a Természettudományi Társulat ülésén olvasta fel.
A külföldi nyelvtudomány eredményeinek népszer űsítésében Hunfalvy
Pálnak is jelent ős szerepe volt. Max Müller felolvasásairól ő mondott el őször
véleményt a Nyelvtudományi Közlemények els ő évfolyamában 1862-ben, és ő
hívta fel az Akadémia figyelmét a felolvasásokra. Az intézményesített reagálás késett ugyan, mert csak 1872-ben alakult meg egy bizottság, amelynek az
volt a feladata, hogy lefordíttassa a külföldön megjelent legfontosabb munkákat. Müller felolvasásai 1874-ben és 1876-ban jelentek meg Simonyi Zsigmond fordításában az Akadémia jóváhagyásával. •
A magyar tudományos közvélemény lelkesedéssel fogadta Max Müller
tanait.
A pályája kezdetén álló Simonyi is egyetért a külföldi gondolatokat
népszerűsítő szerzővel. Megállapítását a felolvasásokkal kapcsolatban gyakran idézik: "itt-ott egyoldalú, de mindig és mindenhol szellemdús és érdekes
fejtegetések", amelyeknek "ajánlására alig van szükség". (A fordító el őszavából) Kovács Ferenc véleménye szerint a magyar tudományos közvélemény
egyetértett Müllerre1. 21 Ezt bizonyítja az a tény, hogy az Akadémia hagyta jóvá a munka kiadását.
Simonyinak csak korai nyelvfelfogása egyezik meg Müllerével. Tudományos pályájának kibontakozásával más véleményeket kezd hangoztatni a
nyelvvel kapcsolatos kérdésekr ől. A 80-as évek végén, 1889-ben jelent meg
nagy összefoglaló munkája, A magyar nyelv, melyben a nyelvnek már másmilyen sajátságait is hangsúlyozza. El őször is a nyelv fizikai jellegét emeli ki, s
ezzel a hagyományokhoz kapcsolódik. A nyelv meghatározása A magyar
nyelvben így hangzik: "a nyelvet emberi hangoknak különféle csoportjai alkotják, melyek közlend ő gondolataink vagy érzelmeink jelképéül szolgálnak."
(3.1.) Ha nyelvr ől van szó, írja, hallható jelekre szoktunk gondolni, s a jel
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fogalmának világosabbá tétele céljából felhozott példából látszik, hogy a jel
fogalmát helyesen értelmezi. Humboldt gondolatait is átveszi, s jegyzi meg a
nyelvvel kapcsolatban, hogy nem befejezett m ű, hanem eleven er ő és
működés. Utal a nyelv és gondolkodás kapcsolatára is, a gondolat hallható
megnyilvánulásának tartja a nyelvet, s kiemeli eszköz jellegét is: "A nyelvet
mint gondolataink kifejezésére szolgáló kész eszközt" szokták tekinteni.
(187.1.)
De nemcsak A magyar nyelvben található mégállapításai jelzik Müller gondolataitól való eltávolodását. 1894-ben a Nyelvtudományi Közleményekben
megjelenteti Karl Brugmann írását, amelynek címe Müller Miksa könyve a
nyelvtudományról. Brugmann Müller könyvének 15. kiadásáról írt, mely 189293-ban jelent meg Lipcsében. Simonyi a jegyzetben a következ őket írja:
"Helyesen tették, s helyesen tette az Akadémia is, mikor 1873-ban lefordítatta
Müller Miksa felolvasásait s ezzel élvezetes és vonzó nyelvtudományi munkát
adott a magyar közönség kezébe. Minthogy azonban ma ez a munka jóformán teljesen elavult, nálunk pedig sokan még mindig szentírásként olvasák:
nem lesz fölösleges Misteli figyelmeztetései után (Nyk XXIII.) ezt a bírálatot
is olvasnunk, melynek fényes nevű szerzője szívesen adta beleegyezését, hogy
ismertetését a Lit. Centarblatt után itt is közöljük." (NyK. XXIV, 83.1.)
Brugmann Müller könyvér ől azt írja, hogy kevéssel vitte el őre tárgyát, a
fontos kérdésekr ől való nézetei zavarosak, elfogadhatatlanok. A század végére elért vívmányokat Steinthalnak, Whitneynek, Paulnak és a nyelvfilozófia
más képvisel őinek köszönhetik. Ekkorra maga Müller is belátta tévedéseit, a
könyv elő szavában írja, hogy tud a munkájában lev ő tarthatatlan pontokról,
de nem vállalkozhatott arra, hogy új nyelvtudományt írjon.
Brugmann utal a fogyatékosságokra, s meggy őződése, hogy a m ű nem tárja
az olvasó elé az akkori nyelvtudomány képét, legfeljebb torzképét.
Megbízhatóbb tájékoztatást Whitney munkáiban találhatnak.
Viszont Brugmann is elismeri, hogy Müller fel tudta kelteni az érdekl ődést
a nyelvtudomány iránt.
Bár nem tárgyalja részletesen Müllernek a nyelvtudománnyal kapcsolatos
megállapításait, egy kérdést mégis megemlít, azt, hogy Müller határt von a
tudományok között: "A természettudományok, mint mondották Isten
műveivel, a történetiek pedig az emberével foglalkoznak." (Uo. 85.1) Másik
idézete a változással kapcsolatos: Müller elméletében a m űvészetnek,
tudománynak, filozófiának és vallásnak története van, a nyelvnek viszont,
mint minden más természeti terméknek csak tenyészete lehet. Brugmann
ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a nyelvnek a szellem m űködésétől való
elválasztása, mint ahogy Müller követeli, nem igazolható.
Egyetért Walt Whitneynek Müllerr ől írt kritikájával, szigorúnak tartja
ugyan, de nem igazságtalannak. 22
A 90-es évekt ől tehát a magyar nyelvészek is másként viszonyulnak a
mülleri tanokhoz. Jelent őségét azonban nem vitatják. 1900-ban az oxforditudós halálakor Goldziher Ignác a Nyelvtudományi Közleményekben foglal-
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kozik munkásságával, s véleménye az, hogy Müller a nyelvfilozófia egyoldalúsága ellen lépett fel, amikor a nelvészet helyét a természettudományok
között találja, és a természettudományi módszert jelöli ki a nyelv megfigyelésére. A régebbi iskola csak az emberi szellem hatását látta a nyelvben,
és sok hatalmat engedett az emberi szellem szabadságának. Az emberi szellem befolyását a természeti szemlélet visszautasította. "S mai nap már alig
tudunk számot adni azon lelkesít ő hatásról, melyet e nagy határozottsággal
formulázott tan nemcsak az általános nyelvtudományi szemláletre tett, hanem
gyakorlati irányban, az él ő nyelvvel való elbánásra is." 23
Általános nyelvtudományában Rubinyi Mózes a felolvasásokról azt írja,
hogy először alkották meg a kapcsolatot a nyelvtudomány kérdései és a közművéltség között. Müller "történeti adatait, eszméit, ötleteit ma is érdemes
elolvasni, mert szépen, könnyen és gondolatébreszt ően ír", olvashatjuk az
1907-ben megjelent összefoglaló munkájában 24
Simonyi véleményének kialakulását azonban nemcsak Max Müller határozta meg. Nem feledkezhetünk meg arról a hatásról sem, amely lipcsei tartózkodása idején alakította a kezd ő nyelvész pályáját. 1874-ben került a lipcsei egyetemre, ahol Curtiust és Leskient hallgatta. Tagja volt Curtius szemináriumának, a Grammatische Gesellschaft-nak, mely az új tanításokat dolgozta fel. Így került tehát kapcsolatba az újgrammatikus iskola tanításaival.
"Ilyen tudományos iskolázottság következtében Simonyi az új irány lelkes híve
lett, és minden alkalmat felhasznált annak ismertetásáre, népszer űsítésére.
Egyetemi előadásaiban ő foglalkozott els ő ízben a nyelvtudomány átfogó, elvi
kérdéseivel, szemináriumában lelkes tanítványai bevonásával, igényes vitákkal
igyekezett tisztázni, illet őleg tisztáztatni az akkor virágjában volt újgrammatikus iskola szemléletét, az iskola felvetette új elvek és módszerek minden
lényeges vonását."25
Imre Sándor a nyelvr ől egészen másként gondolkodik, mint kortársai.
Nem fogadja el a természettudományos nyelvészet szemléletét, nem hasonlítja a nyelvet él ő szervezethez: "az emberi nyelvet az él őfához helyesen nem
hasonlíthatni." — írja. (Idegen és hibás szólások bírálata, 2.1.)
Kitér arra is, hogy honnan ered ez a hasonlat: a nyelvtan úgy tekinti a nyelvet, hogy az szókincsével és törvényeivel megállapodott. A fejl ődésre ható
erőkre nem figyel. A törvények szigorúak, mint a természetéi a természettudós szerint. Ezeket megállapodottaknak, feltétleneknek szeretik tekinteni.
A kivételeket nem t űrik, s úgy tekintik őket, mint még nem ismert szabályokhoz tartozó adatokat. "Innen a nyelvfejlésnek az él ő fához hasonlítása, vagy
éppen a test szerveihez, melyeket senki nem változtathat, vagy különösebben
a vérkeringéshez, mely akaratunk alá nem esik. De könny ű belátni, hogy e
hasonlat nem találó — s ha jelent valamit, csak azt jelenti, hogy egyes emberek
vagy embereknek önkényesen nem lehetséges a nyelv rendszerét, szervezetét
változtatni." (Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve, 68.1.)
A nyelvet társadalmi intézménynek tartja s utalásokat találunk arra is, hogy
a nyelvi jelek önkényesek és konvencionálisak. Megjelent nyelvészeti munkái-
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ban a nyelvújítással foglalkozik, s ezekb ől a munkákból tudjuk meg, milyen
álláspontot képviselt. Az idegen és hibás szólások bírálatában azt írja, hogy
csak az a nyelvi alak egyezik meg a beszéd (nyelv) természetes rendeltetésével, mely a nyelvközösség hallgatólagos megegyezésével jön létre. Ha a
nyelvközösség érzi a nyelv sajátságait, fennakad a szokatlan, nem természetes
eredet ű szón, és megérzi azt is, ha a nyelv rendszerét megváltoztatják.
Imre Sándor az egyetlen, akinek nézeteit dönt ő módon az amerikai Walt
Whitney tanításai határozták meg. A nyelvtörténelmi tanulságokban meg is indokolja, miért hivatkozik Whitneyre. Azzal kapcsolatban, hogy a képz őkre
nézve tisztázottak-e a magyar nyelv törvényei, a jegyzetben a következ őket
írja: "Whitney azt állítja, hogy nem is lehetnek; mert a nyelv 'institutio', akarat
s megegyezés hatalma alatt áll s tanúlmánya nem természettani, hanem a historiai módszert követi, vagy inkább: tételei nem természettani, az az mathematikai, hanem historiai bizonyossággal birnak." Majd így folytatja: "Ez írót
azért idézem gyakran, mert a nyelv életér ől, élethez való viszonyaiban
fejlődésér ől s éppen újításról is, többet gondolkozik és beszél, mint tudtomra
bármelyik más."(85.1.)
Az amerikai nyelvész munkái viszonylag korán ismertté válnak az európai
nyelvészek körében is. Els ő könyve, A nyelv és a nyelv tudománya (Language
and the Study of Language), 1867-ben jelent meg és 1885-ig öt kiadást ért
meg. 1874-ben német és angol adaptációját is elkészítették, 1875-ben jelent
meg a második könyve az általános nyelvészet kérdéseir ől A nyelv élete és
fejlődése címmel (The Life and Growth of language) New Yorkban és Londonban, s még ugyanabban az évben Párizsban kiadták francia változatát.
1876—ban Leskien megkezdte a könyv német fordítását. Olaszra, svédre és
állítólag oroszra is lefordították.
Whitneynek több olyan jelent ős gondolata van, amely a 20. század nyelvtudományának alaptételei közé tartozik.
1867—ben mutatott rá, hogy a nyelv emberi intézmény, amelyet szabad emberi akció őriz meg, tart fenn és változtat, és hogy "a nyelv szigorúan véve
társadalmi intézmény". 26
A nyelv szociális aspektusáról azt írja, hogy olyan intézmény, amely az
ember szociális természetében gyökerezik, társadalmi szükségleteinek kielégítésére van kimunkálva, és bár az egyének az egyedüli megvalósítói a szavak
és szójelentések kialakításának és módosításának, mégis a közösség csinálja
és változtatja a nyelvet.
A másik jelent ős gondolata, hogy "a nyelv igaz természetét úgy kell nézni,
mint a gondolatok önkényes jeleinek a rendszerét".' 7 Ezt több helyen ismételten hangsúlyozza. Rámutat arra, hogy nincs természetes kapcsolat a szó és a
tárgy között, amit jelöl. Sok más szót ugyanolyan könnyen megtanulhattunk
volna és ugyanazzal a fogalommal kapcsolhattuk volna össze. A szavak konvencionális jellegét azzal magyarázza, hogy a beszél ők hozzák létre és nem inherensek azokban a dolgokban, amelyeket jelölnek. Annak, amit megtanulunk az alapja és a jóváhagyása annak a közösségnek az egyetért ő haszná-
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latában van, amelynek részei vagyunk. 1874—ben A természetes vagy konvencionális címmel megjelent egy tanulmánya, amelyben a fenti kérdéseket boncolgatja.
A nelvet mint egy nép nyelvét így definiálja: "gondolkodásra szolgáló artikulált jelek hatalmas tömege, amelyet egy bizonyos nagy közösség fogadott
el és használ, s amelyet (az angol esetében) angolul beszél ő népnek neve2
zünk... Ez összege e közösség valamennyi tagja külön nyelvének."
Imre Sándor tehát Whitneyt ől veszi át azokat a gondolatokat, hogy a nyelv
társadalmi intézmény, hogy a szavak önkényesek és - konvencionálisak, a nyelv
alakításában pedig mind az egyénnek, mind a közösségnek szerepe van. Csak
azok az alakok felelnek meg a nyelv természetes rendeltetésének, melyek a
nyelvközösség hallgatólagos megegyezésével jönnek létre. A szokatlan, nem
természetes eredet ű szavakon fennakad a nyelvközösség, ha érzi a nyelv
sajátságit.
A Nyelvtörténelmi tanuságokban is Whitneyre hívatkozva írja, hogy a nelv
társadalmi institució, s ebb ő l következik, hogy gyarapítható. A szó értékét a
megszokás adja, a megszokás kapcsolja a jelhez a jelölt dolgot, s egyik felidézi a másikat. Imre arról is értekezik, hogy a megegyezés is adhat értéket a
szónak. Egy szó helyett más szót is használhatunk, de ilyenkor az ért őket nem
a természet vagy a nép szelleme adja, hanem a megszokás.
Imre Sándornál nem, de Simonyinál találkozunk azzal a Whitney-féle gondolattal, hogy a szavak jelek a fogalomra. A szót Simonyi is így értelmezi. S
hogy ez a gondolat az amerikai nyelvészt ől származik, következik abból, hogy
A nyelv és a nyelv tudománya cím ű könyvét Simonyi ismerte, és ajánlotta a
kezdő nyelvészeknek.
Whitneynek a nyelvr ő l vallott felfogása lényegesen eltér az európai nyelvészek nézeteit ő l, s már a 70-es évek közepén bírálja azokat, akik elfogadták
Müller, Schleicher és Steinthal nézeteit a nyelv természetér ő l. A mai filozófia
vitás kérdései (Streitfragen der heutigen Sprachphilosophie) cím ű hosszabb
cikkében, melyről azt mondják, hogy az egyetlen, melyet németül írt, található szigorú bírálata. De tulajdonképpen egész élete folyamán vitázik Müllerrel.
Whitney csak közvetlenül Imre Sándorra hatott a 70-es években.
Később Simonyi is tanult t őle. Ebbő l következik, hogy a magyar
nyelvészek körében gondolatai hatás nélkül maradtak. Közvetve azonban
sokkal hangsúlyozottabb lesz a hatása. Az újgrammatikus iskola tanaival
együtt ugyanis Whitney nem egy gondolata mégis ismertté válik. Az
újgrammatikus iskola neves képvisel ője, Karl Brugmann egy 1894-ben megjelent írásában Whitney jelent őségér ől írva hangsúlyozza, hogy számára is,
és az újgrammatikusok számára is a 70-es és 80-es években, mikor
Schleić her és Müller téves nézetei ellen harcoltak, milyen jelent ősek voltak az amerikai nyelvész állításai a nyelv természetér ől, s ebből a cikkb ől
tudjuk, hogy mivel tartoznak Whitneynek, akit a mozgalom korai
szakaszában tekintélynek és vezet őnek tartottak.
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A változással kapcsolatos megállapításai is ismertté váltak: az egyéni változások nem járhatnak sikerrel, ha túlságosan eltérnek a fennálló használattól.
Csak azok a változások lesznek sikeresek és általánosan elfogadottak, melyek
mindenki ösztönének megfelelnek.
Koerner utal arra, hogy Brugmannak az az állítása, hogy Whitneynek ezek
az elképzelései lerakták a nelvtörténeti alapelveket, világosan elárulja az
újgrammatikusok el őszeretetét a nyelv történeti elemzése iránt. 29
Whitneyt útmutatónak tekintették, megbízhatósága kétségen felül állt, s
intéseit Brugmannék haszonnal követték. S annak ellenére, hogy kitartóan harcoltak a természettudományos szemlélet ellen, ha nem is ismerik
el, az újgrammatikusok Schleichert ől vették át • azt a tanításukat képez ő
alapgondolatot, hogy a jelenséget nem ismerjük, ha nem tudjuk, hogyan
alakult ki.
1883-ban Spitkó Lajos ír egy ismertet őt az újgrammatikusokról, s ebben
megemlíti Whitneyt is, s úgy véli, neki és Steinthalnak köszönhet ő, hogy
Schleicher Mülleren kívül nem talált jelentékeny követ őkre. Megjegyzi azt is,
hogy Whitney az analógiával foglalkozva nem keresi mélyebb pszichikai alapjait, mert a nyelvet emberi intézménynek tartja de zárójelben azt is hozzáteszi, hogy úgy látszik, ezt még nem fogadták el. 3b
nelv _sajátságainak ismertetésekor utalások történnek alkotórészeire is.
A múlt század második felének nyelvállapotát bemutató szótárak, Ballagi
Mór A magyar nyelv teljes szótára, valamint Czuczor Gergely és Fogarasi
János nagyszótára, A magyar nyelv szótára értelmezéseikkel is err ől tanúskodnak, hogy a nyelv és beszéd jelentésének meghatározásakor alkotórészeikre
helyezik a hangsúlyt.
Ballagi szótárának meghatározása szerint a beszéd az illet ő nyelv szabályai
szerint összeszerkesztett, s a gondolat kifejezésére használt szavak és mondatok összege, a nyelv pedig "azon szók, mondatok együttvéve, melyeken valamely ember illet őleg nép gondolatait kifejezni szokta".
A magyar nyelv szótárának meghatározásai lényegében nem különböznek
Ballagi meghatározásaitól. A beszéd a szavak és mondatok összege, melyekkel gondolatainkat kifejezzük. A nyelvet ez a szótár emberi képességként
határozza meg, mellyel az érzelmeket és gondolatokat "bizonyos szerkezet ű
hangok, illet őleg szók segédeszközével kifejezzük, s azokat mások értésére
adjuk".
A nyelv Riedl Szende meghatározása szerint is mondatokból áll, a szavak
pedig a mondat alkotórészei. Szvorényi József is a szavak és mondatok együttesének mondja a nyelvet: "Mindazon szókat és szólásokat (mondatokat), melyekkel valamely nemzet fogalmai- s gondolatainak kifejezésére él vagy valamikor élt, egyött véve nyelvnek mondjuk." (Magyar Nyelvtan, 5.1., eredeti
kiemelés)
Természetesen felmerült az a kérdés is, hogy a szót vagy a mondatot kell a
vizsgálódás középpontjába állítani. A történeti összehasonlító nyelvészet a
szó vizsgálatát tartotta fontosnak, az alaktan és a hangtan alkotta a nyelvtant.
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Ennek ellenére a magyarok közül sokan a mondat szerepét hangsúlyozzák, és
a mondattant tartják fontósnak.
Brassai Sámuel a mondatot tekinti a nyelv központi kategóriájának, és a
nyelv szintaktikai vonásait kutatja több évtizeden keresztül, azokat a
vonásokat, "melyek a különféle nyelveket jellemezvén; egyszersmind e nemzetek észjárásába, és jellemök egyik belkamrájába, tehát némileg egymásközti
viszonyaira is, legalább oly mélre engedik lélektani pillanatokat vetni..." (A
magyar mondat, 398.1.) Véleménye szerint nem az etimológiai (vagyis alaktani), hanem a szintaktikai sajátság adja meg egy nyelv igazi jellemét. Eddig
az etimologizálást, "a gyökök és ragok gyermeki játékát" tekintették igazi
nyelvészetnek, írja a Tapogatózások a magyar nyelv körül cím ű cikkében.
A nyelvbeli "egyén" szerinte a modat. Az egyén "egy határozott alakú
egész; mely maga nem szükségképi része semminek, de a melynek részei reá
nézve szükségképiek, és csak érte léteznek". (Uo. 302.1.) A mondat részei a
szavak s minden szó külön-külön "szükségképi része" a mondatnak, és "csak
érette létezik". A szó, ha nincs mondattá f űzve, hiányérzetet kelt, a mondat elhangzásakor azonban, mint írja, nincs jogúnk többet várni. De ugyanebb ől
arra is következtet, hogy "a mondatokból felépülhet egy fels őbb nemű egyén",
de ezt nem tartja szükségszer űnek, nélkülözhetetlennek, s hozzáteszi azt is,
azzal, hogy magasabb egységgé szervez ődik, nem veszíti el "saját egyéniségét".
Munkájával a szintaktikai nyelvhasonlításnak rajzolta meg alapvonalait. Úgy
véli, hogy a szintaktikai jellemvonások gyakran egészen másféle rokonságokat
mutatnak ki a nyelvek között, mint a gyökök er őltetett hasonlóságai. Más
rokonságot tüntet fel a nyelvek között a szintaxis, mint az alaktan, "a syntaxis
a szellemi rokonság eszméjét kelti". (Uo. 399.1.) Ezt írja például: "A chinai s
a mai angol nyelv, a sémiek és az új francia nyelv, szanszkrit, római és orosz
nyelvek syntaktikai alkata közt oly érintkezési vonalak léteznek, amelyek ama
3 csóport szellemi és társadalmi vonásai közt nem mindegyik csoportot
külön—külön véve megfelel ő hasonlóságot nem csak gyanítottnak, hanem
mélyebb vizsálatra, létezésér ől valóban meg is győznek." (Uo. 399.1.)
Véleménye az, hogy a szintaxisra kell építeni az alaktant. Ezzel a
véleményével azonban kortársai közül néhányan nem értenek egyet, mert
ebben a korban az alaktani vizsgálatok állottak a középpontban. Brassai idézi
is Hunfalvy Pált, aki szerint az etimológiát (vagyis az alaktant) semmiképp
sem lehet a szintaxisból "kihozni", vagyis a szintaxis fel ől megközelíteni. Nem
érhette tehát meglepetés Brassait, amikor Hunfalvy A magyar mondatról írt
bírálatában néhány megállapításával "egyén" a mondat; nem az, mondja, mert
részei reá nézve szükségesek."A nyelvbeli egyén az egyes szó, akár nomen
akár verbum..." (NyK. 1.171.1. eredeti kiemelés) Elfogadja viszont azt, hogy a
nyelv sajátsága a mondatban van, de csak amennyiben a sajátság jellemet
jelent. Ha származás vagy rokonság, akkor a fentiekkel nem ért egyet.
A magyar, finn és török nyelvek leírásában is tükröz ődik, hogy a szót tartja
fontosnak. A legtermészetesebb sorrend Hunfalvy szerint el őször a szóké3p,
zésről, azután a ragozásról s végül a szóf űzésről, vagyis a mondattanról írni.

