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Körülmények és indítékok

A tanulmány témaválasztásának okaként több tényezőt és motivációs elemet 
jelölhetek meg. Először is azt, hogy 2011-hez: a tanulmányom megírásának időpont-
jához képest 80 éve – 1931-ben – jelent meg Kosztolányi Dezsőnek (1885–1936) 
francia nyelven Antoine Meillet-hez címzett nyílt levele a párizsi La Revue Mondiale 
című folyóiratban. Jelen írás tehát emlékeztetőként és tisztelgésként is felfogható 
az évforduló, illetve Kosztolányi előtt. Az ott közölt Kosztolányi-tanulmány a Nyu-
gatban jelent meg először 1930. július 16-án: „A magyar nyelv helye a földgolyón: 
Nyiltlevél Antoine Meillet úrhoz, a College de France tanárjához” címmel, illetve 
címzéssel. Második ok az, hogy a témához kapcsolódóan az ezzel kapcsolatos írá-
sokban több öröklődő tévedés, helytelen értelmezés található. További, harmadik 
okként említem meg, hogy a nyílt levél megírásának, a motivációnak, a közléseknek 
több körülménye feltárásában hiányos. Ezt kívánom kiegészíteni, egyben az írás és 
a hozzá kapcsolódó reagálások napjainkig tartó utóéletét is feldolgozni.

A második és a harmadik okhoz is kapcsolódóan az első megállapítás, az első 
tisztázandó kérdés az, hogy a Kosztolányi tanulmány, illetve annak szövege vagy 
részbeni szövege – a költő életében – négy helyen kapott publikációs lehetőséget: 
(1) A Nyugatban a teljes 12 oldalas tanulmányszöveg 1930. július 16-án jelent meg 
(Kosztolányi 1930). Megemlítendő, hogy ez a tanulmány a leghosszabb összefüggő 
szöveg, amit Kosztolányi a magyar nyelvvel kapcsolatban alkotott. (2) Balassa Jó-
zsef 1 oldalas, a Meillet művet röviden bemutató soraival a Magyar Nyelvőrben hívja 
fel a figyelmet a nyelvész könyvére, valamint Kosztolányinak a Nyugatban közölt 
tanulmányára, és egyben a Kosztolányi tanulmányból a magyar nyelvre közvetlenül 
vonatkozó részeket jelenteti meg 3,5 oldalban (Balassa 1930). (3) 1931 decembe-
rében a Pesti Hírlap Karácsonyi Albuma című, összességében 132 oldalas, elegáns 
és exkluzív kiadványban Kosztolányi „A világ nyelvei” címmel 3 oldalas írást tesz 
közzé, amelynek nagyobb részét, 2 oldalt a Nyugatban közölt eredeti tanulmányának 
általános, a nyelvek szellemi és esztétikai egyenértékűségére, a nyelvi diverzitásra, 
a nyelvi sokszínűségre vonatkozó része teszi ki. Kosztolányi a „kiollózott” része-
ket csak a szövegkötéshez szükséges helyeken igazította ki (Kosztolányi 1931b). A 
tanulmány eredeti és teljes formájában csak ebben a kiadásban, megjelentetési for-
mában érhető el. Más publikálási helyeken rövidítve közlik. Az albumban nagyalakú 
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szerkesztésben jelent meg a cikk, így az általam jelzett oldalszámok terjedelmüket 
tekintve duplán számíthatók. (4) A negyedik közlés a már fentebb említett francia 
nyelvű közlés a La Revue Mondiale-ban. A tanulmányt tartalmi változtatás nélkül 
és teljes terjedelmében közölte a folyóirat „Defense d’une langue nationale (Egy 
nemzeti nyelv védelme) címmel. A fordítás a Párizsban élő Gara László munkája 
volt (Kosztolányi 1931a). A fentiekben írottakhoz hozzátehetjük, hogy Kosztolányi 
gyakorlata volt, hogy a már közölt nyelvi, nyelvészeti, nyelvművelői írásaiból ki-
csiszolt és tételszerű gondolatokat, gondolatsorokat, szövegrészeket átemelt más, 
ilyen témájú írásaiba. 

A körülmények tisztázásához hozzá kell tenni, hogy Antoine Meillet Les langues 
dans l’Europe nouvelle (Az új Európa nyelvei) című könyve 1918-ban Párizsban 
jelent meg először, majd 1928-ban némileg átigazítva és gyakorlatilag egy nyelv-
statisztikai kötettel bővítve újra kiadták. Ez utóbbira, azaz a második kiadásra nálunk 
először Fincziczky István könyvismertetése reagált a Magyar Nyelv 1930. márciu-
si-áprilisi számában, amelyben ezt írja: „Két lapnyi terjedelemben úgy elintézi nyel-
vünket, hogy nem tudjuk, min csodálkozzunk inkább: túlzó ellenszenvén vagy fölötte 
hiányos tárgyismeretén” (Fincziczky 1930a). Feltehetően ennek a cikknek a felhívó 
jellege és a könyvhöz kapcsolódó értelmiségi viták késztették Kosztolányit tanulmá-
nyának megírására. Fincziczky István a Magyar Nyelv 1930. november-decemberi 
számában ismét foglakozik a témával, de már igazában a Kosztolányi-tanulmány 
Nyugat-beli megjelenésére hívja fel a figyelmet. Fincziczky szavait idézve: „Meillet 
lassan hírhedtté váló könyve” olyan mű, amely „…példátlan mostohán bánik el a 
magyar nyelvvel…” viszont „…valamennyi utódállam nyelvét igézőnek, fejlettnek 
tartja…”  és a  „…magyar irodalmat is elintézi” (Fincziczky 1930b).

Fincziczky elemzése arra is rávilágít, hogy Kosztolányi miért vállalkozott en-
nek a tanulmánynak a megírására: Kosztolányi Meillet könyvét nemcsak a magyar 
nyelv, hanem a magyar irodalom, a magyar kultúra elleni igaztalan, tárgyszerűtlen 
és tényszerűtlen, sőt tendenciózus műnek ítélte. Az írót erősen felkavarta és bántot-
ta, hogy mindezt egy művelt francia tette, akinek a kultúráját, nyelvét oly magasra 
értékelte, és amely kultúrának az irodalmáról igen nagy véleménnyel volt, számtalan 
francia szerző írásának magyarra fordítása vagy ismertetése az ő érdemének tudható 
be. Nem véletlen, hogy 1932-ben megkapja a francia Becsületrend Lovagja kitünte-
tést. Érzelmi háttérként azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Kosztolányiban 
mélyen ott élt a teljes Trianon-trauma: és ezen belül szülőföldjének, Szabadkának 
az elvesztése. Minderről így ír fájdalmas sorokat – saját írói sorsát is megítélve – a 
híres, 1930-as „Lenni vagy nem lenni” című tanulmányában: 

„Azt hiszem, mindnyájan, akik tollat forgatunk kezünkben, állandóan a lét és nemlét 
kérdésével foglalkozunk. […]  Mondd – de őszintén felelj nekem – : mit akarsz még te 
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költő, író, művész a huszadik században s főképp mit akarsz itt, minálunk? Kacagnom 
kell, ha rád pillantok. Egy szegény, eladósodott földmívesnép fia vagy, egy megköp-
dösött, porig alázott nemzet gyermeke, egy néhány vármegyére csonkított, éhes ország 
fölösleges kenyérpusztítója.” (Kosztolányi 1942, 16)

A körülményekhez tartozik az a tény is, hogy Kosztolányi – írói, költői mivol-
tán túl – a magyar nyelvművelés 1930-as évekbeli megújulásához és eszmeköréhez 
csatlakozva kötelességének és felelősségének érezhette a választ erre a munkára, 
hiszen maga vallotta az „Ábécé a nyelvről és lélekről” című írásában: 

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, éle-
tem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. […] Ebben az egyedülvaló életben 
csak így nyilatkozhatom meg igazán.” (Kosztolányi 1990b, 75) 

