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ró feleletet adhatni. De bárki is volt az, a ki a kolostor magányá
ban e költői alkotást létrehozta, azt el kell ismernünk, hogy nem 
volt köznapi tehetség, hogy alkotó erő és költői izlés tekintetében 
messze túlhaladta kortársait. És a mint a költő felülmúlja társait,, 
úgy a mü is kimagaslik a korabeli költészetből és, első kiadója 
szavaival élve,1) invencziója gazdagságával, az események művészi 
kapcsolatával s igazán költői, helyenként megható előadásával azt 
bizonyítja, hogy már az ezredik év táján is tudták nemcsak azt,. 
hogy mi épületes, hanem azt is, mi szép és mi élvezetes.

P e t z  G e d e o n .

AZ .ÚJ GRAMMATIKUSOK* S ALAPELVEIK.

II. (Vége.)

A nyelv az emberi cultura egyik ága és mint ilyen a tör
téneti kutatás tárgya. A nyelvtudomány tehát a culturai vagy tör
ténelmi tudományok közé tartozik. Bármely történelmi tudomány
nak azonban, ha több akar lenni mint a mi eddig rendesen volt, 
t. i. látszólag véletlen adatoknak puszta összefüzése, a természet* 
tudomány történeti ágainak módjára mindenekelőtt azon általános 
8 örökké változatlan életfeltételek iránt kell tisztába jönui, melyek 
szerint tárgya tovább fejlődik. Más szóval ki kell fejtenie tárgyának 
alapelemeit és módszerének ezekből folyó alapelveit. Igaz, hogy 
így sokkal nehezebb feladatot kénytelen megoldani mint a ter
mészettudomány; mert ott, a hol a történet kutat, egy és ugyanazon 
czélra nemcsak physikai, hanem még sokkal inkább psychologiai 
és folytatólag sociologiai tényezők is működnek közre. Aránylag 
legbiztosabban, azonban a cultura összes ágai közt a nyelv fejlő
désének alapfeltételei ismerhetők fel. A nyelvnél ugyanis nem a 
képzetek tartalma anyagilag véve hanem csak azon viszonyok jővén 
tekintetbe, melyekbe ama tartalom bizonyos meghatározott hang* 
csoportokhoz lép, a nyelvtörténetnek csak két, általános törvényeket 
kutató tudomány (Gesetzwissenschaft) szolgáltatja alapelveit: a 
psychologia és részben a physiologia, olyanformán mint pl. a

*) Lat. Gedichte des X. n. XI. J&hrh. 239. L

Digitized by v ^ . o o Q l e



910 SPITKÓ LAJOS.

geologia a maga elveit a physikából és chemiából meríti. A nyelv  
képződményeié szerint aránylag sokkal könnyebben és egyszerűbben 
feloldhatók, mint a cultura más ágainak alkotásai. Ez annyival 
inkább áll, minthogy minden nyelvi alkotás, ha az irodalmi nyelvtől 
eltekintünk, öntudatlan módon és tervszerű kiszámítás nélkül 
jön létre és tulajdonképen mindig csak egyes egyén müve, a  nélkül 
mégis, hogy az individualismus valami nagyon érvényesülhetne.

Ha már most a nyelvi képződményeket helyesen meg akaijuk 
érteni, korántsem elegendő azokat mint élettelen, fejlődési folya
matukon kivül álló abstractiókat összehasonlítás végett egyszerűen 
egymás mellé állítani, mint azt a leiró nyelvtan módjára eddig az 
összehasonlító nyelvtudomány is tette. Mert így a valódi okozati 
összefüggés, mely csak reális tények nem pedig abstractiók közi 
létezik, rejtve maradt, és könnyen azon hamis feltevésre jöhet
nénk, mintha az egyik abstractió közvetlenül a másikból eredhetne 
vagy eredt volna Ellenkezőleg a nyelvi alkotásokat igaz valójukban 
csak akkor ismerhetjük meg, ha azoknak alakulási és fejlődési 
módját és az e mellett működő erőket közelebbről vizsgáljuk. Sőt 
a nyelvtudomány eszményi feladata az volna, hogy a nyelvi tevé
kenység összes mozzanatait, még a legkisebbeket7 is, az összes 
individuumokon kölcsönös egymásrahatásukban megismerje. E  fel
adat megoldását azonban természetes okoknál fogva még csak 
távolról sem közelítheti meg. Mindazonáltal e fejlődési processusról 
legalább általános képet alkotni a nyelvtörténet elmulaszthatatlan 
kötelessége.