.
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Többen képviselnek olyan véleményt, hogy a szavaknak csak a mondatban
van igazi jelent őségük. Riedl Szende is így gondolja, s felhívja a figyelmet
arra, hogy a mondat nem a szavak küls ő összefüggésével alakul. Ballagi Mór
is úgy látja, hogy a szó valódi értéke más szavakkal való kapcsolatban
jelentkezik. A szói szemben a mondattal, nem fejezi ki tökéletesen a gondolatot, érzelmet 3"
A szavak természetét vizsgálva a fogalommal való kapcsolata kerül el őtérbe.
Simonyi a Jelentéstani szempontok cím ű munkájában foglalkozik többek
között azzal, hogy milyen részei voltak a régi nyelvtanoknak. Ezek hangtanból
és etimológiából, azaz alaktanból álltak, a mondattant csak lassan és hiányosan vonták be a tárgyalás körébe, s akkor is a beszédrészek használatával zavarták össze. A történeti összehasonlító nyelvtudomány nyelvtanai is a hangtant és az alaktant tárgyalták, úgyhogy Simonyi igazat ad Gabelentznek, aki
azt állapította meg, hogy sok indogermán nyelvtan ott végz ődik, ahol a mondattannak kezd ődnie kellene. A mondattanra nézve voltak mégis kivételek,
jegyzi meg Simonyi, a jelentéstannal azonban igen mostohán bántak az iskolai
és tudományos nyelvtanok.
Bár a nyelvtanírásban a mondattant tekintik problematikusnak, a múlt század második felében a mondattani rész nem marad ki a magyar nyelvtanokból, vagy ha nem is készült el, e fejezet megírását is tervbe vették.
Riedl ugyan a hangtant tekintette a nyelvtan legfontosabb részének, de ez
nem jelenti azt, hogy a nyelv más szintjeit figyelmen kívül hagyta. A
Nyelvtudományi Közlemények els ő évfolyamából tudjuk, hogy tervbe vette a
frazeiölógiai és mondattani rész kidolgozását is. A magyar nyelvrendszer alapvonalainak azonban csak egy része, a Magyar hangtan készült el. Német
nyelvű magyar nyelvtana, a Lietfaden für den Unterricht in der magyarischen
Sprache (Bécs, 1858) (Vezérfonal a magyar nyelv tanításához) hangtant,
szóképzést és szintaxist tartalmaz.
Szvorényi is a nyelv fontos elemének tekintette a mondatot, s nyelvtanában
a nyelvi tények bemutatását mondattani alapokra helyezte. Teljes mondattant
dolgozott ki, és nemcsak a szerkezetre, hanem a jelentésre is tekintettel volt.
A nyelvtani anyaghoz egyébként sok jelentéstani megjegyzést kapcsolt, ezekből azonban jóformán semmit sem vettek át. 33 A Magyar nyelvtan szerkezete
is arról tanúskodik, hogy a mondat volt a központi kategóriája. A bevezetést
követő első szakasz a mondat kérdéseivel foglalkozik, majd ezt követi az alaktan (a ragozás és a szóalkotás). A harmadik rész a szavak mondatbeli viszonyait tartalmazza, a negyedik pedig a mondatok viszonyát a beszédben.
Bakos József írja Szvorényiról, hogy olyan mondattani ismeretekre fektette
a súlyt, amelyek más nyelvtanokban szerény mértékben szerepeltek.
"Szvorényi nyelvtanaiban a szórendr ől, annak a kommunikációban betöltött
igen nagy szerepér ől nagyon korszer űnek tűnő nézeteket olvashatunk. 34
Simonyi Zsigmond — Tompa József szerint — a külföldi szokáshoz igazodva
veszi be a tudományos nyelvtanba a teljes mondattant, s nyelvtani rend-
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szerében elég következetesen a mondatot vette az elrendezés és értelmezés
alapjául 35 Simonyi elve az volt, hogy az oktatásnak a. mondatból kell kiindulnia, mert a nyelvben mint egység a mondat jelentkezik. Iskolai nyelvtanaiban
ő is a mondatból indul ki. 3 Teljesen új utakon járva mondattani alapon foglalkozott az egyes mondatrészekkel és beszédrészekkel írja róla Prohászka
János 37 A Tüzetes Magyar Nyelvtan mondattani és jelentéstani része nem
készült el, részlettanulmányokat azonban jelentetett meg Simonyi a mondattan területér ől.38
A gyökelméletnek még mindig akadnak hívei. Ponori a nyelv protoplazmájának nevezi a gyököt, mely a szónak az alapját határozza meg. Brassai szerint, amikor a szólás igénye jelentkezik, mindig gyök keletkezik. A
gyökelméletnek Szvorényi is híve, s ez nyelvtanában is tükröz ődik. Vizsgálja
például az ar, er, ir, or, ör, ur, ür gyökalapokat, melyek különböz ő szócsaládok alaphangjai. A mozgást, s legtöbbször a körben mozgást fejezik ki, példái
a kör, görbe, ered, eredj, ereszt, iramodik stb. Az egy családba tartozó gyö=
kök változása szerint a "családszók" jelentése is egymásba megy át, az "ered,
jár, iramodik stb. határozatlan irányú mozgást; ireg, sürög, szorgoskodik,
ürge, fürge, fürgencz, urgoncz, verg ődik, verdik, fördik (vizben vagy porban a
veréb) fetreng stb. élénk ideoda mozgást" fejez ki (Magyar nyelvtan, 239—
240.1.). Szvorényi megkülönböztettte a gyökszót és a gyökalakot, az el őbbi
önálló, az utóbbi nem állhat önállóan.
A gyökök kérdésével Max Müller is foglalkozik az újabb felolvasásokban.
A gyököt nem lehet tovább elemezni, sem eredetibb alakra visszavezetni.
Logikai értelemben absztrakciónak tartja, a valóságban ugyanis sohasem hallunk gyököt. A szó visszavezetését a gyökérre az összehasonlító nyelvészet legnagyobb diadalának tartja, mert ez vet gátat a "vad etimologizálásnak", mely
úgy bánt el a szavakkal, mintha'nem volna történetük, múltjuk, eredetük. Ha
a szavakat visszavezetik a gyökökre, akkor hangtani törvényeknek kell engedelmeskedni.
Müller arról is beszél, hogy vannak olyan nyelvek, amelyekben megmaradtak az ősi csírák, s az ilyen nyelvekben nincs különbség a gyökér és szó között.
Több forrásban találunk utalást arra, hogy a nyelv rendszer. A rendszer
kifejezés nem volt idegen a múlt század magyar nyelvészeit ől. Különböző: szövegkörnyezetben fordult el ő legtöbbször anélkül, hogy meghatározását adták'
volna.
Kivétel csak Riedl Szende és Hunfalvy Pál.
Riedl a Magyar hangtanban részletesen szól arról, hogy mit jelent a rendszer a nyelv esetében Gondolatait érdemes teljes egészében idéznünk, márcsak azért is, mert ilyen meghatározás nem sok akad a múlt századi nyelvészeti irodalomban."... a nyelv magában véve nem valami önálló független
szervezet, mégis annak minden egyes részei egymáshoz illenek, s ezen
összhangzásban bevégzett tökéletes rendszert képeznek; miért is a nyelv jellemét nem kereshetjük annak csak egyik oldalán, vagy egyes részeiben, mert
a nyelv minden legcsekélyebb eleme is az egésznek jellemz ő .alakja által van
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bizonyos módon meghatározva; de másrészt ezen egyes elemeket nem
elkülönözve, hanem csak egymássali összefüggésökben, mint az egésznek
egymásba vágó tagjait, kell tekintenünk." (Magyar hangtan, 47.1.) Fontos, és
ma is helytálló megállapítások ezek.
A . nyelv
Hunfalvy sajátos organizmusként értelmezi a nyelvet.
rendszerszer űen szervez ődő egész, melynek részei kölcsönösen függnek
egymástól. Az Akadémiai Értesít őben írja 1852—ben: az organizmus (nála
létegzet) "a' szellemi világban azon szervezet, melly él őkből, azaz önálló
egészekb ől áll, mellyek azonban egymástól függenek, egymást viszonyítják, 's
együtt teszik a fentebbi egészet. Önállás és függés, hatás és szenvedés [ok és
okozat], szóval közvetítés azon törvény, melly a' létegzet' tényez őit
összetartja. Azt meg senki által tagadhatónak itéljük, hogy a' nyelvek nem
volnának létegzetek... A' nyelv hát, mint létegzet, bizonyosan ollyan részekb ől
áll, mellyek maguk is egészek, 's különböz ő viszonyulásaik által teszik a'
föntebbi egészet' a' nyelvet." (199.1.)
Imre Sándor a nyelv rendszerét mint egyedi sajátságot említi az Idegen
szavak és szólások bírálatában. Eszerint a ragok, a végz ődések, a szóviszonyítás, a szórend sajátságai alkotják a nyelv rendszerét (és szellemét). Imre
• megemlíti azt is, hogy e tulajdonságok megváltozását megérzi az ép
nyelvérzék.
Nem könnyű kideríteni, honnan, mely forrásból került a magyarokhoz a
nyelv rendszerszer űségének gondolata. Bopp nagyhatású munkájának megjelenését ől, 1816—tól a - rendszer kifejezés használatos a nelvészetben. S őt
korábban sem tagadta senki, hogy a nyelv valamilyen módon strukturált. Mint
az elemzés szempontja, principiuma a 19. század elején jelenik meg a nyelvészeti irodalomban. A természettudományok hatásának az összehasonlító
anatómiának és biológiának köszönve az orgánizmus kifejezést széleskör űen
alkalmazták a nyelvtudományban.
"A nyelvnek mint organizmusnak a szemlélete a nyelvnek mint olyan rendszernek a koncepciójához vezetett, amelynek elemei (organikusan) összefüggnek" — írja Koerner. 39 Pottnak az Etymologische Forschungen (Etimológiai kutatások) cím ű munkájában, melyet a magyarok jól ismertek, szintén
jelentkezik a rendszer terminus. A nyelv természetesen egy jelölési rendszer —
írja, s nem elképzelhetetlen, hogy .a nyelvtudomány megalapítóitól tanulták
meg nyelvtudósaink. A rendszer korai el őfordulása erre enged következtetni.
Van azonban egy másik forrás is, Schleicher elmélete. Koerner úgy véli,
hogy a rendszer a 19. század második felében vált általánosan elfogadott fogalommá a természettudományos nyelvészet térhódításával. Elfogadottá válik a
magyaroknál is, de, nem építenek rá, megelégednek azzal, hogy kijelentsék, a
nyelv kölcsönösen összefüggő jelek rendszere, e viszonyok természetét nem is
kísérelték meg tisztázni. Ez azonban részünkr ől nem jelent elmarasztalást,
-hisz nég kés őbb Gabelentz ' sem, Brugmann sem vitte tovább a rendszerszerű ség gondolatát.
De Humboldt fel ől is érkezhetett a rendszerszer űség gondolata, hiszen ő
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is hangsúlyozta a nyelvi jel rendszertani jellegét. A nyelv minden egyes eleme
csak a másik, és valamennyi csak egyetlen, az egészet átható er ő (értsd: a
nyelv formája) által létezik" 4 0 A nyelvben semmi sem áll magában,
elszigetelve, elemei egyenként egy egész részeinek vallják magukat — állapítja
meg Humboldt.
Végezetül azt is megjegyezhetjük, hogy Whitney is sokat hívatkozik a nyelv
rendszer-jellegére.
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2. A NYELVI TÉNYEK
Az 50-es évek spekulatív nyelvmagyarázó korszaka után haladást jelentett
a nyelv tényein alapuló elemz ő vizsgálat. A 60-as évek nyelvészete hozza az
újdonságot, s a következ ő évtizedt ől a nyelvészet módszerével kapcsolatban
szinte mindenki hangsúlyozza a nyelvi tények figyelembe vételének
szükségességét. A tudománytalan magyarázatokat tehát fokozatosan felváltja
a nyelvi adatokból kiinduló alapos vizsgálat, úgyhogy A helyes magyarság
elvei című 1873-ban megjelent munkájában Ponori Thewrewk Emil már azt
írhatja, hogy az akkori nyelvészet már nem bölcselkedik, hanem "tökéletesen
empirikusnak tartja magát." (67.1.)
A tudományt a kor nyelvészei szerint az teszi tudománnyá — s ez is a
természettudományos szemlélet pozitívnak tekinthet ő hatása —, hogy a
tényeken alapuló ítéletekre épít és nem a megérzésre.
A nyelvtény kifejezést Loványi Gyula szerint Hunfalvy Pál használta először 1856-ban. 1 Hunfalvynak nemcsak elméleti, hanem szerkeszt ői munkásságán is végighúzódik a nyelvi valóság tisztelete. Folyóiratát, a Magyar Nyelvészetet azoknak ajánlja, akik inkább szeretik a valóságot, mint a. megszokott
előítéletet? Az el ő ítéletek gátolják a tudományosságot, s a nyelvtudománynak
el kell utasítania minden olyan szabályt vagy vezérelvet, amely nem a
vizsgálat tárgyából következik. A Magyar Nyelvészet harmadik évfolyamában
ezt írja: "Annyiban Hegelféle vagyok... hogy én a nyelvtények tudományos felfogását keresem." (112-113.1.)
Az 1860-ban megjelent magyar mondatról szóló értekezésében Brassai oldalakon át foglalkozik a tények kérdésével, mert "a nyelv egymás mellett és
egymás után létez ő megállapított tények sora és halmaza, oly tényeké,
melyeket egyéniségökben és kapcsolatukban, m űködésökben és irányukban
felfoghatni, vizsgálhatni, érzékelhetni, hasonlíthatni és különböztethetni" (A
magyar mondat, 285.1.), s a tényekb ől kiindulva kell a szabályt megalkotni.
Értekezésében a magyar mondat "tényei rendszerezését és általános, mindig
érvényes szabályokra való vitelét" vizsgálja. (Uo. 284.1.) A tények tiszteletben
tartása volt jellemző munkáinak nagy részére, bár olyan megjegyzés is elhangzott vele kapcsolatban, hogy gyakran jutott deduktív következtetésekre
is. Szarvas Gábor is felrója neki, hogy nem veszi figyelembe a nyelvi tényeket,
hanem előre felállítja tételeit, s azután keres érveket, hogy állítását bizonyítsa.
A tényeken alapuló vizsgálat híve volt Riedl Szende is, mert a nyelvet :csak
a tényeket tisztelve ismerhetjük meg. Az ikes ragozás kérdéseinek vizsgálata
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a ténytiszteletról tanúskodik. Kovács Ferenc állapítja meg Riedlnek az ikes
ragozásról írott munkájáról, hogy ezzel példázza "a nyelvi tények tiszteletben
tartásán alapuló okfejtést, az elméleti általánosítás gyakorlati kiindulópontját
és a gyakorlatra való visszahatását, az emberi megismerési folyamat jellemz ő
vonásainak árnyalt rajzát, egyszóval mindazt, amit ma is a tudományos munka
sarkalatos ismérveinek tartunk" . 3
A módszert, amelyet Riedl követ, Schleicher is fontosnak tartja, a Darwin
és a nyelvtudomány című írásában hangsúlyozza, hogy a tudományra nézve
egyedül a biztos és szigorúan tárgyilagos megfigyelés által megállapított tény
és az ezen épül ő helyes következtetés bír érvénnyel. Riedl kétségtelenül t őle
tanulta a ténytiszteletet. Brassai azonban már elóbb is hangsúlyozza, menynyire szükséges a tények figyelembe vétele. Az ő esetében a természettudományokkal- való foglalkozás vezetett ilyen megállapításokhoz.
Szarvas Gábor A magyar igeid őkben szintén a nyelvi tények vizsgálatát
tűzi ki célul. A régi magyar nyelv mellett korának igeid őhasználatát is adatok
alapján vizsgálja. Feldolgozása mintaszer ű, ezért érdemes a munkával részletesen is foglalkoznunk.
A magyar igeid ők meghatározásában kiindulópontja maga a nyelv. Semmiféle előre meghatározott és felállított szabályt nem er őszakol rá a nyelvre. A
történeti alapból indul ki, és a kérdés megoldásában az elméletet háttérbe
szorítja.
Az igeidők történetének tényez őire az egyes alakoknál egyenként
számol be. Mindegyik tényez őnek szigorúan megszabott hatásköre volt. A
nyelv gazdaságosságára hivatkozva kifejti, hogy a nyelv szükségtelent soha
nem alkot, tehát minden id őnek külön hatásköre van, s ez a hatáskör felfedezhet ő.
Az igeidők használatát a korabeli irodalmi nyelvben vizsgálja el őször, Eötvös József, Jókai Mór, Vörösmarty Mihály, Arany János és Pet őfi Sándor műveiben olyan költ ők és írók alkotásait elemzi, akiknek nemcsak ép és egészséges a nyelvérzékük, írja, hanem "teljesen urai is a nyelvnek s gondolataik
alakításában teljes öntudatossággal járnak el; akikr ől tehát bízvást elmondhatjuk, hogy, más jeleseket itt nem említve, ők méltó képviselői a mai magyar irodalomnak, akikre mint tekintélyekre bátran hivatkozhatunk". A két általánosan használt múlt id őt, az íra és írt alakokat vizsgálja, és a példák alapján
megállapítja, hogy koránák irodalmi nyelvében teljes a z űrzavar a két igeid ő
használatában.
Mindkét igealakot a fő- és mellékmondatban külön-külön vizsgálja, majd
precízen, statisztikai módszerrel mutatja be el őfordulásuk arányát. Az adatok
alapján azután megállapítja, hogy korának irodalma minden szabály, minden
öntudat nélkül hsználja az igeid őket, e téren összevissza barangolnak, s aki
nyomdokain akarna haladni, soha nem jutna ki a tömkelegb ől.
Ezért nem érti a jutalomhirdetés megfogalmazását; arra szólítanak fel
ugyanis, hogy határozzák meg a magyar nyelvben használatos igeid őket "tekintettel a legújabb kor iránytani fejleményeire". Korának irodalmi nyelve
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szerinte ugyanis nem vall semmit, nem tanúskodik semmir ől, vagyis pontosabban csak a káoszt és a visszásságot tükrözi.
Az irodalmi nyelv után a népnyelvben keresi a választ, de a népnyelvi
adatokból is, melyeket saját tapasztalataival egészít ki, arra következtet, hogy
a nép egy múlt idő t használt, a mássalhangzós alakot. A korabeli nyelvhasználatban tehát csak ingadozásokat talál, s mivel az él ő nyelv nem segíti
ki, a régi nyelvemlékekben, vagyis a történeti nyelvben keresi a megoldást ; a
tudatos vagy tudatlan egyez őséget, mely alapján tovább kutathat.
Tájékozódásként bibliafordításaink két fejezetét vizsgálja, az egyiket
négy fordításban (Bécsi Kódex, Heltai Gáspár, Károli Gáspár és Káldi
György), a másikat hat fordításban (Müncheni Kódex, Jordánszky—kódex,
Pesti Gábor, Sylvester János, Félegyházi Tamás és K. Csipkés György).
Ezek alapján jut el addig a megállapításig, hogy az ingadozás és szabálytalanság az igeid ők használatában az újabb kor szüleménye. A régi
íróknál ugyanis megtalálta az egyezést. Mindig párhuzamos helyeket
vizsgált, s ha a mondat és a szó alakja változott is, az igeid őalak ugyanaz
maradt, eltérés csak elvétve fordult el ő. Mindezzel azt bizonyítja, hogy a
régi írók nyelvérzéke er ő s lábon állott. A történeti nyelvben tehát megtalálta az alapot, melyre építhetett.
Három kérdésre kívánt választ kapni, éspedig arra, hogy milyen id őfogalom rejlik az egyes igealakokban, rendelkeznek—e ezek történeti múlttal,
jogosultak-e az újabb irodalomban divatos igealakok és melyek azok a szabályok, melyeket a régi nyelv szab meg az igeid ők használatára nézve.
Az íra alak tárgyalásával kezdi a fejtegetéseket. Hogy milyen id őfogalmat
jelöl ez az igealak, másokat is foglalkoztatott. Hunfalvy Pál és Fogarasi János
is vitáztak err ől a kérdésről. Vitájuk tulajdonképpen akkor kezd ődött, mikor
Hunfalvy vitába száll az igealak olyan meghatározásával, melynek nincs történeti alapja. A vita akörül forgott, hogy az íra alak történeti múlt-e, mint ahogyan Hunfalvy állítja, vagy imperfektum, ahogy Fogarasi gondolja, s az írt
alak perfektum vagy aoristus. A küzdelem végül is döntetlen maradt, az Akadémia is eldöntetlennek tekintette a kérdést.A pályázatot, melyre Szarvas A
magyar igeidőkkel jelentkezett, azért hirdette az Akadémia, hogy a kérdést
megoldják. •
Szarvas hosszas fejtegetés után Hunfalvy álláspontját fogadta el. A
bevezetásben kifejtett elvei alapján magából a nyelvb ől fejti meg a kérdést.
Mindig párhuzamos helyeket hasonlít össze, a munkák különböz ő részeiből
idéz, s az idézett helyeket egybeveti a rokon és . egyéb nyelvek megfelel ő
kifejezéseivel.
A régi nyelv álapján Szarvas arra következtet, hogy az íra alakkal
azokat a cselekvéseket jelölik, melyek az elbeszélés f ő mozzanatai, az írt
alakkal pedig akkor éltek, mikor megszakadt az elbeszélés fonala, s
beszéd következett.
A bibliafordítók eljárásait különböz ő kódexekből vett 23 hosszabb elbeszéléssel igazolja:
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Vitás kérdésr ől lévén szó, tisztában volt azzal, hogy milyen ellenvetések
merülhetnek fel ellene, ezért például megindokolja, hogy a közölt idézetek
elegendőek ahhoz, hogy velük jellemezze a fordítók eljárásait.
Komoly ellenvetés lehet az is, hogy a régi irodalomban vannak hibák az
igeidők használatában, mert akkor az azt jelentené, hogy a régi írók következetlenek voltak. S ha ez bebizonyosodna, nem lehetnének irányadók a kérdés
eldöntésében. Ezzel a problémával részletesen foglalkozik, de kimutatja„
hogy aránytalanság csak három fordítónál t űnik fel. Mivel a bibliaszövegek
fordítások, felmerülhet a kérdés, hogy vajon a fordító az idegen példákat
utánozza-e. Ha ugyanis kimutatható, hogy utánzásról van szó, a szöveg nem
tanúsíthat semmit. Szarvas bebizonyítja, hogy a fordítók a két igealak alkalmazásában az idegen példákat nem utánozták, de még ha akarták volna, sem
utánozhatták volna.
Említsünk meg bizonyításai közül néhányat. A Mün ćheni Kódex minden
sora arról tanúskodik, hogy szolgai fordítás, a benne hemzseg ő idegenszerűségek a latin nyelv sajátságaira vezethet ők vissza. A latin múlt idej ű alakot a magyar fordító egyszer a magánhangzós, máskor a mássalhangzós alakkal fordítja, tehát a latint nem utánozta, nem is utánozhatta. Néhány fordításnak a héber vólt az alapja, például Heltai, Károli és Sylvester fordításának, a
héber viszont az igealakok tekintetében egyike a legszegényebb nyelveknek.
A fordítók a hébernek egy múlt idej ű alakját négy különböz ő alakkal fejezték
ki, tehát a hébert sem követték.
S ha nem az el őttük álló példát követték, akkor Szarvas Gábor szerint, a
nyelvérzéket követve haladtak és . küzdötték le az idegen befolyást vagy
küzdöttek vele, volt aki biztosabban, volt _aki tétovázva, ingadozva. Ebb ől
újabb kérdés következett, az ugyanis, hogy az igeid ők kérdésében a
bibliafordítók közül kiket tarthatunk tekintélyeknek. Szarvas válasza az, hogy
tekintély az lehet, aki a régi irodalom legkifogástalanabb képvisel ője.
Ilyen szempontból három csoportba sorolja a fordítókat. Els ő rangú
tekintélynek azt .a fordítót tekinti, akinek kalauza a nyelvérzék, aki a téves
útra csábító kalauzolás ellenére is helyes irányba haladt, vagy aki követhetett
volna valakit, mégis eltér t őle, mégpedig azokon a helyeken, ahol az eltért a
nyelvszellem kijelölte iránytól. Sylvestert például utolsó tekintélynek
nyilvánítja, s' felteszi a kérdést, hogy utánzó volt-e vagy sem, s ha igen, akkor
kit utánzott, el ődeinek egyikét, vagy azt a nyelvet, amelyb ől fordított. Az
Újszövetség fordítójának három el őde volt, a Müncheni Kódex, a Jordánszkykódex és Pesti Gábor, de Sylvester fordítása eltér ezekt ől, Szarvas az utánzás
legkisebb nyomára sem akadt. Máté evangéliumát Sylvester saját bevallása
szerint a héberb ől, az Újszövetség többi részét görögb ől fordította. A görögöt
utánozhatta volna, de nem tette. A nála, tapasztalható sajátos jelenség Szarvas
szerint a nyelvérzék hatásának elfogadásából magyarázható meg.
Három évszázad tanúvallomása alapján és közel száz író szövegének
elemzésével a bibliafordításokban felfedezett tényeket . a • régi írók nagy
részénél Szarvas megtalálta. Összesen 11 igealakot sorolt fel, mélyek - közül
,
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nem mind volt már általánosan használt korának nyelvében, de szerinte
azokról is tudomást kell venni, amelyek már nem használatosak, mert
létezésüket a történeti múlt igazolja. Hét alaknak nemcsak törvényes létezési
jogát, hanem valódi értékét, mivoltát is kimutatta, négy alakkal kapcsolatban
pedig megállapította, hogy alkalmazható mint a másik hét egyik-másik egyenértékű alakja; Pályamunkájában Szarvas hat alakra vonatkozóan felkutatja a
régi nyelv minden hozzáférhet ő adatát, s fejtegetésével a nyelvtörténeti kutatás mintáját teremtette meg. A feldolgózás módszere ma is példaként állhat.
Rubinyi Mózes 1952-ben ezt írja A magyar igeid őkről: "Ha azt mondjuk,
höó
igeidők problematikájának továbbfejlesztése, céljából mindenkinek
az
Szarvas művéből kell ma kiindulnia, akkor az immár több mint nyolcvanéves
mű nagy értékére utalunk." 4
Szarvas végs ő következtetés helyett Toldy Ferencet idézi, aki Révai
Miklósról a következ őket írja: "a nyelv alkotmánya és törvényei nem egy
kor(nak) ingadozó szokásaiból, hanem a nyelv fejl ődéséből az időben, tehát
ennek .történetéb ől vonhatók el csak, melynek kútf ői a minden korokbeli
emlékek támogatva a t őrokon nyelvek hasonló vizsgálata által." (278.1.eredeti
kiemelés) Az idézetben továbbá az áll, hogy a nelvtudomány feladata nem a
megromlott formák válogatás nélküli elfogadása és szentesítése, hanem
azoknak az élő törvényéknek a kifürkészése, mely szerint "a nyelv elemeit
képezte, összerakta, változtatta, s e törvények helyreállításával a nyelv
épségének, tisztaságának is visszaállítása". (287.1. eredeti kiemelés) Szarvas
Gábornak e felfogásával nem érthetünk egyet, Szarvas ebben a kérdésben
tévedett. A régi nyelvben megtalált . gazdag igeid őrendszert vissza akarta
állítani, ez viszont lehetetlen, a régi alakok használatát nem lehet
feleleveníteni.
Kiindulópontja jó volt, korának nyelvét vizsgálta, korának irodalmi
műveiből idézett, azokban kereste a példákat. De nem korának nyelvi
tényeib ől állapította meg a szabályokat, nem a kortársi nyelvszokásból vonta le
a következtetéseket. A régi nyelv norma szerepét hangsúlyozva elhanyagolta az
élő nyelvszokást. Az él ő nyelvet kívülr ől akarta szabályozni, nem gondolva
arra, hogy a kés őbbi állapotból nem lehet visszatérni a korábbira.
Szarvas m űve egy fontos momentumra mutat rá. nem elég a nyelvi tények
figyelembe vétele, a helyes következtetések levonása is szükséges. Szarvas
következtetéséi azonban elfogadhatatlanok. A nyelvemlékek szerepét nem jól
ítélte meg. Révaihoz hasonlóan a nyelvemlékek norma szerepét hangsúlyozta.
Riedl ezt a kérdést jól látja, a régi nyelv szerinte nem szabályozhatja egy
későbbi kor nyelvét. A nyelvemlékek szerepét is helyesen ítéli meg. Az
európai nyelvtudomány elvének ad kifejezést, amikor azt írja, hogy a nyelvemlékek értéke nem az, hogy a nyelvet szabályozzák, hanem az, hogy
magyarázzák, vagyis a nyelvtörténet becses forrásai, "de kelletén túl
méltányolók értéköket, ha jelenleg is, nyelvtanunk törvényeinek
meghatározásának, dönt őnek tekintenők." (Van-e elfogadható alapja az ik-es
igék külön ragozásának? 19-20.1.) Az igealakok elvesztek, mondja, újra
.
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éleszteni őket nem lehet, mert a nyelvre is érvényes a természet törvénye,
hogy Die Tudten stehen nicht mehr auf. Az ikes ragozás kérdését is így látja:
ha volt is ikes ragozás, ez az ő nyelvükre nincs dönt ő befolyással, ha az ikes
igék rendszerének tudata a nemzet nyelvérzékéb ől kiveszett.
A nyelvemlékek szerepét Simonyi is másként határozza meg, mint Szarvas
Gábor: 'A nyelvemlékek eredeti értékét, melyet nelvtörténeti kutatásaink a
nyelvnek régibb korszakaira nézve megállapítanak, nem szabad az újabbkori
nyelv elemzésére egyszer űen átvenni." (Nyr.10:370. eredeti kiemelés) A nyelvi
elemek értéke ugyanis változik.
Simonyi többek között a jelentések eltéréscinek megállapításakor tartja
fontosnak az induktív módszer követését, s A magyar nyelvben már a
nyelvészet szokott eszközeként és módszereként tekinti a nyelvi tények pontos megfigyelésével levont szabályokat. Simonyi a ténytiszteletet Max
Müllertől és az újgrammatikusoktól tanulta. 5
Korábban, a 60-as években Szvorényi József Magyar nyelvtanában a nyelvi
tényeket a szándék, a gondolat fel ől is bemutatta, s azt is leírta, hogy az egyes
nyelvi képletek hogyan felelnek meg a beszél ő szándékának, gondolatainak.
A nyelvi tények min ősításáben nagy szerepet kapnak nála a nyelvesztétikai
szempontok. Jól tudja, hogy a nyelvész nem hozhat törvényeket, csak
megállapíthatja ő ket, vagyis csak "statikusa" lehet, s ezért még attól is
óvakodik, hogy normának min ősítsen olyan tényeket, amelyeket a közszokás
már elfogadott.
Az új szemlélet, a nyelvi tényekre való támaszkodás jót tett a magyar
nyelvészetnek. A nelvi tények figyelmen kívül hagyásával ugyanis tarthatatlan szófejtések születtek.
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3. A NYELVI TÖRVÉNYEK
A nyelvi törvény a 19. század nyelvészetének legf őbb kategóriája. A nyelv
törvényeinek meghatározásában látták a nyelvészet alapvet ő feladatát. A
nyelv törvényeken alapul, a változások meghatározott törvények szerint történnek — így foglalható össze a múlt századi nyelvészetnek a törvénnyel
kapcsolatos álláspontja.
Hunfalvynál már 1850-ben azt találjuk, hogy a magyar nyelv vizsgálatának
az a célja, hogy "az összes nyelvek sorában helyt mutassunk, változását el őadjuk, s 'az észnek az emberi nyelvekben nyiladozó alaptörvényeire visszavigyük".1 A magyar nyelvészet negyedik évfolyamában Fogarasi nyelvbölcseletét bírálja, és kötelességének tartja az altáji nyelvek törvényeinek
felkutatását és a bennük rejl ő lényeg. kikutatását."
Riedl az ikes ragozásról írva fejti ki nézeteit a nyelvi törvényekr ől. A
magyar nyelvet azért tanulmányozza, hogy megkeresse "azon természettörvényeket, melyek ezen, annyira érdekes organizmus létele alapszik." (4. 1.)
Majd így folytatja: "Ezen törvények legjelentékenyebbjeinek egyikét vélem fellelhetni a hangtörvényben, mely dissimilationak neveztetik..." (Uo. 4. 1.
eredeti kiemelés) Azoknak a természettörvényeknek felkutatását szorgalmazza, amelyeken a nyelv alapul: "ami a nyelvben megvan, az mind organicus, az
mind törvényen alapszik, melynek meghatározása képezi az újabb nyelvészet
fő feladatát." (Uo. 15. 1.)
A nyelvi törvényt tehát azonosítja a természettörvényekkel, s kiegyenlíti,
azonosítja ő ket a hangtörvényekkel. A nyelvtudomány feladatát Humboldtra
hivatkozva határozta meg: a nyelvben lév ő "tünemények" megismeréséig kell
hatolni, a "tünemények" törvényeit kell felfogni, s ki kell nyomozni a keletkezési törvényeket is. Tehát a lényeges bels ő összefüggések feltárását tekinti
alapvetőnek. "Tudni nem csak annyit tesz, mint a dolgokat ismerni, hanem
eszmékkel is bírni, vagyis más szempontból tekintve a dolgot az adott
tünemények törvényeit felfogni." (Uo. 3. 1.) Kovács Ferenc a hangtörvényfogalom fejl ődésének jelent ő s állómását látja Riedl tudományos felfogásában.3
Riedl a törvények kivételnélküliségét hangsúlyozza: "... valamint a természetben nincsenek kivételek, úgy a nyelvben is csak törvényekr ől lehet
szó..." (Uo. 26. 1.) Ami nem vezethet ő vissza törvényre, nem tekinti kivételnek, hanem nyílt kérdésnek, melynek "okait" azaz törvényeit még nem
ismerjük: "Én a magyar nyelvben nem ismerek kivételeket, csak
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törvényeket, vagy még nyílt kérdéseket, melyeknek megoldását keresnünk
kell." (Uo. 27. 1.)
Nem kerülhette el figyelmét azonben az a tény, hogy kivételek mégis akadnak a nyelvben — s nem kis számban —., tehát a változás, az asszimiláció nem
következett be minden esetben. Példái a következ ők: a házzal, késsel alakok
mellett házval, késvel alakok is élnek, melyek a változás helyhez és id őhöz
való kötöttségét mutatják.
Hangtanában és Magyar nyelvtanában is vizsgálja a hangtörvényeket; a
magánhangzók illeszkedését a hangzóvonzat törvényeinek nevezi.
Riedlhez hasonlóan Brassai is természeti törvényekr ől beszél. Az ige el őtti
szót hangsúlyozzuk, írja a Szórend és accentus cím ű értekezésében, s ez a
szokás természeti törvényen vagy törvényeken alapul. Ez a törvény szabályozza a hangsúlyt is és a szórendet is, s nem ezek egyike a másikat. 4 Ezt a
törvényt kutatja említett értekezésében. Törvényekr ől már A magyar mondatban is beszél. Céloz a változás törvényeire, mert úgy gondolja, hogy az egymás után következésnek is vannak törvényei ugyanúgy, mint az egymásmellettiségnek
A mondat dualizmusában szintén szó van a törvényekr ől, de a korábbiaktól eltér ő módon. Itt már tágít a törvény fogalmán. A feladatot abban
látja, hogy olyan törvényt találjanak, mely szerint minden nyelvre nézve felelhetnek arra a kérdésre ;hogy mi a szó, mi a mondat, mi a segédszó és mi a
mondatrész.
Ponori a mondat törvényeit tartja a legfontosabbaknak. A mondattan is
törvényeken alapul, írja A helyes magyarság elveiben. A szavaknak a mondat törvényei szerint kell élniük. A mondattan törvényeit véleménye szerint a
"nemzet nyelvéből", értelmezése szerint a nép nyelvéb ől kell feltárni.
Simonyi Müller-fordításában gyakran közöl magyar példákat, kiegészítéseket a magyar nyelvre vonatkozóan. A nyelvek összehasonlításával kapcsolatban például azt fejtegeti, hogy a rokon nyelvek adatai kiegészítik egymást,
s ezáltal visszaállítható segítségükkel az eredeti alak, de csak abban az esetben, ha ismerjük azokat a törvényeket, melyek szerint a rokonnyelvek változnak. Az összehasonlításnál hangsúlyozza tehát a nyelvi törvény szerepét, s itt
tulajdonképpen a hangtörvényekr ől van szó.8
Hangfejlődési törvényeket emleget Szvorényi is a Fejl ődési tüneményekben és nyelvtanában is. A Magyar nyelvtanban hangtani és morfológiai
törvényszer űségeket vizsgál.
Legtöbbször mégis a nyelvújítás szóalkotásaival kapcsolatban beszélnek a
nyelvi törvényekr ő, főleg azok nem tisztelésér ől értekeznek. Ennek alapján
arra következtethetünk, hogy a szóalkotás törvényeit igen fontosnak tartják.
Ballagi már 1857-ben megemlíti a "nyelvalkotó törvényeket", s megállapítja, hogy az újítók ezeket a törvényeket nem is tanulmányozták. S ha valaki
a nyelvalkotó törvény helyett egyéni módon alkot új szót, veszélyeztetve lesz a
közérthet őség. Ballagi úgy érvel, hogy ha valaki valamilyen törvény befolyása
alatt áll, megérti az új szót, mely e törvény alapján készült..
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A Nyelvünk újabb fejlődése című tanulmányában felrója Kazinczyéknak,
hogy felforgatták a nyelv törvényeit. A nyelvben rejl ő törvények véleménye
szerint is felhasználhatók a nyelv gazdagítására, de hibának tartja azt, ha
néhány adat alapján alkotnak törvényeket. i°
Szarvas Gábor véleménye a szóalkotás törvényeivel kapcsolatban Baltagiéhoz hasonló. A nyelvújítás hibáját abban látja, hogy nem tartották tiszteletben
a nyelv törvényeit. Ő például azt vizsgálja, hogy milyen eszközök segítségével
képezhet ők a nyelv törvényeinek figyelembe vételével jó szavak. Ehhez az oly
fontosnak tartott nyelvbeli tényeket hívja segítségül. 11
A nyelv törvényeinek meghatározását ő is a nyelvtudomány fontos
teendői között említi, de ezeket a törvényeket véleménye szerint azoknak
a koroknak a jelenségeib ől határozhatják meg, melyek a természetes,
szabályszerű lefolyás feltételeit egyesítik magukban. Ennélfogva a
törvényesség tanúinak sorából kizárja korának irodalmi nyelvét, mert a
törvényesség a nyelvnek abból a korszakból való jelenségekb ől határozható
meg, "amelyek a természetes, szabályszer ű lefolyás föltételeit egyesítik
magukban". (Nyr. 10:110) A törvényes állapot visszaállítását úgy tartja
lehetségesnek, ha a nyelvben uralkodó törvények alapján kimutatják, mi a
helyes és mi a visszás használat. S úgy gondolja, hogy a törvények
helyreállításával a nyelv tisztasága is visszaállitható. Ezt írja többek között
az igeidők kapcsán.
Ehhez hasonló véleményt fogalmaz meg Imre Sándor is. Lényegesnek tartja a törvények ismeretét, mert azok alapján javíthatók a tévedések.
Szarvas Gábor a nyelvi törvényt adottnak, változatlannak tekinti, mely független az embert ől és társadalomtól, mint a természet törvényei — írja Németh G. Béla. 12 S van is Szarvasnak olyan nyilatkozása, amely erre enged következtetni. A Nyelvőr és a szépirodalom című cikksoroztában a következ őket idézi Riedl Frigyes Kazinczy-tanulmányából: "S Kazinczy a nyelv örök törvényeinek tudta nélkül új nyelvet akar teremteni." (Nyr. 8:241, eredeti kiemelés) Szarvas ezzel teljes mértékben egyezik, . s őt, találó, híven jellemző vonásnak tartja. De idézhetjük Riedl Frigyes következ ő mondatát is, mely arra
utal, hogy Szarvas is úgy értelmezi a törvényt, hogy az objektív s az ember
akaratán kívül áll. "A dolgok természetes folyamán azonban nem lehet
mesterségesen változtatni." (Uo.)
Szarvasnak a törvényr ől alkotott felfogásáról azonban más adataink is vannak. A Nyelvőr 16. évfolyamában az ikes ragozással kapcsolatban írja, hogy a
hosszú ideig uralkodó törvény felbomolhat, s az új törvény szokássá válik. 13
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az új szavakkal kapcsolatban, melyek
nem a törvények szerint készültek, az új törvény kialakulásáról nem tesz említést. A rosszul alkotott szavakat kategorikusan elítéli, esetükben nem mondja,
hogy a szokás változtat a törvényen.
Pedig az ilyen vélemény, ha nem is gyakori, nem egyedülálló. Például Toldy Ferenc is azt írja, hogy a. nyelvszellem csinálja a nyelvet, a nyelvérzék tartja fenn, s a nyelvérzék néha tágít a törvényen.14 _
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Imre Sándor sem tartja örök érvény űeknek a törvényeket, a törvények
tágíthatók, olykor szorosabbá tehet ők. Az idő az újítókat igazolta s egyúttal
"megtanított minket, hogy némely törvényt tágítani kell, másokat szorosabbá
tenni." — írja. (Nyr. 5:488)
Imre Sándor egy pontban eltér kortársaitól a törvényt illet ően. Szerinte a
nyelvben történ ő módosulásoknak okuk lehet az egyén akarata, ízlése is. Volf
Györgyhöz intézett válaszából idézünk: a természeti törvények "megváltoztatására az emberi akarat, szeszély, érzések, sejtések semmit sem tehetnek. Itt
kényszrít ő törvények és bizonyosság forognak fenn, melyek ellen az ész nem
szegülhet, a gyakorlat és szokás nem tehet semmit. De a nyelv alkotásai az
akarattól, szeszélyt ől, érzéstől, utánzó hajlamoktól függnek, melyek alapján
erősödik meg a szokás, mely aztán törvényeket ront, szentesít meg és alkot."
(Nyr. 5:364) A nyelvtörténelmi tanulságok cím ű ,értekezésb ől is kiviláglik,
hogy a nyelv törvényeit nem tartja természeti törvényeknek. Ez a nézete
természetesen következik abból, ahogy a nyelvet meghatározza. A történeti
összehasonlító nyelvészetr ől így nyilatkozik: "E tudomány úgy tekinti a nyelvet, amint az szókincsével s törvényeivel el őtte megállapodva van... Törvényei
szigorúak, mer ők, mint a természetéi a természettudós szerint. Ezeket megállapodottaknak, következeteseknek, feltétleneknek szereti tekinteni. A kivételek még tűrhetők; ezek, mint Grimm mondja, nem ismert szabályokhoz adatok, de az egyéni kény jelensége: az már t űrhetetlen, mint természettudósnak
a csuda fogalma." (Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve, 67. 1.
Eredeti kiemelés)
Azt ő is elismeri, hogy egyes emberek a nyelv rendszerét nem változtathatják meg, de tagadja, hogy új szavakat szándékosan alkotni ne lehetne. A
"nagyban létesült újítást azonban nem tartja jónak, mert megzavarja a nyelv
törvényeiríSl való helyes ismeretet. 15
Többször felmerült az a kérdés, hogy tisztázottak-e a törvények a képzőkre nézve. Volf György véleménye, hogy tisztázottak. Imre Sándor viszont
Whitneyre hívatkozva jegyzi meg, hogy nem is lehetnek tisztázottak, mert a
nyelv institució, és az akarat valamint a megegyezés hatalma alatt áll. 16 Volfnak válaszolva állapítja meg, hogy sok hiányos pont van a magyar nyelv
törvényeire nézve, a képzésmód nincs tisztázva, s őt még tudományos nyelvtan
sem készült. 17
A nyelvi törvények kivételnélküliségét Riedl mellett mások is elfogadják.
Simonyi Zsigmond ilyen véleményét az analógiáról írva fejti ki. Osthoffot
idézi például, aki szerint a nyelvi elemek hangváltozása ugyanazon id őben és
térbeli határok között kivétel nélkül m űködő törvények szerint megy végbe. A
hangfejlődésnek minden szabálytalanságát csak látszólagos szabálytalanságnak tekinti.
A hangtörvények általános érvény űségének kérdésére visszatér összefoglaló munkájában, A magyar nyelvben is, s részletesen foglalkozik vele. Utal
arra, hogy az általános érvény űség az új grammatikus iskola sarktétele, s a
kivételéket vagy az analógia különféle hatásaiból magyarázzák, vagy idegen
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hatásokból. E feltevés mellett sok minden szól, ő maga is igyekszik erre az
álláspontra helyezkedni, és a kivételeknek is érthet ő magyarázatot kíván adni.
De megemlíti a másik elképzelést is, az "újabbat", mely szerint a hangtörvények általános érvényének nem is nyelvtörténeti, hanem módszeres értéke
van, melynek a változások magyarázatára nézve van fontos szerepe. A nyelvész nem elégedhet meg azzal, hogy a hangváltozások mellett megállapítja a
kivételeket, a kivételek okait is fel kell tárni. Ez Hugo Schuchardt elve,
melyet 1885-ben fejtett ki.
Az általános érvény ellen szóló. megfigyeléseket sem hanyagolja el. A hangváltozások fokozatos és egyenetlen elterjedésére is kitér, mert erre is vannak
példák. Valószínűvé vált, hogy a hangváltozás az egyénekt ől és családoktól
indul ki, onnan terjed el el őször egy kis területen, s kés őbb tovább is. Példái
közül néhányat megemlítünk. Az ugor alapnyelv dialektusaiban a szókezd ő t
s-re vagy š-re kezdett változni, de ez a változás csak a nyugati nyelvjárásokban következett be, kelet felé terjedve veszített erejéb ől, úgyhogy azokban a
nyelvekben, melyek a keleti nyelvjárásokból alakultak ki, megmaradtak a t
kezdetű szavak. A ragok illeszkedédse a magyar nyelvben szintén lassan terjedt, s ezt bizonyítja az a tény, hogy a nyugati nyelvjárásokban nem illeszkednek, az Őrségben pedig már kevesebb a kivétel. Azé hangnak ő-re történő
változása sem ment végbe következetesen mindenütt.
Az 1895-ben megjelent Tüzetes Magyar Nyelvtanban is foglalkozik azzal,
hogy mit vettek át az újgrammatikus törvény-koncepcióból. Itt azonban már
másként értelmezi a hangtörvényeket. Ekkorára ugyanis az európai nyelvészetben lezajlottak a viták a hangtörvényekkel kapcsolatban, a hangváltozás
értelmezése módosult s ezt tükrözi a Tüzetes Magyar Nyelvtan is: "Amit mi
hangtörvénynek nevezünk, az nem azt jelenti, hogy valamely változásnak minden körülmények között meg kell történnie, hanem mindig csak a múltra
vonatkozik (hisz a nyelvtudomány csakis a nyelvek életének múltját vizsgálhatja), s azt jelenti, hogy egy valamely nyelvben s bizonyos id őben az egyforma
helyzetben levő hangok egyformán változnak. Tehát nem kivétel nélküliek a
hangváltozásoly hanem szabályszeriek, s minden kivételnek, vagyis a szabálytól való eltérésnek megvan a maga külön oka." (54. 1. eredeti kiemelés)
A nyelvi törvény új fejezetet nyitott a nyelvészeti kutatások történetében.
A jelenségek felszínes leírása nem elégítette ki az újkori tudományosság
igényeit, a mélyebb összefüggések felderítése ugyanis csak a törvények segítségével történhetett. Az új koncepció létrejöttére nagy hatást gyakorolt a természettörvény fogalma. A természettudományos szemléletb ől következett,
hogy a nyelvi törvényeket kiegyenlítették a természeti törvényekkel, amelyek
kivétel nélkül érvényesülnek? Csak Imre Sándor képviselt eltér ő véleményt,
ő nem úgy kezelte a nyelvi törvényt, mint természettörvényt.
Bár a 70-es években vált központi kategóriává, a nyelvi törvény már korábban is megjelent a magyar nyelvészeti szakirodalomban. Például Révai Miklós is kutatta a hangváltozás törvényeit. 19 Fogarasi János A művelt magyar
nyelvtan elemi része cím ű nyelvtanában szintén beszél törvényekr ől,
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"egyetömi törvények"-r ől van szó nyelvtanában. Az emberi nyelv törvényeiként említi a szabatosságot, a "hangkellemet" és a rövidséget. A szóképzés "f ő
törvényeit" vizsgálva bemutatja a szabályszr űségeket. Tulajdonképpen a törvény nála még szabály. Munkájában ezt a kifejezést is megtaláljuk, a "nyelvszabályok megállapításában és a nyelvmívelésben" .követend ő szempontokról
ír. A hangok kapcsolódási lehet őségeit tárgyalva szintén szabályokról ír. 20
A nyelvtudomány történetéb ől tudjuk, hogy a hangtörvény fogalma Hum
boldtól származik. Koncepciójának kialakításánál a természeti organizmusokkal, illetve a természeti törvényekkel való összehasonlításból indul ki. :Bár
olyan vélemények is elhangzottak vele kapcsolatban, hogy képes értelemben
használta a hasonlatot, tény azonban, hogy a természettudományos szemléletnek az alpjai nála (is) kereshet ők. A törvény fogalma az európai nyelvészetben idővel a hangtörvényre korlátozódik. A hangtörvény-koncepció jellemz ője, hogy a hangváltozások mélyén meghúzódó rendet, szabályt, a változást
kiváltó okokat igyekezett feltárni.
A magyaroknál, mint láttuk, szó sincs a hangtörvúny-koncepció változatlan
átvételéről. Kivétel Riedl, aki Humboldtra hivatkozva — mondhatnánk úgy is,
hogy az eredeti forrásból veszi a gondolatokat. De forrása Schleicher is, aki a
nyelvet "bozonyos lényeges vonásaiban felmutatható élettörvények szerint
létesülő terméknek" tartja, 21 s az élettörvények megfigyelését tekinti a nyelvészet alapjának, mely, ha ezt a szilárd alapot mell őzi, nem tudományos értékű.
Nem szükséges bizonyítani, hisz nyilvánvaló, hogy a törvény-koncepciót a
magyarok a történeti összehasonlító nyelvtudomány megalapítóitól és az új
grammatikusoktól veszik át és adaptálják. Ha összehasonlítjuk a külföldi nyelvészek megállapításait a törvényekr ől a magyarok nézeteivel, hasonlóságokat
fedezhetünk fel. G. Curtius a törvényr ől például ezt írja: "... éppen a hangok
életében ismerhet ők fel a legbiztosabban határozott törvények, amelyek megközelítőleg a természeti er ők következményességével érvényesülnek." 22 Leskien.szerint is a nyelv-lényeges tulajdonságait a törvények — a hangtörvények —
mutatják, ezek azonosak a természettörvényekkel és kivétel nélkül érvényesülnek. A hangtörvények érvényesülését meghatározó körülményeket ő fejtette ki els őként — viszonylag rugalmasan megfogalmazva. 23
Max Müller ezeket a gondolatokat népszer űsíti előadásában. Az újabb
felolvasásokból két gondolatot idézünk: "magában a nyelvek természetében
van, hogy n ő és változik", s a feladat az, hogy felfefdezzék "ezen növésnek
törvényeit". "... a nyelv tenyészetében, mint bármely egyéb termésre t i termék
tenyészetében, törvény és rend uralkodik, és hogy a változások, melyeket az
emberi nyelvek történetében tapasztaltunk, nem a véletlen eredményei,
hanem általános és megismerhet ő törvényeknek vannak alávetve." 24
1885-ben jelent meg két munka a nyelvi törvényekr ől: Georg Curtius Zur
Kritik der heutigen Sprachforschung és Karl Brugmann Yum heutigen Stand
der Sprachwissenschaft cím ű munkájáról van szó, ezeket még megjelenésük
évében ismertette Balassa József az Egyetemes Philológiai Közlönyben. Curtius támadta az újgrammatikusokat, Brugmann pedig felelt a támadásokra.
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Ekkor még nem dőlt el, hogy a két fél közül ki kerül ki gy őztesen. Curtius az
újgrammatikusok fő elvei ellen fordult, és azokkal a kérdésekkel foglalkozik,
amelyekben a nézetek eltértek. Ezek között voltak általános nyelvészeti jellegű kérdések is. Balassa f őleg ezekre tér ki, mondván, hogy nekik is meg kell
fontolniuk, milyen alapelvek szerint kell tovább haladnia a magyar nyelvtu
dománynak.
Curtiusék nem tudták elfogulatlanul megítélni az új elveket, mert azok
olyan tételeket döntenek meg, amelyek felállítására éveket fordítottak. Pedig
a tételek megdöntése együtt jár a tudomány haladásával. A "régi elméletek
romjain" épül fel az újabb, az igazsághoz közelebb álló hit, egy id ő múlva aztán ez is egy nála ismét tökéletesebb véleménynek szolgál alapul — mondja
Balassa. De a romba d őlt elméletek felállítói sem végeztek haszontalan munkát, mert nélkülük az újabb nemzedék riem haladhatna tovább.
Curtius arra hivatkozott, hogy nincs olyan hangtörvény, amely alól ne volna kivétel. Közben az újgrammatikusok is belátták, hogy így nem mondható
ki a tétel. Hermann Paul f ő munkájában például ezt írja: "A hangtörvény nem
mondja azt, hogy valaminek bizonyos általámos körülmények közt meg kell
történni, hanem csak az azonosságot constatálja bizonyos jelenségek sorában."'S Ha két ugyanolyan alak másként változik, azt jelenti, hogy más er ő
működött, s azt kell megkeresni. Az alapos kutatás ki is derítheti, milyen
erőkről van szó. Az újgrammatikus alaptétel az újabb megfogalmazás alapján
úgy hangzik, hogy kivétel nélkül érvényesül ő törvény szerint megy végbe a
hangváltozás ugyanazon id őbeli és térbeli határok között és egy másik fiziológiai törvény állhatja útját az el őbbi törvénynek, és terelheti a fejl ődést más
irányba vagy fiziológiai érvényüket a pszichológiai ösztön sz űnteti meg. Az
így megfogalmazott alapelv kevésbé tér el Curtiusékétól.
Valódi ellentét a régiek és az új között a "különösebb jelenségek", a még
meg nem magyarázható jelenségekre nézve volt.
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4. A NYELV VÁLTOZÁSA
A nyelv változásának kutatása a múlt század nyelvtudományának középpontjában állt. A nyelv legfontosabb sajátságának a változást tekintették. A változás lefolyásában az objektív fogódzókat keresik, s ezeket a nyelvi törvényekben találják meg. A változásban objektív folyamatot látnak, s elfogadottá
válik, amit többek között Max Müller fogalmaz meg felolvasásában, az
ugyanis, hogy a változás törvények szerint történik: "...a nyelv tenyészetében,
mint bármely egyéb természeti termék tenyészetében, törvény és rend uralkodik és hogy a változások, melyeket az emberi nyelvek történetében tapasztalunk, nem a véletlen eredményei, hanem általános és megismerhet ő törvényeknek vannak alávetve". 1
A változás törvényeinek kutatását tartották a nyelvtudomány fontos feladatának.
A nyelv élete a nyelvbeli jelenségek fejl ődésében áll, írja Simonyi, s e
soraival tulajdonképpen jellemezhetjük a múlt századi nyelvfelfogást. A nyelv
természetéhez tartozónak tekintik a változást, s ebb ől következően — a század
nyelvészetére jellemz ően —, a nyelv vizsgálata történeti lehet. "A nyelv, a mint
azt mai alakjában találjuk s nyomozásunk tárgyává tehetjük, történeti fejlődmény, s ezért annak magyarázata is sikeresen csak történeti úton eszközölhető, valamint a földkéreg rétegeinek ismerete attól tételeztetik fel, hogy azt,
a mi egymás mellett van, mint egymás után keletkezettet fogjuk fel." — írja
Riedl Szende 1873-ban. (Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának? 19-20. 1., eredeti kiemelés).
A tudományos nyelvészetnek történeti kutatáson kell alapulnia, vallja Ponori A helyes magyarság elveibe. Tulajdonképpen olyan álláspontot képvisel,
mint Schleicher, aki úgy véli, hogy csak az érti meg a nyelvet, aki tudományos
úton jutott hozzá.
A nyelv változásának el őtérbe kerülése a 70-es évekt ől figyelhető meg, de
az első ilyen jellegű megfogalmazások már az 50-es években is felbukkannak.
Például Riedl Magyar nyelvtanában: "Valamint minden létez őnek, úgy a
nyelvnek is van története, élete; a nyelv voltaképpen történeti fejl ődmény. Ennélfogva a nyelvtan feladata a nyelvet nem csak úgy fogni fel, a mint az megvan, hanem mint lett ,azzá, á mi, azaz a nyelvtannak történetinek kell lenni."
(XV. 1.) A nyelvtörténeti megközelítés e korai megfogalmazásának tekinthetjük Riedl sorait, s ett ől a megközelítést ől nem térnek el a következ ő évtizedekben sem.
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A magyar nyelvben Simonyi is szükségesnek tartja hangsúlyozni, hogy a
nyelvnek története van, hogy a nyelv szakadatlanul változik s a nyelvtörténet
felderítése a nyelvészet legfontosabb feladata. Egy nagy id őszaknak két pontját foglaltuk ezzel össze.
Simonyi a nyelv történetének felderítését tartotta az egyetlen lehetséges
megközelítésnek. Ez abból is látszik, ahogyan Brassai mondattanáról beszél.
Brassai hibájaként említi, hogy felfogásából hiányzik a történeti felfogás .2
Másmilyen kritikát nem is várhatunk az újgrammatikus elvek meghonosítójától, még akkor sem, ha kezdetben maga is leíró jelleg ű dolgozatokat
készített. Brassairól egyébként Fitz József is azt írja monográfiájában, hogy
gyakran hívatkozott ugyan a nyelv változására és fejl ődésére, de az öszszehasonlító nyelvészethez nem értett.
A változás kutatásának szükségességére Hunfalvy. már 1850-ben felhívja a
figjelmet. Az Igaz arany Bulla cím ű munkájában a magyar nyelv viszgálatának
célját abban látja, hogy "az összes nyelvek sorában helyet mutassunk, változásait el őadjuk, s "az észnek az emberi nyelvekben nyiladozó alaptörvényeire
visszavigyük".3 A Magyar Nyelvészetben a nyelv jellegér ől a következőket írja:
"... a' nyelv tárgyi kényszel űséggel áll szemközt velünk. Tárgyi kényszer űségnek
azt nevezem a' nyelvben, minél fogva az akaratunk nélkül, s őt akaratunk ellenére olyan milyen, a változás is tárgyi kényszer űséggel folyik." (198. 1. Eredeti
kiemelés) Hunfalvy ezzel tulajdonképpen a változás objektív jellegét hangsúlyozta.
A múlt századi nyelvtanokban a történeti szemlélet uralkodott. Történeti
jellegű például a már említett Riedl-féle nyelvtan is. Ő a történeti-összehasonlító nyelvészet korábbi elméletét követte, és Heysét tünteti fel egyik f ő
forrásának. Szvorényi leíró nyelvtanában a nyelvet fejl ődésében, mozgásában
mutatja be. Elhatárolja egymástól az akkor használatos nyelvi formákat és az
elhalóban lévő illetve keletkez ő, új alakokat. Nemcsak a korabeli rendszerben
keresi a nyelvi jelenségek helyét, hanem a történeti fejl ődés sorában is. Simonyi, mint már szó volt róla, a nyelvtörténeti ismeretek fontosságát hangsúlyozza. Ismerni kell a nyelv életét, a nyelv élete pedig a nyelvi jelenségek fejl ődésében áll. Az ismert jelenségt ől kell haladni az ismeretlen felé, vagyis kutatáskor a mai állapotból kell haladni a régihez. A Tüzetes Magyar Nyelvtanban is azt emeli ki, hogy a történeti nyelvtannak nemcsak a fejl ődés
időrendjét, hanem a fejl ődés okait is fel kell tárnia. A célt a korabeli nyelv
magyarázatában látja, és nem a régi nyelvállápot rekonstruálásában.
Tompa József hívja fel a figyelmet arra, hogy Simonyi A magyar nyelv els ő
kiadásában megemlíti Riedlt az összehasonlító nyelvtudomány eredményeinek korai felhasználása miatt, a második kiadásból azonban kihagyja,
melybő l Tompa arra következtet, hogy Simonyi "mind kevésbé látta RIEDLben történeti nyelvtani módszerének el őfutárát" .4
A változás objektív jellegére utalnak azzal, hogy az ember a változást nem
befolyásolhatja. Riedl az ikes ragozásról értekezve állapítja meg, hogy a "természeti szükséggel keletkezett ft pz ődmények" felj ődésére az embereknek
.F,
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nincs befolyásuk. A nyelvi jelenségek keletkeznek, fejl ődnek, változnak anélkül, hogy az egyes emberek önkénye képes volna megakadályozni, vagy más
irányba terelni.
A szubjektív tényez ő szerepét Riedl úgy látszik, a fent idézett megállapításai ellenére is elismeri. A nyelvtudomány alapelvei cím ű írásában fejti ki
ezt. Az egyénekb ől indul ki a nyelv változása, írja, de ennek csak akkor van
jelentősége, ha a közösségnek is megfelel a változtatás. "A zseniális riedli gondolatban fellelhet ő az egyén és a közösség, az egyén és a társadalmi dialektikájának a csírája is." 5
Imre Sándor is kitér az egyén szerepére a változás folyamatában. A Nyelvtörténelmi tanulságokban fejti ki, hogy bár a nyelv alakulása törvények szerint
megy végbe, vannak olyan módosulások is, amelyeknek okát egyének akaratában, ízlésében találhatjuk meg, e ezt nem lehet mindig meghatározni. Az
egyéni szabadságot és a tetszés hatalmát természetes korlátok között elismeri,
sőt nélkülözhetetlennek tartja. De itt már a változtathatóság kérdése merül
fel: "Általában nagyobb elméknek tulajdona az ember szellemiségének birodalmát tovább fejleszteni, birtokait szaporítani" — írja az Idegen szavak és
szólások bírálatában. (3. 1.)
Hasonlóan gondolkodik Szvorényi is, szerinte is "a lángelmék, a m űvészet
és tudomány birodalmának fejedelmei" nemesíthetik a nyelvet. Céloz arra is,
hogy a lángelmék hatására fogékony id őszak volt Kazinczyék kora, és az a
meggyőződése, hogy ilyen id őszakokra még szüksége van a magyar nyelvnek.
Azt is megemlíti, hogy Európa m űvelt népeinél is jelentkeztek "korszakias
mozgalmak", s az a kor termékeny volt "mozgató és alkotó er őkben nagyszabású vezérszellemekben".
E felfogással száll szembe Volf György, ő ugyanis tévedést lát abban, amit
Szvorényi ír, mert a "korszakias mozgalmak" kora szerinte sehol sem volt
termékeny vezérszellemekben, hanem nagyon is szegény volt; a lángész csak
belekeveredik a mozgalmakba, mint Kazinczy esetében is történt. Volf úgy
gondolja, hogy Kazinczy sem tudta vezetni a nyelvújítást.
Ballagi a Nyelvünk újabb fejlődésében arról ír, hogy a nagy művészek
általában újítók is, vagyis elismeri az egyén szerepét a nyelv alakításában.
A külföldi népszer ű szakirodalomban az egyénnek nem tulajdonítanak
jelentőséget a változásban. Müller meggy őződéssel írja, hogy a változást az
egyén nem idézheti el ő, nem is háríthatja el, ahogy a vérkeringés törvényein,
testének magasságán sem változtathat.
Az egyéni változtatásról az amerikai Whitney Müllert ől eltérően nyilatkozik, az ő gondolatai hatására kerül Imre Sándor munkáiba, hogy az egyén
igenis változtathat. Egy megszorításuk azonban van: az egyéni változásnak
nem lenne sikere, ha nagyon eltérne a szokásos használattól, mert csak azokat a változásokat fogadja el a közösség, amelyek mindenki nyelvi ösztönének
megfelelnek.
A nyelvi változásokat Szarvas Gábor a kortársakhoz hasonló módon ítéli
meg. A nyelv változása szerinte is id őhöz van kötve, és fokozatosan,
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észrevétlenül történik, "nem fedezhet ő föl benne se szökkenés, s szándékosság; kell egy többé-kevésbé hosszú id őköznek lennie, amelyben az
átvátozó és átváltozott alakok együtt élnek, egymás mellett használatban vannak; a fülnek éreznie kell, hogy az átváltozott szó mind külsejére, mind belsejére nézve, vagyis hangtest és jelentés tekintetében teljesen egy és ugyanaz
az átváltozottal". (Nyr. 10:160)
Az ikes ragozás kérdése sokat foglalkoztatta a 70-es években a nyelvészeket. Az ikes ragozás állapotáról írva Szarvas tulajdonképpen véleményt
mond a változásról is. "A nyelv is, mint minden egyéb, valamig él, folytonos
változásnak van alávetve. Id ők folyamán alak és jelentés kisebb nagyobb
mértékben újabb meg újabb módosuláson mennek keresztül; a szó- és mondatkapcsolatban uralkodó törvény, mely hosszú ideig parancsoló volt, egyszerre csak bomlani kezd, helyébe új szokás lép s id ővel törvénnyé válik. Szóval, a
mi még tegnap rendellenesség volt, az nem egyszer szabállyá válik s megfordítva." (Nyr. 16:115)
A változásról kialakított véleménye mellett másra is fény derül ebb ől az
idézetből. Rávilágít ugyanis Szarvas természettudományos felfogására is, és
arra is, hogy a nyelvi törvényt már másképpen értékeli, mint korábbi
munkáiban. A szokás és a törvény összefiiggését veszi tulajdonképpen észre.
Korábban — s errő l már szóltunk — örök törvényeket emleget, a fenti
idézet viszont azt bizonyítja, hogy a nyelvi törvány kérdésében már másmilyen
állásponton van. S őt, már a korábbi évekb ől való írásokban is sejteti, hogy a
változás természetes folyamat. Szintén az ikes ragozással kapcsolatban írja: "a
régibb s a természeteš Úton fejl ődött újabb használat küzdelmében mindig az
utóbbié a győzelem" (Nyr. 3:538, eredeti kiemelés). A kérdés ilyen megítéléséhez hozzájárult az is, hogy nem lát jelentésbeli különbségeket a külön
ikes ragozásban.
A már említett pályamunkájában, A magyar igeid őkben a változást még
nem így látja. Akkor figyelmen kívül hagyta a korabeli használatot, s a régi
nyelv gazdag igeid őrendszerét szerette volna visszaállítani. Akkor még nem
beszélt a később kialakult használat gy őzelmének lehet őségéről.
Az ikes ragozásról viszont már megjegyzi, hogy a 18. századtól a nyelvszokás újabb ösvényre lépett. A népnyelv követte azt az irányt, amelyen egyszer elindult. Révai pedig a Bécsi Kódex használata alapján visszaállította a
régi szabályt, melyhez az irodalmi nyelv is csatlakozott. Igy az irodalmi nyelv
és a népnyelv ellentétben állnak. Csak a második személyre nézve történt
szakítás a múlttal. A régi szokástól éppen itt, a második személyben kell
eltérniük.
A változás fő feltételének az érthet őséget tartja, ezért kapcsolja hozzá a
nyelvérzéket. A nyelvérzék jóváhagyásával megy végbe ugyanis a változás:
"minden bárminem ű változás csakis a nyelvérzék tudomásával, ellen őrzése mellett s jóváhagyásával megy s mehet végbe." (Nyr. 10:160, eredeti kiemelés)
A nyelv fejlő désének korszakokra osztása a külföldi példák hatására a magyaroknál is elfogadottá válik.
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Riedl Szende a 'nyelv fejl ődésének két periódusát különbözteti meg.
Hangtanában történelem előtti és történelmi periódusról beszél. A történelem
előtti szakaszban jön létre a nyelv, a történelmi szakaszban változik, s ez a
változás romlást jelent: "A már elkészült s lényegére nézve meglett nyelv
történelmi fejl ődése, vagyis azon változások, melynek további életében alá
van vetve, nem annyira fejl ődésben, mint lassankinti rongálás és szervetlenülésben állnak." (Magyar hangtan, 28. 1.) ' Ezek szerint a nyelveken
történeti életük egész folyamatában lassan történ ő romlás és rongálás állapotában látjuk. Ez a gondolat visszatér a, Magyar nyelvtanban is.
A kétszakaszos fejl ődés a hegeli társadalomfejl ődés elméletének vonatkoztatása a nyelvre. Ez az elmélet, úgy látszik, Schleicher közvetítésével — és
Müllerével — érkezik a magyarokhoz. Schleicher a Darwinische Theorieban
fejti ki elképzeléseit a kétszakaszos fejl ődésről. Riedl ezt a munkát már a
megjelenés el őtt is ismerhette.
A hegeli hatással Kovács Ferenc részletesen foglalkozott, s a nyelvnek organizmusként való felfogását összefüggésbe hozza a hegeliánus történetfilozófiával. Hegel a társadalom fejl ődő és hanyatló szakaszáról beszél, s ez
megegyezik az organizmusok f ő sajátságával. Tulajdonképpen az organizmusok legjellemzőbb sajátságainak a társadalom történetére való adaptálásáról van szó. Kovács Ferenc azt is bemutatja, hogy miként tudta Riedl
egyeztetni a "lassankinti" romlást a társadalom haladásával. Hangtanában
ugyanis Riedl azt írja, hogy a nyelv rendeltetése a "gondolkodó szellem szabad nyilatkozásának eszköze és alapja, szükségképen csak a fels őbb tökélés
falé való haladást kell ismernünk". (31-32. 1.) Az ellentmondást. Riedl úgy
oldja fel, hogy átveszi Hegelt ől az anyag szellemülésének dualisztikus gondolatát, de ezzel újabb ellentmondásokba bonyolódik. 6
A nyelv fejl ődése lépést tart az emberi szellem fejl ődésével, de azután arra
tér, hogy mindig romlás történik. A romlást a mennyiségi viszonyok megváltozásai jelentik, a hangsúly miatt a hosszú alakok megrövidülnek, de ennek
fordítottja is érvényesül, képzők és ragok tűnnek el, a "gyökszók" meghosszabbodnak. Ezt a hangtani tekintetben bekövetkezett váltoozást nevezi romlásnak. A nyelv anyag kopása "a nyelv tökélesb űlésének s szellemisítésének
alapját képezi". (Magyar hangtan, 31. 1.)
A szellemi oldal felette áll az érzékinek. Az anyaginak (vagyis az érzékinek) és a szelleminek a kapcsolatát úgy értelmezi, hogy a kett ő viszonya — a
hang és a fogalom közötti viszony — elvontabb lesz, a szellemi és az érzéki
tényező egysége megbomlik. "A gondolkodó szellem az anyagi hangtól mindinkább szabadúl, miáltal a nyelv két oldala egymástól lassanint távozik, s
többé vagy kevésbé önálló életben s kifejl ődésben részesül." (30-32. 1.)
Riedl romlás-gondolatával kapcsolatban Tompa József abból indul ki,
hogy Riedl Heysét nevezi meg fő forrásának. Heyse már a század els ő felében megfogalmazza gondolatait a romlásról. Ő is történelem előtti és történelmi korszakot különböztet meg a nyelv fejl ődésében. A történelmi korszak
változásait, mint majd kés őbb Schleicher, romlásnak tekinti. Mivel Riedl
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megemlíti Heysét, Tompa úgy véli, hogy Schleicher hegeliánus tétele a közvetlen hatás szempontjából talán nem is fontos. Tompa arról is beszél, hogy
Riedl a változásban nem mindig lát romlást, és sokszor meglep ően helyes magyarázatot talál egy-egy bonyolult jelenségre. A "köthangzó"-ról elmondja,
hogy valószínűleg eredetileg a "gyökszó és szótörzsek véghangzója volt, mely
azonban idő folytában elsimítottván, lekopván, azon esetekben — habár többé
vagy kevésbé elhomályosulva — fenntartotta magát, a hol egy vagy több után
következő mássalhangzó azt az elkopástól meg őrizte". (Magyar nyelvtan, 66.
1.)
Véleményünk szerint figyelembe kell vennünk azt, amit Riedl jegyzett
meg, azt tudniillik, hogy Heysére a hangtani kategóriákkal kapcsolatban tá- ,
maszkodott. Így a hatás kérdését is másként látjuk.
A nyelv korszakolásáról Riedllel körülbelül egyid őben Ballagi Mór is értekezik. Ballagi három kort különböztet meg a nyelv életében. A teremtés korában a nyelvalkotó ész ösztönszer űen teremti a szellemnek megfelel ő kifejezéseket, a módosítás korszakában szélesül a nyelv tartalmi köre, átvitt értelemben kezdik használni a szavakat. A harmadik kor akkor kezd ődik, amikor az
írás. Ballagi tehát nem tekinti a változást romlásnak. Ezzel a felosztással Brassai nem ért egyet, mert úgy látja, hogy amit Ballagi az egyik korszakra jellemző vonásként ír, megvan a másikban is. 8
A nyelv romlásának gondolata Szvorényinál is megtalálható. A Fejl ődési
tüneményekben ezt olvashatjuk: "S a nyelv, mely életben forog, romlásnak és
rontásnak van egyszersmind alávetve. A romlás hogy úgy mondjuk, élettani alternatióinak természetes folyománya. Mint bármely életszervezet, a nyelvé is,
mihelyt célpontján túljutott, fordul és lassú bár, de szakadatlan hanyatlással
halad odafelé, a honnét kiindult. Változásában, melyek növése idején synthetikus menet űek voltak, az analysis oldozó munkája lép elé." (47. 1.)
A romlás ellenére a szó anyaga tovább él, mint az antik épület romja, s a
gyakorlatban kiegészíthet ő lesz.
A Riedlnél látott ellentmondás Szvorényinál is jelentkezik. A nyelvr ől
ugyanis azt írja, hogy nemcsak kifejezi a nemzeti gondolatait, eszmekörét,
gondolatjárását, hanem szellemi fejlődésének "fokmutatójá" is. Csakhogy
Szvorényi a fejl ődés — romlás ellentétét nem kísérli meg feloldani, mert számára ellentmondás nem is létezik. Ez abból látszik, hogy a nyelv elemeinek
fejlődéséről, újulásáról megjegyzi, "fejl ődni, újulni fog ezután is folyvást" — a
jegyzetben pedig hozzáteszi: "Es romlani, mint err ől saját nyelvére nézve
Gabelentz nem régiben oly keményen panaszkodik." (Uo. 53. 1.)
Szvorényi munkájáról még a megjelenés évében Volf György ismertet őt
közöl a Nyelvőrben, s a romlást illet ően osztja Szvorényi véleményét. Ez
kitetszik a következ ő sorokból is: "Hogy az értekez ő itt mindenütt helyesen
lát, mutatja a sok tanulságos példa, melylyel állításait támogatja." (Nyr. 6:548.
1.)
A romlás gondolata a 19. század második felében két úton érkezett a
magyarokhoz. A Schleichert ől tovább terjed ő romlás-gondolat igen korán
.
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elérkezik Riedlhez, hogy aztán tovább éljen a 70-es években. A Schleichert
népszerűsítő Max Müller jelenti a másik utat, s ez a hatás érezhet ő kezdetben — mint már említettük — Simonyinál is.
Schleicher több ízben foglalkozott a nyelv fejl ődésével és a fejl ődéssel
összefüggésben a romlással. Mindkét magyarra fordított munkájában, A nyelvészet és a természet-tudományok, illetve a Darwin és a nyelvtudomány cím űben olvashatunk a nyelv fejl ődésének két szakaszáról, a történelem el őtti szakaszról, mely a nyelv fejl ődésének korszaka, és a történeti korszakról. A történeti korszak kezdetén volt a nyelv megítélése szerint saját korában. Megjegyzi azt is, hogy vannak olyan nyelvek, melyek nem alkalmasak a történeti
életre. Példaként az észak-amerikai indiánok nyelvét említi, ezek a nyelvek,
mondja, hanyatlásnak indulnak, "elvégre mint minden eféle nyamvadék lassankinti végenyészetnek nézett eléje". 9
A Darwin és a nyelvtudomány cím ű munkájában, mely nyílt levél Ráckelhez, a természettudóshoz, a periódusok kérdését kiegészíti azzal, hogy a történelem előtti kor hosszabb idő, és már ebben a korban több nyelv enyészetnek
indult. A történelmi szakasszal kapcsolatban pedig megállapítja, hogy az "elenyészett" nyelvek rovására mások elterjednek.
Lindner Jenő Schleicher nyelvelméletét ismertetve kitér arra is, hogy a
nyelvi idomokban "csak nyelvi romlás, fogyás, hanyatlás képe lép szemünk
elé".10 S minél hosszabb ideig élnek a nyelvek, annál nagyobb hanyatlás
mutatkozik rajtuk.
Max Müller több helyen beszél a romlásról, egészen pontosan a hangbeli
romlásról. Az újabb felolvasásokban ezt találjuk: "Megmondani, hol végz ődik
a növés és hol kezdődik a romlás — ezt él ő nyelveknél ép oly nehéz, mint él ő
testeknél;" 11 A romlást a nyelv életének szükséges feltételének tekinti, ám
nem minden változásról állítja, hogy romlás.
Hogy Simonyi valóban úgy gondolja, ahogy Müller, bizonyítja az a tény,
hogy mikor Müller a hangbeli romlást mint az izmok ernyedésének következményét tárgyalja, hanyagságot, lustaságot — az izomer ő — hiányát említve,
Simonyi ezt magyar púldákkal bizonyítja.
Ám, mint más kérdésekben is, a változás értékelésében is a 80-as évekre
már a korábbitól lényegesen eltér ő nézeteket fogalmaz meg. Ekkor már
romlásellenes gondolatokat hangoztat. A magyar nyelvben például ezt írja: "a
nyelvnek változása nem csupán romlás, hanem egyszersmind fejl ődés, mely a
régi szabályosságot új szabályossággal helyettesíti." (30. 1.)
A nyelv változásában azonban nem mindenki látott romlást, még akkor
sem, ha ez egyenes következménye a természttudományos szemléletnek. Szarvas Gábor véleményét e kérdésben már láttuk. Véleményének alakulására is
kitértünk. Romlásról, ami a változás következménye volna, nem tesz említést.
Imre Sándor a változás egyik módjáról, a rövidítésr ől értekezik Az idegen
szavak és szólások bírálatában. A rövidítés a nyelv természete ellen történik.
Akik szándékosan rövidítenek, nem ismerik el a nyelv fő hatalmának a nép
szellemét, a nyelvérzéket. Az idegen nyelvekben az akcentus uralkodik, s
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ennek következtében a szótagok összevonódnak, a magánhangzók kiesnek, a
szó vége elpusztul. Ezt Geigerre hívatkozva írja.
A rövidülés az idegen nyelvekben és a hosszú szóalakok fenntartása a magyar nyelvben faji különbségekre, ellenkez ő faji ösztönökre vezethet ő vissza.
A változást "nyelvbölcsészeti" szempontból a jegyzetben vizsgálja, s azért tér
ki részletesen az ilyen megközelítésre is, mert a magyar nyelv számára fontos
kérdésr ől van szó. Az összehasonlító nyelvészet képvisel őre hivatkozva mondja, hogy a nyelv régen toldalékkal rendelkezett, szimbolikus alakokkal. Grimmet említi meg, és állítását megkérd őjelezi, egészen pontosan azt, hogy minden nyelvben a szó alaki tökélettessége "sülylyedés" — romlás — mondják a
későbbi évtizedekben, a szellemi képződésre nézve pedig emelkedés történik.
Schleicher elképzeléseit is megemlíti, és idézi, amit a német nyelvész a nyelv
é letének két elkülönített id őszakáról mond. "Minél közleked őbb, gondolkozóbb s tevékenyebben él ő valamely nemzet, annál inkább elveszti szóalakjait,
annál inkább irányúl az egytagúság felé." (44. 1.) Imre Sándor úgy látja, hogy
ezt az elvet hibásan alkalmazzák minden nyelvre. A magyar nyelvet ennek az
elvnek az alkalmazása újította meg és ferdítette el.
Végezetül Humboldtot idézi, szavait mély értelm űeknek tartja. Az idézett
részben arról van szó, hogy a nép szellemének viszonya a nyelvhez más a keletkezés id őszakában és más a kés őbbi időszakban. A korábbiban a lélek nem
enged veszni semmit, ami az érzelem kifejezéséhez szükséges. A késó'bbi id őszakban a nyelv célja a megértés, s a nyelvszokás következtében közönyössé
lesz a hangzatok meg őrzése. Az érthet őségre törekvés viszont gondatlanságot
szül. A könnyű megértés lesz a cél, határozottabb, szabatosabb lehet így a
nyelv, de a segédszók használata mell őzhetőbbé teszi a "hajlítási alakokat",
melyek elveszítik fontosságukat.
A Budapesti Szemlében 1886-ban egy hosszú tanulmánya foglalkozik a
nyelv romlásával.12 Arra keresi a választ, hogy romlás-e az, ami természetes
úton jön létre, romlás-e, amit a többség hoz szokásba. A folytonos m űködés
által romolhat a nyelv, elavulnak a szavak, módosulnak a mondatok. Tehát
belső okok következtében is bekövetkezhetnek ilyen változások. De ennél
több változást okoz a nyelvek érintkezése. Akik a bels ő változást nem tartják
szükségesnek megakadályozni, a küls őt sem hibáztatják. A vegyülést kapcsolatba hozza a nyelvérzékkel, s úgy véli, a vegyüléssel gyengül a nyelvérzék, a
nyelv rendszere iránt érzéketlenebbé teszik a "korcs szólások" a m űveltebbeket is. A nyelvrendszerre nézve károsnak tartja a nagyobb mérték ű vegyülést, mert ezzel megváltozhat a nyelv alaktana, kivesznek vonzatok, melyek
hiányoznak az idegen nyelvb ől, megszaporodnak a szenved ő igés mondatok,
az igék helyett főnévvel, főnévi igenévvel alkotnak mondatot, rosszul használják a tárgyas és tárgyatlan ragozást. "Nálunk azért megyen könnyen a
nyelv romlása, vegyülése — írja —, mert nagy a számok a nyelvérzékteleneknek." (185. 1.) Az idegen nyelv hatására bekövetkezett változásokat tekinti tehát romlásnak, nem pedig a természetes úton bekövetkezett változásokat. A romlás gondolatának korábban is voltak magyar hívei. Révai Miklós
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például elfogadta Herder organikus történelemszemléletét, s a nyelv férfikorát a 16-17. századra teszi, attól a kortól a nyelv haldoklik. A változást nem
fejlődésnek, hanem romlásnak min ősítette. Ezért romlatlan szerinte a régi
nyelv. A romláson segíteni lehet, méghozzá úgy, ha visszahelyezzük a nyelvet
"férfikorába". Ellentmondására Verseghy mutatott rá, Révai ugyanis a történeti fejlődés elvét a múlt nyelvállapotára alkalmazta, saját korára nem tudta
alkalmazni, a jöv ő számára viszont maga akarta megszabni. Verseghy az ikes
ragozás elt űnését tartotta romlásnak.
A nyelvi változás lefolyásának feltárása mellett feleletet kellett adni arra a
kérdésre is, hogy miért következik be a változás. Leggyakrabban a fiziológiai
magyarázatot hívják segítségül. A fiziológiai magyarázattal szintén a változás
objektív jellegét emelik ki.
A Müller által is hangoztatott vélemény nem maradt hatástalan. Az
újabb felolvasásokban az áll, hogy a törvények, melyek a nyelv változását
szabályozzák, fiziologikus alapon állnak, és nem engednek meg más
magyarázatot. 13 A lustaságot, a kényelemszeretetet, az izomer ő hiányát
emeli ki, s hogy ezzel a fordító Simonyi is egyezik, bizonyítják a magyar
példák, melyekkel mintegy szemlélteti mindazt, amit az oxfordi tudós elmondott.
Müller az azonos funkciójú beszédhangok változását "artikulációelcsúszással" magyarázza. (Ezt a jelenséget nevezi Riedl disszimilációnak.)
A szavak testesebbé válását is hasonlóan magyarázza, fiziológiai okokkal.
Fiziológiai szempontból mondja, hogy a hangbeli romlás mindig az izmok ernyedésének következménye. 14 De az érdekes az, hogy a nyelvjárások változásánál ezt nem tartja érvényesnek, a nyelvjárások változását különös változásnak mondja, nem általánosnak, s ezért hiúsul meg esetükben a fiziológiai
magyarázat minden kísérlete. Simonyi a szavak meghosszabbodására a mássalhangzótorlódás feloldását hozza fel példaként.
Imre Sándor a Nyelvtörténelmi tanulságokban a hangváltozások küls ő
viszonyairól beszél, és úgy vélekedik, hogy természeti hatások miatt
történik a hangok változása. A nyelv és a nyelvtudomány rövid
történetében azonban már megkülönbözteti a változás küls ő és belső
okait. Külső ok a természeti, de ezt nem egészen úgy értelmezi, mint
tette azt Riedl. Sokkal fontosabbnak tekinti a bels ő változásokat, a gondolkodás, vallás, erkölcs, társadalom hatására történ őket. 15 Az ízlés
változását is megemlíti, mondván, hogy a nyelv bármilyen változását
elsősorban az ízlés változása okozza. 16
Felmerült az is, hogy a széphangzás is oka lehet a változásnak. Riedl ezt
határozottan tagadja, a kiejtés könnyítése és gyorsítása lehet megítélése szerint a hasonulás alapja.
A szubjektív tényez ő szerepének elismerésér ől, illetve el nem ismerésér ől
már volt szó. Az újgrammatikus hangtörvény-felfogás megakadályozta, hogy a
szándékosság továbbra is napirenden maradjon. Szarvas is azt írja, hogy a
változásban a szándékosságnak nincs nyoma.
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A 19. század 70-es éveit ől a nyelvtudomány haladását a hangtörvények
szigorúbb felfogásában és a kivételek analógiás magyarázatában látja Simonyi
Zsigmond. Az analógiának nagy jelentőséget tulajdonít, az újgrammatikusokhoz hasonlóan, s több ízben foglalkozik vele.
Az analógiára már korábban is hivatkoztak, a magyarok közül például
Brassai Sámuel. Simonyi idézi következ ő sorait: "A nyelv fejl ődését képesek
vagyunk egyetlen egy vonással jellemezni: azzal, hogy egyszer űségre és szabályosságra törekszik. Kétségbehozhatatlan tény ez, és szembet űnik világosan,
főképp azoknak a nyelveknek a fejlésében, melyeknek történelmér ől eléggé
hosszú időszakra terjed ő okmányok tanúskodnak. Mindnyájoknál az analógia
hovátovább nagyobb, mondhatni zsarnoki hatalomra verg ődik." Ezt Brassai
1864-ben írta. 1874-ben pedig így nyilatkozott: "Én a nyelvészetet az analógiák tudományánák merném nevezni." (Tüzetes Magyar Nyelvtan, XII XIII.
Eredeti kiemelés)
Minden anomália, minden rendhagyás másmilyen rendre, analógiárá vezethető vissza, írja Simonyi Az analógia hatásáról főleg a szóképzésben cím ű
értekezésében. A különálló nyelvtani kivételek magyarázatára a hamis analógiához folyamodnak. Az újgrammatikusok a nyelvvizsgáló módszer f ő elvének
tekintik az analógiát, és állandó szem el őtt tartását hangsúlyozzák.
Simonyi a nyelvvizsgálat két vezérelvét H. Osthoff nyomán határozza meg.
Az analógiáról azt írja, hogy a hangfejl ődésnek minden szabálytalansága csak
látszólag szabálytalanság, mely azon alapul, "hogy a physiologiai törvényeknek gyakran útjokba vág s érvényöket megszünteti a psychologiai ösztön.
Ennek működése abban áll, hogy mikor a nyelvbeli alakokat ki akarjuk ejteni,
eszmetársításnál fogva hozzájok közel álló egyéb alakokkal öntudatlan kapcsolatba tesszük őket, úgy, hogy ezek hatással vannak amazokra s hangjaiknak egy-egy változását vonják magok után." (4. 1.)
Simonyi véleménye annyiban tér el Osthoffétól, hogy Osthoff helyteleníti a
hamis analógia kifejezést, Simonyi viszont helyesli, mert egyik alakot a másik
hasonló meghamisítja. A nyelvérzék meglazulását és tévedését látja Simonyi
az analógiában, mely hatására új alakok jönnek létre. Minden kivétel ily
módon érthet ő meg s magyarázható meg. Tanulmányában Simonyi mind a
külső, mind a belső analógiát vizsgálja, s a hangtan, valamint a szótan köréb ől
sorol fel példákat.
Az analógia legkülönösebb termékének az elvonást tartja, de csak akkor
fogadható el, ha világos érték ű képzőt hagyott el a szó végér ől. Az 1, z és s elhagyása a leggyakoribb, állapítja meg.
A magyar nyelv cím ű munkájában a hagyomány és az analógia dialektikus
egységét fogalmazza meg, a kett ő szabályozza ugyanis a nyelv életét, a hagyomány konzervál, az analógia reformál, új alakokat teremt, meg ki is szoríthatja a hagyományos kivételt.
Tudománytörténeti megállapításai is vannak az analógia kapcsán, Humboldt és Steinthal nyelvlélektani eredményeib ől kiindulva a jelentéstan hangsúlyozta az emberi beszéd lélektani tényez őit, s az analógiát. Az analógia
-
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hatásáról Humboldt is értekezett, szerinte a nyelvben minden analógián
alapul. Hasonlóan fogalmaz, mint láttuk, Brassai is.
Az analógia törvényét Verseghy hangoztatta el őször a magyaroknál. Ki
meri mondani, hogy nagyobb a kivételes alakok száma, mint a rendeseké.
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5. A NYELVTUDOMÁNYHELYE
A TUDOMÁNYOK KÖZÖTT
A nyelvnek természeti produktumként való meghatározásából következik,
hogy a nyelvtudományt is a természettudományok közé sorolják.
Erről a kérdésről Brassai Sámuel els ő.. ízben A magyar mondat cím ű nagy
tanulmányában ír. A munka második paragrafusának címe A nyelvészet természeti tudomány, s ezzel nem azt akarja mondani, hogy induktív módszerével a természettudományokhoz hasonló, ő egyenesen azt állítja, hogy a természettudományok "egyik ágazata és azon derék és hatalmas család egyik
tagja. Igen is édes testvére a philológia a phisicának, kimiának, ásvány,
növény, állattannak, geológiának, meteorológiának." (292. 1.) Brassai azt is
kifejti, miért tekinthet ő a nyelvészet természettudománynak. Azzá teszi
tárgya: a nyelv hangokból szerkesztett egész, s ezzel a sejtekb ől álló
növényhez hasonlít. A hangokat azonban nem úgy vizsgálja a nyelvtudomány,
mint a fizika, mert a nyelvészet "azt nézi benne, a mivé az ember beszél ő szervei módosítják, s ezek a módosulatok, bevett kifejezéssel: 'articulált hangok, a
nyelv elemi. Hogy ezek a hangok szókká szerkesztve szemléletek, képzetek,
érzelmek, eszmék symbolumaivá válnak, hogy nyelvvé szerkesztve majd oktatnak, rábeszélnek, ámítanak vagy ijesztenek, gyönyörködtetnek vagy
búsítanak..." (Uo.) Az idézet befejez ő részére érdemes odafigyelnünk, mert
talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy itt a nyelv felismert funkcióit sorolja
fel Brassai, néhányat azok közül a funkciók közül, amelyeket csak legújabb
nyelvtudományunk kezd tanulmányozni.
•Mivel a nyelvészet induktív tudomány, módszerére nézve is szembet űnő
rokonságban van a természettudományokkal. Brassai emellett felsorol még
néhány érintkezési pontot a nyelvészet és a természettudományok között állításának igazolására. Hasonlóságot állapít meg "gyakorlati irányban is". A "gyakorlati irányt" úgy értelmezi, hogy a tudományok felhasználják egymás eredményeit, következtetéseit. A nyelvészet például segítheti az idegen nyelvek tanulását, a statisztika m űveléséhez is "szükségest, néha mell őzhetetlent is
nyújt", és útmutató lehet a nyelv m űvelésében is, mert "ellen őri tisztet visel, s
óvja, a mennyiben hatalmában áll, hogy a 'nyelvm űvelés' ferdítéssé,
csigázássá, elfajulási m űfolyammá, a nyelv erkölcsi gyilkosává ne váljon." (Uo.
297-98. 1.)
S ha már megemlítettük, hogy az indukció lehet csak az egyedüli jó út a
nyelv tanulmányozásakor, mondjuk el e helyütt azt is, miért tartja fontosnak