Felmerülhet a kérdés, hogy a fentebb felsoroltakon túl miért éppen Kosztolányi 
válaszolt Meillet könyvére, egy nyelvészeti munkára? Volt-e illetékessége, volt-e 
nyelvészeti kompetenciája? Erre a felvetésre válaszként a Kosztolányi munkásságot 
a nyelvészeti oldalról méltatók véleményének sorát idézhetjük. Első életrajzírója, 
Baráth Ferenc már külön fejezetet szentel az író nyelvészeti munkásságának, és 
nyelvművelői, nyelvesztétikai tevékenysége mellett kiemeli, hogy: 

„Nyelvész munkálkodása nem merült ki gyakorlatiasságokban, hanem a kor tudományos 
eredményeinek ismeretében, gazdag elméleti fejtegetéseket is adott, főleg a nyelvlélek-
tan és nyelvesztétika köréből.” (Baráth 1938, 109) 

Későbbi monográfusa, Kiss Ferenc így ír róla: 

„S mikor felismerte, hogy az anyanyelv az önkifejezés lehetőségén kívül egy egész nép 
lelkének: észjárásának, történetének, kultúrájának foglalata is, nyelvművelő munkás-
sága a nemzet önvédelmének tiszta, nemes fegyverévé vált.  […] Jártas volt a nyelv-
tudományban, a szakmabeliek is avatottnak számították, szenvedélyes purista volt, 
de legtöbbet mégis a maga stílusának párját ritkító tisztaságával, elevenségével tett a 
magyar nyelv ügyéért.” (Kiss 1965, 322) 

Fábián Pál a következőképpen vélekedik róla: „Nyelvtudományi szempont-
ból – a kor színvonalán ítélve – mindegyik írása kifogástalan.” (Fábián 1986, 
260) De idézhetjük Kosztolányi legszebb és legjobb nyelvművelő írásainak 
gyűjteményes kötetét – a „Nyelv és lélek” címűt – szerkesztő Réz Pál bevezető 
fülszövegét is: 
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„Harcos-vitatkozó cikkekben, lírai vallomásokban, tündöklő fegyverzetű esszékben 
fogja vallatóra nyelvünket, mutatja meg szépségeit, páratlan gazdagságát és erejét, 
föltárja gyarapodásának forrásait, emelkedett szellemű indulattal küzd minden rontó, 
ártó szándék ellen, mely nyelvünket szürkíti, szegényíti, csúfítja. Avatott nyelvész, 
szenvedélyes és olykor talán túlzó purista, de mindvégig tudományos fölkészültségű 
nyelvművelő.” (Kosztolányi 1990a)  

Kosztolányit nyelvi, nyelvészeti oldalról méltatók az író ez irányú munkásságát 
különböző szempontokból és eltérő hangsúlyokkal ítélik meg. Nyelvművelőként 
(Fábián Pál, Deme László, Szili Katalin, Balázs Géza, Kiss Jenő, Szűts László, Ra-
dics Anita); nyelvesztétaként (Kemény Gábor); nyelvpolitikusként (Arany Piroska, 
Illyés Gyula); nyelvfilozófusként (Szegedy-Maszák Mihály, Szili Katalin); nyelv-
művészként, stilisztaként (Deme László, Szerb Antal, Ferenczy Géza, Kiss Ferenc) 
tartják kiemelendőnek Kosztolányi nyelvvel kapcsolatos munkásságát. Ebből a sor-
ból talán a valósághoz leginkább igazodó az a megközelítés, amelyben Fábán Pál 
Kosztolányit „nyelvművelés-történeti helye és szerepe” szerint tartja nagyra, illetve 
az az álláspont, amelyben Szili Katalin – Fábián Pál gondolatát továbberősítve – az 
író vitathatatlan „nyelv-művelődéstörténeti helyét”, szerepét emeli ki (Fábián 1986; 
Szili 2010). Említsük meg Szépe György merész véleményét is, aki egy jegyzetében 
így vélekedik: „A Magyar PEN Club 1926-ban alakult meg; a budapesti PEN-vi-
lágkongresszus idején Kosztolányi Dezső volt az elnöke, akit egyébként jogosan 
tarthatnánk számon alkalmazott nyelvészként is” (Szépe 2011, 56). 

Az író kompetenssége okán el kell mondani, hogy Kosztolányi nyelvi műveltsé-
ge tíz nyelvre terjedt ki, hiszen magyar, latin, görög, német, francia, olasz, spanyol, 
portugál, angol, eszperantó nyelven egyaránt jól tudott. Első éves magyar–német 
szakos bölcsészhallgatóként a híres Négyesy-szemináriumban, majd a bécsi egye-
temen folytatott rövid tanulmányai során szerezte meg nyelvészeti, stilisztikai, 
nyelvesztétikai műveltségének alapjait. Azt se feledjük el, hogy jelentős műfordí-
tási gyakorlata igen mély komparatív nyelvészeti-nyelvesztétikai tevékenység is 
volt egyben. Hagyatékában pedig ott volt egy elkülönített sárga dosszié, amelybe 
a nyelvészeti anyagait gyűjtötte, és 8000 kötetes könyvtárának egy jelentős részét 
nyelvészeti munkák és szótárak alkották. Erről a sárga dossziéról a következőket írja 
bevezetőjében Illyés Gyula, aki „Erős várunk a nyelv” címmel először szerkeszti 
kötetbe, illetve adatja ki Kosztolányi nyelvészeti írásainak egyfajta válogatását: 

„Ez egy nagy sárga irattömb, a nyelv kérdéseiről írt műveit ebbe gyűjtötte össze, il-
letve gyűjtette össze, azzal a fiatal vasmunkással, aki néha, mikor ép munka nélkül s 
pénzszűkében volt, a házban tett-vett, lámpát szerelt, titkároskodott, rendbe szedte az 
udvart és a kéziratokat, kifogástalan hozzáértéssel. Az iratgyűjtőre ő írta rá: Nyelvé-
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szeti anyag. Kosztolányi később belecsúsztatott a tömbbe egy-egy tanulmányt, de elég 
rendszertelenül.” (Kosztolányi 1940, 6) 

Továbbá megemlítendő, hogy Kosztolányi az Akadémiai Nyelvművelő Bizott-
ság tagja (1930-tól), a magyar PEN Club elnöke, a „Túlvilági séták” című híres 
nyelvművelő tanulmánysorozat szerzője (1931), majd elvileg a Magyarosan (1932) 
munkatársa. A fentebb már említett Réz Pál fülszöveg további sorait is érdemes itt 
folytatni: 

„A húszas években vezető alakja lett a mind nagyobb teret kapó nyelvművelő moz-
galomnak; írta a Pesti Hírlap nyelvvédő cikkeit, szerkesztette A Pesti Hírlap Nyelvőre 
című, egykor nagyon népszerű és ma is haszonnal forgatható könyvecskét, vitatkozott 
hazai és külföldi nyelvészekkel a Nyugat hasábjain, s ezt a munkásságát egészen halá-
láig folytatta, lankadatlan erővel, szenvedélyesen, ötletesen, utánozhatatlan szellemes-
séggel.” (Kosztolányi 1990a)  

Azt a tényt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Kosztolányi nyilatkoza-
taiban többször is leszögezte azt a véleményét, hogy: semmi sem kerüli el figyelmét, 
amit nyelvészek írnak. Ezt a nyelvészet iránti figyelmet erősíti meg az a tény is, 
hogy naplójában, amelynek jelentős részét – nyelv- és írástechnikai bravúrként – a 
Gabelsberger–Markovits-féle gyorsírással írta, a nyelvészeti bejegyzéseket „NY” 
jelzéssel és kék színnel különböztette meg. Egyébként a többi tematikus bejegyzését 
is betű- és színjelzéssel látta el (Kosztolányi 1996, 1067).

