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PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.
1. Hajdú Nép. János: A magyar nyelvjárások nyelvészeti jelentősége.

Keszthelyi kath. kisgymnasium értesítője. 1881—82.

Iskolai programmba értekezést írni hálátlan munka. Mert 
nincs, a ki elolvassa, mivelhogy az egyátalán nem is divatos dolog. 
Tartalmazhat az a halva született értekezés bárminő ritka és érté
kes fölfedezést, szerzőjén kívül nem vesz róla senki tudomást, mert 
a  programmok a papírkosárba vagy az iskolai könyvtárak vala
melyik jól elrejtett zugába szoktak vándorolni.

No de az is igaz, hogy kevesen is vannak, a kik méltatlan 
bánásmódról panaszkodhatnának. Kevesen, a kik a tudomány 
nevében megkövetelhetnék, hogy hamarosan összehevenyészett 
soraikat figyelemre is méltassák. Ezt ki kell jelentenünk, azért is 
mert igaz, meg azért, hogy kitűnjék, hogy nem csupán az olvasók 
indolentiájában gyökerezik a baj oka. Mert már megszoktuk, hogy 
silányságokat tálalnak fel a programmokban, és így hát minek is 
töltenők a drága időt hiábavaló fecsérelgetéssel. Vagy tán nincs 
mindegyikünknek elég baja, hogy még kedvtelésből is haragra 
ingereljük magunkat holmi gyönge férczelményeken 9

Csakhogy az a nevez tes, hogy minmagunk vagyunk az olvasó 
meg az író közönség is. Ismerve pedig a viszonyokat, ha ránk 
kerül valamelyikünkre a divat kedvéért mulhatatlanul szükséges 
programm-értekezés megírásának a sora, a könnyű terhet nagy 
könnyelműen rázzuk le vállunkról. Már minek is vesződnénk, és 
kinek ? A papírkosárnak ? És mi a tanulság az egészből ? Az, hogy 
az illető értekezések silánysága, meg keserves sorsuk között köl
csönös okozati összefüggés van. Az egyik nem sokat vesződik vele, 
mert tudja, hogy nem olvassák; a másik meg nem olvassa, mert 
tudja, hogy a magáé is haszontalan.

Ennek ellenében mi meg akarjuk mutatni, hogy igenis olvas
suk őket. Ki akarjuk válogatni a javát, nemcsak azért, hogy ki
javítsuk esetleg a hibákat, h nem hogy a mennyire tölünk telik, 
figyelmet is keltsünk irántuk. Ha ez sikerülne, a jelen . helyzet 
megjavulna; mert kiki iparkodnék, tudva, hogy munkáját elisme
rés, de meg gáncs is érheti.