z
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Brassai ezt a módszert hangsúlyozni. Magát az indukciót így határozza meg:
"nem egyéb, mint a tények összehasonlításából és megkülönböztetéséból általános igazságok, törvények, szabályok és elvek kivonása." (Uo.) Ez a módszer
az "egyedül idves módszer" (uo. 286. 1.), s azok közül, akik e módszer kivetésében példát mutattak, Boppot, Grimmet és Humboldtot említi. Véleménye
szerint, ha indukcióval folyik a kutatás, az elméletek elfogadhatók lesznek, s
csak a teljesebb indukció döntheti meg, egészítheti ki, javíthatja az el őzőt. S
ha ki is alakul vita egy elmélettel kapcsolatban, az tudományos jelleg ű lesz.
Fejtegetései a spekulációk ellen irányulnak, céloz például Fogarasi metafizikájára is, és véli, hogy a spekulációk olyan vitákat idéznek el ő, amelyeknek
sem eredménye, sem modora nem válik becsületére a tudománynak. S a következményeket is látja: annyi féle vélemény alakul ki a tárgyról, "a hány
nyelvész spekulál róluk". (Uo. 287. 1.) S hogy mannyire igaza lett, éppen
Fogarasi példája bizonyítja. Fogarasi ugyanis egy helyen azt írja, hogy
sokuknak más-más nyelvtudománya van.
Nagy értekezésében Brassai az indukció útját követi: "vizsgálódásom eszközévé kirekesztóleg a természeti tudományokat oly magas fokra emelte inductiv módszert választottam, mentten minden el őleges elfogúlt nézett ől."
(Uo. 397. 1.)
Az indukciónak viszonylag nagy teret szentelt la tanulmányban, s erre
eltérő módon reagálnak a kortársak.
Hunfalvy Pál szerint felesleges volt hangsúlyozni, hogy a nyelvészet induktív tudomány, mert: "Ez nálunk sem új dolog; a magyar nyelv metapltisykája ellenében (mely mellesleg mondva, rég nem igényli magának, hogy
rajta kívül nincsen az üdvösségre út) nem volt szükség ezt felfedezni." (NyK.
1., 470. 1. Eredeti kiemelés)
Ponori Thewrewk Emil viszont Brassai hatalmas munkájából csak ezt az
egy mozzanatot értékeli: "Brassai okoskodásának egyéb praktikus haszna
nincs, mint hogy a nyelvészt az inductiv módszere figyelmezteti." (A nyelv
optikája, 11. 1.) A helyes magyarság elvei cím ű munkájában ő maga is
hasonlóan fogalmaz: "A mostani nyelvészet már nem bölcselkedik, hanem
tökéletesen empiricusnak vallja magát." (67. 1.)
Az 50-es évekig deduktív módszerrel el őzetesen kiokoskodott alaptételekre vonatkoztatták a nyelvi jelenségeket. Szarvas Gábor A magyar igeidőkben írja az ilyen megközelítésr ől: "...vezérelveit nem a nyelv lényegéb ől,
hanem... szubjektiv értelem forrásából meríti, ...egy általános, a gondolkodásnak törvényeiből elvont rendszert állít fel, s annak igáját, minden nyelvre s
nyelvbeli jelenségre rá akarja er őszakolni".
Érdekes, hogy Ponori nem említi meg, hogy Brassaival egy lényeges dologban mégis egyetért: ő is a természettudományok között látja a nyelvészet
helyét. A Természettudományi Társulat ülésén olvasta fel két értekezését
1869-ben, A nyelvészet mint természettudomány címmel, mely még abban az
évben meg is jelent, és A nyelv optikája címmel, mely egy évvel kés őbb jelent
meg. Az utóbbi felolvasásban is szó van arról, hogy a nyelvészet természet-