Két mű – két szemlélet: Meillet könyve és Kosztolányi tanulmánya  

A Kosztolányi által vitatott művet Antoine Meillet (1866-1936) francia történe-
ti, összehasonlító és általános nyelvész írta, akinek jelentős – máig izgalmas és sok 
érdekes gondolatot felvető – munkásságát 24 könyv, 550 tanulmány fémjelzi köztük 
az indoeurópai nyelvekről (1922) és a világ nyelveiről (1912, 1924) alkotott nagy 
monográfiák. Meillet 1918-ban „Les langues dans l’Europe nouvelle” (Az új Európa 
nyelvei) címmel jelentet meg egy 344 oldalas munkát, amely véleményem szerint 
már címében is tendenciózus, politikai ihletésű, sőt provokatív, ha figyelembe vesz-
szük, hogy az I. világháború utolsó évében és a párizs-környéki békék és diktátumok 
politikai előkészítő szakaszában íródott. Ezzel a címmel jelenik meg újra a munka 
1928-ban, talán némi politikusi hátszéllel is támogatva, hogy bizonyos tudományos 
hátteret adjon az antant és a kisantant döntéseknek. Ez immár 495 oldalas könyv. A 
legújabb Kosztolányi-monográfia írója, Szegedy-Maszák Mihály ebben az ügyben 
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kategorikusan fogalmaz: „Nyilvánvaló, hogy Az új Európa nyelvei az 1920-ban 
kötött békeszerződés tudományos igazolásának igényével készült.” (Szegedy-Ma-
szák 2010, 528) Ennek a második kiadásnak az a sajátsága, hogy tudományos jel-
lege megerősödött azzal, hogy Lucien Tesnière (1893-1954), a Meillet tanítvány, a 
strasbourgi professzor és nyelvstatisztikus munkájával egészült ki a mű. A Meillet 
könyvét elemzők közül legtöbben Tesnière anyagáról általában mint mellékletről, 
appendixről beszélnek. Nyilvánvalóan Meillet nyomán, mivel ő is így minősíti („ap-
pendice”) tanítványa művét a címlapon. Ez részéről némi csúsztatás, az elemzők 
részéről tévedés, mivel gyakorlatilag két könyv jelent meg egy kötetbe fűzve: az első 
rész Meillet munkája 290 oldal (1-290); Tesnière munkája önálló munka, és önálló 
címmel rendelkezik, ezt már a címoldalon is feltüntetve: „Statistique des langues 
de l’Europe” (Európa nyelveinek statisztikája). Megjegyzem, hogy ebben a címben 
nincs jelen az „új” jelző, illetve a Meillet-nél használt „új Európa” jelzős szerkezet. 
A mű egy kihajtható, részletes, színes térképpel kiegészített 204 oldalas (291-495) 
munka. Tesnière munkája nagyjából korrekt nyelvstatisztikai leírásnak minősíthető. 
A magyar nyelvközösségről közölt számadatai, nyelvterületi leírásai, csatolt színes 
térképe a Trianon utáni „nyelvi változásokat” jól mutatják, bár érezteti, hogy hite-
lesebbnek véli az utódállamok statisztikai adatait a magyar nyelvi kisebbségről – de 
más nyelvi kisebbségek esetében is –, mint az anyaállamokét. Kosztolányi ehhez a 
munkához is megjegyzéseket fűz. Így például sérelmezi az európai nyelvi rangsorba 
való – szerinte hibás – besorolásunkat, amit Tesnière „gáncsának” minősít: 

„Mégis kénytelen a magyart az Európában beszélt 120 nyelv közül a 11-ik helyre állíta-
ni. Ezt is csak úgy éri el, hogy a hollandot egy kalap alá veszi a tőle merőben különböző 
flamanddal, ami által a holland a versenyen elénk jut a 10-ik helyre, alig másfél millió 
„ajak”-kal.” (Kosztolányi 1930, 91) 

Most nézzük meg, hogy mi késztette vitára, vitairatra Kosztolányit Meillet mű-
vének olvasásakor. Meillet nyelvszemlélete – elemzői szerint – „egyéni elmélet”, ami 
„nyelvészeti racionalizmusnak” minősíthető. Meillet teljes nyelvészeti munkásságát 
Máté Jakab mutatja be a magyar szakmai köröknek „A 20. századi nyelvtudomány 
főbb elméletei” című könyvében. Nagy ívű és jelentős munkásságának elismerése 
mellett ő is kénytelen megjegyezni, hogy esetünkben: „…mégsem sikerült meg-
őriznie a tárgyilagosságát, ennek szenvedő alanyai mi magyarok voltunk” (Máté 
1998, 170). Meillet nyelvszemléletének alapelvei, amelyek ebben a művében is 
visszaköszönnek, az alábbiakban foglalhatók össze: (1) A nyelv társadalmi jelenség, 
a társadalommal együtt mozog. (2) A nyelvek szerepe döntő a civilizáció összessége 
szempontjából: a kettő egymástól függ, de a nyelvek rangsorolhatók. (3) A modern 
kultúra indoeurópai „kultúrnyelveken” fejeződik ki. (4) Európában e kultúrnyelvek 
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körébe tartozik nyugaton a francia, az angol, a német, keleten pedig az orosz. (5) 
Európának nem érdeke a nyelvi széttagolódás: a „diribdarab” nyelvek világa; a 
másodlagos, a kis nyelvek világa végzetes energiapazarlás. (6) Ezekben az esetek-
ben, ezeknél a népeknél az anyanyelv, avagy a helyi nyelv: a mindennapok nyelve 
legyen; a helyi vonatkozások felett (azaz kultúra, tudomány, politika stb.) pedig a 
nagy kultúrnyelvek legyenek használatban, ezért a kétnyelvűséget kell elérni, ahol 
a fejlettebb nyelv mindig hat a fejletlenebbre. 

A magyar nyelvet érintő részek az 1918-as első kiadásban a „Chapitre: XVIII. 
Les langues nationales en Autriche-Hongrie” (Nemzeti nyelvek Ausztria-Magyaror-
szágon; 233–251 oldal), az 1928-as második kiadásban a „Chapitre: XXV. L’ Ancien 
Empire Austro-Hongrois et les deux grandes nations slaves de l’ Europe Centrale” (A 
régi Osztrák-Magyar Birodalom és Közép-Európa két nagy szláv nemzete; 205–223 
oldal) címmel szerepelnek. Úgy gondolom ez a címváltás is sokatmondó és árulkodó. 
Egyébként az 1918-as Meillet szöveg kiigazítását, aktualizálását, az I. világháború 
utáni történelmi állapotok megjelenítését az 1928-as kiadáshoz Tesnière végezte 
el. Ezekben a fejezetekben fejti ki Meillet véleményét a magyar nyelvről. Állításai 
az 1928-as szöveg alapján így foglalhatók össze: (1) A magyar nyelv történelme, 
szókincse szedett-vedett. Nem régi civilizációs nyelv, nem rejt magában eredeti 
civilizációt. Nincs hatása a szomszéd nyelvekre. (2) A finnugor nyelvek – főleg a 
magyar – tanulhatatlanok. Nem indoeurópai nyelv, bonyolult és ismeretlen. (3) A 
magyar nyelvet csak a magyar oligarchia erőszaka tartotta fenn, ha ez a törekvés 
nincs, akkor már elérte volna a „herderi sors”: a nyelvhalál. (4) A magyar nyelvnek 
nincs eredeti kultúrája, irodalma. (5) Nem használható semmire, „értékeit” is – ha 
vannak – le kell fordítani. (6) Jobb lett volna, ha a magyarok a német nyelvet veszik 
át (bár ezt a nyelvet is erős kritikával illeti). (7) Összevetve a szomszéd nyelvekkel 
– cseh, román, horvát – megállapítja, hogy a magyarhoz képest ezek nagy múltú 
és fejlett irodalommal rendelkező nyelvek (Meillet 1928). (Bár meg kell jegyezni, 
hogy a szlovák nyelv is kap egy erős tűszúrást, mivel feltehetően az ún. csehszlo-
vákizmus eszméje szellemében szerinte a szlovák nyelv irodalmi változata a cseh 
nyelv. Egyébként a szláv nyelveket nyilvánvalóan jobban ismerte Meillet, mint a 
finnugor nyelveket, mivel 1905-ben könyvet is írt a szláv nyelveket érintő témában: 
„Études sur l’étymologie & le vocabluire du vieux slave” (Etimológiai és szókészleti 
tanulmányok az ószláv nyelvből). 