A nyelv életében legfőbb szerepet a legkülömbözőbb, lelki 
associatio által létrejött képzetcsoportok játszanak. Ezek létreho
zásánál a lélek részint reproductiv részint productiv tevékenységet 
fejt ki, mely kétféle tevékenység a legtöbb esetben szorosan össze
függ. Reproductiv módon akkor tevékeny a lélek, ha hangokat 
hall, e hangokat hangképsorokká, még pedig vagy szókká vagy 
szócsoportokká associálja és mindezekhez képzeteket fűz. Ily 
egyszerű perceptió által azonban közvetlenül mindig csak a concrét 
vonatkozás fűződik a hangképsorokhoz, pl. ha e hangsorhoz: 
asztal csak egy concrét asztal képzetét kötjük. Most azonban a 
lélek productiv tevékenysége kezdődik. E hangképletet: asztal más 
tárgyakra is halljuk alkalmaztatni. Tartalmuk részleges azonos
ságánál fogva a különféle szemléletekből elvont képzetek attrahálják 
egymást és keletkezik az asztal általános fogalma. E szerint tehát
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már egy szónak egyszerű jelentése lelki attractio útján támadt 
csoportosítás eredménye. Hasonló módon azonban, az eszmetársulás 
törvényei szerint a beszélő által percipiált összes nyelvtani alakok 
is csoportokba sorakoznak. így, természetesen öntudatlan módon, 
egy és ugyanazon névszó különféle esetei, ugyanegy igének idei, 
személyei stb. társulás folytán csoportokba állanak; továbbá az 
összes főnevek, melléknevek, igék stb. mint olyanok; az összes 
egyenlő functiót végző szavak, pl. az összes többes számok, összes 
genitivusok, nominativusok stb. stb. Ekképen a leggazdagabb és 
legbonyolultabb csoportok keletkeznek, a melyek a lélek öntudat- 
lan homályában lappanganak ugyan, de kedvező feltételek közt 
hathatókká lesznek és uj combinatiók létrejöttét elősegítik. A tar
talom részleges azonossága szükséges előfeltétele a képzetek min
den attractiójának. De váljon egy képzet valamely csoporthoz 
hozzá kapcsolódik-e, az első sorban attól függ, mennyire fel
éleszthető az illető csoport. Jól összetartott és a rokonalakok nagy 
mennyiségét magában foglaló csoportok előnyben vannak, miből 
következik, hogy az úgynevezett rendes és rendhagyó alakok közti 
külömbség a nyelvben nem kis jelentőséggel bír. Oly alakok, me
lyeknek valamely csoport egyáltalán nem vagy csak kis mértékben 
szolgál támaszul, igen könnyen és hamar nagyobb rokon csopor
toknak áldozataivá lesznek. (Analógia.) Pl. az indogermánban álta
lában s így a németben is szabály az, hogy egy igétől függő két 
tárgy közül az egyik accusativusban, a másik dativusban áll. 
E nagyobb, erősebb csoporthoz alkalmazkodik már most lassankint 
sorban ama kevés eset, hol eredetileg kettős accusativus van he
lyén. Mig elébb azt m ondták: «ich verhehle dich die Sache,* most 
már csak «ich verhehle dir die Sache» a helyes.