A NYELV ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEIRE VONATKOZÓ NÉZETEK

77

tudomány. Fejtegetése igen érdekes: ha a természettudomány nemcsak az
állati, hanem a szellemi ember vizsgálatára is jogot formál, következésképpen
a nyelv is a körébe tartozik. Közben Schleicherre, Müllerre, Riedlre hivatkozik, Schleicher tanításával természetesen teljes mértékben egyetért: "A nyelvet tehát helyesen természeti produktumnak nézi, s a nyelvtudományt tehát a
természettudományhoz tartja sorozandónak." (A nyelvészet mint temrészettudomány, 9. 1.) Megjegyzi azt is, hogy a nyelvész legtöbbet a fiziológiától tanulhat. A természettudománytól várja a nyelv eredetének végleges eldöntését.
Riedl Szende számára, mint a természettudományos szemlélet lelkes híve
számára, aki közvetlenül Schleicher tanaira támaszkodva építette fel nézeteit,
vitathatatlan a nyelvtudomány helye.
Hunfalvy Pál viszont nem egy alkalommal kifejti, miért nem tartja a
nyelvtudományt természettudománynak._ El őször elég röviden intézi el a
kérdést, Brassainak A magyar mondat cím ű tanulmányáról szóló bírálatában
írja, hogy nem úgy van, ahogy Brassai állítja, mert a nyelv az emberi szellem
terméke, anyaga konvenciókból lett és mert a nyelvnek történeti fejl ődése
van. E körülményeknél fogva különbözik a nyelv minden tárgytól, mely a
természettudomány objektuma, s ebb ől következtet arra, hogy a nyelvészet is
különbözik a természettudományoktól. 1
A következő évben, 1863-ban, a Nyelvtudományi Közleményék második
évfolyamában Max Müller munkáját ismerteti, és többek között azt fejtegeti,
hogy természeti vagy történeti tudomány a nyelvtudomány. Max Müller
természettudománynak tekinti: "Egyet jobban érzek, mint valaha — azt t.i.,
hogy a nyelvtudomány nélkül hiányos volna a természeti tudományok köre,
melyeknek ezen intézet [a londoni Királyi Intézet, L. I.] különösen van szentelve."2 Hunfalvy vitába száll ezze a felfogással, s utal arra, hogy Müller jól
tudja, a nyelv minden természeti tárgytól különbözik, mert története van. A
nyelv története a hangok fogyatkozásában és a tájnyelvek megújulásában van,
ám mindkettő független az emberi önkényt ől, ezért nem lehet a nyelvtudományt a történelmi tudományokhoz sem sorolni. Ugyanis ahol az emberi
skaratnak nincsen hatása, ott szorosan véve történelemr ől sem lehet szó. A
nyelvtudományt tehát nem sorolja sem a természettudományokhoz, sem a
társadalomtudományok közé. 1878-ban ismét visszatér ehhez a kérdéshez, és
megállapítja: "...az embert a nyelv teszi emberré; a nyelv nem születik az emberrel, az tehát nem lehet a természettudományok tárgya." (NyK. 14. 18. 1.)
Hunfalvy elismerte ugyan a természettudományos módszerek alkalmazásával elért eredményeket, de nem vette át teljes egészében a természettudományos nyelvészet nyelvkoncepcióját. A nyelvtudomány helyét illet ően is
másként vélekedik, mint azok, akik a Müller hirdette tanokra esküdtek.
Imre Sándornak a nyelvről alkotott felfogásából — abból, hogy a nyelvet nem lehet él ő fához hasonlítani — következik, hogy nem sorolja a
nyelvtudományt a természettudomnyok közé. Ezzel is Whitneyt követi, aki
szerint a nyelvtudomány történeti és morális tudomány.
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6. A NYELV ÉS A TÁRSADALOM
A nyelv a társadalom egyik legszükségesebb feltétele, társadalmon kívül
nincs nyelv. (Riedl) A szó nemcsak az egyénnek, hanem a közösségnek is sajátja, a nemzet kincse. (Ballagi) A beszéd (a nyelv) mindenkié, mindenki által
megszokott eszköz. (Szvorényi) A nyelvnek a nép a teremt ője, tulajdonosa.
Benne nyilatkozik meg a nemzetek szelleme. (Ponori) A nyelv és közösság, a
társadalom kapcsolatára vonatkozó néhány megállapítás bizonítja, hogy a
nyelv társadalmi jellegének gondolata nem volt idegen a magyar nyelvészekt ől.
Kelemen János különbséget tesz a nyelv társadalmi ficnkciójának és a nyelv
társadalmiságának elismerése között. A társadalmiság a nyelv inherens jellemzője, egyik funkciója viszont az, hogy kapcsolatot teremtsen az egyedek között. A nyelv elsődleges hordozója a nép, s ei a nyelv társadalmiságának egy
bizonyos formában történ ő konceptuálása.
Ezek szerint a.múlt század második felében olyan utalásokat találunk, melyek alapján arra következtethetünk, hogy a nyelv társadalmiságát a magyar
nyelvészek elismerik. A nyelv társadalmisága kizárja a privát nyelv lehet őségét. A nyelv társadalmi funkciója, hogy összekapcsolja az individuumokat,
hogy szolgálja a kommunikációt. A nyelv legfontosabb sajátságainak ismertetésénél már szóltunk arról, hogy a nyelv meghatározásakor a közlést, "közlekedést" hangsúlyozzák. Ez viszont igazolja, hogy felismerik a nyelv társadalmi funkcióját is.
Ismét Kelemen Jánosra hivatkozva állapíthatjuk meg, hogy a nyelv társadalmi jellegének ez az értelmezése nagy tradíciókra épül, melynek vizsgálata
nem várt összefüggésekre deríthet fényt. Kelemen arra a tradícióra gondol,
"melyen belül Herder, Hegel, Humboldt ... bizonyos kérdésekben igen hasonló nézetek képvisel őinek tekinthet ők."1 Felismerik, hogy az egyéni tudat is
társadalmi képződmény.
Kelemen idézeteit azért érdemes átvennünk, mert rávilágítanak arra, hogy
kitól mit tanultak a magyarok.
F. Schlegeltól átvett idézete: "még akkor is, amikor egyedül vagyunk, vagy
egyedül hisszük magunkat, gondolkodásunkban tkp. mindig ketten kell lennünk, és legbens őbb, legmélyebb létünket lényegileg dramatikusnak kell elismernünk." Humboldt is hasonlóan fogalmaz: "a nyelv lényegileg a társadalmi
léthez köt ődik"? S nyelvfilozófiájának alapjához — hogy a nyelv nem m ű,
hanem tevékenység — kapcsolódik, hogy a nyelv "a szellem örökké ismétl ődő
munkája."3
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Hogy a nyelv az egyén számára is azért létezik, mert más ember számára
is létezik, nem Marx találmánya, írja Kelemen, Marx elfogadta a német
nyelvfilozófia eredményeit, s mivel általánosan elfogadott nézetekr ől volt szó,
nem említi, kitől vette át, kire hivatkozik. Ez a gondolat, melyet Marx is
átvett "a német filozófia és a német filológia Herdert ől, illetve Hegeltől Humboldtig ívelő fejlődésben érlelődött meg, s világosan el őfeltételezi a szubjektum és az objektum, a szubjektív és az obj ektív, a 'belső' és a 'küls ő' e
hagyományban megfogalmazott dialektikáját. '
Humboldt véleménye egészében megegyezik Hegelével: "A nyelv éppen
annyiban objektív és önálló, amennyiben szubjektív és valamit ől függő ... a
nyelv csak társadalmilag fejl ődik ki, ... az emberben a nyelv lényegileg a
társadalmi léthez köt ődik", ezért "a nyelv elzárt magányban is szükségszer ű
feltétele a gondolkodásnak. "5
Ezekben az idézetekben nem nehéz felfedeznünk azokat a gondolatokat,
melyek a magyar gondolkodóknál is megtalálhatók.
Az előbbi fejezetekben már szó volt arról, hogy Imre Sándor a Whitneyféle vonalat követi, s a nyelvet társadalmi intézmányenek tekinti, nem is
beszélve arról, hogy több ízben visszatér arra, hogy a nyelv a nép tulajdona.
A fejlődés csíráit a nyelvtudomány terén Elekfi László abban látja, hogy
Brassai Sámuel igen korán meglátja, hogy a nyelv társadalmi jelenség. 6 Persze Brassai el őtt jóval korábban is vannak megfigyelések a magyar nyelvészeti
szakirodalomban erre vonatkozóan. Balázs János hívja fel a figyelmet arra,
hogy a nyelv és a társadalom kapcsolatának szociolingvisztikai szempontú
mélyebb elemzése Pápay Sámuellel kezd ődik
Riedl a Magyar hangtanban foglalkozik a nyelv és társadalom kapcs
olatával, de ide kapcsolja a gondolkodást is, mert a gondolkodás csak a társadalomban fejl ődik; a nyelv kialakulása is a gondolkodással van összefüggésben, s mindebb ől arra következtet, hogy a nyelv "szükségképen társulati, népi nyelv".
a nyelv szelleme, a népSzorosan kapcsolódik kérdésünkhöz a szellem
szellem — értelmezése. Ezek a kifejezések gyakran el őfordulnak a múlt századi értekezésekben is. A félvilágosodás szókincséhez tartoztak, s valószín űleg
ezek általánosítása Hegel szellem fogalma — írja Kelemen. János Herder
nyelvfilozófiájáról szóló tanulmányában. E fogalmaknak misztikus tartalmuk
ellenére is van empirikus vonatkozásuk, mert "azt ragadják meg, amit ma kollektív tudatnak, társadalmi tudatnak ... nyelvhasználatban stb. kifejez ődő
stílusnak neveznénk" . 8 Ezek a fogalmak is a kollektív összefüggéseket fejezik ki.
A nyelv szellemében volt aki er őt látott, amely kifejezi a közösség lelkiszellemi értékeit (Toldy Ferenc például). A pozitivizmus már szakít ezzel az
idealisztikus nézettel, s a nyelv anyagi elemeit vizsgálják. A nyelv sajátságait
értik a nyelvszellem fógalmán, "amely a nyelvi közösség gondolkodásmódjának nyelvben tükröz ődő jeleit, különösségeit, szemléleti eredetiségét
stb. együttesen jellemzik. A fogalom fenti meghatározásából, illetve körülírásából azt láthatjuk, hogy a 'nyelv szellemét' egyfel ől pusztán a nyelv épít ő—
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elemeiben (hangzóállomány, szókincs, mondattani, szerkezeti sajátságok, .
egyéb alkati tényezők) nyomozhatjuk, másfel ől az ezekt ől látszólag független,
'nyelven kívüli' meghatározókban ( ősfoglalkozás, életmód, hiedelemvilág,
valamint szokás-, észjárás- és gondolkodásbeli jellemz ők, amelyeknek' a
nyelvben is nyomuk van". 9
Imre Sándor a nyelv szellemét úgy értelmezi, mint tulajdonságot, . sajátságok rendszerét, ezek pedig a szóelemek, a szóviszonyítás, alaktani és mondattani sajátságok. Bármelyik tulajdonság megváltozását a nemzet megérzi,
ha van öntudata, és ép a nyelvérzéke. Ha a nyelv szellemét nem ismerve
történik a nyelv fejlesztése, összeütköznek a nyelvérzékkel, a fejl ődés helyes
irányával és szándéktalanul is rontják a nyelvet. "A mely nyelv hangzatának,
alakjainak, szófüzésének, szórendének eredeti sajátságait elvesztette, annak
szelleme idegenné vált, elkorcsosult, eler őtlenült" — írja Az idegen szók és
szólások. bírálatában. (23-24. 1.)
Ponori is a nyelv szellemére hivatkozva beszél a nyelvújításról: ha a
törvényesen, a nyelvszellem értelmében akarjuk m űvelni irodalmi nyelvünket,
a népnyelvet és a régi ncy elvet kell felhasználni, mert a nyelv törvényei, szel-

leme ezekben található. )
A népszellem és a nyelv közötti összefüggésre Riedl is utal, s kitér arra is,
hogy a nyelv csak egyik megnyilatkozása a népszellemnek. 11 A nyelv jellemzése szükségképpen a nép szellemi sajátságainak jellemzése is. Teljes egészében
akkor ismerhet ő meg, ha a vallást, a m űvészetet, az erkölcsöt, a szokást, a
társadalmi viszonyokat is figyelembe vesszük.
A kor általánosan elfogadott véleménye áz, hogy a nyelv vizsgálatával a
lélek legtitkosabb m űhelyébe lépünk.
Riedl err ől már a Magyar Nyelvészet els ő évfolyamában említést tesz. S ez
a gondolat három évtizeden át nyomon követhet ő.
Hunfalvy a Magyarság Ethnográfiájában arról ír, hogy tulajdonképpen mit
rejt a nyelv: "Az ember szöletik, úgy mint az állat, azután nyelvet tanul, mit az
állat nem tehet; s a nyelv által nemcsak tagjává lesz bizonyos társadalomnak
és nemzetnek, hanem részesévé is: mind annak, mit ez a társadalom és nemzet századok óta élt, tapasztalt, tett, szenvedett s őt reménylett is, aminek
hagyományos nyomai a nyelvben vannak meg, amelyet a gyermek beszélni
fog." (46-47. 1.)
1891-ben A nyelv és a nyelvtudomány rövid történetében írja Imre
Sándor, hogy minden szóban egy-egy fogalom vagy gondolat, az ősök egyegy ötlete, érzéseinek egy-egy nyilatkozása rejlik. "Es az összesnek vagy
fontosabbaknak változásfolyama megtanít a nemzet gondolkodásának módjára, annak változásaira, az erkölcsök, szokások, hajlamok alakúlására. Benne foglaltatik a nemzet szellemének bels ő, sőt legbels ő története. Csak
akkor fogjuk igazán tudni a nyelvet, esmerni a nemzet szellemét, ha mindezeket tudjuk és szem el őtt tartjuk." (1. 1.) Itt is hangsúlyozza, hogy a
nyelv fejlesztéséhez, a szellem és a nyelv javításához a régi és új nyelv
együttes tudására van szükség.
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A nép szellemének és a nyelvnek az összefüggésére utalnak Ballagi Mór
megjegyzései is: minden nyelvben annak a nemzetnek lelke, életének szelleme tükröződik, mely azt beszéli; a nemzeti nyelv a nemzet szellemi birtokának képvisel ője. 12
Volf György a honfoglaló magyarok m űveltségéről értekezve megemlíti,
hogy a nyelvben - nyomai vannak mindannak, amit az el ődeink gondoltak,
tapasztaltak. A nyelv kíséri a nép fejl ődését, művelődését. A nép lelke
nyelvében nyilvánul meg. 13
Az emberi nyelv és szellem kapcsolatáról a külföldi szakirodalomból is
szerezhettek ismereteket a magyar nyelvészek. Humboldtól is átkerülhetett,
hogy a nyelv jellegét a nemzeti jelleg is megszabja. Humboldt is azt vallja,
hogy a nyelv küls ő manifesztációja a nemzeti szellemnek, mert a nyelv a szellem_ műve. A nyelv által hatolhatunk be a szellem rejtélyeibe. A nyelv
legszorosabb kapcsolatban a nemzeti jellemmel van. A szellemi er ő alkotó
megnyilvánulása a nyelv, s a nyelvek különböz ősége abból adódik, hogy
különféléképp nyilvánul meg bennük a nemzeti szellemi er ő. A nyelvek
különbözősége meghatározza a nemzeti szellem karakterét.
Max Müller egyik felolvasásában egy tanulmány kapcsán írja, hogy az emberi nyelv pontos elemzése nélkül nem juthatunk el a nemzeti szellem megismeréséhez. Leibnizet idézi: "Meg vagyok róla gy őződve, hogy a nyelvek legjobb tükrei az emberi szellemnek, és hogy a szavak jelentésének pontos
elemzése által legjobban megismerkedhetnénk az értelem m űködésével."14

83

A NYELV KÉRDÉSEIRE VONATKOZÓ NÉZETEK

7. A NYELV ÉS GONDOLKODÁS
A nyelv körülírásakor, fogalmának meghatározásakor, a nyelv sajátságainak ismertetésekor szinte mindenki utal a nyelv és gondolkodás (vagy a beszéd és .gondolkodás) szoros kapcsolatára. A legjellemz őbb megállapításokat
idézzük.
Riedl Szende a Magyar hangtanban így fogalmaz: "A beszéd nem egyéb,
mint hangzóvá lett hallható gondolkodás, valamint a gondolkodás bels ő hangnélküli beszéd." (5. 1.) Az ember csak a nyelv által jut öntudatra, csak a nyelv
által tud gondolkodni, ezért a beszéd kezdete a gondolkodás kezdete is. A
kettő egyszer ű tény, az egyik küls ő, a másik belső oldal. A nyelv a gondolkozó szellem artikulált hangok általi megnyilatkozása. 1
A Magyar nyelvtanban is hasonlóan határozza meg a nyelvet, mint a
Magyar hangtanban: "A nyelv hangzó gondolkodás, s megfordítva a gondolkodás hangtalan nyelv."(1. 1.) A nyelv részeivel is foglalkozik itt, két elemét
különbözteti meg: a gondolkodást és a hangot.
Már a nyelv sajátságait tárgyalva megemlítettük, hogy Hunfalvy ezzel a
meghatározással nem ért egyet. A nyelvet szerinte nem lehet hallgató gondolkodásnak nevezni "a nyelv inkább a réges régen nyilatkozott gondolkodásnak
lerakodása". (NyK. 3.255. 1.)
Riedl további fejtegetése a következ ő: a nyelvben mint a gondolkodás megtestesülésében a gondolatok nemcsak általában véve tükröz ődnek, hanem tükröződnek elemei is.2A gondolkodás képzeteket és fogalmakat vonatkoztat
egymásra, tehát két elemb ől áll, anyagból (ez a képzet és a fogalom) és alakból (vagyis a képzetek és fogalmak egymásra való vonatkozásából), s ebb ől
következik, hogy a nyelv is anyagból és alakból áll, anyagszókból és viszonyszókból. A hangok anyagát nevezi jelentésnek.
A hang alá van vetve a szellemnek, állapítja meg, ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a hangok világa nem felel meg teljesen a fogalmak világának.
A nyelv tudniillik nem egészen azonos a gondolkodással, a nyelv kategóriái
nem egyeznek meg teljesen a logikai kategóriákkal. Ha azonos volna a grammatikai szerkezet, az egyetemes logikai alakkal, akkor valamennyi nyelvnek
megegyezne a nyelvtani szerkezete. 3
Ponori Thewrewk Emil A nyelvészet mint természettudomány cím ű
értekezésében rámutat arra, hogy nyelv nélkül nincs gondolkodás, a gondolkodás nyelv által történik. "Független gondolkodás nincs, hanem bizonyos
egyes nyelv alakjaiban, határaiban.:." (4. 1.). A nyelv a gondolatok közlését
,
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szolgálja. A nyelv (de legtöbbször inkább a beszéd) és gondolkodás összefüggésével kapcsolatos megállapítások közül említ meg néhányat: Arisztotelész szerint beszélni annyi, mint a gondolkodást hangosan kísérni. Humboldtnak a kawi nyelvr ől írt munkájában kifejtett érvelést mutatja be: a nyelv nem
kész dolog, hanem a szellem munkája. A nyelv a gondolatok képz ő szerve,
"támad egyrészt csak a gondolattal", a gondolat értelmi tevékenység hanggal
való egyesülés által fejlődik ki. Nem létezik a nyelv gondolkodás el őtt, de gondolkodás sem a nyelv előtt, "hanem mind a kett ő keletkezésére és lényegére
nézve egy". (8. 1.)
Humboldtnál, írja Ponori, a szó nem jele a fogalomnak, hanem módszere
a fogalom készítésére.
Steinthal véleményét is ismeri Ponori. Steinthal szerint a beszéd nem gondolkodás, hanem eszköze és helye a gondolatoknak. "Valamint a szem a látás
szerve, a fül a hallásé, szintúgy a nyelv a gondolkodás szerve." (8. 1.) A beszéd nem a gondolat maga, írja a továbbiakban ugyancsak Steinthalra hivatkozva.
A nyelv optikájában szintén a gondolkodással összefüggésben határozza
meg a nyelvet: a nyelv hangbeli képét adja gondolatainknak, fogalmainknak
és a viszonyoknak, vagyis hangban testesíti meg a gondolkodást . 4
A nyelv mivoltáról értekezve A helyes magyarság elvében is visszatér erre
a kérdésre: "A nyelv vagy halk beszéd, vagy mit gondolkodásnak, vagy hangos
gondolkodás, mit beszédnek mondunk." (2. 1.)
Szarvas Gábor A magyar igeid ők bevezet őjében azt tárgyalja többek között, hogy ha a nyelv az ész szüleménye, akkor a nyelv gondolkodás, a nyelvi
alakok pedig gondolatalakok is. Az emberi ész azonosságából arra következ
tet, hogy a gondolkodás is azonos az embereknél. Steinthal nyomán pedig
megemlíti, hogy a nyelv ugyan gondolkodás, de nem tisztán logikai gondolkodás?
Ballagi Mór már 1957-ben tudatában van annak, hogy a gondolat szó
nélkül, a szó gondolat nélkül nem képzelhet ő el.6 A nyelveket eszményileg
azonosaknak tartja, mert minden nyelv a gondolat kifejezésére szolgál. Egy
későbbi munkájában a nyelvet úgy határozza meg, mint szóban nyilatkozó
gondolatot .7
Szvorényi meghatározása nem tér el a fentiekben ismertettekt ől: a nyelv
érzéki jegyekben megjelent gondolat, írja nyelvtanában. g
Brassai többek között arra próbál választ adni, hogy a beszéd köszönhet-e
többet a gondolatnak, vagy a gondolat a beszédnek. Válasza pedig a következő: "Kérdés nélkül merem állítani, hogy kifejl ődésük csak kézen fogva és a
legszorosabb kapcsolatban haladhat." (Pesti Napló, 1853. jan. 25.) Logikájában a beszédet azonosnak tartja a gondolkodással 4
A mondat dualizmusában Gabelentzet idézi, és megjegyzéseket f űz azokhoz az állításokhoz, melyekkel nem ért egyet. Az egyik idézetben például ezt
olvashatjuk: a gondolat "a beszéd által s vele együtt történik". Ezt megjegyzés
nélkül hagyja, tehát ő is hasonlóan vélekedik.
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Imre Sándor szerint sincs a nyelv nélkül gondolkodás. A beszéd és a gondolkodás "együtt származott, együtt él és fejl ődik". (Idegen és hibás szólások
bírálata, 1. 1.)
A nyelv Simonyi Zsigmond szerint a gondolat hallható megnyilatkozása. A
gondolkodás fogalmát sok nyelv beszélést jelent ő szóval fejezi ki, s ez
kapcsolatban van azzal, amit a nyelvtudomány is magáének vall: hogy a gondolkodás nem egyéb, mint hallgatag beszéd» Tudatában van annak is, hogy
a nyelv nemcsak kifejleszti a gondolatot, hanem tovább is fejleszti.
Az ismertetett megállapítások alapján elmondható, hogy a múlt század
második felének tudósai hasonló módon képzelik el a nyelv és a gondolkodás
kapcsolatát. A nyelv meghatározásuk szerint egyszer űen küls ő oldala a gondolkodásnak, azonosítják a kett őt, ugyanakkor azonban olyan megjegyzés is
előfordul, hogy tulajdonképpen a gondolkodás mégsem azonos a nyelvvel.
A magyar nyelvészeknél .megfogalmazott nézetek forrását a külföldi
nyelvészet tanításaiban találjuk meg.
A nyelv és a gondolat kapcsolatát illet ően a legelterjrdtebb az a nézet volt,
hogy a gondolkodás időben megelőzi a nyelvet, független t őle, és elsődleges a
nyelvhez képest. Descartes és Locke ebben például egyetértenek. A nyelv az
értelem tudatos alkotása, vallották a 18. században, s ebb ől következik, hogy
az értelem már létezett a nyelv megjelenése el őtt. A nyelvet megel őző gondolkodás koncepcióját támadta a német romantika ún. expresszív elmélete,
mely a nyelv eredetére vonatkozott.
Az expresszív elmélet lényege, hogy a nyelvet nem tudatos kommunikatív
aktusokban hozták létre, hanem küls ő ingerekre adott hangreakciókból alakult ki. A német romantikus nyelvfilozófia képvisel ői, Hamann, Herder, Humboldt szélesebb alapokra helyezi a nyelv eredetének ezt az elméletét. Humboldt szerint a nyelvet az emberben közvetlenül adottnak kell felfopgnunk,
tudatos mű ként nem magyarázható meg. Paradoxonhoz vezetne, ha racionális
alkotásként fognánk fel. Nyíri J. Kristóf idézi Humboldtnak erre a kérdésre
vonatkozó megállapítását: "Az ember csak a nyelv által ember; ahhoz azonban, hogy a nyelvet feltalálhassa, már embernek kell lennie." 11
A gondolkodás els őbbségének tagadásával a gondolkodás és a nyelv azonosságáig jutnak el. Nyíri J. Kristóf err ől így ír: "... annak lehetetlensége, hogy
a nyelv kialakulását e gondolkodás irányítsa, úgy jelenik meg itt (a német
romantikában), mint egy átfogóbb viszonynak, nyelv és gondolkodás lényegi
azonosságának egyik mozzanata." 1' (Eredeti kiemelés)
Humboldt számára a nyelv a gondolkodás formáló szerve, azonos a gondolkodással, mert a n yelv az észbelső tevékenységét a beszédhangon keresztül észlelhetővé teszi.1
Humboldtnak ezek a gondolatai nem voltak ismeretlenek a magyarok számára. Ponori, mint láttuk, ismerteti is Humboldt fontosabb gondolatait. S
Humboldt hatása figyelhet ő meg azokban a sorokban is, melyekben Ponori
arról ír, hogy ha megfigyeljük gondolkodásunkat, azt tapasztaljuk, hogy "minden fogalom, minden gondolat, mint kiejthet ő szó szerepel az ész
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műhelyében". (A nyelvészet mint természettudomány, 2. 1.) Humbopldt
ugyanis úgy fogalmaz, hoy a nyelv elzárt magányban is feltétele az egyes
.
ember gondolkodásának. )
Ha a nyelv ilyen szorosan összefügg a gondolkodással, akkor, Humboldt
szerint, a nyelv szerkezete rányomja bélyegét a gondolkodás formáira. Tehát
a gondolkodás bizonyos fokig az egyes nyelvekt ől függ. Egy nyelv egy
világnézet, írja Ponori Humboldt gondolatait ismertetve, s pár évvel kés őbb
megjelent munkájában már maga is hasonló megállapítást tesz: a nyelvnek a
nép a teremt ője, tulajdonosa, benne nyilatkozik meg a nemzetek szelleme. "A
magyar nyelv tehát nem csak magyar beszéd, hanem magyar gondolkodás is
egyszersmind; az emberi gondolkodásnak egyik nemzeti formája." (A helyes
magyarság elvei, 2. 1.)
Humboldtot Max Müller is ismerte, és tanította "Weltanschaungs-theorie"ját.
Az anyag és a szellem kapcsolatát Schleicher is hangsúlyozza. Az újkori
gondolkodás az egység, a monizmus felé halad. Nincs anyag szellem nélkül,
de szellem sincs anyag nélkül — írja Schleicher a Darwin és a nyelvtudomány
című munkájában.
A monizmusra való utalás Ponorinál is megtalálható. A nyelv optikájában
Schleicherre hivatkozva írja: "Az újkor gondolkodása, mint azt Schleicher a
Darwin-féle elméletről szóló nyílt levélben fejtegeti, félreismerhetetlenül monizmust, az egység elvét hangsúlyozza.A dualizmus... jelenkori természettudományunkra nézve mer őben túlhaladott állapot." (1. 1. Eredeti kiemelés) Ponori a nyelv keletkezésér ől értekezve jut el a gondolatig, hogy minden képzetérzékelhet ő anyag.
nek, gondolatnak az egyedüli forrása az
Steinthal is hatott a magyar nyelvészekre, Szarvas Gábor például rá hivatkozott.
Max Müller átveszi és népszer ű síti Schleicher tanait. Innen a hasonlóság a
nyelv és a gondolkodás kérdésének megítélésében is. Müller is azt a felfogást
képviseli, hogy a beszéd és gondolkodás elválaszthatatlanok. "A szavak gondolat nélkül holt hangok; a gondolat szó nélkül semmi. A gondolat hangtalan
beszéd; a beszéd hangos gondolkodás. A szó a megtestesült gondolát." 15 A
nyelv külső alakja a hang, bels ő tartalmát a gondolat alkotja. Az újabb felolvasások közül a második a Nyelv és ész címet viseli. Ebben megállapítja, hogy
aki a jelentést ől független szóhangokról és szavakról független gondolatokról
beszél, arcul veri a nyelvtudomány egyik legszilárdabb alapelvét. 16
Az anyag és a szellem kapcsolatát hangsúlyozza a továbbiakban is: "A
valóságban soha nem találunk izült hangokat másképp, mint határozott gondolatok kifejező it; és úgy hiszem, határozott gondolatokat sem találunk soha
másképp, mint izült hangokban megtestesülve." 17 Határozott megg őződése,
hogy a gondolkodás nyelv nélkül lehetetlen. A nyelv és ész azonosságában a
nyelvtudomány egyik alapprincipiumát látja. 18
Hosszasan tárgyalja Locke filozófiáját, beszél arról, hogy Locke
filozófiáján végighúzódik, hogy lehet gondolkodni jelek nélkül, de megenged
.