Mindezekkel a megállapításokkal kapcsolatban a Magyar Nyelvőr nyelvész 
„kommentátora”, Balassa József a művet bemutató rövid szövegében a következő 
megjegyzést teszi: 

„Nagyon értékes és nagyon sok vitatható gondolatot fejt ki Meillet könyvében. Bennünket 
elsősorban az érdekel, hogy hogyan látja a magyar nyelv helyzetét Európában. És megdöb-
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benéssel látjuk, hogy milyen elfogult, valahányszor a magyar nyelvről beszél. Ez a könyv 
is rikító példája annak, hogy mennyi igaztalanság kerülhet a tudós könyvébe, ha politikai 
elfogultság vezeti őt, nem pedig a tiszta igazság keresése.” (Balassa 1930, 191)

Balassa – ahogy ezt már említettem – a többi észrevételt és kritikát a magyar 
nyelvvel kapcsolatban Kosztolányira hagyja, mivel ezeket a részeket újraközli a 
saját bevezető szövege után.

Kosztolányi a teljes kettős (Meillet és Tesnière) mű alapos olvasatából és 
részletes elemzéséből indult ki nyílt levele, vitairata megfogalmazásakor. Ebben 
nyilvánvalóan a kiváló francia nyelvtudása és a francia kultúra alapos ismerete is 
segítette. Tanulmányába a Meillet-műből maga által fordított részleteket emelt be. 
Nem véletlenül állapítja meg – mintegy a vitairat egyik erényét kiemelve – Szege-
dy-Maszák Mihály: 

„Ha összevetjük Meillet szóban forgó munkáját a vele foglalkozó nyílt levéllel, nyom-
ban kitűnik, hogy Kosztolányi pontosan fordította az idézeteket és nem a szövegből 
kiragadott részletekre utalt. Számtalan más hivatkozással is bizonyíthatta volna állítá-
sait. Némely esetben még ki is hagyta az olyan mondatokat, amelyeket durván sértőnek 
talált.” (Szegedy-Maszák 2010, 528)  

Megfogalmazásai, észrevételei, vitatételei elsősorban a magyar nyelvvel, kul-
túrával és irodalommal kapcsolatosak, de számtalan általános és elvi érvényű meg-
állapítást is tesz, amikor szembeszáll a „nyelvészeti racionalizmussal”, és a „nyelvi 
relativizmust”, a nyelvi egyenrangúságot állítja szembe Meillet gondolataival. 
Kosztolányi így kezdi vitairatát:

„Tisztelt uram, miután elolvastam könyvét (Les langues dans l’Europe nouvelle), szük-
ségét érzem, hogy a nyilvánosság színe előtt forduljak önhöz. Nem vagyok nyelvész. Író 
vagyok, aki anyagával bibelődve sokszor és szívesen eltünődik a nyelvi jelenségekről. 
Itt csak egy buzgó, lelkes érdeklődő érinti azokat a kérdéseket, melyekben Ön, az össze-
hasonlító indogermán nyelvészet tudósa, szaktekintély. Ahhoz, hogy levelem megírjam, 
a fájdalom ad erőt. Munkájában lekicsinyli azt a szellemi és lelki közösséget, melyhez 
tartozom, azt a nyelvet, melyet 11 millió ember beszél. Félig-meddig ezeknek a nevében 
szólalok föl. Ez ad bátorságot. Reánk vonatkozó fejtegetéséből – a megállapításaiból, de 
még inkább a célzásaiból – körülbelül az derül ki, hogy sehonnai basáskodók vagyunk, 
hogy mindaz, amit eddig termeltünk az irodalom terén, haszontalan holmi, hogy nyel-
vünk gyökértelen és bárdolatlan, hogy nincs multja és jövője még kevésbé van, hogy 
annakidején oligarha-erőszak odázta el halálát, mely még mindig esedékes lehet s talán 
kívánatos is, egy magasabb elv érdekében.” (Kosztolányi 1930, 81) 
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Kosztolányi további gondolatmenetét hosszú idézetek helyett a következők-
ben foglalhatjuk össze: (1) A társadalmi és statisztikai alapú, kizárólag a nyelvi 
racionalizmusra építő nyelvszemlélet nem fogadható el. A nyelv, a nyelvek ennél 
összetettebb megközelítést igényelnek. (2) A tudós, a nyelvész nem bocsátkozhat 
szubjektív, érzelmi, politikai élű megállapításokba, koncepciókba. (3) A nyelvészeti 
tényszerűség, a történelmi objektivitás kötelező. (4) Nincs nyelvi értékskála: minden 
nyelv egyenlő érték, ugyanakkor egyedi is: identitáskifejező, élő, kultúrahordozó 
és esztétikai képződmény. (5) Az egyes nyelvek kialakult nyelvi struktúrája nem 
minősítő és minősíthető tényező (nehéz vagy könnyű, egyszerű vagy bonyolult, ta-
nulható vagy tanulhatatlan), hanem tény és adottság. (6) Nem ismerni anyagunkat, 
ugyanakkor téves megállapításokat tenni súlyos felelőtlenség, a tudomány lejáratása. 
Kosztolányi Meillet-nek a magyar nyelvvel és kultúrával kapcsolatos tényszerű té-
vedéseire (nyelvtörténet, szókincs, irodalmi nyelv, irodalom, történelem stb.) tételes 
helyreigazítással válaszol, és azt a megjegyzést teszi, hogy: 

„Úgy látszik, hogy ön épp annyira nem ismeri nyelvünket, mint amennyire nem ismeri 
az osztrák-magyar monarchia történelmét.” (Kosztolányi 1930, 90) 

A Kosztolányi-tanulmányból a fenti összefoglalón és a már korábban idézett 
sorokon túl a „vita” további „ízelítőjeként” néhány szemelvényt azért az alábbiakban 
bemutatunk: K. D., illetve A. M. monogrammal jelezve a szereplőket. A. Meillet 
szövegét Kosztolányi eredeti kiemelésében, idézőjelezésében és saját fordításában 
adom közre. 

*     *     *

K.D.: Ezt írja az elvi rész kicsengéseként:
A. M.: „Minél inkább tudatára ébrednek majd a most vérből és romból kialakuló világ 
polgárai, hogy milyen hatalmuk van a nyelven, annál inkább meg fogják lelni a módját 
annak, hogy nem zsarnokoskodva semmiféle nemzet fölött, az egyéneket, a társadalmi 
csoportokat és a népeket szabad elhatározás útján sorakoztassák egymás mellé s a mai 
nyelvi össze-visszaságot rákapassák arra a fegyelemre, melyet a holnap általános ci-
vilizációja parancsol ránk.”
K. D.: Mit jelent ez? Se többet, se kevesebbet, mint azt, hogy a nagy halak előbb-utóbb 
be fogják kapni és föl fogják falni a kis halakat, nem rosszindulatból, hanem szelíden és 
szinte békésen, az emberi műveltség nevében, a haladás nagyobb dicsőségére, úgyhogy 
a kis halak a maguk jól fölfogott érdekében csak hálásak lesznek majd a nagy halaknak, 
melyek ilyeténképpen megmentették őket szenvedésüktől és részeltették a civilizáció 
kéjeiben. Egyelőre még derengeni se látjuk azt a várva-várt szellemet, mely csak any-
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nyira is egybefogná az emberiséget, mint a középkor vagy a renaissance. Nem látjuk 
azt az új világot sem, mely a háború véréből és romjaiból keletkeznék. Csak újabb vért 
és újabb romokat látunk, újabb lélektiprásokat, anyanyelvek üldözését, iskolák önké-
nyes betiltását, hírlapok elkobzását, színészek kibotozását, a lelkiismereti és gondolati 
szabadság ellen való újabb és újabb merényleteket.