Ezen lelki organismusok, jóllehet minden egyesnek lelkében 
külön-külön képződnek s így tulajdonképen egészen subjectiv 
természetűek, egy néptörzs keretén belül ugyanegy időben mégsem 
mutatnak valami nagy eltérést, lényegileg egyforma lévén az 
egyesek lelki szervezete. De azért nem állandók, hanem részint 
egyes elemeik gyengülése avagy megerősödése, részint új elemek 
hozzájárulása folytán szüntelenül változnak és az előbbi nyelv
szokáson túlmennek. E lelki organismusok és nem a külső szó a 
nyelv fejlődésében az igazi reális tényezők. A nyelvi képződmények 
tulajdonképen e lelki organismusokban élnek, velők együtt változ
nak és fejlődnek, és a nyelvtörténet feladatát csak annyiban old
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hatja meg igazan, a mennyiben ezen organismusok fejlődési tö r*  
teneteve átalakul. Ma<;a a szó mint physiologiko-akustikuB t e s t  
csak ez organismusok egymásra hatását közvetíti és m int o ly an  
nem fejlődik.

A nyelvi átalakulásoknál, melyek az előadottak szerin t a  
lelki organismusok változásával egészen összeesnek, positiv és 
negatív processukat kell megkülömböztetni. A positiv processusok 
közé számítandó a meglevő birtoknak átalakítása hangváltozás és 
jelentés-változás vagyis jelentésbeli elkülönítés által. Az ezen vál
tozások folytán felbomlott csoportokat a lélek associáló tevé
kenységével vagyis analógia által iparkodik ismét rendbe hozni. 
Szintén positiv processus az eredeti szóteremtés (Urschöpfung)* 
Negatív folyamatok a tudatunkban levőnek lassankinti felejtése 
vagyis egy képzet más képzettömegek által való megakasztása, 
továbbá az elébb tudottnak nem tudása.

Ezek lényegileg azon általános vezéreszmék, melyeket Paul 
fejtegetéseiben követ. Minden esetre feltűnő, hogy Paul más
féle nyelvtudományt mint genitikus nyelvtörténetet nem ismer 
el. Szerinte a nyelvtudomány csak akkor jár el helyesen, ha  az 
élettelen nyelvi abstractiókat fejlődési mozzanataikra visszavezetni 
iparkodik. S mily uton-módon lehet azt legjobban elérni, azt 
kimutatni épen főczélja. E törekvése azon jelenséggel, hogy egy 
idő óta a nyelvtudósok az egyes nyelvek alapos philologikus kuta
tását hangsúlyozzák és a történeti nyelvtant előtérbe helyezik, 
nagyon is összeillik. És ez helyesen van így, sőt a nyelvtudomány 
fejlődésének logikája ezt egyenesen megköveteli. A meddig az egyes 
indogermán nyelvek rokonsági összefüggését nagyjából kellett 
kimutatni, baj lett volna egy-egy nyelv philologikus kutatására 
szorítkozni. Hiszen ismert dolog, hogy Bopp sem volt épenséggel 
minutiosus tudós. A nyelvtudomány ujabb tÖvekvései azonban 
szükségessé teszik minden egyes nyelvet saját körében gyökeresen 
tanulmányozni és fejlődésének külömböző stádiumait lépésről 
lépésre követni. Paul alapelvei e tekintetben kiválóan üdvös hatás
sal lesznek.