A NYELV KÉRDÉSEIRE VONATKOZÓ NÉZETEK

87

annyit, hogy ha magában gondolkodik az ember, szavakat alkalmaz fogalmak
helyett — ha a gondolkodás tárgya összetett fogalmat tartalmaz. Müller azonban megjegyzi, hogy egészen más kérdés az, hogy lehet-e szavakat használni
gondolkodás nélkül, hogyha már a fogalmak a szavakban megvalósultak.
Locke megállapítása nem arra vonatkozik, hogy lehet-e szavak nélkül gondolkodni. E fejtegetése után Müller ismét leszögezi, hogy "szorosabbnan véve
éppoly lehetetlen szavakat használni gondolat nélkül, mint gondolkodni
szavak nélkül". 19
Ezek a gondolatok • alakították ki a pályájának kezdetén • álló Simonyi
véleményét, s bár kés őbb túllép a mülleri tanításokon, a nyelvre és gondolkodásra vonatkozó állásfoglalása nem változik meg.
A fogalomalkotás kérdései kívül estek a nyelvészek érdekl ődési körén, ám
a szó és a fogalom kapcsolatára találunk utalásokat. Imre Sándor felfogása
szerint a fogalom ad életet a szónak. Err ől a kérdésről Müller is így vélekedik. A szó jelöli az érzést vagy gondolatot, és felidézi őket. Az a kapcsolat
a szokáson alapul, a szokás kapcsolja a jelhez a jelölt dolgot. A jel Imrénél
hangzatot jelent, a fogalom a jelentés ("jelentmény" Imrénél), s közöttük er ős
kapcsolatot feltételez. "Minden szónak az a fogalom ad életet, melynek képét
viseli, annyiban, hogy a szó a gondolatot vagy érzést, melyet jelöl, közvetlenül
előidézi." A szónak ezt az értékét vagy jelent őségét többször a megszokás
adja, írja, "mely a jelhez a jelelt dolgot er ősen kapcsolván, azzal együtt rögtön
feltűnteti emezt és mindkett őt egymással kapcsolatban forgatja és divatoztatja". A megegyezés is adhat értéket a szónak, írja, s ezt olyan kontextusban,
hogy ha egy szó helyett másikat mondunk, például a leveg ő helyett a lég szót,
elveszítünk egy szót, és szaporítjuk azok számát, amelyek nem él ők, és csak a
divat kapja fel őket. A divat viszont kevesebb, mint a szokás. Az ilyen szavak
értékét nem a természet, nem is a nép szelleme adja, hanem a megegyezés.
A szavaknak a természettel való kapcsolatáról egy kitér őt tesz, s megemlíti
azt a régi felfogást, hogy a magyar nyelvben van valami ősibb, eredetibb, mint
a keleti nyelvekben. Ezt azzal fejezték ki, hogy keleti nyelv a magyar is, és a
héberrel rokonították. Az Akadémia tagjai között is vannak olyanok, akik a
magyar szavakat "természeti kútf őkből" magyarázzák. Az összehasonlító nyelvészet a józan és induktív módszert követve ellene szegült az ilyen megközelítéseknek. S ez Imre szerint annyiban jogos, hogy a nyelvbölcseleti irány
mindent a természetb ől akart magyarázni, jogtalannak tekinti azonban olyan
szempontból, hogy a természetes források, "okok és kútf ők" keresését
általában rossznak tartotta. Bár, úgy látszik, elfogadja, hogy ez természetes
reakció a túlzásba vitt törekvés ellen. Ez a "realizmus hatása az idealizmus
ellen", de bővebb indoklás nélkül tagadja, hogy ez így jól van.
A nyelvészeti indukció "nagyobb mestereire" hivatkozva állítja, hogy a
"szóhangok és az érzések és a természetnek általok megjelelend ő tüneményei
közt összeköttetés lehet..." (Idegen és hibás szólások bírálata, 33. 1.) Pottot
említi meg, aki szerint a szó és fogalom között szerves kapcsolat van, mint a
test és lélek között, de ez a kapcsolat mindaddig nem deríthet ő ki, míg a nyel-

88

LÁNCZ IRÉN

vek ősi alakjait nem rekonstruálják. Heyse is hasonló véleményen van, s a
kapcsolatokat kategorizálja is. E véleményekkel Imre is egyetért, s úgy látszik
ebben a kérdésben sokkal nagyobb volt az európai nyelvészek hatása, mint
Whitneyé, aki határozottan állítja, hogy a jel önkényes.
Azt persze Imre Sándor sem állitja, hogy minden szó és jelentése között
kimutatható a természetes kapcsolat. Az átvételek és a neologizmusok változtatásai lehetetlenné teszik a kapcsolat kimutatását. S hogy véleménye efelé
hajlik, igazolható néhány mondatával. Azt írja, hogy józanul ma már senki
sem vélheti, hogy kimutatható a kapcsolat, de a már után zárójelben a Ma
még szerepel kérd őjellel. Az ősi szavak között azonban tagadhatatlanul vannak ilyenek. Az ilyen szavakat tartja a legérzékiebbeknek, legkedvesebbeknek, s úgy gondolja, hogy ezek tették lehet ővé a naiv eposzok, népies
költemények születését.
A szó Szvorényi szerint is a fogalom nyelvbeli kifejezése. Simonyi is rámutat arra, hogy a szóalak küls ő érzékeltetése a fogalomnak. A szónak ezt a
"belsejét", tartalmát nevezi jelentésnek, vagyis Imréhez hasonlóan, ő is azonosítja a jelentést a fogalommal. Foglalkoztatja az alak és a jelentés kapcsolata
is, a kett őt például együtt vizsgálja a szóösszetételeknél. Megállapítja, hogy
nincs kapcsolat a fogalom és a név között, de hozzáteszi, hogy a jelek
mégsem teljesen önkényesek, mert valamikor természetes kapcsolatban lehettek a jelekkel. A természetes kapcsolat meglétére említi a hangutánzó
szavakat és az indulatszókat. Az indulatszókról azt is írja, hogy olyanok is
keletkeznek, melyeknek nem érezzük eredetét. Imréhez hasonlóan azonban ő
sem tartja lehetségesnek azt, hogy mindenütt feltárják a természetes alapot,
mert tudja, hogy a szónak változik az alakja is és a jelentése is. A változás
következtében a valamikori kapcsolat már nem fedezhet ő fel.
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8. A NYELVEK KELETKEZÉSE ÉS OSZTÁLYOZÁSA
A gondolkodással kapcsolatban van a nyelv keletkezésének kérdése. A
múlt század nyelvészeinek egy része ugyanis a gondolkodással, az értelmi
tevékenységgel összefüggésben magyarázza a nyelv keletkezését.
Már 1852-ben ilyen értelemben fogalmaz Hunfalvy Pál. Az értelem alkotásának tartja a nyelvet és a kett ő kapcsolatát emeli ki: "Mikor a' nyelvet alkotó; 's ő együtt a' nyelvvel 's ez ővele fejl ődött, mert a' nyelv használata nélkül
értelmet gondolni sem tudunk." (Tájékozás a 'magyar nyelvtudományban, 21.
1.) A nyelv és értelem összefüggését még egy pontban megvilágítja: az ész
alaptörvényeire vezethet ő k vissza a nyelv változásai. A nyelv nem születik az
emberrel, mondja Hunfalvy, az ember öntudatlanul teremti meg. A természet
törvénye az, hogy minden hangot ad, természetesen az ember is. De az
ember nem csak indulathangokkal és hangutánzással fejezi ki érzéseit, hanem
általános képzeteit is tagolt hangokkal jelöli. Ez a tehetsége vele született,
szellemének ösztöne volt.
Az általános szellemnek, az észenk a szüleménye a nyelv Szarvas Gábor
szerint is, és ebb ől a tényb ől kiindulva arra következtet, hogy a nyelv azonos
a gondolkodással, s a nyelvi alakok egyszersmind gondolatalakok is. Ezt a
gondolatot folytatva jut el addig, hogy a gondolkodás egyes népeknél azonos
s ebből újabb dologra következtet, arra, hogy ilyen szempontból a nyelv is
tulajdonképpen egy (minthogy az emberi ész is egy). Ez magyarázza azt, hogy
bár különböznek egymástól a nyelvek, gyakran megegyez ő tulajdonságot
mutatnak, például "A szók egybef űzésének, egyes alakok alkalmazásának s
néha képzésének tekintetében is." (A mygyar igeid ők, VII. 1.)
Tehát az emberi észnek s ebb ől következően az emberi gondolkodásnak
azonosságát ismeri el, s ebb ől a nyelvek azonosságára következtet." Ez azonban nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül hagyja a nyelvek egyedüli jellemz ő
vonásait. S őt, hangsúlyozza, hogy minden nyelv magán hordja az egyediség bélyegét, mely küls ő és belső sajátságokban nyilvánul meg, vagyis a hangok szintjén, és abban, amit jelölnek, valamint a nyelvtani szerkezetben is. De mindehhez hozzáteszi azt is, hogy az egyediség nem zárja ki a nyelveket a "rokon család tagjainak soraiból". Attól függetlenül azonban, hogy a nyelvek a gondolatok kifejezésére szolgáló eszközök megválasztásában külön utakon haladnak,
ezek "tényezője ugyanazon er ő volt, mely más nyelveknél is".. (Uo. XVI. 1.)
Ballaginál is találunk megjegyzéseket a nyelvek azonosságát illet ően. Kiindulópontja Szarvaséhoz hasonló. A nyelvek eszményileg azonosak, mert a
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gondolkodás kifejezésére szolgálnak, és mert az ész változatlan törvényei
szerint alakulnak. Emellett azonban Szarvashoz hasonlóan rámutat arra is,
hogy az egyes nyelvek nemzeti különbségeket mutatnak, s ezek a különbségek
az egyes nyelvek "sajátos tüneményei". 3
Riedl is az emberi szellem termékének tartja a nyelvet, de azt is megjegyzi,
hogy nincs önálló léte, mert csak szolgáló ezköze a szellemnek. Arra a kérdésre is választ ad, hogy miért keletkezett a nyelv. Fejtegetését érdemes végigkísérnünk. Abból indul ki, hogy az ember a társadalomban él, a társadalom
tagja, de a nyelv nem a társas élet szükségletéb ől származik, nem az emberi
"egyletek" fejleménye. Az ember "gondolkodó szabad akarattal bíró lény", másokkal kölcsönös kapcsolatban van, kölcsönös "közlekedésbe" lép, s így lesz a
nyelv a gondolat közlésének eszköze, mely az egész társadalom birtoka. S
mert az ember öntudata, gondolkodása a társadalomban fejl ődik, lesz "társulati" a nyelv.4 Arról azonban nem szól, hogy a társadalomban él ő emberek
vannak egymással kapcsolatban, hogy a társadlomban él ő embereknek van
mondanivalójuk egymás számára. Ő tagadja, hogy azért keletkezett a nyelv,
mert a társadalmi élet elengedhetetlen feltétele.
Hogy a nyelv az egyetemes emberi szellem tevékenységének terméke,
Heysétől került a magyar köztudatba. Szarvas Gábor hivatkozik is rá, de
ugyanakkor Schleichert is forrásaként említi meg. Schleicher nézeteit veszi át
Riedl is. S valamennyiükre hivatkozik Ponori Thewrewk Emil. De megemlíti
még Brassait is és Müllert is. A nyelv keletkezésér ől alkotott véleményét
azonban a népszer ű Geiger határozta meg. 5 Az ember nem készen kapja a
nyelvet, hanem vele keletkezik, s keletkezésében a szemnek van kimondottan
nagy szerepe. A nyelv minden része úgy van alkotva, hogy a szemnek szól.
Minden elemnél képek, többé-kevésbé elmosódott képnypmok találhatók. Az
állati kiáltás szemérzéki benyomásra következett. A nyelv nemcsak a hallottat
fejezi ki, hanem mindig a látottat is. A fogalmakat a nyelv a szemnek szóló
kifejezési módban képes megalkotni és közölni. De nem csak a fogalmakat fejezi ki kép alakjában, hanem a "helyhezköt ő, látszóvá tevő módját megtaláljuk
az egyes szó minden alkotó részében is: mind a gyökben, mind a képzó'ben,
mind a ragban." (A nyelv optikája, 7. 1.) A nyelvnek ezt a sajátságát nevezi a
nyelv optikájának. Az állati kiáltást tartja a nyelv ősének.
Schleicher a hangutánzás elméletének híve volt. A nyelv kifejl ődését
azonosnak tartotta az agyvel ő és a beszédszervek ("nyelvszervek") kifejl ődésével. A nyelv és a természet-tudomány cím ű tanulmányában arról is ír, hogy
annyi ősnyelv volt, ahány nyelvtörzs, tehát a poligenézis elméletét hirdeti. Az
ősnyelvek számát azonban meghatározhatatlannak mondja, mert a nyelvek
egy része elenyészett anélkül, hogy újak keletkeztek volna.
Ő is felfigyelt arra, hogy különböz ő nyelvek "egybehangzó jelleget mutatnak", de ő a nyelvet a növény- és állatvilághoz hasinlítja. A nyelvi különbségeket fiziológiai okokkal magyarázta, de meglehet ősen bizonytalanul. Lehet, hogy a nyelvi különbségek is az agyvel ő és a beszédszervek min őségeinek
minimális különbségein alapulnak, írja, s hozzáteszi, hogy az idegen nyelvek
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elsajátításával a beszédszervek más irányba fejl ődnek. Ez utóbbi gondolatát
nem veszik át a magyarok: Máshol a különbségeket a különféle életviszonyokkal, az éghajlattal magyarázza.
Toldy Ferenc is arról ír egy helyen, hogy a nyelvszellem csinálja a nyelvet,
tehát teremt ő erő a nyelvszellem, melyet a nyelvérzék tart fenn.
Brassai Sámuel Riedlhez hasonlóan az emberek kölcsönös
kapcsolatából indul ki, mikor a nyelv eredetével foglalkozik. A
"közlekedési vágy" következményének és a "szükség" eredményének tartja
a nyelvet, a szólás vágyát a "közlekedés", a társalkodás ingere kelti. S
ilyen megközelítéssel — a saját bevallása szerint is — spekulációba fog:
elképzel egy nyelv nélküli állapotot, amikor ketten ülnek egymással szemben. A figyelem a mozgó, él ő dolgokra reagál, egy felröppen ő madárra
például, s aki ezt észreveszi, közölni akarja a másikkal, s ezt úgy teszi,
hogy hangot ad. A másik a hangot "jeladás gyanánt elfogadja" és "kész az
első gyök a repülés jelölésére". Gyökök keletkeznek tehát, melyek
fokozatosan szabatosabb jelentés űekké válnak. A gyökök azonban nem
adekvát kifejezései a szellemnek. Ezért nem ért egyet azzal, amit Ballagi
mond, s ebb ől következik, hogy azokkal sem, akik Ballagihoz hasonlóan a
szellem alkotásának mondják a nyelvet. A gyök szimbólum, melyet az
eszmetársítás tesz a közlés eszközévé. Brassai nem érti, hogyan alkothat
az ész nyelvet, hogyan alkothat a szellemnek adekvát kifejezést . 6
A nyelvek osztályozásával kapcsolatban csak Hunfalvy és Riedl nyilvánított véleményt. A mülleri Felolvasások els ő kötetének végén Hunfalvy véleményét találhatjuk arról a morfológiai osztályozásról, melyet Müller dolgozott ki. Hunfalvy helyeselte a nyelvek közös eredetére vonatkozó kritériumokat, de vitatkozik a morfológiai osztályozás elveivel és gyakorlati konzekvenciáival. Az osztályozás a gyökök "összetételi módja" szerint történt. A nyelvek
alakulásának három fokát különböztette meg Müller: eredeti fok a gyökök
foka, ide tartoznak az egytagú nyelvek. Jellemz ő vonásuk, hogy "a gyökök
szolgálhatnak szók gyanánt úgy, hogy minden gyök megtartja teljes
önállóságát, és ez a fok teljesen kizárja a hangbeli romlást. A ragozó fokhoz
az agglutináló nyelvek tartoznak, például a "turáni nyelvcsalád" tagjai.
Ezeknél "két gyök összeköthet ő úgy, hogy szavak lesznek bel őlük, ezen
összetételekben egyik gyök elvesztheti önállóságát, a másik pedig "puszta
végzetté süllyed". A főgyökben nincs hangbeli romlás, a másodrend ű elemekben azonban már van. A hajlító fok a harmadik fok, melybe a szerves nyelvek
tartoznak, például az árja nyelvek, melyben a "gyökök úgy összen őnek, hogy
egyik sem tartja meg a maga önállóságát". 8 A hangbeli romlás mindkét
gyökben bekövetkezhet.
A turáni nyelvek nem rokon nyelvek, mondja, ezekre a genealogikus
osztályozási elv nem is alkalmazható. A felsorolást min őségi :osztályozásnak is tekinti. A turáni népek szerinte alkalmatlanok az államalapításra, a nomád népek nyelvei tartoznak ide, ezek a nyelvek fejletlenebbek a szerveseknél.

92

LÁNCZ IRÉN

Hunfalvy a hangbeli romlást nem tekinti kritériumnak a nyelvek
osztályozásában. Tényekkel bizonyítja, hogy a hangbeli romlás a hajlító
nyelveknél is el őfordulhat, a "főgyökben" is. A történelmi hangváltozás
kifejezést javasolja a Müller-féle hangromlás helyett, és saját kritériuma
alapján — a történelmi hangváltozás nyelvenként különbözik — négy
osztályt javasol.
Hunfalvy osztályozásának alapja a "grammatikai hangváltozás". Abból
indul ki, hogy tartalmaz-e .a gyök magánhangzót, és ez a magánhangzó
hogyan viselkedik a képzők és a .ragok el őtt. Az els ő fok nála is, mint
Müllernél, az elszigetel ő fok. A második csoportba tartozó nyelveknél a gyök
nem képzelhet ő el magánhangzó nélkül, ez a magánhangzó rendszerint
változatlan marad a ragok és képz ők előtt, a toldalék a szót& magánhangzójához igazodik, mint a mygyarban, finnben, törökben. A harmadik fokot
képező nyelvek töve is tartalmaz magánhangzót, de ez nem marad változatlan
á képzők és ragok el őtt. Az ide tartozó nyelvek esetében a toldalék . uralkodik
a szótőn, mint például a szláv, germán, latin, görög nyelvekben. A negyedik
csoportba azok a nyelvek tartoznak, melyekben a t ő mangánhangzó nélkül
jelenik meg, mert a magánhangzók grammatikai kategóriákat fejeznek ki. Az
ilyen nyelv az arab és a héber.
A három utolsó fok esetében nem talál különbséget a toldalékoknak a t őkhöz való kapcsolódási módját illet ően, s Boppra hívatkozik, aki szintén nem
látott ilyen különbséget. A szóképzés tekintetében a negyedik fok mereven
elkülönül a többit ől, az utóbbi kett ő ilyen szempontból nem választható el
egymástól.
Még egy javaslata van Hunfalvynak: ha meg akarják tartani a flexiót, a
szóképzésre kell alkalmazni, és meg kell különböztetni a ragozó nyelvek
három fokát, aszerint, hogy a flexió kevés, több vagy teljes bennük.
Müllernek van egy másik osztályozása is, a kínait háznépi, a turáni nyelveket nomád, az árja és sémi nyelveket állami nyelvekként jellemzi. Hunfalvy
ezt az osztályozást is rossznak tartja, mert a nyelvek keletkezésekor egyik nép
sem volt olyan fokon, hogy államot alapíthatott volna, és a nép fejl ődésének
fő voná s ai általában megegyeznek. Utal arra is, hogy a hajlító csoportba tartozó nyelvek népei abban a korban nomád életmódot folytattak.
A níonogenetikus álláspontot is vitathatónak tartja.
Fontos megállapítása, hogy a turáni csoportba tartozó nyelvek esetében
ugyanaz a kutatási módszer alkalmazható, és csakis az alkalmazható, "mellyel
az árja nyelvek vizsgálatánál boldogultak". 9 Ezzel kapcsolatban Kovács Ferenc véleményét idézzük: rendkívül fontos megállapítás volt ez abban a korban, "mert ha elfogadta volna Müller nézeteit, akkor valamilyen másfajta kutatási módszert kellett volna a turáni nyelvekre találni, holott, a BOPPGRIMM-féle fényes sikereivel akkor már bebizonyította a maga életrevalóságát. Az ural-altaji nyelvcsaládhoz tartozó nyelveknek a történeti összehasonlító módszer alkalmazásával történ ő vizsgálata, a vizsgálatok eredményei igazolták HUNFALVY véleményének helyességét."10
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Müller osztályozásáról az a véleménye, hogy olyan alapon történik, mely
nincs meg a nyelv lényegében.
A rangsorolást tévesnek minősíti, és kifejti, hogy a nyelv minden nemzetnél ugyanazon a társadalmi fejlettségi szinten jön létre, így lehetetlen
egyes nyelveknek örökös alycsony fejlettségi szintet reprezentáló nyelvet,
másoknak magas társadalmi fejlettséget reprezentáló nyelvet tulajdonítani.
A Nyelvtudományi Közlemények második kötetében Hunfalvy Bunsen
könyvét ismerteti. Bunsen Ch. J. könyve 1854-ben jelent meg, magyarul a címe Az egyetemes történelem bölcseletének körvonalai, alkalmazva a nyelvre
és vallásra. A nyelvek fejl ődésére Hunfalvy ezúttal is kitér, és ezt írja: "De az
emberiség nyelvében nem lehet olyanféle haladási elvet fölfedezni, mely szerint elóbb voltak a turáni nyelvek, s azután fejl ődtek ki amazok kebeléb ől a
sémi és árja nyelvek, mely utóbbiak meg fogják hódítani a világot." (NyK. 2.
383. 1.) Bunsen egyébként Hegelnek a szellem fejl ődéséről szóló tanát alkalmazza a nyelvtudományra.
Riedl Szende Magyar hangtanának egyik részében ismerteti az addig
létrehozott osztályozásokat, a Schlegel fivérek, Bopp, Pott, Schleicher, Humboldt, Steinthal, és Müller osztályozását, de egyiket sem tartja elfogadhatónak, hibás osztályozás mind, mondja, s olyanok is lesznek mindaddig,
míg a világ minden nyelvét alaposan meg nem ismerjük.
A magyar nyelv rokonságát illet ően igen eltér őek voltak a vélemények.
Legtöbb híve a sémi rokonságnak volt. Toldy Ferenc rokontalan nyelvnek
tartja a magyart, és úgy gondolja, hogy ősibb, mint a szanszkrit és a héber.
Riedl Szendét, úgy látszik, a finnugor nyelvtudomány terén elért eredmények nem befolyásolják, mert a Schleicher-emlékbeszédben arról számol be,
hogy elmesélte Schleichernek, hogy voltak akik a magyart a finn nyelvvel
rokonították, de ezt a nézetet már megcáfolták. Keleti nyelv a magyar, s a
Biblia homályos kifejezéseit .a magyar nyelvészek lesznek képesek megfejteni.
Kezdetben Hunfalvy átmeneti típusnak véli a magyar nyelvet a finnugor és
a török nyelvek között. A Tájékozás a' magyar nyelvtudományban harmadik
részében a magyar, finn, és török leírásával foglalkozik. A sok török jövevényszó akadályozta abban, hogy helyesen lásson.
A török és perzsa mellett a tatár és héber nyelvvel való rokonításnak is voltak hagyományai, Sylvesztert ől a 18. század végéig tartotta magát ez az elképzelés, s még a 19. század els ő felében is felbukkannak. Gyarmathy Sámuel
még öt évvel nagy munkájának, az Affinitasnak megjelenése el őtt is a keleti
nyelvekkel való rokonítás híve.
A század második felében Czuczorék a nagyszótárban szinte minden
elérhető nyelvhez hasonlítják az eredeti magyar és jövevényszavakat. Gyakran
hivatkoznak mongol, perzsa, héber, török, latin, szanszkrit, német, szláv gyökökre nem ismerve fel a finnugor eredetet. 11 Elképzelhet ő, hogy a szótár adatai is befolyásolták a vélemények kialakulását.
Szarvas Gábor vallomásában írja le, hogyan változott meg véleménye a magyar nyelv rokonságát illet ően. Kezdetben a Nyelvtudományi Közleményeket
.
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sem olvasta, mert abban jelentek meg a finnugor rokonságot bizonyító
adatok. Ő viszont kezdetben azt vallotta, hogy halszagú tudomány nem kell.
Az igeidők kérdésével foglalkozva azonban éppen a Nyelvtudományi Közleményekben talált eligazító adatokat, s közben a folyóirat több évfolyamát áttanulmányozva megváltozott a véleménye a magyar nyelv hovatartozásáról.
Amikor a magyar igeid őket tárgyalja, már világosan látja a magyar nyelv
helyét a nyelvek rokonsági rendszerében. A magyar szavakat többek között a
vogul, osztják, mordvin és finn szavakkal hasonlítja össze. A melléknév és a
főnév viszonyát vizsgálva a finnugor és az indogermán nyelvek közötti
különbségekre hívja fel a figyelmet.
A 60-as évek végére már Reguly, Budenz és Hunfalvy olyan érdemeket
szereztek a nyelvrokonság kérdésében, melyeket már nem lehetett kétségbe
vonni. Legalábbis egy ideig így látszott. A sokféle rokonítás közül kiemelkedik a török-magyar, mely a 80-as években nagy vihart kavart. Az "ugortörök háborúnak" Vámbéry Ármin volt a kirobbantója. A közvélemény Vámbéry rokonság-bizonyítékait fogadta el.
Vámbéry 1869-ben jelentette meg tanulmányát a Nyelvtudományi Közleményekben, magyar és török-tatár szóegyezéseket mutatott be. A török elemeket a kés őbbi érintkezés vagy összeolvadás eredményének tartotta, de ézt
másodlagos rokonságnak nevezi. Az öszeolvadás a népek között történt,
téhát eltér ő dolgokat azonosított:
A vita akkor robbant ki, mikor 1878-ban Budenz véleményt mondott a szóegyezésekről. Alapos bírálatot ír, hiszen ő maga is tájékozott volt a török
nyelvek körében. Kimutatta, hogy Vámbéry sok mindent eltorzított, nem mindig a szavak alapjelentését tüntette fel, megváltoztatta a szavak hangalakját,
hogy jobban hasonlítson a magyar megfelel őkhöz. Vámbéry nam vette figyelembe Budenz Magyar és finn-ugor nyelvbeli szóegyezések cím ű tanulmányát,
s a vizsgált szavakat egyenérték űnek tartotta.
Budenz csoportosította Vámbéry szóegyeztetéseit, megülönböztet helyeseket, melyek a kölcsönzést igazolják, látszólagos egyezéseket, ezek helytelenek,
külön csoportba sorolja a helyteleneket és a jelentékteleneket, ez utóbbiak
hangutánzók vagy kés őbbi török jövevényszavak.
1882-ben jelent meg Vámbéry válasza a magyarok eredete címmel, és azt
bizonyítja, hogy a magyar nyelv és nép alapja a török, és a kis számú finnugor
elem másodlagos, jövevény.
Az egész nemzetet mozgósító kérdések voltak ezek, • akadémiai felolvasások szóltak mindkét álláspont mellett.
Budenz tovább vitázik, Hunfalvy is támadta Vámbéryt, Szinnyei 1883-ban
ír egy terjedelmes bírálatot. Vámbéry álláspontját védi például Török Aurél,
Marczali Henrik, Thuri József. Thuri vitázott a leghevesebben. A finnugor
nyelvészetben elért eredményeket azonban nem lehetett megdönteni.
A 70-es évek vége felé megkísérelték bebizonyítani a magyar—kínai
rokonságot, a századfordulón Velics Antal folytatja az ilyen irányú kutatásokat.
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Simonyi A magyar nyelvben ír a nyelvrokonságról. Az ugor nyelvek a
magyar legközelebbi rokonai, írja, s rokonságban áll a szamojéd, török, mongol és tunguz nyelvcsaládokkal, vagyis az altaji nyelvekkel. Különbözik viszont
a török nyelvekt ől, s nyolc pontba foglalja össze a különbségeket; ezek
hangtani, szóképzési, ragozási, mondatszerkezeti különbségek.