*     *     *
K. D.: A magyar nyelven is ugyancsak elveri a port. Megállapítom – minden különö-
sebb érzékenykedés nélkül –, hogy vele még keményebb. Minden nyelvre, irodalomra 
talál valami dícsérő szót, legalább mentséget. A magyarra semmit. Olykor egyenesen 
úgy rémlik, hogy gyűlöli a finn-ugor nyelvcsalád e csodálatos árváját, akinek korán el-
haltak a szülei, atyjafiai a világtörténelem zűrzavarában messze idegenbe költöztek, de ő 
megélt a jég hátán is, rokontalanul és testvértelenül. Egy okkal több volna ez arra, hogy 
az összehasonlító nyelvészet gyöngéd tudósa annál kíváncsibb legyen, annál elnézőbb 
iránta. Ön azonban kegyetlen hozzá és mostohább, mint volt hozzá a sorsa.
Vele szemben még a német nyelvet is oltalmába veszi, mely előbbi nyilatkozata szerint 
nem kell sem testének, sem lelkének. Ezt írja:
A. M.: „Ha a német az egész osztrák-magyar monarchia nyelve maradt volna, legalább 
megőrizte volna azt a tekintélyét, hogy a császárság nyelve; de azzal, hogy a magyart 
a kettős monarchia egyik felében hivatalos nyelvül fogadták el, megtört a német nyelv 
kiváltságos helyzete. A német telepesek és a zsidók, akik Magyarországon számosan 
vannak s a háború előtt nagy szerepet játszottak, kénytelen voltak megtanulni magyarul, 
amennyiben érvényesülni akartak a magyar államban s ezáltal elvesztek a közhasználatú 
német nyelv befolyása számára. Mert Magyarországon az uralkodó rend erőszakkal 
terjesztette nyelvét.”   
K. D.: E „tárgyilagos” történelmi jellemzés után a nyelvészeti jellemzés következik, 
épp ily tárgyilagosan.
A. M.: „Egyébként a magyar nem régi civilizációs nyelv. Szókincsében mindenféle külső 
hatás nyomát viseli; telistele van török, szláv, német, latin kölcsönszókkal s ő maga alig 
gyakorolt a szomszéd nyelvekre tartósabb hatást.” 

*     *     *
K. D.: Vajjon más nyelveket is így vet ön latra? Ugyanebben a fejezetben ezt olvasom:
A. M.: „A cseh nyelv multra tekinthet vissza a XIX. században civilizációs nyelvvé vált. 
Törhetetlen erővel tökéletes civilizációs nyelvet teremtettek maguknak a csehek. A romá-
noknak fölöttébb fejlett irodalmi nyelvük van, mely a román nyelvcsoporthoz tartozván 
egyenrangú a nagy nyugateurópai nyelvekkel. A horvátok Európa egyik legigézőbb 
irodalmi nyelvével rendelkeznek.”
K. D.: Ez a jellemzés más, mint az előbbi, nemcsak az értékelése, hanem a hangja is 
más. Az értékelésén semmi kivetnivalót se találhatunk. Egyetlen nyelv szépségében és 
kifejező erejében se kétkedünk. Nem is volt eddig nyelvészünk, aki ócsárolta volna a 
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cseh, román, vagy horvát nyelvet azért, mert különbözik a miénktől s ha akadna ilyen 
nyelvész, azt – biztosra veszem – komoly tudósaink nyomban kirekesztenék a tudo-
mányos közösségből.
Hogy ez a jellemzés mennyire más, mint a rólunk szóló, csak akkor látjuk igazán, mikor 
tovább olvassuk ezt a vádbeszédet, melyet nyelvünkről ír:
A. M. : „A magyar nyelv nem tartozik ahhoz a nyelvcsaládhoz, mint a legtöbb Európá-
ban beszélt nyelv, különösen Európa ezen a táján: szerkezete bonyolult, senkise tanulja 
meg könnyűszerrel. Magyarországon kívül teljesen ismeretlen. A magyar alattvaló, aki 
nem tud más közhasználatú nyelvet, mihelyt túljut Magyarország határain, nem képes 
magát megértetni, sőt alig képes valahol még tolmácsot is találni. Egy magyarul meg-
jelent tudományos munka, bármi is az értéke, arra van kárhoztatva, hogy ismeretlen 
maradjon; le kell fordítani vagy kivonatolni kell egy nagy idegen nyelvre.”
K. D.: Kérdezem: tudományos értékelés-e az, hogy „egy nyelv szerkezete bonyolult” 
és nyelvészeti szempont-e az, hogy „egy nyelvet senkise tanulhat meg könnyűszerrel?” 
Kérdezem: az ön andalítóan zenei és tündökletesen tiszta anyanyelvét olyan könnyű-
szerrel tanulják-e meg az idegenek? Kérdezem: nem önök maguk ámulnak-e el leg-
jobban, mikor csak tíz perc mulva veszik észre, hogy az a vendég, akivel társalogtak, 
nem született francia volt és nem önök maguk mutatják-e csodaként azt a nem-franciát, 
aki tökéletesen és művészien ír franciául?

*     *     *
K. D.: De minden érthetővé válik, mihelyt elveti a tárgyilagosság álarcát s vádbeszéde 
halotti beszéddé lesz:
A. M.: „Azon a napon, melyen Magyarország oligarchikus szervezete engedett volna 
a világon végigsöprő népies mozgalomnak, a magyar nyelv elsöprődött volna a főúri 
rend romjaival együtt, mely ezt a nyelvet erőszakkal kényszerítette másokra. Mert a 
magyar nyelvet csak ennek a rendnek politikai ereje védelmezte. Ez a nyelv nem rejt 
magában eredeti civilizációt.”
K. D.: Racionalizmus ez? Vagy nacionalizmus? Nem: ez nyelvészeti oligarhia. Sírnunk 
kellene, de elkacagjuk magunkat. A történelmi tények ily bohózatos ferdítésével még 
nem igen találkoztunk komoly munkában.

*     *     *
K. D.: Megszakítom ezt a levelet, melyet a fájdalom indított meg és a harag dagasztott 
ily idomtalanná. Amint átolvasom, formátlannak tartom. Érzelmes és keserű. Nagyon 
szónokias is. Micsoda barbár levél. Udvarias se lehettem mindenütt annyira, ameny-
nyire szerettem volna. Mert akkor nem lettem volna őszinte. Elküldöm tehát így, ezen 
nyersen. Ha érdemesíti az elolvasásra, itt-ott talán talál benne egyet-mást, amit még az 
összehasonlító nyelvtudomány párizsi tanárja, az Institut tagja se vethet el. Minden-
esetre értesülhet belőle, hogy érez és gondolkodik egy „kis” nép fia, sok „kis” nép és 
sok „nagy” nép fia. Ön francia. Szemünkben, akik e fényes műveltség áhitatában ne-
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velkedtünk, franciának lenni annyit jelent, mint emberiesnek lenni és igazságosnak. 
Igazságot kérünk. 
(Nyugat 1930. július 16. XXIII. évf. (II. kötet) (13–14. szám) 81–92. oldal)

A tanulmány utóéletének közvetlen szakasza

A vitairat írójának – erre a témára utalóan – hamarosan megszólalt a költői 
énje is. Bizonyára nem véletlen, hogy a vitairat megjelenése után négy hónappal, a 
Nyugat 1930. november 16-i számának 715–716. oldalán jelenik meg Európa című 
verse, amelyben a nyelvi sokszínűség iránti vonzalma, vallomása is benne van, 
amikor így ír: 

„Európa, hozzád, / feléd, tefeléd száll szózatom a század / vak zűrzavarában,  […] 
Kölyökkorom óta nem ültem-e éjjel / lámpám sugaránál tanulva a leckéd / vigyázva, 
csodálva száznyelvű beszéded, / hogy minden igéje szivembe lopódzott?” 