Megjegyzendő továbbá, hogy Paul Herbart és Steinthal szel
lemében a psychologiát mathematiko-formális értelemben veszi, 
mint lelki statikát és mechanikát, mely a képzeteknek egymáshoz 
való viszonyát tárgyalja. Nézete szerint továbbá, minthogy minden 
lelki folyamat az egyes lélekben megy végbe és csak az egyes lélek
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V>ij concrét léttel, nem pedig az egészen elvont néplélek, egyedül 
az  individuális vagy általános psychologia szolgáltatja valamint 
m inden történelmi tudománynak úgy a nyelvtörténetnek is az 
alapelveket. Azelőtt Steinthalnak is az volt a nézete, (LEinleitung
i. d. Sp.), hogy a nyelv általában véve az általános psychologiának 
problémája, de az egyes nyelveket már akkor is a néppsychologia 
tárgyává tette. Most azonban (Ursprung d. m. Sp. 305 3) a nyelvet 
általában véve is mint minden concrét szellemi alkotást a nép- 
psychologiába utalja. Paul ezt nem fogadja el. Szerinte a néppsy
chologia már maga is történelmi tudomány, melynek az általános 
psychologia épen úgy szolgáltaja a princípiumokat mint a nyelv- 
történetnek. Azt hiszem, Paulnak e nézete s általán fentebbi fejte
getései túlságosan formálisak. Különben további előadására 
nincsenek is lényeges befoh ássál.

Nézzük már most, miképen lehet a felállított egyes proces- 
susokat közelebbről megvilágítani és első sorban az uj gramma
tikai irány két főelvét mélyebben indokolni.

Az első főtényező a nyelv átalakulásában, a hangváltozás 
következő módon megy végbe. A gyermek hangképleteket hall és 
újból és újból kísérleteket tesz, hogy beszéd szerveinek izmait a han
goknak megfelelöleg mozgásba hozza. Minden ilyen mozgás azon
ban a beszélő lelkében bizonyos érzetet hagy vissza, az úgynevezett 
mozgási érzetet. Midőn végre sok kísérlet után a hangképleteknek 
megfelelő izommozgásokat már helyesen és biztosan meg tudja 
találni, akkor a hangképlet és a neki megfelelő mozgási érzet 
egymással erősen associálva vannak és ezentúl egészen öntudatlan 
módon és biztosan működnek. Mondom öntudatlan módon, 
mert sem a mozgási érzet tartalmáról vagyis a hangokról és hang- 
képletekről, még kevésbbé pedig a mozgási érzetről vagy a beszéd
szervek mozgásairól van a beszélőnek csak némi tudata is* 
A beszédszervi izmok mozgásaiban azonban végtelen kis ingado
zások elkerülhetetlenek, minélfogva a mozgási érzet lassan-lassan 
módosul. És bizonyos kényelmi szempontok, melyeket nem lehet 
minden nyelvre nézve általános érvényű szabályok alá fogni, m int
hogy sokféle, az egyes nyelvekben más-más alakot öltő tényezővel, 
úgymint a hangsúlyozási és hangmennyiségi viszonyokkal, a hang- 
rendszer harmóniájával, a beszédszervek nyugvó helyzetének 
minőségével összefüggésben vannak, tehát bizonyos kényelmi

Philologiai Közlöny. VII. 7. őO

Digitized by v ^ . o o Q l e



SPITKÓ LAJOS.