III.
A NYELVÚJÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
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1. SZÜKSÉG VOLT-E NYELVÚJÍTÁSRA,
AZAZ SZEGÉNY-E A NYELV?
A nyelv állapotáról vitázva felmerült a kérdés, hogy valóban szegény volt-e
a magyar nyelv, szükség volt-e a nyelvújításra. Err ől eltér ő vélemények alakultak ki, ugyanis más-más szempontból közelítették meg a problémát, s ennek
következtében különböz ő módon ítélték meg a nyelvújítás szükséges voltát s
a létrehozott szavakat. Az eltér ő vélemények a nyelv szerepének más-más
meglátásából fakadtak.
Nem sokan vonták kétségbe a nyelvújítás szükségességét, Brassai Sámuel
közéjük tartozott.
A Magyar Nyelvészet negyedik évfolyamában meglep ő sorokat ír le: "szegény az esze annak, ki a nyelvet mondja szegénynek. Lángésznek soha sem
volt egy nyelv is szegény." (88.1.) Szerinte nincs szegény nyelv, mert minden
nyelv ki tudja elégíteni szükségleteit a meglév ő eszközök segítségével. A
mű velt világ minden eszméje kifejezhet ő magyarul, mert van rá magyar
szavunk.
A nyelv gazdagításának, úgy véli, az volt a célja, hogy lehetv ővé váljék a
szó szerinti fordítás. Pedig egy vagy több, megfelel ő számú magyar szóval is
visszaadható az idegen nyelv ű szöveg. Az új szavakkal nem változtatható meg
az a viszony, amelyet így fogalmaz meg: "Az eszmék minden nyelvben megvannak, de az azokat jelent ő szavak azon egy eszmét egyikben egy, másikban
más eszmetársulattal, egyikben rokonos eszmét egy szóval, másban min-.
degyiköket külön szóval fejezik ki." (A neo- és palcológia ügyében, 14.1.)
Laza viszonyt lát az új eszme és az Új szó között, ezért az új szavak csak új
hiányokat születnek.
Ilyen alapról kiindulva természetes, hogy az új szavak alkotásának
lehet ő ségét elveti: "sem• a magyar sem semmiféle nyelven egy más szót, mely
azon eszmékkel társuljon, teremteni, alkotni, származtatni, gyártani nem
lehet." (15.1) Nem tartja lehetségesnek, hogy az idegen szavaknak tökéletes
SZlnOmlllláját megalkossák. Eszközöket nem lehet teremteni. A nyelv gazdagítása tehát lehetetlen: "A nyelv gazdagításának ily módja tehát a lehetetlenséggel határos váló sziniség bélyegét viseli..." (17.1.) •
A nyelvújításról az a véleménye, hog elárasztotta a nyelvet analógiával ellenkező , magyartalan szavakkal, rossz alakokat szaporító analógiák jöttek létre, s mindennek az lett a következménye, hogy megromlott az ifjú nemzedékek nyelvérzéke, a magyar stílus pedig idegenszer űvé vált. Azt a tényt vi-
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szont nem tagadhatta, hogy id ővel számtalan új szó honosodott meg mind a
közéletben, mind az irodalomban. Ezekr ől viszont azt írja, hogy szükséget
pótolnak és divatosak.
A neológia elvét rossznak tartja, "mert a nyelvszegénység hamis eszméjéből indulván ki, a tökélyesítést a magyar nyelv minden áron való gazdagításával akarta eszközölni". (47.1. eredeti kiemelés) Az ortológia tevékenységét sem helyesli, mert úgy látja, hogy az ortológusok szerint minden új
szó hibás. Ezzel tulajdonképpen az egész kérdést leegyszer űsítette, mert az
ortológia álláspontja teljesen más. A Nyelv őrben, hogy az ellenük irányuló
támadásokat kivédjék, gyakran idézik, mi a tulajdonképpeni céljuk.
Brassai mindkét felet elmarasztalja, pedig azt várnánk, hogy az ortológusok pártján áll. Ő írt ugyanis az els ők között a nyelv megromlott állapotáról.'
Brassaival ellentétben Ballagi Mór más szempontokat vesz figyelembe,
mikor a nyelv gazdagíthatóságát taglalja. Nem magából a nyelvb ől indul ki,
bár utal a nyelv és a társadalom kapcsolatára, ő tágabban nézi a kérdést, s az
általános fejl ődéssel, a társadalmi változással hozza kapcsolatba a nyelv
ügyeit. Ha a nyelv a nemzet "szellembirtoka", akkor ebb ől következik, hogy a
fejlődő szellemmel a nyelv tartalmilag, alakilag is gazdagodik. A társadalmi
változások befolyásoló erejét nem téveszti szem el ől, mert kifejti azt is,.hogy a
viszonyok megsz űnésével a nemzeti nyelv kezdett el őtérbe kerülni, elfoglalva
az őt megillető helyet, vagyis követelte, "hogy a nemzet összes szellemi birtokának ő legyen a képvisel ője". (Brassai és a nyelvújítás, 7.1.) A magyar
nyelv viszont alkalmatlan volt "azon magasabb fogalmak kifejezésére, melyek
a fejlődő civilisatióval mind határozottabb körvonalazást nyertek és az idegen
szónak mind gazdagabb tartalmat kölcsönöztek". (Uo.8.1.) A fentiek bizonyítására említi meg, hogy kín volt pszichológiát, logikát írni kifejezések hiányában. A nyelvújítás szükségességét így indokolja meg: "Az a kor, mely arra
vállalkozott..., hogy egy egységes nemzetet alkosson, mely a házi t űzhely szűk
körében él ő nyelvet a nemzeti nyilvánosság nyelvévé, a csekély számú avatottak közt teng ődő irodalmat nemzeti irodalomnak emelte; oly kor, mely a magyarság egész életét, gondolkodás-módját, cselekv ősége irányát átváltoztatni
volt hivatva, az a kor a kétszáz éven keresztül parlagon hevert nyelvet
változatlan nem hagyhatta, és ez az, mi a nyelvújítás jogczimét megadja."
(uo.18.1)
Úgy véli azonban, hogy az ő korában : már nem mernének vállalkozni törvénytelen alkotások létrehozására. De ha az új szavakat kiirtanák, a nyelv
olyan lenne, mint a 20-as évek elején.
Ballagi sokkal korábban, az 50-es évek végén is értekezik a nyelvújításról.
Már ezekben az években megjelenik az a gondolat, mely kés őbb népszerűvé
válik, hogy a nyelvet "csinálni nem csinálhatod", ellenben lehet őségét látja a
csinosításnak, nemesítésnek, gazdagításnak.
Tulajdonképpen a "szócsinálás" ellen van kifogása és nem a "nyelvb ővítés"
ellen, ő csak szabályoztatni szeretné á nyelv fejl ődését, haladását, nem megakasztani.. Új fordulatokkal, új szóalakokkal, fejl ődve a nyelv b ővül, gaz-
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dagodik, de az önkény ellen erélyesen fellép: "Valóban nagy ideje volna
megállapodnunk és magunkkal számot vetvén, a nyelvújítás határait szorosan
megszabnunk, nagy ideje volna határt vetni a szert és mértéket meghaladó
önkénynek..." (Uo.26.1.)
Egy mély ellentmondás rejlik e sorok mögött, ugyanis az új alakokkal
bővül a nyelv, ezek létrehozása viszont nem más, mint "szócsinálás".
A. nemzet gondolkodásának tágulásával hozza kapcsolatba a szükségszer ű
gyarapodást. A gondolat teremti meg a kifejezést a . benne rejl ő törvények
szerint. Úgy ítéli meg, hogy ha "nyelvalkotó törvény", helyett egyéni nézetek
szerint idomítják a szót, ; veszélybe kerül a közérthet őség.
A 80-as években ismét ;visszatér a nyelv fejl ődésének kérdéséhez, s ismételten véleményt mond a nyelv korábbi és akkori állapotáról. A korábbi állapotra vonatkozólag azt írja, hogy az idegen nyelven alkotott szellemi gazdagságot az "elparlagosodott" magyar nyelv nem tudta tolmácsolni, s így funkciójának nem tudott eleget tenni. A m űveltség és az él ő nyelv között rés tátongott, az új gondolatok közlésére á magyar nyelv riem volt alkalmas.
Brassai úgy tártja, hogy az eszme és a szó között .a kapcsolat laza, Ballagi
viszont felhívja a figyelmet arra, hogy a használat folytán a szó az egymáshoz
közeledés eszköze lesz, a kifejezések a fogalmak jelölésére alkalmasak lesznek. Brassaival vitázva fejti ki azt is, hogy a szó jelentése a használat folytán
alakul ki, "úgy hogy képzetek kapcsolódnak a kifejezésekhez".
Korának nyelvét így jellemzi: "szabatos fogalomjelölése és símulékony mondatszerkezetével a nyugati czivilizáczió minden kívánalmainak megfelelni
képes." (Nyelvünk ujabb fejl ődése, 4.1.)
Imre Sándor nyelvfelfogásából következik, hogy szerinte a nyelv fölött az
embernek szabad akarata van. A nyelv természeténél fogva lehetséges a nyelvújítás. És szükséges is, mert "a ,nyelv sz űk, szegény voltát el kell ismerni;. el is
ismerték, a kik csak a m űvelt és tudományos életre tartozók kifejezésével
foglalkoztak". (Nyelvtörténelmi tanulságok, a nyelvújításra nézve, 45.1.) A
tudományok újabbkori gyarapodásával hozza összefüggésbe a többezer szakszó megalkotásának szükségességét. Megállapította azt is, hogy .minden népnél előállt a nyelvújítás szükségessége. A "nagyban létesült" újítás azonban
kárt okoz: "Megzavarja a nyelv törvényeir ől való helyes ismeretet, veszélyezteti a szabatos felfogást, irodalomban és oktatásban a helyes közlést." (Uo.
69.1)
A nyelvújítással kapcsolatban Whitneyt idézi: a nyelv "öröklött, áthagyott,
módosítva száll ránk, további gyarapítás végett". (Uo. 85.1.) Mint írja, többet
megenged, mint Humboldt vagy Müller Miksa. Humboldt ugyanis azt
tanította, hogy ,a nyelv struktúrája (a szókincsbeli is) ellenáll az egyének
változtató szándékának. "A nyelv féjlésében, egyéni kényr ől szó sem lehet" —
írja Humboldt véleményét. Müller Miksa pedig úgy véli, .hogy új alakot nem
lehet teremteni. Az újabb felolvasásokban van szó arról, hogy a világ kezdete
óta semmi új nem járult a nyelv alkotó elemeihez. A nyelv változik,
megváltozik a szavak hangalakja és jelentése, a szavak 'vándorolnak, de senki
.
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sem fog teljesen új szót találni. 2 Müller azt is mondja, hogy egyes grammatikusok és puristák kísérletei, hogy a nyelvet javítsák, egészen haszontalanok.3
Imre lehetségesnek tartja az egyén és a közösség részvételét a nyelvalkotásban, s ez a nyelvr ől vallott felfogásából következik. Azt a vonalat követi,
melyet Whitneytól tanult. Whitney szerint ugyanis minden változásnak az
egyének munkájában van a végs ő forrása. Az egyéni alkotást a közösségnek
jóvá kell hagynia, el kell fogadnia. Az egyén és a közösség együttm űködik a
nyelv fejlődésének' megvalósításában, s ezt így magyarázza: "a beszéd és a
beszéd változásai a közösség munkája, de a közösség csak individuális tagjainak az iniciativáján keresztül hathat, melyet követ vagy elutasít." 4 A
közösség részvételét a nyelvalkotás munkájában pedig az az egyszer ű tény
teszi lehet ővé és szükségessé, hogy a nyelv nem egyéni tulajdon, hanem
társadalmi .5
Volf György ezekkel a gondolatokkal nem ért egyét. Szerinte "ezred
részére se kellett új szó, a mire ők faragtak". (Nyr.5:301) Azt is megjegyzi,
hogy a "valódi szükség" igen sok esetben nem valódi volt. Volf hírhedt mondatát gyakran idézik, ő mondja ki ugyanis, hogy ha a nyelvet nem akarod rontani, ne újíts. Egyébként egészen sajátos módon értelmezi az új szó fogalmát
és a "törvényes képzést". A törvényes módon, vagyis a nyelv törvényeinek
figyelembe vételével alkotott szavakat nem tekinti újaknak. Az újítást viszont
azonosítja a rontással. A törvényes képzést b ővítésnek, gazdagításnak, nyelvfejlesztésnek tekinti, s ennek szükséges, s őt hasznos voltát nem vitatja el: "Azt
pedig könnyű megértetni akárkivel, hogy a nyelvet b ővíteni szükséges is ;
hasznos is, szabad is." (Nyr.5:298) A nyelvújítás elvének jogosságát vitatja, és
nem az újítás jogosságát, mondja.
Volf nem ért egyet Szvorényival sem, aki a Fejl ődési tünemények a
nyelvben című tanulmányában a nyelvújításról ezt írja: "el őlép a nyelvben az
egyesekt ől v. többektól tervszer űen kiindult külső fejlesztés is, és pedig nem
csak az az észrevétlen, halk és szakadatlan, mely együtt jár az irodalommal;
hanem egy-egy oly szokatlan, korszakias is, mely rohamos, széles és többékevésbé mély átalakuláson viszi át a nyelvet." (53.1.) Az újítás kora szerinte is
lejárt.
A szándékos szóalkotást Volf nem tartja lehetségesnek. Imre Sándor
értekezésér ől, a Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve cím űről
írva azt fejtegeti, hogy abból, hogy a nyelv változik, nem következik, hogy
erőszakosan is meg kell és szabad változtatni, és abból sem, hogy maguktól is
születnek szavak, következik,hogy szándékosan is szabad alkotni.
Imre Sándor azzal is foglalkozik, hogy a nyelv természetes fejl ődése az
volna, ha az ember szellemiségével párhuzamosan gazdagodna mind alakokban, szavakban, mind mondatokban, tehát ha bels ő erejénél fogva, küls ő beavatkozás nélkül fejl ődne. Vagyis, ha ''egy szerves valóhoz hasonlóan gyarapodnék. Mint az élőfa, saját életerején s á tápláló földön kívül, semmi idegen
tényezőtől, önkénytót nem szenvedve növekednék, tenyészne és . teremne".
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(Idegen és hibás szólások bírálata, 2.1.) Mivel azonban a nyelv társadalmi
jelenség, s nem hasonlítható él ő fához, meggyőződése, hogy a nyelv fejl ődése
az emberi szabadság, s őt kény hatalma alatt áll. A szabadsággal kapcsolatban, igaz, vannak megszorításai is. Bizonyos korlátok között ismeri el, de
mellőzhetetlennek tartja az egyéni szabadságot és a tetszés hatalmát.
A tudatos újításról az, a véleménye, hogy a magyaroknál volt a
legszükségesebb, legjogosultabb, s az újításnak köszönve lett a magyar nyelv
szebb és jobb. A tudományos élet szavainak nagy részét, s őt a közélet legfontosabb szavait az új szavak teszik. A magyar nyelv a megújítás el őtt elmaradott volt, mondja, s ez három dologban mutatkozott meg: "a
tudományos, közlekedési, fens őbb nyelv szavainak, újabbszer ű költészet és
általában mívelt társalkodás szép kifejezéseinek hiányában — s e hiányt pótló
idegen szók özönében, mely nyelvünk egész birodalmát elborítani, szívét ől és
tenyészt ő erejét ől megfosztáni fenyeget ődzött." (Uo.16.1) A nyelvújítás
feladatának a b ővítést, szépítést és tisztítást tekinti.
Ponori, bár a nyelv lényegét tekintve Volfhoz hasonló nézeteket képvisel,
lehetségesnek és jogosnak tartja a nyelvújítást, mert sok dologra nem volt
szavunk, és a hiányt pótolni kellett. A nyelvérzék sokszor tiltakozott, de "a
szellemébreszt ő törekvés, az irodalmi siker és a hazafiúi öröm odáig vitte",
hogy diadalt arattak a rosszul alkotott szavak is. (A helyes magyarság elvei,
46.1.) A nyelv életének ismeretét fontosnak tartja, ellenkez ő esetben
erőszakos rontáshoz vezet a nyelvújítási tevékenység. A nyelvújítás
jogosságáról azt írja, hogy nem úgy kell elgondolni, mint szükséges rosszat,
hanem mint kényszer ű következményét a szellemi élet fejl ődésének. Egy nemzet, ha szellemi forradalmat él át, forradalmat él át nyelve is, s ezt nem lehet
feltartóztatni, mert a nyelv és a szellem nem járhatnak külön utakon. Az
irodalom virágzásával a nyelvnek is haladnia kellett. Merész gondolat volna
azt képzelni, hogy a nyelv meg tudna élni az idegen szavak kölcsönzése és új
szavak alkotása nélkül.
Szarvas Gábor Az új szók kérdése cím ű cikkében a m űveltség és a nyelv
kapcsolatát felismerve a nyelv gazdagításának egyik lehet őségeként említi
meg a szavak alkotását. Az új szavak alkalmazása nemcsak megengedett,
hanem elkerülhetetlen is, mondja. A m űveltséggel új szavak, kifejezések
honosodnak meg a nyelvben. A b ővítésnek két lehet őségét létja, az idegen
szavak átvételét és az' újak alkotását. A tudomány nyelvében helyesebb az
általánosan ismert szavakat elfogadni, mert a tudományban sok függ a
szabatos, félremagyarázhatatlan kifejezésekt ől. Egyéb esetekben azonban
tartózkodni kell az idegen szavaktól, s °'ha valamely fogalomra nem volna
járatos, meghatározott szavunk, iparkodjunk, hogy a hiány mennél el őbb
pótolva legyen." (Nyr.2:337)
Azt azonban mégsem ismeri el, hogy szegény volt a magyar nyelv. Brassai
véleménye felé hajlik, aki megtanította őket arra, "a mire néhány órai elfogulatlan, higgadt elmélkedésnek meg kellett volna őket tanítania, hogy általában a nyelv s különösen a magyar nyelv szegénysége puszta kísértetlátás,
.,
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boszorkányhit, a mely a vulgus profanum fejében keringél, de a valóságban
nincs meg." (Nyr. 10:358) Állítását azzal indokolja, hogy vannak olyan eszközei a magyar nyelvnek, melyekkel új szavak hozhatók létre. Sok a szógyök,
az élő képzők tekintetében bármelyik nyelvvel felvehetné a versenyt. A szótári anyag tekintetében azonban nem mérk őzhetne meg a m űvelt nemzetek
nyelvével, de ennek oka a nyelven kívül keresen0.
Ebből csak az következhet, hogy nem ért egyet Ballagival abban, hogy
"ügyefogyott" volt a nyelv. Bizonyítékként említi meg,hogy a magyarban sok a
szinonima (az azonnal szónak több mint tíz szinomimáját sorolja fel.) Nem a
nyelv ügyefogyott tehát, hanem az, aki nem tud vele bánni. Ez Brassai
szavaira rímel. Az irodalomtörténetet is segítségül hívja állításainak igazolására, mert az irodalomtörténet cáfolja meg, hogy a tehetetlenség nem a nyelvben keresend ő. Toldy irodalomtörténetéb ől idézi azokat a helyeket, melyekben a szerző Pázmány, Faludi, Kármán,Csokonai, Berzsenyi és Vörösmarty
nyelvét dicséri.
A nyelv fő gazdagságát, szépségét és költ őiségét a metaforikus kifejezésekben véli felfedezni. Sok olyan metaforikus kifejezés van a magyarban, amely
példaként szolgálhatott volna, amikor új fogalmakra kerestek szavakat.
Az utóbbi száz évben sokat gazdagodott a magyar nyelv, mondja, de a
szavak egy része holt anyag. A szókincs jó része viszont nincs kihasználva, a
korabeli irodalom nem vesz tudomást a régi nyelv sok szaváról. Egy új szóval
tízet is veszítettek.
Szarvasnak olyan érvei voltak, amelyeket korábban is megtalálhatunk a
nyelvészeti szakirodalomban. Már a 19. század el őtt is felvet ődött, hogy szegény-e a nyelv. Azt vizsgálták, hogy van-e elég szó a környez ő világ jelenségeinek megjelölésére, ki tudja-e fejezni a nyelv az elvont fogalmakat és milyen könnyen alkothatók új szavak. Ezek azok a szempontok, amelyek segítségével eldönthet ő, mennyire gazdag a nyelv. Kis János például azt állította,
hogy csak részben illethet ő a magyar nyelv a szegénység vádjával. (A közhiedelem szerint szegény volt a magyar nyelv.) Kis János szerint a magyar nyelv
ki tudta fejezni a magyarul beszél ő k környezetében található dolgokat, ugyanis állandóan gazdagodott. A mesterségek és tudományok szókincse szegényesebb volt. Elvont fogalmak kifejezésére azonban nem volt alkalmas. De könynyen alkothatók új szavak, mert sok a képz őnk. Az összetételben már kevésbé szerencsés a nyelv. A gazdagításra van mód, de nem híve az er őszakos
beavatkozásnak.
Pápay Sámuel is gazdagnak tartotta a magyar nyelvet, mert a b ővülés lehetőségét is magában foglalta. Megpróbálták felmérni, hogy megfelel-e a nyelv
a társadalmi fejl ő dés követelményeinek. Pápay is a m űveltséggel hozta összefüggésbe a nyelvet: ha a m űveltség fejletlen, fejletlen a nyelv is, de fordítva
már nem mindig állítható, mert ha valaki idegen nyelven fejleszti m űveltségét,
anyanyelvét elhanyagolja. Ilyenkor a nemzet m űveltebb, mint a nyelve mutatja.
Szarvas Gábor nem volt ellensége az új szavaknak, maga is kiemeli, ha
nincs megfelelő szavunk, csinálnunk kell. Javasol nem is egyet a rosszul
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alkotottak helyébe. De néhány elv szem el őtt tartását hangsúlyozza: a szó
magyar legyen, és ne idegen vagy korcs (vagyis a nyelvi törvény mell őzésével
készült), fedje az idegen szót, s forrása tiszta és eredeti legyen. Elegend ő, ha
a magyar szó az idegennek csak egy részét fedi, a jelentés ugyanis hosszú id ő
alatt fejl ődik ki. A régi irodalomban és a népnyelvben látja a gazdagítás igazi
forrását.
Fogarasi János egészen más véleményt képvisel. Ő azt kísérli meg bemutatni, hogy a tájszavak alig használhatók fel, a régi nyelv pedig a korabeli
nyelvérzékkel nem fér össze. A szóelemzéssel azonban számos gyök kelthet ő
életre. Szarvas meg ezt nem fogadja el.
Imre Sándor az új szavak létrehozásánál három tényez ő összhangjáról
beszél. Ez a három tényező a nép nyelve, a régi irodalmi nyelv és a nemzet
legműveltebbjeinek esztézise illetve ízlése. Persze megjegyzi azt is, hogy a
népnyelvből nem lehet mindent alkalmazni.. Fontos ugyan a régi nyelv
tanulmányozása, "de azért nem fogjuk se a középkori, se a XVII. századbeli
sajátságokat el ővenni és alkalmazni". .(Budapesti Szemle, 1886. 37. 1.) A
művelt nyelv három tényez őjeként is a régi nyelvet, a népnyelvet és a m űvelt
nyelvszokás tsorolja fel. Ezeket egyeztetni kell vagy jól választani közülük. A
választást a nyelvérzék vagy a tudat végezheti el.
A nyelvújítók tevékenységér ől sok megjegyzés hangzott el. Szarvast már
nyelvjavító tevékenységének kezdetén azzal vádolták, hogy ellensége a nyelvújításnak. Pedig nem ítéli el teljes egészében a nyelvújítás mozgalmát. Ha
azonban véleményt mond róla, saját szempontjai szerint ítéli meg.
Nem vitatja el a nyelvújítók érdemeit, akik a nyelv regenerációján
fáradoztak, "s őt inkább a legnagyobb köszöntéssel :.és elismeréssel tartozunk .a magyar nyelv érdekében kifejtett buzgólkodásukért" — írja. Vannak azonban megszorításai is, az érdem nem terjed ki azokra, akik a
nyelv törvényeinek ismerete nélkül fogtak a szógyártáshoz. Kazinczynak
csak néhány érdeme van, mondja: "Kazinczynak van tömérdek szava,
.