Kosztolányit továbbra is hosszan foglalkoztatta a kérdés, ezért is engedte pub-
likálni vagy maga publikálta a már korábban említett két másik helyen (Magyar 
Nyelvőr, Pesti Hírlap Karácsonyi Album) is a vitairata egyes részeit. Sőt az ügy 
értelmi és érzelmi folyományaként 1932. december 31-én – ekkor már a francia 
Becsületrend Lovagjaként – „L’ instrument de litterature hongroise” (A magyar 
irodalom hangszere) címmel francia nyelvű cikket jelentet meg a magyar nyelvről 
a Gazette de Hongrie című budapesti lapban, és ugyanaznap, ugyancsak ezzel a 
címmel francia nyelvű előadást tart a Budapesten tartózkodó 10 fős francia újságíró 
küldöttség előtt. Egyébként a küldöttség számára a La Fontaine Társaság és a Ma-
gyar – Francia kapcsolatok Irodalmi Társasága szervezett irodalmi estet, és ennek 
a műsornak a keretében lépett fel az író. Mind a cikket, mind pedig az előadást a 
Meillet kontra Kosztolányi vita utólagos üzeneteként és állításai megerősítésként 
is értelmezhetjük, mivel gondolatai a magyar nyelv, a magyar irodalom, a magyar 
kultúra történetiségéről, értékeiről, szépségéről szólnak, meg arról, hogy mindez 
hogyan illeszkedik bele az európai kultúrák közösségébe. Szövegezésében a vita-
irata több gondolatát és szófordulatát is felhasználja. A nyelvünkkel kapcsolatban 
leszögezi: „Egy nyelv jellege meghatározza az irodalmának jellegét is. A mi nyel-
vünk kifejező, egyszerű, és szuggesztív” (Kosztolányi 1932, 3). Előadásában, illet-
ve cikkében nem utal a Meille-nek írott vitairatára, de említést tesz arról, hogy egy 
„francia nyelvstatisztika” – nyilvánvalóan Tesnière munkája – Európa 120 nyelve 
között számon tarja a finnugor nyelvcsalád három nagy tagját (magyar, finn, észt), 
továbbá arról is szól, hogy a magyar nyelvközösségnek jelentős része a határainkon 



211a koszToláNyi – MeilleT viTa körülMéNyei és uTóéleTe

kívül van. Említésre méltó, hogy az „irodalom – nyelv – hangszer” metafora három 
héttel korábban a „Nyelvtisztaságért” című előadásában 1932. december 13-án az 
MTA Nyelvművelő Szakosztályának sajtóértekezletén hangzott el, és ezt követően a 
Pesti Hírlap (1932. december 17.), majd a Magyarosan (1932. január-februári szám) 
is közölte tanulmányként ezt a szöveget.

Azt, hogy mennyire fontosnak tartotta a magyar nyelvvel kapcsolatos téves és 
igaztalan állítások tisztázását, jól mutatja az a tény, hogy a francia közvélemény 
előtt is közölni kívánta gondolatait. Elérte, hogy a francia La Revue Mondiale-ban 
1931 januárjában megjelenjék a vitairata (Kosztolányi 1931a). Ebben a Párizsban 
élő és a magyar irodalom és kultúra megismertetésért igen sokat tevő Gara Lász-
ló (1904–1966) volt segítségére, aki franciára fordította Kosztolányi nyílt levelét, 
vitairatát. A vitairat megjelenéséről a Nyugat – rövid tájékoztatással – 1931. február 
16-i számában ad hírt. A Kosztolányi levélhagyatékban található egy levélfogalmaz-
vány, amelyik Louis-Jean Finot urat (néhol helytelenül írva Tinot urat!), a La Revue 
Mondiale főszerkesztőjét szólítja meg, és a megjelentetést a köszönet kifejezése 
mellett „nemes tettnek” minősíti. Levélfogalmazványában ezt írja: „Uram, sietek 
hálás köszönetet mondani, amiért volt olyan kedves és közölte nyílt levelemet ki-
tűnő folyóiratában. Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy megállapíthatom: az 
igazságérzet még mindig él. Legyen meggyőződve, hogy nemes feladatot teljesí-
tett, amikor segített az igazság kiderítésében. Mindig hálás leszek Önnek. Kérem 
fogadja…” – itt a levél megszakad, folytatását és célba jutásának körülményeit 
eddig nem ismerjük (Kosztolányi 1996, 1012). Kosztolányi vitairatára Meillet nem 
válaszolt, viszont a L’Opinionban, a Chronique Internationale rovatban 1931. feb-
ruárjában André Thérive (1891–1967) – és nem Tesnière, ahogy néhány elemzésben 
szerepel – francia író, nyelvművelő, kritikus, esszéista reagált az írásra a „Le destin 
des langues nationales” (Nemzeti nyelvek sorsa) című cikkével. Elismerte, hogy 
Meillet a magyar nyelvvel keményen bánt művében. Thérive fogalmazása szerint 
Meillet „a racionalizmus” és a „franciás jakobinizmus” alapján ítél: a „nyelvek 
természetes káoszában” mindenképpen „rendet” kíván tenni. Ezért Thérive Meillet 
nyelvészeti racionalizmusát – pontosabban annak csak gondolatmenetét, logiká-
ját – bizonyos mértékben elfogadhatónak tartja (Thérive 1931). Kosztolányi erre 
is egy rövid levélben reagált, ebből idézek néhány szót: „Rendkívül hálás vagyok 
Önnek, Uram, hogy megvédett egy ügyet,…” (Kosztolányi 1996, 1012). Még egy 
hasonló tartalmú, de inkább ismertető és a nyílt levélről hírt adó reakció érkezett 
egy névtelen szerzőtől (De la Correspondance Universelle aláírással), amely a Re-
vue Franco-Hongroise hasábjain 1931 áprilisában jelent meg „La Defense d’une 
lange nationale” (Az Egy nemzeti nyelv védelme) címmel, ismételve Kosztolányi 
tanulmányának francia címét. Egyébként ez a rövid cikk a franciául tudó magyar 
közönségnek is szólt, mivel a Revue a Budapest (Pasaréti út 121.) – Paris (Bd. 
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Montparnasse 129.) szellemi tengelyen szerkesztődött. Ezzel a korabeli „vita” 
francia részről lezárult, paradox módon úgy, hogy a megszólított fél, Meillet nem 
szólalt meg. Igen nehéz feltételezni, hogy nem tudott a közlésekről. Mintegy öt 
évtized múlva mind magyar, mind pedig francia részről ismét előkerül a Koszto-
lányi kontra Meillet ügy.

Mielőtt erről szólnék, említést kell tenni arról, hogy 1940-ben Illyés Gyula 
Kosztolányi hátrahagyott munkái címmel öt kötetbe rendezve útjára indította és 
kiadta a Nyugat Kiadónál az írónak az életében ki nem adott művei jelentős ré-
szét. Ennek a sorozatnak az első kötete Kosztolányi nyelvműveléssel, nyelvészettel 
foglalkozó írásait tartalmazza: A címet – „Erős várunk, a nyelv” – Illyés adta, és a 
kötetben a Meillet-nek írt vitairat, a nyílt levél is szerepel. A kötet méltatását Halász 
Gyula írta meg a Nyugatban, aki kiemelte a tanulmányok közül ezt a vitairatot, és 
így fogalmaz róla: 

„Az Antoine Meillethez intézett nyilt levelében forrósodik legizzóbbra Kosztolányi 
hangja. A Collège de France tanárának az európai nyelvekről írt könyvét ostromolja meg 
és szedi ízekre ebben, a szellem és a tudás fegyverével. Lehetetlen, hogy magát a tudós 
ellenfelet is meg ne hódította volna ezzel a lelkesült szózatával.” (Halász, 1940: 287) 