szempontok ama végtelenül finom módosulásokat többnyire eg y  
irányba terelik. E kényelmi szempontokat, jóllehet nagyrészt le lk i  
tényezőktől függnek, közelebbről megvilágítani a hangphysio- 
logia dolga, mert még a lelki feltételektől függő tényezőknek 
is a hangtani viszonyokra való hatása csak physiologiai lehet. Az 
így egy irányba terelt mozgási érzettel együtt észrevétlenül és 
öntudatlanul a hang is átmódosul. Igaz, hogy e m ódosulásokat, 
kivált ha az ezekre való hajlam még csak egyesekben nyilatkozik , 
a másoktól hallott hangképletek erősen ellensúlyozzák. G y o rsab 
ban e változás csak akkor fog lefolyni, ha az egy bizonyos k ö rn ek  
összes tagjaira nézve az egyenlő hangsúly, hangmennyiség s tb , 
befolyása alatt kényelmesebbnek bizonyul. Gyakran azonban  e 
közös hajlamot tisztán ily okokra nem lehet visszavezetni. O sthoff 
tehát, mint azt már a Bopp előtti időben tették, a hasonló k lim a 
tikus és culturális viszonyokra gondol, melyek befolyása a la t t  az 
egy táj szólást beszélők beszédszervei állítólag egyformán változnak. 
(L. Das phys. u. psych. Moment in d. sprachl. Formbildung 19.) 
De már Whitney ötödik felolvasásában elitéli e nézetet és Paul is 
visszautasítja, mert erre nézve még semmi positiv adatunk nem  
lévén minden ide vágó állítást könnyen ad absurdum lehet vinni. 
Mindenesetre azonban a mindnyájunkkal közös utánzó ösztönnek 
és a conventió kényszerítő hatalmának e tekintetben nagy szerepe 
van. Bármiképen álljon a dolog, annyi tény, hogy a hangváltozás 
első sorban a mozgási érzet változásával szorosan összefügg. M int
hogy pedig a mozgási érzet nem minden egyes szóra nézve külön 
képződik, hanem bármely szónak egyenlő elemeire nézve ugyan
egy időben egy és ugyanaz, a hangtörvények kivételt nem ism er
hetnek. Természetes, hogy itt a «törvény# szó nem az általános 
törvényeket kutató tudományok, pl. a physika értelmében veendő. 
(V. ö. Tobler, Ueber die Ánwendung des Begriffes von Gesetzen 
auf die Sprache, Yierteljahrssch. f. w. Philosophie III. 3á. kk. és 
Delbrück, Einleitung, 128.) Hangtörvény alatt csak annyit kell 
érteni, hogy egy szójáráson belül egy és ugyanazon időben m in
den, egyenlő hangtani feltételek alatt álló eset egyforma elbánás alá 
esik. Magától értetődik, hogy a hangtani átmenetek nem mindig 
újból es újból történnek, az egyszer létrejött ávoo^vai alak pl. a 
görögök által később ép oly mechanikusan ismételtetett m int
ávÓTto.

Az a kérdés, mi képen hat a hangváltozás a beszélő lelke
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előtt öntudatlanul lebegő csoportokra ? A hatás nem épen kedvező. 
Mert azáltal, hogy a hangok különböző physiologiai viszonyok 
miatt nem mindenütt egyformán változnak, czél nélkül való kü« 
lömbségek jönnek létre és a csoportoknak könnyű módon való 
összekapcsolódása gátoltatik. így vagyunk pl. a latinban a ti kép
zővel hostis, messis, pars stb. szókban. A régibb egységesebb hos- 
ti-8, me8-ti-8 (=  mettis), par-ti-8 mellett a képző szerinti csoporto- 
sulás könnyebben történt. Érdekes jelenség e tekintetben azon 
zavar, melyet az indogernján alapnyelvben a tisztán hangsúlyozási 
viszonyok folytán létrejött hangzó-elváltozás (Vocalabstufung) a 
csoportokban előidézett. S az egyes indogermán nyelveknek hosszú 
századokon át egyik fötörekvésük volt, sőt egyesekben pl. a német
ben e törekvés még ma is él, hogy az analógia segítségével e bajon 
segítsenek. Nem egyszer hangváltozás folytán a világosság rová
sára olyasmi kerül össze, a mi eredetileg egymáshoz nem tartozott, 
így pl. a németben Arht (=  ófn. ahta) szorgalom, Acht (=  ófn. 
áhta) száműzés, acht (=  ofn. ahto) nyolcz. Végre megesik, hogy 

végben találkozó hangváltozások ’ következtében előbb tisztán 
különválasztott csoportok is összeesnek, így a franczia és angolban 
a főnév esetei, az ige személyei stb. A hangváltozás tehát első sor
ban zavarólag és bontólag hat a csoportokra.