melyet semmi kifogás sem érhet, nagyom sok, mely sokkal jobban van
képezve, mint a helyette ina használt szó." (Nyr. 4:456, 8:248, eredeti
kiemelés) Ennek ellenére szivesen idéz Kazinczyról elmarasztaló
véleményeket, Riedl Frigyes Kazinczy Ferenc és a német irodalom cím ű
tanulmányából azt • a . részt veszi át, melyben Riedl Frigyes azzal ' a
kérdéssel foglalkozott, hogy Kazinczy nyelvújítása kapcsolatban volt azzal
a nézettel, melyet a nyelv lényegér ől akkor vallottak. A nyelv örök
törvényeinek tudta nélkül akart új nyelvet teremteni. A dolgok
természetes folyamatán azonban nem lehet változtatni. Kazinczy elfogadta
korának tévedését, hogy a nyelv konvenció. Szarvas ezzel egyetért, de a
nyelv törvényeinek figyelembe vételével készült szavakat nem tartja
rossznak.
Riedl e soraitól eltekintve az irodalmárok nem csak nyelvi kérdést láttak a
nyelvújításban, Gyulai a nyelvújítás igazi lényegét fogalmazza meg: nagy
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eszme volt, és nemcsak irodalmi, hanem társsdalmi és politikai következményei is voltak.
Szarvas csak az önkényeskedést kárhoztatja, s elfogadhatatlannak tartja,
amit Kazinczy mondott, azt tudniillik, hogy a szépíró nem ismer f őbb törvényt, mint azt, hogy írása szép legyen, s ami ebben segítheti, azt mind
szabad, akár engedi a grammatika és a szokás, akár nem. Tehát er őszakot is
lehet tenni a nyelven. Szarvas erre mondja ki a rosszalló ítéletet. Az idegen
nyelv szolgai követését is rosszallja. A példák, melyeket idéz, a nyelv szolgai
követéséről tanúskodnak. Kazinczynak azokat a sorait idézi, melyek arról
tanúskodnak, hogy az idegen nyelveket tudatosan utánozta.
Szarvas arra is hivatkozik, hogy Bartzafalvi ellen maga Kazinczy lépett fel,
s Révait is megemlíti, aki szintén méltatlankodik, és a "szédült fej űek" vakmerőségét említi. Ha érdem a nyelvújítás, mondja Szarvas, akkor fele Bartzafalvit illeti, ami b űn van benne, azzal fele Kazinczyra hárul, aki folytatója a
megkezdett munkának. Törekvésüket nemesnek tartja, mert mikor látták,
hogy a nyelv sok fogalom kifejezésére nem rendelkezik szavakkal, a hiányt
pótolni akarták, mert nem akartak lemondani a nemzeti m űveltség el őremozdításáról. Bartzafalvi szógyártásáról mondja, hogy analógián alapult, de elnyomta a nyelvérzéket, er őszakot követett el a nyelven, megrontotta tisztaságát, s ez, mint Kazinczy mondta, megengedhetetlen vakmer őség.
Kazinczy elveir ől szólva kifejti, hogy az er őszakot is megengedte, s ezért
bű ne nagyobb, mint Bartzafalvié. A "széphalmi diktátor" példaadása
maradandó hatású volt, a germanizmus terjesztésének az apostola volt. Ennek ellenére 'a neológia az egyiket az égbe emelte, a másikat a porba rántotta
le. Az egyik műve kontár, a másiké művészi alkotás, az egyik ízléstelen
nyelvrontó, a másik jóízlés ű nyelvművelő. Szarvas véleménye az, hogy ha
Kazinczy nem folytatja nemesít ő munkálkodását, a nyelvm űvelés még jobb
irányba halad.
Imre Sándor Kazinczyról egészen másként vélekedett: "Csak Kazinczynak
művészi, érzelmes, szabad és merész lelke ismerte fel és érezte mélyen át 'a
valódi nyelvszépséget." (Idegen és hibás szólások bírálata, 13. 1.) S idézi is
Kazinczynak azt az ismert mondatát, hogy a nyelven az író uralkodik, nem a
szokás, és a szépség nem a helyesség. A nyelvb ővítésr ől az a véleménye Imrének, hogy szépített is, és a b ővítés és szépítés nem lehetséges tisztítás nélkül.
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2. A NYELVÉRZÉK ÉS A NYELVSZOKÁS
A nyelvérzék, vagy ahogy Szarvas Gábor nevezi, a nyelvszellem megnyilatkozásának tolmácsa a 70-es évekt ől az egyik leggyakrabban használt kifejezés
a nyelvújítással kapcsolatos vitákban. S ezzel összefüggésben természetes az
is, hogy a nyelvtanokból sem marad ki. Vagy csak definiálják, vagy anélkül fejtegetik szerepét a nyelv életében.
Sokan objektív mércét látnak benne, de vannak olyanok is, akik látják,
hogy a nyelvérzék nem lehet mindig és mindenre nézve eligazító, a nyelvérzék is tévedhet, s ezért az új szavak megítélésekor nem lehet dönt ő tényező.
Szoros összefüggésben a nyelvérzékkel jelentkezik a nyelvszokás fogalma
is, s bár különböz ő fogalmakat fednek, van aki analógoknak tekinti őket, mint
például Imre Sándor, aki azt mondja, hogy viszonyos fogalmak, a nyelvérzék
a nyelvszokás alapja, a nyelvszokás a nyelvérzékre épül.
Ponori a nyelvérzékr ől úgy vélekedik, hogy dönt ő tényező a nyelv ösztönszer ű használatában és a nyelvfejl ődésben. A nyelvbeli forma nemt őjének
nevezi, mely ha elt űnik, "esik a szónak hangbeli romlása". Úgy látja, hogy a
nyelvérzék és a hangbeli forma épsége egyenes arányban áll egymással, a
nyelvérzék és a hangtörvény "visszás viszonyban". Ugyanez a gondolat
Schleichernél is megtalálható. Müllerre hívatkozva Ponori azt fejtegeti, hogy
bár még mindig élének a magyar nyelvérzék, valamikor azonban még er ősebb
volt, s e "csökkenésnek" következtében vált lehetségessé a hangbeli és alakbeli változás. A nyelvérzék tompulásának tulajdonítja, hogy sok esetben nem
érzik a siórészek funkcióját, nem érzik, hogy e részek mit rejtenek magukban. A nyelvérzék életereje viszont abban van, hogy az idegen szavakat a
magyar szavakhoz idomítja. Kényelmes argumentumnak tartja a rá való hívatkozást, figyelmeztet azonban arra, hogy "kétél ű fegyver is egyszersmind". S
hogy igaza volt, a vitákban be is bizonyosodik. Azoktól, akik irodalommal
foglalkoznak, elvárja, hogy jó nyelvérzékük lugyen.
A szokás szentesít ő hatalmát vallja ő is, s mindent eltoganatáaak tart,
amit a szokás szentesít, bárhogy készült is.
Ballagi Mór ösztönszer ű nyelvmííködésként határozza meg a nyelvérzéket
és a nyelvfejl ődéssel hozza kapcsolatba.' A szokásról pedig azt írjá, ha az új
szavak "az irodalom által forgalomba hozva közkelet űkké váltak, és nem nélkülözhet ők, mert érezhet ő hézagot töltenek be, a használatból kitagadni most
már annyi volna, mintha valaki felépült kész házát ledöntené, mert észrevette,
hogy az ép űletmény nem minden részében kifogástalan". (Nyelvünk újabb
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fejlődése, 19. 1.) A szó akkor jut érvényre, ha a közösség elfogadta. Toldyval
ellentétben viszont megállapítja, hogy a nyelvérzék nem ütközött meg a hibás
szavakon. Toldy ugyanis az ortológusokkal vitázva azt igyekszik bizonyítani,
hogy a rossz szavak nem terjednek el, mert a nyelvérzék nem fogadja be ó'ket.
A nyelvérzéknek ilyen szerepe Imre Sándor szerint és Szarvas Gábor szerint
sincs.
Brassai A magyar mondatban a nyelvérzékr ől azt írja, hogy az analógia
mellett őrzi a nyelv törvényességét, igaz, csak abban az esetban, ha egészséges a nyelv. S bár akkor azt is megállapítja, hogy a nyelvet elrontották, ügyetlenül gondatlanul bántak vele, kés őbb mégis elfogadja, hogy a nyelvérzék
megakadályozza a rossz szavak elterjedését. Egyik akadémiai felolvasásában
igazat ad Toldynak abban, hogy a rossz szavakat "elejti" a nemzet nyelvérzéke. Ugyanakkor a szokás hatalmát hangsúlyozza, melyet nagyobbnak tart
minden nyelvészeti elvnél, szabálynál és törvényé1. 2 A nyelvérzéknek a szokásban rejlik az alapja, s ebben véleménye megegyezik Ponoriéval. Az új szokás
kialakulését lehetségesnek tartja, de ezzel összefüggésbe hozza a nyelvérzék
gyengülését. Az új szokással az új nemzedék nyelvérzéke ha nem is hal ki, de
gyengül, s erre a gyenge nyelvérzékre nem lehet építeni. A neológia befolyása
alatt álló grammatika kodifikálta az igazi magyar nyelvérzék megvesztegetését
— írja. S ezek után igen furcsának és meglep őnek t űnik, hogy a nyelvérzéket
fogadja el dönt őbírónak. Igaz, az egészséges nyelvérzékre gondol. Ebb ől
újabb kérdés következik, éspedig az, hogy ha a nyelv valóban megromlott,
kinek van egészséges nyelvérzéke. A vitában ezzel is foglalkoztak.
Riedl Szende is tárgyalja a . nyelvérzék és a nyelvszokás kérdését.
Meghatározása szerint a nyelvérzék ösztönszer ű érzék, er ő, mely lényegére
nézve az egész nemzetnél azonos. A nyelvszokást tárgyilagossá vált nyelvérzéknek nevezi. A nyelvérzék szerepér ől így vélekedik: "a szellemi és nyelvi
élet legmagasabb fokain is a legbiztosabb .vezet ő." (Magyar nyelvtan, XV.)
Nem egy nyelvésznél jobban látja, hogy sem a nyelvérzék, sem a nyelvszokás
nem merev és változatlan, hanem nagyon is változékony. S tulajdonképpen
változásukból fejti ki azt, hogy a nyelvnek is, mint minden létez őnek van
története, élete , hogy a nyelv voltaképpen történeti fejl ődmény.
Mindazzal, amit Riedl a nyelvérzékkel és a nyelvszokással kapcsolatban
megállapított, Hunfalvy Pál teljes mértékben egyetértett.
Szvorényi is említést tesz a szokás változásáról, A fejl ődési tüneményekben írja, hogy a nyelvvel együtt a szokás, bár látszólag mozdulatlan, lassan
változik, 5 yzzGi [ulajdonképpen nem sokban tér el Riedlt ől. Nyelvtanaiban is
gyakran hívatkozik a nyelvszokásra, a jó szokásra és a köznyelvre. A helyes és
helytelen nyelvtani alakok bemutatásakor a mindennapi élet gyakorlatára hivatkozik. Helyesnek tartja azt, ami pontos és világos. Az sem ritka eset nála,
hogy kiegyenlíti a helyeset a széppel, mert ami szép, mondja, az heljes is.
Magyar nyelvtanában , a kiejtést is vizsgálja, és tekintetbe véve az egységes
nyelvi normát, elkülöníti egymástól a m űvelt nyelvszokás kiejtését és a
nyelvjárási ejtést.
,
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Volf György szerint a nyelvérzék csak akkor dönthet arról, hogy melyik
szó a jó és melyik a rossz, ha mindenki nyelvérzéke ép és egyforma volna. Ő
is összefüggést figyel meg a nyelvérzék és nyelvszokás között, és mindenkett őt
egyéninek tartja. A nyelvszokásra úgy tekint, mint a kortársak többsége: a
szokásnak sok mindent meg kell engedni, a szokás szükségb ől sok szót
használhatóvá tesz, ugyanis f ő hatalom a nyelv életében. De a megszokásból
nem következik a szónak se jó, se rossz volta. 3
Imre Sándor úgy nyilatkozik, hogy akinek ép nyelvérzéke van, megérzi a
nyelv elemeinek elenyészését és elváltozását. Ha a nyelvújítás szavait nem a
nyelv szellemében alkotják, összeütközésbe kerülnek a nemzeti nyelvérzékkel,
a fejl ődés helyes irányával. A nyelvérzék alapján eldönthet ő, hogy mi tekinthető a nyelvben jónak és mi nem. A "nemzeties nyelvérzék" alapján bírálja a
nyelvújítás szavait,4 mert ez sejteti, mi a jó és mi a rossz a nyelv természetéhez képest. Lélektani vizsgálatokkal mutatható ki, hogy miért változik- a
nyelvérzék, írja. A nyelvérzék több mindenben nyilvánul meg, egyfel ől a nyelv
alakjaihoz való ragaszkodásban, az idegenül hangzó szavak elvetésében vagy
a magyar nyelvhez való idomításukban, másfel ől a nyelvkincsnek önmagából
való fejlesztésében és b ővítésében. Az ép nyelvérzék ugyanis nemcsak konzervál, hanem alkotó ereje is van. Ezt bizonyítják a nép új szavai és a
nyelvújítás alkotásai. "Az ép nyelvérzék feltalálható a m űvelt nemzetek nagy
íróinál is", és vannak olyan vidékek, melyekben a magyarság önállóan
fejlődött, "s hol a kell őleg tiszta beszédet és romlatlan nyelvérzéket feltalálhatni". (Idegen és hibás szólások bírálata, 27. 1.) A nyelvérzék őrzi meg a beszéd
nemzeties színezetét.
Ő is azon a véleményen van, hogy a nyelvérzék változik, szükségszer űen
fejlődik, alig láthatóan igaz, de változik. A megegyezés azonban legy őzheti a
nyelvérzék "rokonszenveit s korlátozottságát". Helyesen állapítja meg azt is,
hogy a szokás veszedelmes sajátsága, hogy meger ősíti a rosszat is, nemcsak a
jót.
Simonyi szerint, aki népnyelvi gy űjteményeket olvas és Aranyt, Jókait
valamint Mikszáthot, az "kétség eseteiben bátran rábízhatja az eldöntést
nyelvérzékére is". (A magyar nyelv, 212. 1.) Nem vitás tehát, hogy véleménye
szerint kinek ép a nyelvérzéke. A nyelvérzékkel párhuzamosan a szokásról is
ír, az ikes ragozással kapcsolatban mondja, hogy vannak esetek, amikor a
hagyományos nyelvtani szabályok ellentétben állnak a népies nyelvszokással.
A régi szabályt ilyenkor nem lehet fenntartani, hiába diktálja úgy a grammatika, ha a nyelvérzék más útra vezet. Az analógiával is kapcsolatba hozza a
nyelvérzéket, az analógia érzéke szerinte a nyelvérzék.
Simonyi a nyelvérzékkel kapcsolatos vitákban nem vett részt, az 1903-ban
megjelent Helyes magyarság cím ű könyvében azonban részletesen foglalkozott a kérdéssel. + Bár kívül esik vizsgált korszakunkon, nem felesleges foglalkoznunk vele, mert — úgy véljük —, a letisztult véleményeket foglalta össze. A
jó nyelvérzék megőrzése és ápolása szükséges ahhoz, hogy a nyelvvel jól
élhessünk. Ehhez figyelni kell az él ő népnyelvet, a népköltészeti alkotásokat,
.
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valamint a legjelesebb költ ők és írók műveit. De mindez nem elég,' a történeti
fejlődés és a nyelv élete lélektani okainak ismerete is szükséges, mert így
dönthet ő el, melyik a régebbi kifejezés, az újabb mióta él, és mi volt az oka
annak, hogy elterjedt. "A nyelvérzék teszi lehet ővé, hogy magyarosan fejezzük
ki a szükségessé váló új fogalmakat vagy kapcsolatokat" — írja. (4. 1.) Mivel a
nyelvjárások szerint különbözik a nyelvszokás, nem egyezik meg az "összes
magyarság" nyelvérzéke. Erre a tényre korábban kevesen gondoltak. Nem
tartja helyesnek, hogy egyes nyelvészek vagy nyelvm űvelők a maguk okoskodása alapján szabályozzák a nyelvet "az egész nemzet nyelvszokása ellenére.
Hazánkban az önkényes nyelvigazításnak nem egy nevezetes példája ismeretes". (5. 1. eredeti kiemelés)
A nyelvszokás és a logika kapcsolatára is kitér, s megállapítja, hogy nem
tartható hibásnak az általános nyelvszokás, ha nem felel meg az egyén
logikája követelményének. Igazat ad azoknak, akik szerint az irodalmi nyelv
külön nyelvjárás, melynek külön nyelvszokása s külön szabályai vannak.
Az irodalmi nyelv nyelvszokásával kapcsolatban arról ír, hogy ez különbözik a beszélt nyelv szokásaitól, s elméleti szempontból az irodalmi nyelvben
minden helyes, amit az irodalmi szokás szentesített. Az irodalmi nyelvnek
több szabadsága van a nyelv használatában, de vannak olyan korlátai is,
melyekkel a nyelvjárások nem tör ődnek.
Az élőbeszéd szokása gyorsabban változik. Szarvast idézi, aki arról ír, hogy
ami tegnap rendellenesség volt, az szabállyá válik, és fordítva.
Simonyi azt is megemlíti, hogy néha félszegen ítélik meg a nyelvi változásokat, mert azt hiszik, ami a régiségben nem volt meg, azt mind az írók
csinálták. A régi alakok feltámaszról a következ ő a véleménye: "Hunfalvy és
Szarvas föl akarták támasztani az igeid ők elavult használatát, holott nyelvünk
a régi különbégek kifejezésére, amennyiben kifejezi, új eszközöket teremtett.
De a legnagyobb baj volt az ikes ragozás fölélesztése, mert teljesen fölösleges
és haszontalan különbséget támasztott az iskolai irodalmi nyelv s a magyar
nép legnagyobb részének nyelve között." (9. 1.) S hadd idézzük ezzel kapcsolatban még egy fontos megállapítását: "Helytelen eljárás (s a történelmi fejl ődésnek félreismerésén alapszik) a mai nyelv szabályait a mai nyelven kívül
keresni és a régiséget állítani föl a mai nyelv követend ő mintájára." (Uo. 9. 1.)
Vélménye azokéhoz áll közel, akik elismerik, hogy vannak olyan szavak a
magyarban, amelyeket szabálytalanul alkottak, de mégis az él őbeszéd részeivé lettek. Ezek kipusztítása vagy más szavakkal való pótlása eredménytelen
volna és éppen olyan er ő szakos "nyelvcsinálás", mint amilyen a nyelvújítás
volt. Csak azokat a szavakat tártja kerülend ő knek, melyek helyett vannak téljesen megfelel ő szabályos és magyaros alkotású kifejezések.
Legtöbbet — az az érzésünk —, Szarvas Gábor foglalkozott a nyelvérzékkel
és a nyelvszokással. E két tényez ő szerepét kortársaitól eltér ően értelmezte.
Irányadója mindig a nyelv volt, a nyelv törvényei, és az újennan alkotott
szavak esetében az volt a fő szempontja, hogy a nyelv törvényeinek szellemében készültek-e vagy sem, van-e analógiájuk a régi nyelvben vagy a
,
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népnyelvben. És éppen emiat érik a támadások, hogy nem ismeri el, hogy a
nyelvérzéké az els őbbség az új szavak megítélésénél és hogy a szokásnak igen
nagy hatalma van. Véleménye szerint ezek — már mint a nyelvérzék és
nyelvszokás — nem szentesíthetik a rosszul alkotott szavakat. A "bevették,
használják, kegyelem neki" nézetet nem tartja elfogadhatónak. Ilyen módon
sok szó nyert polgárjogot, s ezek analógiájára újabb rossz alkotások jöhétnek
létre. Brassai is hasonlóképpen vélekedett.
Toldyval sem ért egyet abban, hogy a rossz szó elbukik magától, mert elveti a nyelvérzék. E véleményével, mint láttuk, nincs egyedül. Ha a nyelvérzék
nem fogadná el a rossz szavakat, nem is terjednének el — érvel Szarvas. Az
irodalmárok szerint nem a nyelvtudomány dönti el, mi a szentesített tény,
hanem a szokás és a helyes nyelvérzék, s ezért Szarvaséknak nincs joguk az
irodalmat és a közéletet megfosztani az olyan szavaktól, amelyeket a nyelvérzék és a nyelvszokás elfogadott. Szarvas a nyelvszokásról megjegyzi, hogy a
szépirodalom egy elenyész ő kisebbség szavazatának ad els őbbséget egy összehasonlíthatatlanul nagyobb szám ellenében, s a romlott (irodalmi) nyelvérzéket parancsolójáva teszi a romlatlan, egészséges (népi) nyelvérzéknek. A közszokást kiegyenlíti a romlott nyelvérzékkel.
A nyelvérzék kérdése A nyelvújításról cím ű cikkében is megjelenik. Ebben
Fogarasi Az új szókról cím ű felolvasásáról mondott véleményt. Itt írja, hogy
mentő angyalként jött a neológusoknsk a nyelvérzék.
A nyelvérzékkel kapcsolatban Szarvas meglát néhány ellentmondást. Az
egyik az, hogy az írók nyelvérzéke sem teljesen megegyez ő, egy részük
rosszall sok olyan szót, melyet az irodalom használ. Ha viszont ezeket a
közszokás elfogadta, hogyan lehetséges, hogy egyesek mégis elítélik őket.
Vagy hogyan állíthatják szabályozónak a szokást, mely olyan szavak használatát hagyja jóvá, amelyeket ők maguk is korcsnak bélyegeznek.
Itt jegyezhetjük meg, hogy olyan vélemények is elhangzottak, miszerint az
ízlés is figyelembe veend ő az új szavak értékének megállapításában. Szarvas
ezt sem tartja mérvadónak a helyesség ejdöntésében, mert az írók az ízlés
tekintetében is különböznek egymástól, és megesik, hogy az írók ugyanarról a
jelenségről más-más módon nyilatkoznak. Tehát kinek az ízlése, nyelvérzéke
legyen a mérvadó? — teszi fel a kérdést. Irányadó elvét világosan folgalmazza
meg: "Valamely használat helyes vagy helytelen volta fölött a nyelv szava
dönt. Amely jelenségeket a nyelvbeli tények igazolnak, az helyes, amelyeket
megtagadnak, az helytelen." (Nyr. 8:200) A vitában öt kérdést tett fel a
nyelvérzékre, a szokásra és az ízlésre vonatkozóan, de ezekre az ellentábor
nem válaszolt. A kérdésekb ől kitetszik, hogy ezeket a tényez őket szubjektív
mércének tekinti, melyekre nem lehet támaszkodni. 5
A vita során a szépirodalom törvényei is szóba kerülnek, és Gyulai Pál
például tiltakozik az ellen, hogy a Nyelv őr ezeket is szabályozza. Gyulai Szarvas kérdéseire kérdésekkel felel, melyekben az írók álláspontja tükröz ődik.
Lényegi dolgokra vonatkozó kérdések voltak ezek is, például, hogy csak természeti produktum-e a nyelv, vagy történeti is, s ha történeti, nem kellene-e
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számolni azzal is, s a nyelvész magyarázza-e a törvényeket vagy a törvényhozó
is. S nem ellenkezik-e a Nyelv őr gyakorlata az elmélettel, amikor maga is
használja a rosszul alkotott szavakat, s nem lesz-e kénytelen a Nyelv őr is
meghajolni a szokás el őtt. Szarvas persze elismeri, hogy olykor ő is kénytelen
élni ezekkel a szavakkal, a szükség őt is erre kényszeríti. Ez aztán újabb nemtetszést váltott ki az ellentáborban.
Szarvas is tisztában van azzal, hogy amit a közösség hosszú id őn át megszokott, arról nem mond le könnyen, de ez tevékenységéb ől aligha látszik. Éppen ezért nehezen érthet ő, hogy miért akarta a már elfogadott, közhasználatúvá vált szavakat az általuk javasolt helyesekkel helyettesíteni. Elismeri,
hogy nem tör ődik azzal, hogy meghonosult-e a szó. Ő csak arra figyelt a
neológia szavainak osztályozásánál, hogy a nyelv zscrint törvényes módon
készült-e vagy sem. Fontos az is, hogyan látja az utóbbiak sorsát. Allítása szerint voltak olyan szavak, melyeket meg sem kíséreltek kiirtani, mert a közösség elfogadta őket, vagy melyek elemei az idegen szavakhoz hasonlóan a
nyelvérzék előtt ismeretlenek, s nagy körben elterjedtek. De küzd az ellen,
hogy ezek kiválasztását az egyéni ízlést ől tegyék függővé.
Szarvas is kapcsolatba hozza a nyelvérzéket a nyelv változásával. A változás feltétele az érthet őség, és "minden, bárrninentű változás csakis a nyelvérzék txcdornásával, ellen őrzése mellett s jóváhagyásával Illeg és mehet végbe".
(Nyr, 10:160, eredeti kiemelés) A változást ezek szerint a nyelvérzék gondosan kíséri, s tudomása nélkül semmilyen változás nem történik. Ebb ől következtet, hogy amikor a neológusok a nyelvérzékre hívatkoztak, igazuk volt. De
ő sem tévedett, amikor pellengérre állította a neológusok nyelvérzékét.
Az erőszakosság korában devalválódott irodalmi nyelvérzék a szóalkotás
megbírálásában nem jöhet számításba, mondja. Csak arra a nyelvérzékre alapozhatnak, melyet a népnyelv tolmácsol, s helyesen akkor járnak el, ha a
történeti összehasonlító nyelvtudományt hívják segítségül. Vagyis a tudományos eredmények felhasználását szorgalmazza, s ebb ől következik, hogy
visszautasít minden szubjektív szempontot. Egyedül a törvények kimutatása
alapján tartja lehetségesnek a törvényes állapot visszaállítását, a törvények
alapján lesz kimutatható ugyanis, mi tekinthetó helyesnek, mi nem. Ezzel
osztja Ballagi és Imre véleményét.
Ha elfogadják, hogy a nyelvérzék szóalkotó, els ő kellék, ahogy akkor fogalmaztak, abban az esetban a helyes nyelvérzékr ől lehet csakis szó, mely "az
összes magyar nép egybehangzó nyilatkozatának hiteles tolmácsolója". (Nyr,
4:349-50) Azt azonban figyelmen kívül hagyja, hogy a nyelvérzék nem
egységes.
Szarvas felfedezi az ellentmondásokat Ballaginak korábbi és kés őbbi megállapításai között, s ezeket is bemutatja a Ballagi és a magyar nyelv cím ű terjedelmes munkájában. Ballagi 1875-ben A nyelvújítás és nyelvrontás cím ű
értekezésében arról ír, hogy a nyelvújítók felforgatták a nyelv törvényeit, s
méltatlankodik a nyelven történ ő garázdálkodás miatt. Az írók nyelvérzékét
romlottnak min ősíti, s akinek megromlott a nyelvérzéke, nem ütközik meg a
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nyelv géniusza ellenére alkotott szavakon. Akkor mondja, hogy a nyelv "nem
csináltatik". 1881-ben A nyelvünk újabb fejl ődése című értekezésében elismeri, hogy a nyelvújítók "nyelvcsinálók" voltak, de akkor már a "nyelvcsinálást" védelmébe veszi, s azt állítja, hogy a közösség elfogadta az új alkotásokat, bels ő ösztönt követett, és jobben érezte a helyességet, mint a nyelvészek. Az írók nyelvérzékét már nem mondja romlottnak, s arra hivatkozik,
hogy a nemzet a nyelv ura, s nem a grammatika; amit a közösség helyesnek
mond, a nyelvtudomány nem helytelenítheti.
Révai Miklósra többször hivatkozott Szarvas, f őleg akkor, amikor azt akarta bizonyítani, hogy már korábban is elmarasztalták a nyelvújítást. Minden
bizonnyal ismerte Révai más munkáit és elképzeléseit, nézetei hatottak is rá.
Vannak ugyanis megegyező pontok felfogásukban. Révai vallotta például azt,
hogy a helyesség kritériuma a régi nyelv, a régi nyelv a romlatlan nyelv. Az
élő nyelvszokást nem vette figyelembe. A népnyelv dolgában azonban nem
követi Révait, Révai ugyanis romlott irodalmi nyelvet lát a nyelvjárásokban.
Akik nem értettek egyet Szarvassal, Verseghy Ferenchez hasonló nézeteket képviseltek. (Verseghy is erélyesen lép fel Révai tanításai ellen.) Verseghy tagadta a régi nyelv normatív szerepét, és az él ő nyelvre támaszkodott,
korának nyelvszokását tartotta dönt őnek. A régi nyelvről nem mondta, hogy
jobb és megbízhatóbb korának nyelvénél, mert a nyelv minden korszakban
változott. Verseghyhez képest annyi változás történt, hogy a 19. században
felismerik, hogy a nyelvi tények fejl ődés eredményei, melyek megértéséhez a
régi nyelv adatai nyújtanak segítséget.
A szavak védelmében szükséges, pótolhatatlan voltukat is emlegették. Szarvasnak felrótták, hogy vannak olyan rossz képzés ű szavak, melyek nem irthatók ki a nyelvb ől, mert szükség van rájuk. De hogy melyek azok, nem
sorolják fel, ezeket nem gyűjtötték össze. Szarvas ugyan elismeri, hogy néha
szükség van a helytelenül képzett szavakra is, de azt is mondja, hogy csak
azokat rótták meg, melyek szükségtelenek, feleslegesek.
A szükségességet sem tekinti Szarvas mérvadónak. A neologizmus értelmezése szerint — nyelvszokatlanság melynek nincs példája a nyelvben, ezeket
mind hibának tekinti, és használatukat nem tartja megengedhet őnek. A nyelvszokatlanságok megítélésében sokan, f őleg az ír ők más mércéket alkalmaztak. A megszokásra is hívatkoztak, arra, hogy bizonyos szavak közhasználatúkká váltak. Az ilyen tételeket Szarvas nem tartja elfogadhatóaknak,
mert ellenkeznek a nyelvtudomány tanításával. Elismeri viszont, hogy van
bizonyos ereje annak a követelésnek, hogy a neologizmusok egy részét, mint
meghonosodottakat, jogosnak tartsák. Ezzel már engedményt tett, egy lépést
a megegyezés felé. A neologizmusok közül megtarthatónak azokat tekinti,
melyekre nézve a nyelvérzéknek nincs tudomása. De két feltételt szab, ezek a
szavak általános használatúak legyenek, és olyan fogalmakat jelöljenek,
amelyekre más alkalmas szó nincs.
Figyelmeztet, hogy óvakodjanak a pótolhatatlanság említését ől, mert a pótolni nem tudás saját maguk szellemi gyámoltalanságát jelentené. Javasolja,
—
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hogy a kevésbé sértő neologizmusokat, melyeknek megtartásában megegyeznek, gyűjtsék össze. Azok használatát viszont, melyeket nem soroltak a megtarthatók közé, kerüljék, és gondoskodjonak helyesekkel való pótlásukról.
A megegyezés mégsem lehetett teljes, Szarvas ugyanis nem ismeri el, hogy
vannak pótolhatatlan szavak.
A 80-as évek végén a pótolhatatlanság kérdése még egyszer napirendre kerül. Simonyi Zsigmond A nyelvújítás történetéhez cím ű akadémiai értekezésében a neológia és az ortológia közötti harc megsz űntéről beszélt. A követendő eljárásra nézve, úgy véli, megegyezés történt. "A neológia — ha ugyan
van még irodalmi párt, mely a nevet elvállalja — ragaszkodik az irodalmi nyelvben megállapodott új szókhoz, még ha szabálytalanul voltak is képezve; de
másrészt meggyőződött róla, hogy az ilyen szabálytalan képzéseket ezentúl kerülni kell, továbbá, hogy a nép nyelvével ellenkez ő szófűzési idegenszerűségeket üldöznünk kell. Viszont az ortológia — bár tiltakozik a szók
önkényes gyártása ellen, s kimutatja a használatban lev ők egy részének hibás
képzését — kénytelen-kelletlen megalkuszik azzal a ténnyel, hogy a pótolhatatlan szók használata ellen hiába küzdenének." (Nyr. 18:49, eredeti kiemelés)
Simonyi e szavait Szarvas idézi A pótolhatatlanok cím ű írásában. Szerinte
nyelvésztársa túll őtt a célon, mert ha elismernék, hogy vannak pótolhatatlanok, bevallanák, hogy képtelenek természetes módon fejleszteni a nyelvet.
Anynyit azonban megenged, hogy vannak meggyökeresedett szavak, melyek
annyira megszokottak lettek, hogy az ellenük való küzdelem sikertelen lenne.
A hibák elhárítására szövetkezést javasol az írókkal.
A szavak szükséges voltáról Simonyi ír objektíven, figyelembe véve olyan
szempontot is, melyet mások elhanyagoltak. Relatív fogalomnak tartja, mert
bizonyos esetekben, sajátos hangulatban szükségesnek tarthatnak olyan kifejezéseket, melyek szükségességét azel őtt senki sem érezte. Ha az ilyen szavak
másokban is képzeteket keltenek, megesik, hogy az alkalmilag használt szót,
mely pillanatnyi szükségletnek felelt meg, mások is megjegyzik, s el is terjedhet mind a népnyelvben, mind az irodalmi nyelvben.
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3. A NÉPNYELV ÉS AZ IRODALMI NYELV
A nyelv teljes megismeréséhez, múltjának és jelenének tanulmányozásához
nélkülözhetetlen az él ő nyelv kutatása. A Nyelv őr is ezért t űzte feladatául a •
nyelvjárások feldolgozását. Természetesen az sem hagyható figyelmen kívül,
hogy a külföldi nyelvészek is fontosnak tartják a nyelvjárások feltárását.
Müller Miksa is beszél a nelvjárások tanulmányozásának fontosságáról. A
nyelvjárásban éli a nyelv valóságos életét, olvasható a Felolvasásokban. E
sorai úgyszólván minden magyar nyelvésznél megtalálhatók. S maradjunk
még egy idézet erejéig Müllernél. Az újabb felolvasásokban is visszatér a
nyelvjárások kérdéséhez, és ezt írja: "Leibniz tanácsát, hogy a nyelvtudománynak az él ő nyelvjárások tanulmányozásán kell alapulnia, nagyon is
szem elől tévesztették, s ezen tévedésnek eredményei láthatók az összehasonlító nyelvészetnek nem egy munkájában.i'
A népnyelv iránti érdekl ődést fokozták egyébként a gazdasági, társadalmi
és irodalmi változások, átalakulások is, melyeknek eredménye a nyelvújítás
volt. A szókincs gyarapításakor a nyelvújítók felhasználták a tájszavat is. Az
újításnak ezt a módját jónak tartják mind a neológusok, mind az ortológusok.
Amikor tehát a nyelvújítással kapcsolatos viták dúltak, nem kerülhették meg
a népnyelv és irodalomi nyelv kérdéseit sem. A két nyelvváltozat helyével, szerepével, sajátosságaival is foglalkozniuk kellett. A népnyelvre az ortológusok
gyakran hivátkoztak, f őleg amikor a nyelvújítók önkényes merészségeit támadták.
A nyelvújítás korában sok tájszóval gazdagodott az irodalmi nyelv. Kazinczy sem volt a tájszavak használatának ellensége, s őt maga is élt velük.
Olyanokkal is, melyek csak sz űk körben éltek, de felhasznált sok olyat is,
amely elég nagy területen volt használatos. Ruzsiczky Éva írja, hogy Kazinczy
idejében "a nyelvjárások sajátos szavait els ősorban nem az irodalmon kívüliség, a (köz- és) irodalmi nyelvi szavaktól való elkülönültség, s őt elszigeteltség jellemezte, sokkal inkább csak a tenileti tagoltság, az egyes országrészekhez való kötöttség". 2 Nemcsak saját nyelvjárása szókészletét propagálta, hanem más orszígrészekr ől kimutatható sžavakat is bátran használt, nemegyszer els őként. A hangtani és mondattani táji sajátságokat kerülend őnek
tartotta az irodalmi nyelvben. Az irodalmi nyelv gazdagítására azokat a
tájszavakat használta fel, melyeknek szép hangzásuk volt, hangulatbeli vagy
jelentésbeli árnyalatot képviseltek. Az alak szerinti tájszók közül csak az
Erdélyben él ő ket fogadta el az irodalmi használatban, az ejtésváltozatok
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közül pedig azokat helyeselte az irodalomban, amelyek az ő nyelvjárásában
éltek. Azt is látta, hogy vannak olyan tájszavak is, melyek nem helyénvalóak
az emelkedett stílusfajtában, ezeket a kevésbé m űveltek kifejezéskészletébe
tartozónak érezte. Egy részüknek népies hangulati értéket tulajdonított, s
költőinek minősítette azokat, amelyek szokatlanságukkal sajátos hangulatot
keltettek.
A tájszavak gyűjtése a Nyelvőr programjában is szerepelt, s a nyelvjárások
feldolgozása is helyet kapott a folyóiratban. A második évfolyamban olvasható, hogy ha az irodalmi nyelv az elavulás, az enyészet ellen biztosítani akarja
magát, akkor kapcsolatban kell lennie a nép nyelvével, ebb ől kell életer őt
merítenie, s hangtani fejl ődését is követnie kell, s forrását, eredeti anyagát a
nép nyelvében kell keresnie. 3
A nyelvjárásokra való hivatkozás igen gyakori volt. A vélemények e nyelvváltozatról csak kis mértékben különböztek. Az általánosan elfogadott nézet
az volt, hogy a nyelv valódi életét a nyelvjárásokban éli, a nyelvjárás gazdag
és tiszta, s az irodalmi nyelvnek bel őle kell táplálkoznia.
Hunfalvy Pál írja az 1960-as években: "A nyelvnek valódi élete a tájnyelvekben lüktet, a tájnyelvek ama forrásbeli patakok, melyekb ől a folyó, az országos vagy irodalmi nyelv táplálkozik." (NyK. 2. 74.1.)
A nyelv fejl ődésének, haladásának, tökéletesedésének egyedüli szilárd
alapját a népnyelvben látják a múlt század nyelvészei, a rá való hivatkozást
helyesnek tartják. Ilyen értelemben nyilatkozik például Brassai Sámuel is.
Szvorényi úgy ír a népnyelvr ől mint az irodalmi nyelv gazdagításának legjogosultabb forrásairól. Volf György is úgy véli, hogy felvilágosításért, példáért, mértékért és eredetiségért az irodalmi nyelv kénytelen a népnyelhez fordulni.
Ponori A helyes magyarság elveiben viszonylag nagy teret szentel a
népnyelvnek. A népnyelv meghatározása nála így hangzik: "A népnyelv alatt
koránt sem értünk egyik vagy másik vidéken dívó szójárást, hanem értjük a
törzsökös magyarság minden tüneményeinek teljes összegét, s azt tartjuk,
hogy minél pontosabb e tekintetben történeti és statisztikai vizsgálódásunk,
annál biztosabban ismerjük ama törvényeket, melyek szerint nyelvünk él és
fejlődik." (93.1) Ha törvényes úton, a nyelvszellemnek megfelel ően akarják
művelni az irodalmi nyelvet, a nép nyelvét (és a régi nyelvet) kell felhasználni, mert a nép szelleme ezekben rejlik. A népnyelvet tartja Ponori is az
irodalmi nyelv egyedüli helyes útmutatójának. Egyformán eredetinek tart minden nyelvjárást, mint Schleicher, akinek mondatai szinte megismétl ődnek
Ponorinál. A német nyelvész írja, hogy nincs nevetségesebb, mint egy nyelvjárást figyelmen kívül hagyni, vagy az egyik nyelvjárást jobbnak tartani a
másiknál.
A 70-es években az ikes ragozással kapcsolatban beszél Riedl Szende a
népnyelvr ől és az irodalmi nyelvr ől. A nyelvnek valódi és természetes élete a
nyelvjárásokban tenyészik, írja ő is, s tévesnek ítéli meg azt a nézetet, miszerint az irodalmi nyelv az egyedüli mértékadó, a nyelvjárás pedig
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elkorcsosodott nyelvváltozat. A két nyelvváltozat közötti különbséget így
látja: "a nyelvjárásokban él ő és másrészt az irodalmilag megállapodott nyelv
közt azon különbség van, hogy az els ő, azaz az él ő nyelv természeti tennék
(Naturprodukt), a másik, azaz az irodalmi nyelv pedig m űtermék (Kunstprodukt); az els ő öntudatlan, a másik öntudatos szüleménye az emberi szellemnek." (Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának? 41.1.
eredeti kiemelés) Az irodalmi nyelv nem használ fel mindent, ami a nyelvjárásokban van, s fontos szempontként beszél arról, hogy az irodalmi nyelvre
nem szabad olyan dolgokat kényszeríteni, amelyeknek nincs biztos bázisuk a
nyelvjárásokban. Téves felfogásnak mondja azt, miszerint azok beszélnek
tisztán és jól magyarul, akik az irodalmi nyelv használatához állnak közelebb.
A népnyelvről alkotott vélemények abban térnek el egymástól, hogy vajon
mindenben követend ő-e, követkhet ő-e a népnyelv, vagyis akadnak-e helytelenségek, a nyelvi törvényekkel ellentétben álló jelenségek a népnyelvben.
Ponori azon a véleményen van, hogy a népnyelvben nincs helytelen. Az
újabb összehasonlító nyelvtan is azt tanítja, hogy az él ő népnyelvben semmi
sem helytelen, semmi sem törvénytelen. Ballagi szerint viszont mindenféle
"gyom is burjánzik" a nép nyelvében. Imre Sándor is úgy látja, hogy egyedül
csak a népnyelv nem lehet tekintély, a népnyelv csak egyik tényez ő, melyet
figyelembe kell venni a szóalkotásban, és nem is lehet mindent átvenni bel őle,
nem minden alkalmazható abból, ami a népnyelvben él.
Ponori azért lelkesedik Vörösmarty nyelvéért, mert újításaiban a népnyelvben rejl ő törvények szerint járt el, "s őt ki meri mondani, hogy a mit
klasszikus íróinknál újításnak nevezünk, közelebbr ől nézve csak a népnyelv
sajátságainak h ű követéssül t űnik ki". Az új szavak alkotásakor az alap
egyedül a népnyelv lehet, nem valamiféle a priori bölcselkedés, az idegen
nyelvek példája vagy az irodalmi nyelv szokása, mert a nép nyelve fejezi ki
leghívebben a nemzeti szellemet.
Toldy Ferenc nem bízik ennyire a népnyelvben, ő kigúnyolta a népet, a
nép nyelvével pedig legszívesebben szakítana.
Imre Sándor kitér arra is, hogy a nép nyelvének törvényei ingatagok, s a
népnyelv példájára hivatkozva nem újíthatnak szabatosan. A költészet gyarapodik a népnyelv szavaival, a m űvelt beszéd is, de a tudomány szavai nem
gyarapodnak tájszavakkal, a magasabb eszmék köre nem szélesedik velük.
Mindennek ellenére analógiát szolgáltat a nyelvjárás, melyet követnie kell a
művelt beszédnek, nem szabad nagyon eltávolodni t őle, ellentétben nem állhat vele a m űvelt beszéd. Azt viszont szóba se hozta, hogy miként szolgálhat
biztos analógiát, ha — mint mondja —, sok hiba lehet benne. Tekintély lehet
sok mindenben, írja, a nyelv rendszerére, a szórendre, mondatszerkesztésre
nézve, de a képz ők elveszítették meghatározott értéküket, mert hangváltozásuk szeszélyes és nem igazoltan használják őket. A nyelvalkotó er ő
nagyságát figyeli meg mégis a népnyelvben, de nem veszi észre, hogy ellentmondásba kerül, mikor az elvont fogalmak iránti fogékonyság hiányát
állapítja meg.
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Megjegyzések történnek arra is, hogy a népnyelv sok régiséget őrzött meg.
E jellegzetességét emeli ki Riedl is, Szvorényi is. A legrégibb korát képviseli
a nemzet szókincsének, őrzi az alaki sajátságokat, s a szavak gazdagságát tekintve túltesz az irodalmi nyelven. Az irodalmi nyelv egy-két szavával ellentétben ötven, vagy akár száz szót is tud a népnyelv egy-egy fogalomra,
mondják némi túlzással.
Szarvas Gábor az irodalmi nyelvvel szemben a népnyelvet romlatlan
nyelvváltozatnak tekintette, s gyakran hivatkozott népnyelvi adatokra, amikor
egy-egy új szó hibás voltát bizonyította. A népnyelvi kutatásainak, és a
kutatásoknak általában, egyik céljuk a nyelvb ővítés volt, a gyűjtések és
adatközlések irányító szempontja pedig, hogy a nép romlatlan nyelvére
tanítsa meg az írókat és a nyelvújítókat.
A nyelvjárások leírása — bármennyire is fontos és értékes —, egyoldalúnak
tekinthet ő, mert csak a köznyelvt ől eltérő jelenségeket tartalmazza, csak a
sajátos szín bemutatására térnek ki. Az ismertetések érdeme azonban így sem
tagadható, hiszen ezzel is felhívják a figyelmet tanulmányozásának fontosságára.
A népnyelvi elnevezések felkutatása fontos volt azért is, mert a nép
egészséges észjárását vélték benne felfedezni.
A helyes ejtéssel és a helyesírással kapcsolatban is történnek utalások a
népnyelvre. Szarvas Gábor az ly és a zárté meglétére hivatkozik nem is egy
alkalommal. Irányadó számára a népnyelv, de ha valamit nem talál meg
benne, a régi nyelvhez fordul. Korának irodalmi nyelvét nem tekinti
eligazítónak. Kezdetben bele is javít, javíttat a költ ők, írók szövegeibe.
Simonyi Zsigmond a A magyar nyelv cím ű nagy összefoglaló munkájában
mintegy összefoglalja mindazt, amit el őtte a népnyelvr ől mondtak. Legtermészetesebben a • népnyelv fejl ődik, ez a nyelvváltozat van legkevésbé
kitéve a küls ő hatásoknak. "A népnyelv kimeríthetetlen aknája a tartalmas
szóknak, eredeti fordulatoknak, képes kifejezéseknek, melyek részint költ ői
nyelvünket gazdagítják, részint — okosan felhasználva — kielégítik a tudományszakok s iparágak m űnyelvi szükségleteit." (I. 191. 1.) A népnyelv elemeinek felhasználásáról, a felhasználás körét illet ően eltértek a vélemények.
Imre Sándor például nem látja annak lehet őségét, hogy a tudományok
nyelvében is alkalmazzanak népnyelvi szavakat.
Simonyi is kitér arra, hogy a népnyelv meg őrzi a régiségeket, s ezért egyúttal nyelvemlékül is szolgál, s amire eddig nemigen figyeltek, hogy újat fejleszt, olykor folytatja, amit a köznyelv megkezdett.
A köznyelvről egyébként nem sok szó esik. Beszélnek ugyan a m űvelt
beszédről, de kérdéseivel nem foglalkoznak.
Az irodalmi nyelvr ől Simonyi több mindent elmond, mint kortársai. Az irodalmi nyelv természetes fejl ődéséről ír, ez a fejl ődés más irányú, mint a népnyelvé, mert mások a szükségletei. Ilyen megközelítéssal korábban nem találkoztunk. Az irodalmi nyelv legjelentékenyebb részét azok az elemek képezik,
melyek a nyelvjárásokban közösek. Jól látja, hogy a magyar irodalmi nyelv
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nem egy nyelvjárásból alakult ki. Riedl korábban azt írta, hogy az alföldi
nyelvjárás az irodalmi nyelv alapja. Az irodalmi hagyomány választja el a
nyelvjárásoktól, gazdagabb, komolyabb, emelkedettebb kifejezésmódot kíván,
mint a mindennapi társalgás nyelve.
Külön nyelvszokása és külön szabályai vannak az irodalmi nyelvnek, s
elméletileg az irodalmi nyelvben minden helyes, amit az irodalmi nyelvszokás
szentesített, ezért egyetért azokkal, akik szerint az irodalmi nyelv mintegy
külön nyelvjárás. Ponori is hasonlóképpen vélekedett. "Helyes mind az, amit
az egész magyar nép vagy a magyar népnek nagyobb része vagy legalább igen
nagy része alkalmaz; de nem eshetik kifogás alá egy-egy olyan szó vagy szólás
sem, mely kisebb vidéken járatos, ha egyébiránt megfelel az általános
analógiának" — írja ugyancsak A magyar nyelvben. (I. 291.1.)
A kiváló egyéniségek k őzül, akik nagy hatással voltak az irodalmi nyelv fejlődésére, Pázmányt, Gyöngyösit, Kisfaludyt, Kazinczyt, Vörösmartyt, Aranyt,
Jókait említi.
Simonyi is kimondja azt, amit Schleicher említett, hogy a népnyelvnek
nagy fontossága van az irodalmi nyelv vizsgálatában, mert sok olyan jelenséget tartalmaz, mely értékesíthet ő az irodalmi nyelv megismerésében.
Az "írói nyelvet" Riedl Szende nemesebbnek, elvontabbnak, szellemesebbnek tartja a népnyelvnél.
Azzal a szemlélettel, hogy a nyelv fejl ődésének legjobb feltételei a paraszti
beszédben és gondolkodásban találhatók, visszakanyarodtak a nemesi — történeti — jogi iskola feudális népszemléletéhez, a paraszti-falusi feltételek konzerválódásának programjához, a haladással szembefordult dzsentri uralmának szolgálatához és a polgárias-városias fejl ődés akadályozásához. "Hogy kispolgári, részben asszimilált értelmiségiek, a korszer ű tudományosság módszereivel kezükben, miként kerülhettek ilyen retrográd törekvések uszályába, az
az adott hazai társadalmi-politikai feltételekb ől érthet ő...".4
Itt említjük meg az idegen szavak kérdését, mely csak elvétve kerül napirendre, s ha el őfordulnak is megjegyzések velük kapcsolatban, nem mindig a
mai értelemben vett idegen szavakról van szó, hanem a jövevényszavakról.
Nem mindig tesznek különbséget a szavak két kategóriája között, habár ismerik a jövevényszó kifejezést. A szövegösszefüggésb ől azonban kiderül,
hogy tulajdonképpen mely szavakra gondolnak. Az idegen szavak jogosultságát általában elismerik.
Szarvas Gábor azt javasolja, hogy a tudományban, ahol sok minden függ a
szabatos, félremagyarázhatatlan kifejezést ől, fogadják el az általánosan ismert
idegen szót. A tudományon kívül azonban nem szívesen látja őket, a hiányzó
kifejezés pótlásában látja a megoldást. Az idegen szavak szertelen elterjedésének fő forrása, véleménye szerint, a kényelemmel párosult szellemi tevékenység, a magafitogtatás és az ismeretekkel való kérkedés. Nem ért egyet
azokkal, akik az idegen szavak pótolhatatlanságát hangoztatják. A nyelvtisztaság szempontját tartva szem el őtt óvakodásra int az idegen szavak használatában. A nyelv, úgy gondolja, megélhet idegen szavak nélkül is, a
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szükségesek viszont megalkothatók a nyelv termékeny anyagkészletéb ől. De
azért elismeri, hogy az idegen szavakkal egy ideig mégis számolni kell. Elég
gazdagnak tartja azonban a magyar nyelvet ahhoz, hogy meglév ő eszközökkel
kiküszöböljék az idegen szavakat. Nem fogadja el azt a véleményt, hogy a
magyar szó sok esetben nem fedi az idegen jelentését, s azt bizonyítja, hogy a
szavak csak ritkán fedik teljesen egymást, a szó jelentése pedig a használat
során alakul ki.
Ponori véleménye hasonlít Szarvaséhoz, az idegen szót meg kell hagyni
véleménye szerint is, de csak addig, amíg nem találnak rá alkalmas magyar
szót. Az idegen szavakat nem tartja veszélyesnek a nyelvre nézve, mert nem
teszik idegenné a nyelvet. Az analógiában látja azt a törvényt, mely eldönti az
idegen szó meghonosodását.
Imre Sándor jogosnak tekinti a purizmust, bár azt is látja, hogy lehetetlen
minden idegen szót kiirtani. Mikor ezt a kérdést boncolgatja, f őleg a jövevényszavakra gondol, a csoportosításában ezek alkotják az egyik típust. Véleményét így foglalja össze: "Minden átvett idegen szó tulajdon szegénységünk,
szemlélkedési ernyedtségünk, gondolkodási s eszme-elsajátítási képtelenségünk bizonyítványa — ha nyelvünkön is kimondható s tán ki is mondott fogalmat nevezünk idegen névvel." (Idegen és hibás szólások bírálata, 17. 1.)
A tudomány kifejezéseit külön csoportba sorolja, ezek a kifejezések sz űk
körben használatosak, s nem lehet őket szóval megnevezni. Különbséget tesz
a műnevek (a tudomány tárgyainak nevei) és a m űszók (a tudomány értelmezési nyelve) között. Az utóbbi lehet magyar, á m űneveket viszont kénytelenek meghagyni. Fontosnak tartja, hogy a tudomány nyelvezete magyar legyen, mert így látja a tudomány fejl ődésének, el őrehaladásának biztosítását.
De tagadja, hogy az összes természettudományi nomenklaturát le lehet fordítani. Szabó József, a természettudomány nyelvének magyarosítója, így gondolta. A "több százezer" szóról, melyet Szabó emleget, Imre Sándor úgy vélekedik, hogy az önkényes szófaragás lenne, "hamis pénzverés, értéktelen
anyagból". (Uo.21. 1.)
Imre Sándor tulajdonképpen elfogadta az Akadémiának a 60-as években
megfogalmazott elvét, miszerint "kívánatos, hogy a m űszók magyarosíttassonak, a műnevek általános magyarítása nem kívánatos". (Uo. 22. 1.) A mindennapi élet idegen szavairól nem mond véleményt.
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4. AJÁNLOTT KÖNYVEK, ISMERTETÉSEK
Az eddigiek során bemutattuk, milyen külföldi hatások érték a magyar
nyelvészetet, kik azok, akiknek munkáit felhasználták, akikre gyakran hivatkoztak a magyar nyelvészek.
Egy kor érdel ő dését az is mutatja, hogy melyek azok a nyelvtudományi
munkák, amelyeket fontosnak tartottak megemlíteni, ajánlani. Simonyi A magyar nyelvben minden fejezet végén közöl irodalmat kritikai megjegyzésekkel.
A külföldi szakirodalomból több fejezet végénis megemlíti Herman Paul Principien der Sprachgeschichte cím ű nagy munkáját. A hangtörvények érvényével kapcsolatos munkák közül a következ ő ket sorolja fel: H. Osthoff: Das Phisiologische und Psychologische Moment in der sprachlichen Formbildung,
Berlin, 1879.; ez a könyv az újgrammatikus alapelveket tartalmazza; a hangtörvények általános érvény űek s a kivételek az analógiával magyarázhatók; F.
Misteli: Lautgesetz und Analogie, B. Delbrück: Die Neueste Sprachvorschung, Betrachtungen über G. Curtius" Schrift zur Kritik der Neuesten
Sprachvorschung, Lipcse, 1885., H. Schuchradt: Über die Lautgesetze, gegen
die Junggramatiker, 1885. Az utóbbi tanulmány szerz ője vitatja a hangtörvények általános érvényét, mely nem nyelvtörténeti tény, hanem módszeres
alapelv.
Az általános munkák közül Müller felolvasásait javasolja, de megjegyzi,
hogy bizonyos nézetek már elavultak. Ennek ellenére ajánlatos olvasmánynak tartja vonzó el ő adása miatt. Megemlíti G. Curtius, F. Kluge és
F. Miklosich etimológiai tanulmányait, illetve szótárait is. Grimm német
mitológiáját, Pottnak az emberi fajok különböz őségével foglalkozó munkáját. H. Steinthal nyelvtudományi vázlatát azért említi meg, mert a
szerző részletesen foglalkozik a lelki jelenségekkel, melyeken a nyelv élete
alapul. Itt említhetjük meg, hogy A. Schleicher elméletét mindinkább tért
vesztő elméletnek tekinti.
Ebbő l a bibliográfiájából kihagyja, de a Müller-fordítások végén közölt irodalmi tájékoztatásában megtalálható W. D. Whitney könyve, a Life and
Growth of the Language; a német nyelv ű kiadására is felhívja a figyelmet.
Akkor ajánlja a mintaszer ű és általánosabb érdek ű újabb művek közül F.
Müller nyelvtudományát, Geiger két munkáját a nyelv eredetér ől. A magyar
nyelvészeti szakirodalomról Riedl Szende Magyar nyelvtanát tartotta érdemesnek megemlíteni, hozzátéve azt, hogy a legújabb tudományos eredmények
még várják a feldolgozót.
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Az ismertetések közül néhányról már szó esett az egyes fejezetekben. Hunfalvy Pál a Nyelvtudományi Közlemények els ő és második évfolyamában ismerteti Max Müller munkáit, a felolvasások magyar fordításának részeként
jelent meg részletes bírálata. Az Egyetemes Philologiai Közlöny is közöl egy
ismertetést, azt az eredetileg levél formájában készült írást, mely abból az
alkalomból készült, hogy Müller munkájának 12. kiadásának sajtó alá rendezésekor kikérte a magyar tudós véleményét.
A Nyelvtudományi Közleményekben még néhány ismertetés jelent meg. A
hetedik évfolyamban (1869-ben) Lindner Jen ő ad tájékoztatást Schleicher
nyelvelméletér ől. Ismerteti mindazokat a tételeket, melyeket a magyarok is átvettek.
1884-ben Balassa József K. Brugmannak az indogermán nyelvek rokonsági
viszonyaival foglalkozó könyvét ismerteti. Nem tartja kielégít őnek azokat a
kritériumokat, melyek alapján a szerz ő az összetartozást bizonyítja.
1892-ben közlik Brugmann bírálatát Max Müller könyvének egy újabb
kiadásáról.
1893-ban Kalmár Elek Gabelentz könyvét ismerteti a nyelvtudományról,
közben saját véleményét is hozzácsatolja. Pozitívumnak tartja, hogy a szerz ő
elfogulatlanul ír, nem fogadja el az igazságtalanságokat, az agglutináló nyelvek ellen tett kifogásokat, és védelmez az eddgi félreértések ellen (a magyar
nyelvet illet ően is). Nem fogadja el a hangtörvények kivételnélküliségét, mert
sok minden keresztezi, felhívja a figyelmet a nyelvjárások kutatásának fontosságára. A nyelv elemének a mondatot tekinti. Kalmár ezt megfordítja, szerinte a mondat a beszéd egysége. Kalmár arról is ír, hogy Gabelentz nem a megszokott értelemben veszi a nyelvtípusokat, nem elég csak a szóképzést figyelembe venni, a mondatszerkesztés is dönt ő tényező. A nyelvről csak összes
tulajdonságai alapján mondhatnak ítéletet, egy nyelvr ől sem bizonyosodott
be, hogy értéktelen, amiben a flektáló nyelvek els őbbségét látták, azok részletesek.
Az Egyetemes Philologiai Közlöny is vállal tudománynépszer űsítő szerepet. A bőséges külföldi irodalmat tartalmazó rovatokban néhány nyelvészeti
jellegű ismertetés is helyet kapott. Ezek közül is megemlítünk néhányat.
1881-ben Petz Vilmos ismerteti H. Osthoffnak már említett munkáját,
amelyben a hangtörvényekkel és az analógiával foglalkozik: Az újgrammatikus iskolától várja Petz, hogy eldöntsék, természeti vagy szellemi tudomány-e
a nyelvtudomány, vagy mindkett őhöz tartozó, amennyiben a nyelvben természeti és lelki momentumok működnek.
1883-ban nyelvtudományi érdekl ődésnek megfelel ően egy részletes ismertetést közölnek az újgrammatikus iskola alapelveir ől. Spitkó Lajos kitér mindazokra a kérdésekre, melyek újnak számítanak a nyelvtudományban.
1885-ben Balassa József foglalkozik G. Curtius Zum Kritik der neuesten
Sprachforschung és K. Brugmann Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft cím ű munkájával. Mindkét munka 1885-ben jelent meg. Curtius támadta az újgrammatikusokat, Brugmann felelt a támadásokra. Az egymástól
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eltér ő nézetekkel Balassa azért foglalkozik, mert a magyar nyelvtudománynak
is meg kellett fontolnia, hogy milyen alapelvek szerint haladnak tovább.
1888-ban még egyszer foglalkoznak Brugmann könyvével, Az összehasonlító nyelvészet alapjaival. Ezúttal Kispál Mihály közöl ismertet őt. Fontosnak tartja ezt a munkát, mert a legújabbat, a legelfogadhatóbbat nyújtja, s
bárkit foglalkoztat az indoeurópai nyelvtudomány, meg kell ismerkednie a
művel, vagyis az újabb elvekkel.
F. Misteli ismertetését veszik át 1893-ban, melyben ismert német nyelvész,
Alexander Giesswein egy könyvét ismerteti. Ez a könyv Az összehasonlító
nyelvészet fő problémái címmel Gy őrban magyarul is megjelent 1890-ben. Az
ismertetés azért is érdekes, mert a szerz ő Max Müllerre támaszkodott, az ismertetésb ől pedig kiderül Mistelli véleménye az említett tanokról. Az újabb
álláspontoknak már nem felelnek meg a szerz ő nézetei — olvashatjuk az ismertetőben —, a hangtan is változott azóta, s ezeket kellett volna figyelembe
venni. Megingott a fejl ődés három fokú létrája, mely szerint a ragozó nyelvek
az elszigetelőkből, a hajlítók pedig a •ragozókból alakulnak ki. A kínai nem
eredeti nyelvalak, mely a fejl ődés legelemibb fokán maradt. Az újabb nyelvészet már elállt attól, hogy mindent gyökökre vezessen vissza, a korabeli
nyelvtudománynak már nem ez a célja. A ragozó név sem fogadható el, mert
a legkülönbözőbb nyelveket sorolták ebbe a típusba. Misteli nem ért egyet
Steithallal, aki szerint nincsenek fejlett és fejletlen nyelvek.
Nem feledkezhetünk meg a Schleicher m űveit magyarra fordító
Edelspacher Antalról sem. Neki köszönve 1878-ban Schleichernek két munkája is hozzáférhet ő volt magyarul: a Darwin és a nyelvtudomány, valamint A
nyelvészet és a természet-tudományok.
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Az előző fejezetekben megkíséreltük bemutatni azt, hogy mi váltotta ki a
nyelv megközelítésének azt a módját, mely jellemz ő volt a múlt század második felének nyelvészetében, azaz mi tette lehet ővé az egyes irányzatok megjelenését, hatását, hogyan oldódott meg a nyelv mibenléte, a. módszeres eljárás, hogyan értelmezték az egyes nyelvészeti kategóriákat, és milyen külföldi
hatások érték a magyar nyelvészetet. Rá szerettünk volna mutatni arra, hogy
a nyelvnek és a nyelvvel kapcsolatos kategóriáknak az értelmezése határozta
meg azt, hogy miképpen viszonyulnak az újonnan létrejött nyelvi formákhoz,
a nyelvújítás szóalkotásaihoz.
E célok megvalósításához a múlt század nyelvészeinek munkáit használtuk fel. A nyelvészek maguk adtak feleletet arra a kérdésre, hogy
miért volt szükség a nyelv másmilyen megközelítésére, ők maguk tértek ki
arra, hogy miben mutatkoztak meg a metafizikus megközelítés gyengéi. A
természettudományos szemlélet gyors térhódítása lehet ővé tette a korábbi
időszak nyelvészete hibáinak kiküszöbölését, a nyelv objektív vizsgálatát, a
nyelvi tények figyelembe vételét. Mind kevesebb lett a spekuláció, a nyelvi
tények alapján azokat a törvényeket kutatják, melyek szerint a nyelv
változása történik.
A múlt század második felében a magyar nyelvészetet nem hagyják érintetlenül az európai nyelvészet áramlatai, s őt azt is mondhatjuk, hogy késedelem
nélkül kerültek át a nyelvvel kapcsolatos gondolatok. Az átvétel nem egyszerű átvétel volt, a gondolatokat átalakítják, bírálják, átértelmezik a kifejezéseket. Talán úgy is mondhatjuk, hogy aktív befogadást jelentett az is, hogy válogattak abban, hogy kit ől mit használnak fel. Riedl Szende és Ponori
Thewrewk Emil késedelem nélkül adaptálja a schleicheri elméletet, Hunfalvy
Pál azonnal reagál Max Müller felolvasásaira Whitney elméletét Imre Sándor
építette be saját tanaiba, az újgrammatikus eszmékkel Simonyi Zsigmond ismertette meg a magyar nyelvészetet.
A külföldi nyelvtudomány felé tudatosan fordulnak. Riedl Szende írta
Magyar hangtanában, hogy ha a nyelvtudományban haladni akarnak, s
további fejlődéséből nem akarnak kimaradni, ismerniük kell, amit addig alkottak, vagyis tudniuk kell a külföldi nyelvészet eredményeir ől. Mert csak így_ dolgozhatják fel a magyar nyelv rendszerét és alaptörvényeit.
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Annak ellenére, hogy késés nélkül kapcsolatba kerülnek a divatos irányzatokkal, 1892-ben, amikor Simonyi kerül a Nyelvtudományi Közlemények
élére, úgy ítéli meg, hogy addig elhanyagolták a külföldi nyelvészet legfontosabb jelenségeinek rendszeres ismertetését. A külföldi szakirodalomtól
megtermékenyít ő hatást vár, ezért tervezi a külföldi eredmények rendszeres
közlését. Bár elvétve-korábban is jelentek meg általános nyelvészeti jelleg ű ismertetések most ezekre külön hangsúlyt kíván helyezni.
Az általános nyelvészeti kérdésekre a magyaroknál is érvényes, ami általában a nyelvtudományban, hogy majd minden elképzelésnek, gondolatnak
megtalálható az ellentéte is. Több tényez ő határozza meg, hogy mikor melyik
lesz az elfogadott, az uralkodó. Nem függetlenül a külföldi hatásoktól egy id ő
után a kevésbé népszer ű gondolatok a középpontba kerülhetnek, és meghatározhatják a nyelvészeti kutatások további alakulását. Igy történt a múlt század nyelvészetében is. A természettudományos szemlélet — melynek pozitív
hatását is bemutattuk —, fokozatosan átadja helyét egy olyan megközelítésnek,
mely abból indul ki, hogy a nyelv társadalmi jelenség, s önkényes és konvencionális jelek rendszere. Csírájában, bár még elnyomva, ezek a gondolatok
megtalálhatók a múlt század magyar nyelvészetében is.
Ami nagyon eltért az általánosan elfogadottól, nem volt hatással a magyarországi általános nyelvészetre, annak alakulására, esetleg kutatási területeinek bővítésére. De tulajdonképpen nem is b ővülhetett a kutatás köre,
mert az eltérések ellenére mégiscsak a külföldön néperszer ű és uralkodó
kutatási irányokat — főleg a német nyelvészetet — követték.
Pontosan nem deríthe ő ki, hogy mire vonatkoztak Simonyi megjegyzései,
de sorai jól szemléltetik, miképpen viszonyulnak azokhoz a nézetekhez, melyek nagy mértékben eltérnek az általánosan elfogadottaktól. Simonyi Imre
Sándor munkáiról azt írja, hogy felfogása igen zavaros, ezért óvatosan kell
használni őket. Egyáltalán nem arról volt szó, hogy zavarosak Imre Sándor
munkái, hanem arról, hogy megpróbált következetesen egy másmilyen
irányzathoz igazodni.
Azok az elképzelések, melyek a 70-es évekt ől uralkodókká válnak, a korábbi évtizedek megfigyelésein alapulnak, ezeket ismétlik meg, vagy rájuk alapozva viszik őket tovább. Számtalan olyan gondolat bukkan fel még a 70-es évek
előtt, melyre a kés őbbiek során vissza-visszatérnek.
De vannak olyan elszórt és elszigetelt megállapítások is,` melyeket nem
fejlesztettek tovább, melyek - ha jobban odafigyelnek rájuk — ha nem is
terelhették volna más irányba a nyelvtudomány alakulását, eredményeket
hozhattak volna. Például Brassai Sámuelnek voltak olyan ma is helytálló
megfigyelései, melyek hatástalanok maradtak. Gondolunk itt a nyelvnek a
kommunikációs folyamatban való vizsgálatára, a megértés általános kérdéseinek felvetésére, a nyelv, illetve a beszéd funkcióinak felismerésére,
melyre századunkban térnek ki, felismerve és hangsúlyozva, hogy a
magyar nyelv sok mindnere használható. Ma azonban, amikor a
hagyományokról írnak, ezekr ől a megközelítésekr ől megfeledkeznek.
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Kivétel csak Brassai mondatelmélete, melynek jelent őségével az utóbbi
időben gyakran foglalkoznak.
A nyelv sokféle funkciójának felismerése eltért a múlt századi felfogástól.
A nyelvr ől írva egyetlen feladatát, rendeltetését látták, hogy a nyelv a gondolatok kifejezésére szolgál. A szótárak is ilyen értelemben határozták meg a
nyelvet (és a beszédet): szavak és mondatok összessége, amely a gondolatok
kifejezésére szolgál. A gondolatok kifejezését, közlését hangsúlyozzák, a
nyelvnek ezt az egy tulajdonságát domborítják ki. Ez persze nem jelenti azt,
hogy nem látták, a nyelvet más módon is használják, de ezeket nem tartották
lényegi vonásoknak. A locke-i hagyomány továbbélése volt az, hogy a nyelv
elsődleges és szabályszer ű használata a beszél ő gondolatainak kifejezése és
közlése. Hogy a nyelv sok célt szolgál, csak Brassai fogalmazta meg.
A nyelv történeti megközelítése nem volt véletlen. Annak ellenére azonban, hogy a változást tartották a nyelv legf őbb sajátságának, sok más jellemz ő
vonását, a változástól független vonását is meglátták.
A nyelvtudomány alakulását, az egyes kérdések felvetését nemcsak a
külföldi érdekl ő dés befolyásolta, hanem a hazai szükségletekb ől, a gyakorlati
élet diktálta feladatokból is adódtak megoldásra váró kérdések. A gyakorlati
szempontokat is figyelembe kell vennünk, ha arra keressük a választ, miért
éppen azokkal a kérdésekkel foglalkoztak. Szerettünk volna rávilágítani arra,
hogy nyelv állapotán való javítás is felvetett biznyos kérdéseket. Kiderült az,
hogy jól látták a nyelvm űvelés kiindulópontját: a nyelvi kérdésekben csak az
lát helyesen, akinek helyes fogalma van magáról a nyelvr ől. Többek között
ezért akarták tisztázni a nyelv mibenlétét. A nyelv történeti felfogása, a
nyelvfejl ődés fogalma, alapjául szolgál a nyelvm űvelésnek. A nyelvm űvelés
alapja ezek szerint nem hiányzott. Mégis egymástól lényegesen eltér ő elképzelések születtek a nyelv állapotán való javításról. Ennek okát abban találtuk
meg, hogy más-más módon közelítenek a nyelvészeti kategóriákhoz, más-más
módon értelmezik őket.
Az ortológusok és a neológusok ellentéte ilyen okokra vezethet ő vissza.
Az egyik tábor — a nyelvészet akkori felfogásának megfelel ően — csak a nyelvből adódó, a következ ő szempontokat tartotta elfogadhatónak, csak a nyelvi
törvényeket vették alapul, amikor a nyelvújítás szavairól volt szó. A másik tábor egyéb szempontokat, "magasabb" szempontokat tartott szem el őtt,
azoknak követelt helyet; szubjektív fogódzókat szeretett volna elfogadtatni —
a nyelvérzéket, ízlést, széphangzást.
A dolgozatból, úgy véljük, kiderült, hogy egyáltalán nem kell csodálkozni
azon, hogy egyesek csak a törvények erejére hivatkoztak, bennük látták a
törvényes rend visszaállításának eszközét. Az akkori nyelvészeti felfogásból
következett ez, s a kimondottan ilyen nyelvészeti alapból kiindulva másmilyen
következtetésre nem is juthattak. Ehhez hozzájárult még az is, hogy nem
vették figyelembe, milyen újabb igényeket kell a nyelvnek kielégítenie.
A különböző véleményeket nem egyeztették, nem is voltak egyeztethet ők,
mert egymástól eltér ő nézeteket vallottak igen fontos kérdésekben. Csak a
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későbbi nyelvművelés tudta tisztázni, milyen hatása és ereje van például a
nyelvszokásnak, a nyelvérzéknek, az ízlésnek. Csak az újabb nyelvm űvelés
mondja ki azt, hogy az író alkotó is, s a szokatlant is felhasználhatja, de arra
is felhívják a figyelmet, hogy az új kialakításában a nyelv szerkezete és a
nyelvszokás korlátot állít. Ma is hangsúlyozzák, mint néhányan a múlt század
ban, hogy minden kor számára a saját él ő nyelvszokása az irányadó nyelvi
norma.
Az is régi megfigyelésen alapul, hogy az egyéni ízlés nem dönthet a nyelvi
jelenségek megítélésében, s a kialakulttól lényegesen eltér ő formák meggyökeresedésére nincs nagy lehet őség.
Egy fontos dologra felfigyeltek a múlt század nyelvészei, nyelvm űvelői,
arra, hogy az új nyelvi alakok létrehozásakor a nyelvészek tudására is szükség
van, mert a nyelv múltjának, jelenének, a nyelv változásának ismerete nélkül
jó kifejezések aligha születnek.
A nyelvújítás szóalkotásait tárgyalva kétféle megközelítéshez folyamodtak,
vagy csak elméletileg próbálták tisztázni, mi legyen a dönt ő kritérium, vagy az
egyes szavakról vitáztak. Az él ő beszédet nem ismerték eléggé, ebb ől következik, hogy nem tudták (vagy legalábbis nem írtak arról), hogy egy-egy nyelvi
forma mennyire van elterjedve. Szem el ől tévesztették azt is, hogy senkinek
sem áll hatalmában, senkinek sincs joga, hogy a maga egyéni felfogását vagy
ízlését rákényszerítse az egész közösségre. Nem foglalkoztak azzal sem, hogy
milyen nyelven kívüli tényez ők járulnak hozzá az új nyelvi formák elterjedéséhez. De ezt nem is kérhetjük számon a múlt századtól. Ezen a.téren
még a mai nyelvtudománynak is vannak teend ői.
Egy kor sajátos nyelvészeti gondolkodását volt szándékunkban bemutatni.
Reméljük, ez a célunk, ha részben is, valamelyest sikerül. Sok mindenre megtanítottak bennünket a múlt századi nyelvészek, eredményeikb ől ma is tanulhatunk, s hibáikból szintén okulhatunk. Sok kérdésben támaszkodhatunk
ezekre a hagyományokra, s adott esetben a rájuk való hivatkozás elkerülhetetlen. Nem volna szabad megfeledkeznünk a régebbi elképzelésekr ől, mint tették a vizsgált kor nyelvészei. Lett volna ugyanis mire támaszkodniuk, de ezt
csak kivételes esetekben tették.
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Károly Sándor az ÁNyT XIII. kötetében több nyelvész portréját rajzólja meg, Simonyiét is.
Vele kapcsolatban kitér arra, hogy pozitivistának min ősítették, s ezek közül a min ősítések
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Loványi Gyula: A Magyar Nyelvészet, Nyelvtudományi Közlemények, LIX. 23.1.
A valóság tisztelete azért fontos, mert az el őítéletek "a' valódi tudományosságot gátolták"
(Magyar Nyelvészet, III. 107. 1.)
Kovács Ferenc: Nyelvi struktúrák, nyelvi törvények, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 237. 1.
Rubinyi Mózes: A százhúsz éves Szarvas Gábor, Magyar Nyelv őr, 76:162.
Az újgrammatikusokhoz tartozott: A. Leskien, K. Brugmann, H. Osthoff, B. Delbrück, H.
Paul, E. Sievers: A történeti összehasonlító nyelvészet módszereit fejlesztették tovább, ők
mondják ki, hogy a hangtörvények nem ismernek kivételt.
Példaként említjük meg, hogyan vizsgálják a gyököket A magyar nyelv szótárában Czuczorék.
A HÚR címszót tiszta gyöknek tartják, mely a hur hangutánzó gyök megnyújtott alakja "s
jelent állati bélb ől vagy fonalból, vagy érczszálakból való rugonyos és zsinegalakú testet,
mely fölfeszítve, és ujjal vagy más ahhoz való eszközzel pengetve rezg ő hangot ad." A harmadik jelentésnél ez áll: "Igy neveztetnek némely növények, melyeknek hosszúkás, vékony,
húralakú száraik vannak, milyen pl. a tikhúr, gólyahúr (golyhír). Vagy talán ezekben a her
(lóher), har, sarj, súr (surján), növényt jelent ő szókhoz rokon." A hur "hangutánzó gyök"
rokon gyökeit is hasonló módon fejti meg a szótár: rokon a kurjantóan lév ő kur gyökkel, a
surral a súrol, a korog kor gyökével.
Az ilyen szófejtések váltják ki .Szarvas Gábor reagálását. Szarvas így. gúnyolódik: "Itt van egy
gyökér: har (haraszt); jelentése fiatal növény - a szerkeszt őség szerint. Más közönséges
halandó ugyan a tudomány összes készletével sem jutna rá, hogy a har gyökér fiatal növényt
jelent; de azért nyugodjunk meg benne; hisz a fels őbb nyelvészet inspirációjához kétség nem
férhet, az egyenest az Olymposról van megrendelve. Tehát nézzük. A har-beli a hang e-re
változik, s abban a pillanatban egy másik fiatal növényt látunk magunk el őtt: a her-t (ebben
a ló-her. Ujabb változás: az a-ból lesz i, s vele egy más fiatal növény támad: a hír (ebben:
golyhir: dotterblume). Más alakulás más növény: a-ból lesz ú, s kész a húr (ebben: csibehúr,
tyúkhúr). De ez még semmi..." (Magyar Nyelv őr, 7:364. eredeti kiemelés).