A kötetnek és a recenziónak figyelemfelhívó hatása volt a „lezáratlan vita” 
szempontjából is. Valószínű, hogy célzatos és a frankofón világnak szóló az az össze-
állítás, amit a magyar szerkesztésű, de francia nyelvű Nouvelle Revue de Hongrie 
folyóirat tesz közzé nem sokkal a kötet és a recenzió megjelenése után, 1941 janu-
árjában: „Notre langue – notre forteresse” címmel, ezzel utalva az „Erős várunk, a 
nyelv” kötetre is, illetve annak szellemiségére. A 7 oldalas válogatás Kosztolányi 
nyelvi hitvallását, az anyanyelvéről és a nyelvekről vallott legfontosabb gondola-
tait veszi sorba. A már a bevezető részben idézett „Ábécé a nyelvről és lélekről” 
tanulmány szép indító szövegét, annak további öt részletét majd még öt másik rö-
videbb nyelvi cikket olvashat a közönség az összeállításban. A Meillet-ügyet nem 
feszegeti az összeállítás, illetve a szerkesztő, de finom utalással az „Aki tudja a 
francia nyelvtant” című cikkel zárja a cikksorozatot, és az egész válogatás a nyelvek 
egyenértékűségről, a nyelvek szépségéről sugall gondolatokat (Kosztolányi 1941). 
A szerkesztői megjegyzésből nem derül ki, hogy az összeállítást és a fordítást ki 
végezte. A Kosztolányi-hagyaték részbeni összeállítója, Sáfrán Györgyi nyomán Ma-
dácsy Piroska szerint még maga Kosztolányi fordította, és – ezek szerint – talán az 
összeállítást is még maga végezhette. A válogatás szellemi, gondolati felépítettsége 
egyértelműen Kosztolányi stílusáról, módszeréről árulkodik. Így elképzelhető, hogy 
a befejezetlen vita kései üzeneteként még valóban maga készült a francia nyelvű 
közlésre (Sebe–Madácsy 1990, 67–69).
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A tanulmány utóéletének második szakasza

A párizsi Centre Interuniversitaire d’Etude Hongrois (Egyetemközi Hungaro-
lógiai Központ) 1985. december 17–18. között Kosztolányi születésének századik 
évfordulóján szemináriumot szervezett magyar és francia előadókkal. Három évvel 
később 1988-ban magyar–francia kiadásban az elhangzó előadásokat tanulmány-
kötetben is közzétették „Regards sur Kosztolányi” (Vélemények Kosztolányi-
ról) kötetcímmel (Regards 1988). A tanulmányok között három is van, amelyik 
Kosztolányi nyelvészeti tevékenységének elemzésével foglalkozik, és valamilyen 
módon érinti a Meillet ügyet is. Bertrand Boiron „Kosztolányi et la variété des 
langues” (Kosztolányi és a nyelvek sokfélesége) címmel írta tanulmányát, amely-
ben különböző nyelvi, fordítói-fordítási és eltérő nyelvű példákkal Kosztolányi 
poliglott mivoltát, fordítói nagyságát és a nyelvek egyenrangúságáról vallott vé-
leményét méltatja. Madeliene Csécsy „Kosztolányi le linguiste ou la science du 
langue reformulée par un poète” (A nyelvész Kosztolányi avagy a nyelvtudomány 
a költő szemével) az író nyelvelméleti, nyelvszemléleti felfogását elemzi. Talán 
ő ütközteti legerősebben kettejük (K. D. és A. M.) eltérő véleményét. A harmadik 
tanulmányt Nyéki Lajos jegyzi, aki „Kosztolányi, defenseur de la langue hong-
roise” (Kosztolányi a magyar nyelv védelmezője) címmel tette azt közzé. Az elvi 
alapokon álló modern nyelvművelőt mutatja be, egyben kifejtve, hogy ütközése 
törvényszerű volt Meillet-vel. Az Irodalomtörténeti Közlemények 1990. évi (94. 
évfolyam) 2. számában a 409–412. oldalakon Ádám Anikó írt részletes recenziót 
a teljes kötetről.

Madácsy Piroska 1985-ben „Kosztolányi Dezső francia kapcsolataihoz” címmel 
az Irodalomtörténeti Közleményekben közöl hosszabb tanulmányt, amelyen belül 
2 oldalnyi terjedelemben foglalkozik a vitával és annak közvetlen körülményeivel. 
Ezzel ismét ráirányította a figyelmet a „lezáratlan vitára” (Madácsy 1985).

1987-ben a Corvina kiadásában – Tóth Éva szerkesztésében, kiváló közre-
működőkkel és fordítókkal – megjelenik egy francia nyelvű, a francia olvasókö-
zönségnek dedikált kötet, amelyik a hetvenes-nyolcvanas évek magyar irodalmát 
kívánta bemutatni. A borítón Kassák 108-as számon nyilvántartott un. geometrikus 
képarchitektúráját és szövegét (MA) láthatjuk. A kötet ennek megfelelően: MA. / 
Aujourd’hiu címet és az Antologie de la littérature hongroise contemporaine (A 
kortárs magyar irodalom antológiája) alcímet kapta. Szerkesztése sajátos: Koszto-
lányival és Illyéssel indít a kötet, majd következnek a valóban kortársírók: Pilinsz-
ky János, Nagy László és az akkori magyar irodalom színe-java. Még meglepőbb, 
hogy Kosztolányi néhány rövid prózarészlete után a Meillet-nek szánt nyílt levelet, 
vitairatot publikálták Kassai György fordításában. A Kosztolányi prózarészletek és 
a tanulmány mindenképpen kilóg a sorból. Ez csak akként értelmezhető, hogy a ma-
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gyar értelmiség nem tartja lezárt ügynek a „vitát”, és az újraközlést, az új fordítást 
egyfajta, helyretételt váró üzenetnek szánta.

A Párizsi Magyar Intézet és a Centre Interuniversitaire d’Etudes Hongrois 
(Egyetemközi Hungarológiai Központ) 1989. február 2–4. között a Magyar Intézet 
alapításának 60. évfordulója tiszteletére konferenciát szervezett, majd az előadások 
anyagát 1990-ben kiadták „Cahiers d’etudes hongroises” (Hungarológiai füzetek). 
A kötetben két tanulmány foglalkozik a Kosztolányi kontra Meillet kérdéssel. Jean 
Perrot, a Centre igazgatója mélyebb kommentár nélkül tárgyilagosan bemutatja 
Meillet magyar nyelvvel kapcsolatos tévedéseit: a hangsúlyt a téves állításokra teszi, 
azokat Kosztolányi észrevételei és a saját megjegyzései alapján kiemelve a műből. A 
cikk címe is egyfajta tárgyilagos megközelítést sugall: „Antoine Meillet et la langue 
hongroise” (Antoine Meillet és a magyar nyelv). A kötet végén francia és magyar 
nyelven megjelentek az összefoglalók. Perrot szövegét idézem magyarul: 

„Az a mód, ahogyan Meillet Az új Európa nyelvei című könyvében a magyart ábrá-
zolja, felháborodást váltott ki Magyarországon a második kiadás idején. Kosztolányi a 
francia nyelvészhez intézett nyílt levelében ad ennek hangot. Meillet nagyon elfogult, 
egy tudós tollából igen meglepő állásfoglalása egyrészt a Franciaországban az első 
világháború idején Magyarországról kialakult rendkívül negatív képpel magyarázha-
tó. Ugyanakkor Meillet ellenezte új nemzeti nyelvek európai megerősödését; számára 
ez ellentétes volt az „egyetemes demokrácia” elkerülhetetlen fejlődésével, valamint a 
világszintű kommunikáció (nevezetesen a tudományos kommunikáció) szükségletei-
vel.” (Cahiers 1990, 205) 

Magyar részről Piroska Sebe-Madácsy (Madácsy Piroska), a francia–magyar 
irodalmi és kulturális kapcsolatok már korábban említett kutatója – a téma és főleg 
annak francia megközelíthetősége szempontjából – alapvető 7 oldalas tanulmányt 
közöl „Kosztolányi et sa controverse avec Antoine Meillet” (Kosztolányi vitája 
Meillet-vel) címmel. Kosztolányinak a széleskörű francia-magyar kapcsolataiba 
ágyazta a vitát, először közöl – francia anyagban – a vita körülményeivel összefüg-
gő tényeket, sajtóforrásokat. A tanulmány szerzője az író francia beágyazottságán, 
ugyanakkor a magyar nyelv iránti mély elkötelezettségén, továbbá közéleti szere-
pén (PEN Klub, kulturális kapcsolatépítés) keresztül világítja meg a vita lényegét 
és értelmét (Cahiers 1990).