Tehát térjünk át a czímbeli értekezésre. H. úr ki akarja tün
tetni, minő jelentőségük van a nyelvjárásoknak a nyelvészetben. 
Legkivált a hangtani változásokat veszi tekintetbe. Felsorolja a 
magánhangzók különféle változatait az egyes nyelvjárásokban, 
beszél a mássalhangzók assimilatiója és dissimilatiójáról, a pótló 
nyújtásról, a metathesisről. Helyesen kiemeli, hogy a népnyelv 
igep gyakran régibb alakulatot tüntet föl, mint az irodalmi, hogy 
ez az utóbbi megcsontosodik, míg amaz folyton változik. De mi 
azt hisszük, hogy az irodalmi és a népnyelv közt való külömbséget
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tévesen fogja föl. A áá. 1. ezt m ondja: «De eltér mégis a köz
magyar beszéd az irodalmitól, a mennyiben nem ügyel arra, 
mint emez, hogy minden szó micsoda részekből van összetéve, 
minő szótól származik és hogyan van ragozva, pl. azt mondjuk : 
iittyiik, de írjük : ütjük; továbbá ha lágy hang kerül kemény elé, 
lágyan írjuk, ámbár keményen ejtjük; tehát azt mondjuk: fokta, 
de így írjuk : fogta; ha kemény hang kerül lágy elé, keményen 
írjuk, ámbár lágyan ejtjük: rágd a sarogba ; írjuk : rakd a sarokba.* 
Ámde nem az írásban van a külömbség, hanem a kiejtésben. Már 
pedig téved akkor is H. úr, mikor a 28.1. azt mondja: «az iro
dalmi nyelv az egyes hangokat, saját eredetiségükben, mivoltuk
ban ejti ki.» Az nem áll; mert akárhogy írjuk is ezt: ütjük, mégis 
csak úgy mondjuk : üttyiik; valamint ez t: tanítson, így : taníccson; 
ez t: mondjuk, így : viongyuk stb. Azt már ki lehetett volna emelnie, 
hogy az assimilatió sincs meg mindig oly teljesen az irodalmi 
nyelvben, mint a népében. Példáúl miívelt magyar nyelven nem 
beszélünk így: úm megverte ; úf fölvitte stb. Az isigaz, hogy iro
dalmi nyelven beszélve, iparkodunk etymologice is beszélni, csak
hogy ezt a törekvésünket a physiologiai hangtörvények nagyon 
szűk korlátok közé szorítják. Erőködhetik akár a legnagyobb ety- 
mologus is, mégse tudja ezt kiejteni: vágta, hanem így kell mon
dani : rákta, hacsak nem akarja a szót tagolva kimondani. Viszont 
a mennyire lehet megmaradunk — no hogy is mondjam — mi 
mellett. Azt akarom mondani, hogy nem m ondjuk: étörné, házbú, 
stb., de azt meg nem mondhatom, hogy az általunk használt ala
kok : eltörné, házból az etymologiának megfelelők, mert még csak 
a régibb nyelvben is így hangzottak: elé tör neje, házbalól. Aztán 
meg példáúl a népies: sokszer, eredetibb a soteor-nál. De meg azt 
se mondhatom, hogy az irodalmi nyelv alakjai teljesebbek, m ert 
példáúl: szebbebb, megintelen teljesebb, mint az irodalmi.

Nem is ily módon kell a kérdésre megfelelni. Csak ennyit 
lehet mondani: Az irodalmi nyelv egy nyelvjárásnak a maitól elütő 
régibb állapot a, a mely megcsontosodott ép azért, mert irodalmikig 
használták. Úgy aztán helyes az is, a mit H. úr a 23. 1. m ond: 
«A népnyelvet tehát haladás, az irodalmi nyelvet megállapodottság 
jellemzi határozottságánál fogva#.

•Joggal kérdezheti tőlem valaki, hogy hát mond e még valami 
nevezeteset H. úr, mert ha csak ennyi a tartalm a értekezésének, 
akkor a kitűzött kérdésre való feleletében a legeslegelején megálla
podott. Mert az igaz, hogy szólnunk kell az irodalmi meg a nép
nyelv közt való külömb8égről, ha a nyelvjárások jelentőségét akar
juk fejtegetni a nyelvészetben, de az is igaz, hogy akármi bőven 
tesszük is ezt, mégis csak megindítottuk, de meg nem fejtettük 
még a kérdést. És H. úr nem is fejtette meg. Csak ennyit mond 
a 2 3 .1.: «(A tájnyelvek) fő kútforrását képezik azon adatoknak, 
melyek a nyelvtudomány végső eszméjének megvalósulásához, az
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os nyelvalkotó szellem megértéséhez vezetnek.» Úgy hát ebben áll a 
tájnyelvek jelentősége, hogy utópikus eszmék iftegvalósítására ve
zessenek. Oly kérdések megfejtésére, a melyek ugyan mindig fog
lalkoztatják majd az emberi elmét, de soha megfejthetők nem 
lesznek, — mert nem lehet inductive hozzájuk férnünk. Hát 
akkor a physika arra való, hogy a meglevő világ keletkezését, 
és nem arra, hogy a meglevő világ alakulatát kutassa? És 
a nyelvtudománynak nem az a czélja, hogy a meglévő nyelv ala
kulatát, történetét és törvényeit kutassa, hanem «végső eszméje az 
ős nyelvalkotó szellem megértése?* H .ú r szavai kissé homályosak, 
és én tán félreértem őket, de másként nem érthetem mondását, 
mint hogy azt hiszi, hogy a nyelvtudomány végső czélja a nyelvek 
keletkezését földeríteni. No ez nem a z ; és nem akarok rá több szót 
vesztegetni. Mert vagy hallgatnom kell erről a dologról, vagy ha 
szólok, bőven és hosszasan kellene róla szólanom. Erre most nincs 
időm, sem alkalmatosságom. De hogy még egyszer ismételjem, a 
népnyelv adatai fontosak a nyelv történetének a megértésére, és az 
lett volna a feladata H. úrnak, hogy kimutassa, miképpen használ
hatók föl ezen adatok a kitűzött czél elérésére. Ha megmutatta 
volna ép az ilyen népnyelvi adatok alapján, minő körforgáson 
mennek át a nyelvek, hogy ugyanaz agglutinálóból fiexionáló, és 
ebből ismét agglutináló lesz, és hogy halad ezen az utón (tán) 
mindegyik előre a természet kényszerűségétől űzetve, — akkor jeles 
munkát végezett volna.