3. A nyelvi törvények
1. Az Igaz arany Bullából idézi Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar
történetírásban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973. II. 371. 1. Hunfalvy nemcsak a magyar
nyelv kutatását tartja fontosnak. Felismerte azt is, hogy milyen ngy jelent ősége van a nem
magyar lakosúak nyelvének és történetének tudományos vizsgálata is. A Magyar Nyelvészet
programadó cikkében arról is ír..hogy az ország viszonyaiból következik, "hogy nyelv- és
történelmi tudományunk ezen országnak és az azt lakó népeknek nemcsak jelenét, hanem
múltját is lehet ő teljeseit leírja• Ennélfogva nyelvtudományunk köteles nemcsak a' magyar
nyelvről, hanem az oláhok, a kárpáti és déli szlávok nyelveir ől is tudományosad kimerít ő
munkákat bírni..." (Mit akar a' Magyar Nyelvészet? 1856. I. 1.) Hunfalvy. egyébként a nemzetiségek teljes egyenjogúságáért száll srl:ra. Hunfalvy gondolatait több évtized múlva Simonyinál is fellelhetjük, 1893-ban, mikor átveszi a Nyelvtudontárlyi Közlemények. szerkesztését,
hasonló programmal jelentkezik, mint Hunfalvy.
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Magyar Nyelvészet, 1859. IV. 380-81. 1.
Kovács Ferenc: Nyelvi struktúrák, nyelvi törvények, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 237. 1.
Brassai Sámuel: Szórend és accentus, Akadémiai Értekezések, 1888.
Brassai Sámuel: A magyar mondat, Akadémiai Értesít ő, 1860. 307. 1.
Brassai Gabelentzet idézi, ezt az idézetet nem kommentálja, tehát egyetért vele. (A mondat
dualizmusa, Akadémiai Értekezések, 1884-85. 34. 1.)
Ponori Thewrewk Emil: A helyes magyarság elvei, Budapest, 1873. 63. 1.
Simonyi Zsigmond: Müller Miksa újabb fölolvasásai a nyelvtudományról, Budapest, 1876.
283-90. 1.
Ballagi a lélek veleszületett törvényeir ől is beszél, ezeket változatlanoknak tartja, s a természeti törvényekhez hasonlítja őket. (Nyelvújítás és nyelvrontás, Akadémiai Értesít ő, Pest,
1957).
Ballagi Mór: Nyelvünk ujabb fejl ődése, Akadémiai Értekezések, 1881. 22. 1.
Szarvas Gábor: Az új szók kérdése, Magyar Nyelv őr, 2:337-41.1.)
Németh G. Béla: A századvégi Nyelv őr-vitához, In: Dolgozatok a magyar nyelv és stílus történetéb ől, szerk. Pais Dezs ő, Budapest, 1960.
Szarvas Gábor: Hadüzenet az ikes ragozásnak, Magyar Nyelv ő r, 16:115-19.
Toldy Ferenc: Az Új magyar orthologia, Akadémiái Értekezések, 1875. 15. 1.
Imre Sándor: Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvujitásra nézve, Akadémiai Értekezések,
1876. 68. 1.
Imre Sándor: i. m. 85. 1.
Imre Sándor: Válasz Volf Györgynek a "Nyelv őr" júniusi füzetében megjelent
bírálatára,Magyar Nyelv őr, 5:366
Kovács Ferenc: Nyelvi struktúrák, nyelvi törvények, Akadémiai Kiadó. Budapest, 1970.
Császár Elemér: Verseghy Ferenc, A MTA Irodalomtörténeti Bizottsága, 1903. 204. 1.
Császár megjegyzi azt is, hogy nem sokat ismert fel közülük.
Fogarasi János: M űvelt magyar nyelvtan elemi része, Pesten, 1843. 5-11. A nagyszótárban
kiegyenlítik a törvényt a szabállyal, e gy mással magyarázzák őket.
August Schleicher: A nyelvészet és a természet-tudományok, ford. Edelspacher Antal,
Budapest, 1878. 17. 1.
Curtiust Kovács Ferenc idézi, i. m. 190. 1.
Leskient Kovács Ferenc idézi, i. m. 195. 1. Simonyi Zsigmond: Müller Miksa Újabb fő olvasásai a nyelvtudományról, Budapest, 1876.
309, és 326. 1.
Balassa József könyvismertet ője, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1885. 579. 1.

A nyelv változása
Simonyi Zsigmond: Müller Miksa újabb fölolvasásai a nyelvtudományról, Budapest, 1876.
326. 1. •
Simonyi Zsigmond: A magyar nyelv, Budapest, 1889. 53. 1.
Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban, Akadémiai Kiadó,
Budapest, II. 371. 1.
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Tompa József: Simonyi Zsigmond és a magyar myelvtanírás, In: Tanulmányok a ii abryar és finnugor nyelvtudomány történetéb ől (1850-1920), Tankönyvkiadó, Budapest, 1978, 150.1.
Kovács Ferenc: Nyelvi struktúrák nyelvi törvények, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 262. 1.
Kovács Ferenc. i. m. 211. 1.
Tompa József:. i. m. 149. 1.
Ballagi Mór: A magyar nyelvészkedés köre, Akadémiai Értesít ő, 1859. Brassai A magyar mondatban bírálja.
Augusut Schleicher: A nyelvészet és a természet-tudományok ford. Edelspacher Antal ; Budapest, 1878. 23. 1.
Linder Jen ő: Schleicher elmélete a nyelvr ől fő tekintettel a németre, Nyelvtudományi Közlemények, VII. 431. 1.
Simonyi Zsigmond: Müller Miksa újabb fölolvasásai a nyelvtudományról, Budapest, 1876.
222. 1.
Imre Sándor: A nyelv romlása, Budapesti Szemle, 1886. 109-111.sz.
Simonyi Zsigmond: i. m. 195. 1.
Simonyi Zsigmond: i. m. 209. 1.
"A nyelv változására különféle dolgok tesznek hatást, küls őképpen a természet: más égalj,alá
jutás, más helyzet ű vidékre költözés, más népek szokásainak, küls ő dolgainak látása; eltanúlása; bels őképen vagy bels ő okok s érintkezés által er ősebben megindított gondolkodás,
módosított vallás, társadalmi, erkölcsi nézetek." (Imre Sándor: A nyelv és nyelvtudomány
rövid története, Budapest, 1891. 3. 1.)
Imre Sándor: A nyelv romlása, Budapesti Szemle, 1886.

5. A nyelvtudomány helyé a tudományok között
Hunfalvy Pál: Nyelvtudományi Közlemények, I. 470-71. 1.
Simonyi Zsigmond: Müller Miksa újabb fölolvasásai a nyelvtudományról, Budapest, 1876. 7. 1.

6. A nyelv és a társadalom
Kelemen János: Nyelv, cselekvés, társadalom, Li: "A nemes hölgy és a szolgálóleány", Gondolat, Budapest, 1984. 208-209. 1.
Uo.210. 1.
Uo. 211. 1.
Kelemen János: Nyelvtudományi problémák a marxizmusban, In: i. m. 233. 1.
Uo. 234. 1.
Elekfi László: A százötven éves I3rassai Sámuel, Magyar Nyelv, XLVI. 353. 1.
Balázs János: Magyar deákság, Magvet ő Könyvkiadó, Budapest, 1980. 110. 1.
Kelemen János: A népszellem és a nyelv géniusza, Ilerder korai nyelvfilozófiája, Világosság,
Melléklet az 1977. dec.-i számához, 33. 1.
Szeli István: Nyelvhasználatunk etikája, Forum, Novi Sad, 1985. 26. 1.
Ponori Thewrewk Emil: A helyes magyarság elvei, Budapest, 1873.
Riedl Szende: Magyar hangtan, Prága-Lipcse, 1859. 47. 1.
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Ballagi Mór: A nyelvfejlődés történeti • folytonossága és a Nyelv őr, Akadémiai Értekezések,
,
1884. és Brassai és a nyelvújítás, Akadémiai Ertekezések, 1876. 7. 1..
"Mert nyelvünkben ma is eltörölhetetlen nyomait találjuk mind annak, a mít eleink gondoltak és éreztek, tapasztaltak és szenvedtek, óhajtottak és elértek, kit űztek és kivívtak. A nyelv
elválaszthatatlanul kíséri a népeket fejl ődésöknek egész útján és m űvelődésöknek minden lépése, minden foka, minden állapota, tükröz ődik benne. A népnek egész lelke, értelmi és erkölcsi műveltsége legegyetemesebben, legteljesebben és leghívebben nyelvében nyilvánul. A
hol tehát minden más hagyomány cserben hágy, a hol a történelem fonala megszakad, ott
még nyelvünkt ől remélhetünk fölvilágosítást." (Volf György Összegyűjtött munkái, Budapest, 1907. 6. 1.)
Simonyi Zsigmond: Müller Miksa újabb fölolvasásai a nyelvtudományról, Budapest, 1876.
45. 1.

7. A nyelv és gondolkodás
Riedl Szende: Magyar hangtan, Prága-Lipcse, 1859. 1. 1.
Riedl Szende: A' nyelvészetr ől általában, Magyar Nyelvészet, I. 20-30. 1.
Riedl Szende: Magyar hangtan, Prága-Lipcse, 1859. 4. 1.
Ponori Thewrewk Emil: A nyelv optikája, Pest, 1870. 7. 1.
Szarvas Gábor: A magyar igeid ők, XII. 1.
Ballagi Mór: Nyelvújítás és nyelvrontás, Akadémiai Értekezések, 1876. 7. 1.
Ballagi Mór: Nyelvújítás és nyelvrontás, Akadémiai értesít ő, 1857. XVII. 26. 1.
Szvorényi József: Magyar nyelvtan, Budapest, 1866.4. 1.
A Logika második, javított kiadásában Brassai ezt írja: "A beszéd el őbb benn az emberben
alakul; de a beszéd nevet tulajdonképp a kimondáskor kapja. Mig benn lappang, addig
közönségesen gondolatnak nevezik..." (Logika lélektani alapon fejtegetve, Kolozsvár, 1877. 3.
1.)
Simonyi Zsigmond: A magyar nyelv, Budapest, 1889.
Nyíri Kristóf: Nyelv és gondolkodás viszonyáról - filozófiai szempontból, In: Hagyományos
nyelvtan - modern nyelvészet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974. 147. 1.
Nyíri Kristóf: i. m. 148. 1.
Károly Sándor könyvismertet őjében írja, hogy a gondolkodás és nyelv azonosságát Humboldt csak a nyelvfejl ődés kezdeti szakaszában tartott abszolút érvény űnek. (Altalános
Nyelvészeti Tanulmányok VII. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 284. 1.)
Humboldtot Kelemen János idézi a Nyelvtudományi problémák a marxizmusban cím ű
tanulmányában, In: "A nemes hölgy és a szolgálóleány", Gondolat, Budapest, 1984. 234. 1.
Steiner (Simonyi) Zsigmond: Müller Miksa fölolvasásai a nyelvtudományról, Budapešt, 1874.
384. 1.
Simonyi Zsigmond: Müller Miksa újabb fölolvasásai a nyelvtudományról, Budapest, 1876.
47. 1.
Uo. 67. 1.
Uo. 85. 1.
Uo. 82. 1.
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8. A nyelvek keletkezése és osztályozása
IIunfalvy Pál: A nyelvtudományról, Nyelvtudományi Közlemények, I1. 91. 1.
Szarvas Gábor: A magyar igeid ők, Budapest, 1872. VII. 1.
Ballagi Mór: A nyelvfejl ődés történeti folytonossága és a Nyelv őr, Akadémiai Értekezések,
1884.
Riedl Szende: Magyar hangtan, Prága-Lipcse, 1859. G. I.
Geiger két munkáját a nyelv keletkezésér ől Simonyi is ajánlja a nyelvtudománnyal foglalkozóknak.
Brassai Sámuel: A magyar mondat, Akadémiai Értesít ő, 1860. 306-326.
Steiner (Simonyi) Zsigmond: Müller Miksa fölolvasásai a nyelvtudományról, Budapest, 1874.
270-71. 1.
Uo. 270. 1.
Kovács Ferenc: Nyelvi struktúrák, nyelvi törvények, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 408. 1.
Uo. 230. 1.
Az ad finnugor igét a szanszkrittal, latinnal, szlávval rokonítják a lapp és finn mellett; a bél
finnugor szót a törökkel, szlávval, görö t gcl, latinnal, szanszkrittal, némettel, a bír finnugor
szót szintén a szanszkrittal, göröggel, perzsával és némettel rokonítják.
;
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Bakos Ferenc: Egy fejezet az alkalmazott nyelvtudomány fejl ődéstörténetéb ől
(Szvorényi József és Ihász Gábor), In: Tanulmányok a magyar és a
finnugor nyelvtudomány történetéb ől (1850-1920), Tankönyvkiadó,
Budapest, 19782 .
Balázs János: A Nyelvőr első évtizedei és az általános nyelvészet, Magyar
Nyelvőr, 1974. 2. sz.
Balázs János: A hazai és finnugor nyelvészet története 1850-t ől 1920-ig, In:
Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéb ől (1850192Q), szerk. Szathmári István, Tankönyvkiadó, Budapest, 1978 2 .
Balázs János: Magyar deákság, Magvét ő Könyvkiadó, Budapest, 1980.
Ballagi Mór: Nyelvújítás és nyelvrontás, Akadémiai Értesít ő, Pest, 1857.
Ballagi Mór: Brassai és a nyelvújítás, Akadémiai Értekezések, Budapest,
1876.
Ballagi Mór: Nyelvünk újabb fejl ő dése, Akadémiai Értekezések, Büdapest,
1881.
Ballagi Mór: A nyelvfejl ődés történeti folytonossága és a Nyelv őr, Akadémiai
Értekezések, Budapest, 1884.
Bence György_ Kis János: A nyelv a mindennapi élet elméletében, Általános
Nyelvészeti Tanulmányok VII. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
Benkő Lóránd: A szintézis szerepe a magyar nyeltudományban, In: Nyelvtudomány a haladásért, szerk. Király Péter, Nyelvtudományi Értekezések, 65. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969.
Brassai Sámuel: Tapogatódzások a magyar nyelv körül (cikksorozat), Pesti
Napló, 1852. 802. és 803. sz. és 1853. 861., 862., 865., 877., 878. és 885.
sz.
Brassai Sámuel: Adalék okmányok a "Nyelvújítás és nyelvrontás" ügyében,
Magyar Nyelvészet, Pest, 1859. IV. évf.
Brassai Sámuel: A magyar mondat, Akadémiai Értesít ő, Pest, 1860-1863.

,
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Brassai Sámuel: A neo- és paleológia ügyében, Akadémiai Értekezések, 187576.
Brassai Sámuel: Logika lélektani alapon fejtegetve, Kolozsvár, 1877 2 .
Brassai Sámuel: A mondat dualizmusa, Akadémiai Értekezések, Budapest,
1884-85.
Brassai Sámuel: Szórend és accentus, Akadémiai Értekezések, Budapest,
1888.
Brugmann Karl: Müller Miksa könyve a nyelvtudományról, Nyelvtudományi
Közlemények, 1894.
Császár Elemér: Verseghy Ferenc, A MTA Irodalomtörténeti bizottságának
kiadása, Budapest, 1903.
Éder Zoltán: Révai Miklós, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972.
Elekfi László: A százötven éves Brassai Sámuel, Magyar Nyelv, 1950. 4. sz.
Elekfi László: A nyelvjavító Brassai, Magyar Nyelv őr, 1951.
Eötvös József Összes munkái, Beszédek I., Budapest (é.n.)
Fitz József: Brassai Sámuel, Budapest, 1913.
Fogarasi János: M űvelt magyar nyelvtan elemi része, Pesten, 1843.
Gergely András—Szász Zoltán: Kiegyezés után, Gondolat, Budapest, 1978.
Goldziher Ignác: Müller Miksa, Nyelvtudományi Közlemények, 1900.
Gulya János—Szathmári István szerk.: Sajnovics János, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1974.
Hunfalvy Pál: Tájékozódás a' magyar nyelvtudományban, Pest, 1852.
Hunfalvy Pál: Mit akar a' Magyar Nyelvészet?, Magyar Nyelvészet, 1856. 1.
évf.
Hunfalvy Pál: A nyelvtudományról, Nyelvtudományi Közlemények, 1863.
Hunfalvy Pál: A magyar mondat Brassai Sámueltól, Nyelvtudományi Közlemények, 1864.
Hunfalvy Pál: Riedl Szende Magyar nyelvtanáról, Nyelvtudományi Közlemények, 1864.
Hunfalvy Pál: Észrevételek Müller Miksa nyevltudományi felolvasásaira,
különösen a nyolczadikra, Simonyi Zsigmond: Müller Miksa felolvasásai a nyelvtudományról, Budapest, 1874. (A kötet végéhez csatolva.)
Hunfalvy Pál: Magyarország ethnographiája, Budapest, 1876.
Imre Sándor: A magyar Nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás szólások
bírálata, Akadémiai Értekezések, Budapest, 1873.
Imre Sándor: Nyelvtörténeti tanulságok a nyelvújításra nézve, Akadémiai
Értekezések, Budapest, 1876.
Imre Sándor: Válasz Volt. Györgynek a "Nyelv őr" júniusi füzetében megjelent
bírálatára, Magyar Nelvőr, 1876.
Imre Sándor: A nyelv romlása, Budapesti Szemle, 1886. 109-111. sz.
Imre Sándor: A nyelv és nyelvtudomány rövid története, Budapest, 1891.
Ivić, Milka: Pravci u lingvistici, Državna založba Slovenije, Ljubljana, peta izdaja, 1983.
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Kalmár Elek: Gabelentz könyve a nyelvtudományról, Nyelvtudományi Közlemények, 1893.
Károly Sándor: R. L. Brown Wilhelm von Humboldt"s Conteption of Lingvistic Relativita, Hága—Párizs, 1967., Általános Nyelvészeti Tudományok
VII., Budapest, 1970.
Kelemen János: A népszellem és a nyelv géniusza, Herder korai nyelvfilozófiája, Világosság, Melléklet az 1977. dec.-i számához
Kelemen János: A nyelvfilozófia kérdései, Kossúth Könyvkiadó Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1977.
Kelemen János: "A nemes hölgy és a szolgálóleány", Gondolat, Budapest,
1984.
•
Kemény G. Gábor: Riedl Szende prágai korszaka, In: Kapcsolatok vonzásában, Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1977:
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