2009-ben a Magyar Nyelvőrben Szili Katalin elemzi Kosztolányi nyelvszemlé-
letét. Az elemzés öt tételre bontja az író nyelvészeti felfogását. Ebben az elemzésben 
elkerülhetetlen volt a Meillet-vel való ismételt ütköztetés. Erről a 2. tételben, „A 
nyelvek egyenrangúan szépek. – A sokféleség érték.” címmel ír a szerző, utalva arra, 
hogy a nyelvi racionalizmus, a nyelvi prakticizmus, a nyelvi kirekesztés (Meillet 
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gondolatköre) és a nyelvi sokszínűség, a nyelvi szépség, a minden nyelv érték (Kosz-
tolányi szemlélete) változatlanul szemben áll egymással (Szili 2009, 20). 

A vitairat további utóéletéhez tartozik, hogy Aurelien Sauvageot (1897–1988) 
„Magyarországi életutam” (1988) címmel megjelent visszaemlékező művének az 
„Újabb fejezet a magyar nyelv harcában” alcímű részében 11 oldalon át (233–244.) 
foglalkozik a Kosztolányi kontra Meillet üggyel és annak mindkét oldali hátterével. 
Sauvageot-ról elmondhatjuk, hogy 1923–1931 között a pesti egyetem francia lekto-
ra, az Eötvös Kollégium tanára, szótáríró, majd a magyar nyelv és irodalom lelkes 
támogatójává válik. Éppen Meillet küldte Budapestre magyar nyelvet, finnugor 
tanulmányokat folytatni azzal a céllal, hogy Párizsban önálló finnugor tanszék léte-
sülhessen! Sőt! A. Meillet-nek a M. Cohen-nel szerkesztett, a világ nyelveiről szóló 
művében – Meillet, a szerkesztő – Sauvegeot-val íratja a finnugor és szamojéd nyel-
vekről szóló részt. Meg kell állapítani, hogy ez egy szakszerű és tárgyszerű fejezet 
(Meillet – Cohen 1924)! Sauvageot leírja visszaemlékezésében, hogy Kosztolányi 
barátságuk ellenére sem tájékoztatta a vitairat franciaországi megjelentetéséről. 
Úgy véli – mint a Meillet-mű első, 1918-as kiadásának fiatal korrektora, akkor még 
kezdő nyelvész, Meillet tanítványa és támogatottja –, hogy Kosztolányi több helyen 
félreértette a szerzőt. Ugyanakkor kénytelen beismerni, hogy Meillet magyar nyelvre 
vonatkozó anyaga valóban vitatható. Erről így fogalmaz: 

„Nos, a finn, az észt, a magyar nyelv valahogy kiesett Meillet-nek a látóköréből, akit egyik 
legkiválóbb mesteremnek tisztelek és fogok tisztelni mindig. […]  ...a Les langues dans 
l’Europe Nouvelle (Az új Európa nyelvei) című munkában a magyar nyelvnek be kellett 
érni azzal, hogy a szerző csak felületesen foglalkozott vele. […] A magyar nyelv és a ma-
gyar nyelv helyzete kiesett Meillet látóköréből, viszont volt valami, amit meg Kosztolányi 
nem tudott, azt ugyanis, hogy Meillet-nek megvan a maga nagyon is egyéni elmélete a 
nyelveknek arról a szerepéről, amelyet a civilizáció jövőjének kialakításában játszanak, a 
civilizáció jövőjét ugyanis nem tudta elválasztani a nyelvek jövőjétől. Szerinte a modern 
kultúra indoeurópai nyelven jut majd kifejezésre,…” (Sauvageot 1988, 233–234) 

Ugyanebben a gondolatsorban Kosztolányival kapcsolatban így fogalmaz: 

„Nyilvánvaló, hogy ez a nézet szöges ellentétben állt azzal a felfogással, amely benne 
gyökeredzett minden magyar lélekben, és melyet a már említett híres történelmi mondás 
így összegzett: „Nyelvében él a nemzet.” Kosztolányi előbb megbotránkozott Meillet 
könyvén. Aztán felháborodott, és úgy érezte, tiltakozását indulatos szavakkal kell vi-
lággá kiáltania. Úgy érezte, személyében érte sérelem, hiszen ezek az eszmefuttatások 
kétségbe vonják mindazt, amiben ő hitt. Az ő szemében a francia tudós a magyar hazát, 
a magyar népet támadta meg.” (Sauvageot 1988, 235) 
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Sauvageot sorai azt bizonyítják, hogy a francia nyelvészet azon egyéniségeit, 
akik a magyar nyelvvel és kultúrával szorosabb kapcsolatban álltak bántotta a Meil-
let-féle megítélés.  

Ezt erősíti Jean Perrot-nak (1920–2011), a Magyar Tudományos Akadémia 
tiszteleti tagjának, a Sorbonne professzorának a fentebb már említett konferencia 
előadása és tanulmánya, továbbá az a 17 oldalas tanulmánya is, amelyben alapo-
san elemezte az ügyet: elismeri a magyar nyelvvel kapcsolatos téves és kemény 
állításokat, de magyarázza és szövegnyelvészeti elemzéssel felfejti Meillet gondo-
latmenetét. Érdemes idézni a tanulmány címét: Antoine Meillet et les langues de 
l’Europe: l’affere hongroise (Antoine Meillet és Európa nyelvei: a magyar affér). 
Ebben a tanulmányban az első és a második kiadás szövegrészleteit is összeveti, 
és megállapítja, hogy Tesnière – az újabb kiadás aktualizálója – finomított az első 
kiadás keménységén, legalábbis stilisztikai értelemben. Kifejti, hogy Meillet mű-
vében: „helytelen megállapításokban keveredik össze a politika, a nyelvpolitika 
és a nyelvészet” (Perrot 1988, 307). A magyarázkodások minden tisztázó szándék 
és körülírás ellenére úgy tűnik féloldalasak. Kosztolányi vitairatának utolsó mon-
data így szól: „Igazságot kérünk.” Változatlanul azt: szakmai igazságot. Ennek a 
szakmai helyretételnek Sauvageot, Boiron és Perrot részben eleget is tettek. A több 
mint nyolcvan éves vitára csak olyan szellemi megbékélés tehet pontot, amelynek 
során mindkét fél a Sauvageot által idézett „Nyelvében él a nemzet” gondolat és 
a Szegedy-Maszák Mihály által az egyik interjúban (Kosztolányi öröksége, 2010) 
megfogalmazott „Elfogadom Kosztolányi nyelvi megközelítésű nemzetfelfogását” 
gondolat és alapállás összetalálkozik. 
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Sturcz, Zoltán
The Kosztolányi – Meillet debate: its history and further implications

In 1918 the French Linguist Antoine Meillet published a book titled “Les Langues dans l’Europe 
Nouvelle” (The languages of the New Europe). In 1928 a second edition of the book came out of print, 
supplemented by data of linguistic statistics presented by Lucien Tesnière. Meillet has a very negative 
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attitude towards Hungarian language, literature and culture. Many Hungarian linguists felt obliged to 
react on the book. István Fincziczky and later József Balassa in reviews on the book, Dezső Kosztolányi 
expressed his criticism in a 12 page  study published in the Nyugat (The West) journal in June 1930 
under the heading “The place of the Hungarian Language on the Globe”. In January 1931 the study –as 
an answer – gained  larger publicity when published in the Paris journal “La Revue Mondial” under 
the heading ”Defense d’une langue nationale” (Defending a national language). Meillet did not answer 
to this letter in the press, but in some other publications he admitted that his opinion might have been 
rude or even incorrect. The long debate has not finished yet. Famous French linguists, familiar with 
Hungarian language and culture as Bertrand Boiron, Aurelien Sauvegeot, Jean Perrot brought under 
severe, detailed analysis both Meillet’s work and Kosztolányi’s study. They drew the conclusions: 
that the views of Meillet and Kosztolányi on languages started out from very different premises and 
Meillet’s statements about the Hungarian Language are faulty, cannot be accepted.