Ámde ilyen nagy munkát tőle várnunk, igazságtalanság volna, 
minthogy emez általános kérdésekről általában kissé zavaros fogal
mai vannak. így kezdi pl. értekezését: «. . a mint a külömböző né
pek külömböző szellemi egyediségekkel teremtvék, úgy nyelvöknek is 
szükségképen különbözőnek kell lenni. A külömböző gondolatok, érzel- 
mek, eszmék, vágyak külömböző nyelveket hoznak létre.* No már 
akkor nem volna többféle nyelv, ha ez igaz volna. Mert alapjában 
és lényegében az ember mindenütt ugyanaz. Ugyanazok és egyne
műek a gondolatai, de legkivált az érzelmei és vágyai. Csak kü
lönféleképpen nyilatkoznak mindezek.

Ez a mondása is nagyon nagyon homályos: «Minthogy a 
nyelv természetes, és szükségképi kinyomata a nép szellemének, 
azért a népnyelv tüzetes és pontos tanulmányozása a nép szellemi 
életének ismertetésére vezet.*

Ez igaz is, nem is. Mert példáúl a nyelv alaktanából senki 
se tanulhatja meg az illető nép «szellemi életét», a syntaxisból in
kább, de különösen és kivált a jelentéstanból, — de akkor is csak 
gondolkozása módját, mert a szellemi életét csakis culturája foka 
határozhatja meg.

De hát minek is bolygatom ezt, mikor H. úrnak talán szán
déka se volt ily nagy kérdésbe vágni a fejszéjét. Talán már harag
szik is rám, hogy oly dolgot akarok rá tukmálni, a minő neki esze
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ágában se volt. Azt szívesen meghiszem magam is; de hát akkor 
minek adta azt a nagyhangú czímet értekezésének ? Nincse jogunk 
megkövetelni, hogy a czímbeli kérdést oldja m eg; vagy mi több, 
nem venné-e akárki is rossz néven, ha másnemű dolgot olvasnánk 
ki iratából, mint a mit a czíme ígér ?

H. úr hasznos munkát végzett, az tagadhatatlan, és én azt 
igen szívesen elismerem. De van-e munkájának tudományos értéke 7  
Ezt tagadom. Vagy tán nem is kell, hogy legyen ? Igen : de h á t
akkor minő legyen a program m-értekezés ? Én a magam részéről 
legjobb szeretném, ha pedagógiai, nevezetesen didaktikai dolgokkal 
foglalkoznék, mert ennek a művelése a mi legkiváló feladatunk. 
De azt is szívesen megengedem, hogy más szakba vágjon, m ert 
nekünk a tudományokat is művelnünk kell; csakhogy akkor aztán 
valóban becses és tudományos értékű is legyen a dolgozat. Ne 
üres aesthetizálás, a mire oly nagy hajlam mutatkozik, vagy gyenge 
compilatió, hiábavaló munka. Mikor még nálunk annyi sok ér
demes munkát lehetne végezni, még a vidék hiányos segédeszkö
zeivel is. Itt van példáúl H. úr is. Ö valóban képzett nyelvész. 
Mért nem dolgoz fel inkább egy codexet nyelvi vagy helyesírási 
szempontból ? Különösen helyesírásiból, minthogy e tekintetben 
valóban a sötétben tapogatódzunk, akár a világtalan. Ő maga h i
vatkozik rá egy helyt értekezésében, hogy a régi iratokban a m ai 
cs, 8, 28, sz, z, c-nek van írva, és azt hiszi, hogy úgy is ejtettek. Le
hetséges ; csakhogy én neki ugyanazon a codexben (talán nem éppen 
a veszprémiben) mutathatok akárhány szót, a mely majd cs (c)-vel, 
majd meg c^-vel van írva. Ortographiai ingadozás-e ez, vagy mé
lyebb ok rejlik-e alatta : tessék megfejteni. Vagy csináljon indexet 
valamelyik codexhez; még az akadémia is szívesen fogadja. Ta- 
núlja a rokon nyelveket ? Csináljon grammatikát, szótárt, és több 
effélét. Ezer meg ezer ilyen hasznos és valóban becses munkája 
akadhat, a melyhez nem kell nagy könyvtár, sem valami roppant 
sok segédeszköz.

Égy másik kollega meg hosszasan sesthetizál Vörösmarty: 
Szép Ilonkája fölött. Istenem, már hányszor megtették ! De minden 
induktív alap nélkül, üres theoremák fonalán. Ha akarom vemhes, 
ha akarom szőrös. Nekem tetszik, tehát j ó ; nekem nem, tehát 
rossz. És így tovább.

Hát ez a kérdés ? Individuális kritika az »3thetika vagy az 
irodalomtörténet czélja? Tessék inkább elővenni a Zalán futását, 
vesse össze Homérosszal, Vergiliusszal, Tassoval és egyéb nagy 
eposiróval, a kiket Vörösmarty tanulmányozott, és mutassa ki 
lépésről lépésre, mennyiben hatottak ezek rája, mit vett át tőlük, 
és a mit átvett, hogyan dolgozta föl. Akkor aztán belehatolhat 
a költő tanulmányaiba, rekonstruálhatja munkássága menetét, 
beleélheti magát gondolkodása módjába, ellenőrizheti költői 
teremtő erejét. Megmondhatja biztosan, mi rajta eredeti, és
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m i idegen czafrang, és mondhat ítéletet is, a melyet tények támo
gatnak !

Hát mondjuk is meg csak, nem-e jellemző ! Hányszor tár
gyalták már a Zalán futását, és még nincs egy, kiadása se, a hol 
a  verssorok meg volnának számlálva. Nem tudjuk, hány sor mind
össze, és hány egy-egy ének magában. Önök ki fognak nevetni, 
hogy ily csekélységbe kapaszkodom. De hát mondják meg, hogy 
idézhetnek belőle, vagy hogy vethetnek össze egy helyt a másikkal, 
hogy utalhatnak bizonyos jellemző példára ? Noha én még azt is 
érdemesnek tartanám megtudni, váljon van-e symmetria az egyes 
énekek közt, és ha nincs, lehet-e annak valami okát találni.

Félbeszakítom soraimat. Csak azt akartam kiemelni, hogy 
programm-értekezéseink silánysága főleg abban leledzik, hogy né
hány sorban mindannyian egetverő nagy kérdéseket kívánnak 
megoldani. Olyanokat, a melyekhez idő, pénz és rengeteg nagy 
tudomány kell, vagy olyan általános dolgokat, a melyekről bosz- 
szasan el lehet ugyan beszélni, de a melyek azután inkább csak 
stílus-gyakorlatok.

Elégednénk meg inkább kisebb problémákkal, olyanokkal, a 
melyek erőnkhöz mértek, és amelyeket alaposan meg is fejthetünk. 
M ert jól mondja Seneca «Aptari onus viribus decet, nec plus occu- 
pari, quam cui sufficere possimus*

S z il a s i  M ó r ic z .

PETRARCÁBÓL.

in.
Vihart feledve, téli éjjelen
Két Bzirt között bajóz a lenge csónak,
A melyen Ámor ül kormányozónak,
Az én kegyetlen szárnyas ellenem.

Sok tarka képzet evez én velem,
De vész- s vihartól soha meg nem ónak I 
A vágy 8 a sóhaj, szellős hajómnak,
Vitorla-vásznát rontják szüntelen.

A köny esője, s köde búbánatnak 
Kuszáit és hajh! már szakadó kötélit 
Már régen széjjel is szaggatta félig . . .

Vezérló csillagim még rejtve vannak,
A vad habok az észt is elnyelék,------
Vaj’ kis hajóm a révbe ér-e még ?! R. A,
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