De nem különben mint a hangváltozás vagy hangtani 
elkülönítés, sőt egészen párhuzamosan hat a csoportokra a nyelvi 
átalakulás másik főtényezője, az értelmi elkülönítés (Isolierung) 
vagy jelentés-változás. Helyesebben a fogalom bővítéséről és meg
szorításáról kellene szólni. Mert valamely szó új jelentést csak 
úgy vehet fel, ha ezen új jelentése eleinte szorosan a régihez fűző
dik, vagyis a régi jelentés bővítése útján. Később lassankint az új 
jelentés a réginek kötelékeiből kibontakozhatik és az etymologikus 
összefüggés egészen feledésbe mehet, a mely megszorítás anyagi 
elkülönítésnek is nevezhető. így pl. a német *gediegen», jóllehet 
eredetileg igédéiként igéhez való melléknévi igenév, mégis ma 
már az igétől elszabadult s mint különálló melléknév foglal a be
szélő lelkében helyet. Ugyanez áll a ragokra, képzőkre és syntakti- 
kus összeköttetésekre nézve is, hol szintén az eredeti functió bőví
tése és azután megszorítása által a régi összefüggés gyakran 
megszakíttatik. Ez az alaki és syntaktikus elkülönítés. Azon 
benső kapocs pl., melyben a külömböző használatú genitivu- 
8ok. úgymint poss., part., időhatározó, helyhatározó gén., mel-

59*
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léknevektől, igéktől, előszócskáktól függő genitivusok a n é m e t*  
ben vannak, már csak alapos történeti kutatás által deríthető fe l. 
Az ily módon elkülönített alakok az alaktan és m ondattan  é lő  
rendszerének kötelékéből egészen kiválnak és mintegy m e g d e r
medve elvesztik csoportalkotó képességéket. Hogy pl. az idő k é p z ő
* a németben, teszem fel ,Abend8* ezóban, vagy az * recht* és lin k * 
helyhatározókban a genitivusi s-szel azonos vagy egyáltalán r a g  
volna, azt a német már nem érzi ki. Sőt gyakran ily alaki e lk ü lö 
nítés folytán még a szó anyagi vagy etymologikus összefüggése is  
elhomályosul. A «rechts» hallatára ki gondolna a még a «Reeht* 
főnévre, a «tudniillik* kiejtésénél pedig a két benn rejlő igére? V an  
úgy, hogy a jelentésbeli elkülönítés, épen úgy mint azt hangválto 
zásnál láttuk, eredetileg egymástól jó távol álló külömböző szó k a t 
és alakokat közel hoz egymáshoz. Ide tartoznak pl. az azonos és  
rokonértelmti szók (pl. Acker*Feld): vagy azon tünemény, hogy az  
indogermán nyelvekben a külömböző esetek, idők, módok je len té - 
söket illetőleg annyiszor egymásba átjátszanak, a mi b izonyára  
csak hosszú fejlődés eredméhye lehet.

A jelentés-változás tehát, de még inkább a hangváltozás, 
a csoportokra bontólag hatnak és az alaktan rendszerének sym m e- 
triáját megzavarják. Ez beteges állapot, és ha e nyelv, m int m ár 
eddig is láttuk és később még inkább látni fogjuk, hasznára fo rd ítja  
is, ez állapot ellenhatás nélkül végre mégis tökéletes felbom lásra 
vezetne. E visszás állapoton a nyelv segíteni törekszik. M entői 
nagyobb mérvben történik a rendbontás, annál hevesebben reagál 
a lélek associáló tevékenysége által, annál erélyesebben szer
vezkednek újra a csoportok az analógia segítségével, úgy hogy 
kisebb csoportok vagy csoportokon kívül eső alakok nagyobb 
csoportokba beillesztetnek. Paul szerint, kinek felosztását Osthoff 
is átvette, a kiegyenlődés vagy anyagi vagy alaki. Anyagi, ha ugyan
azon gyökből vagy tőből képezett, de hangtanilag különvált alakok 
közt megy végbe. (L. Philol. Közi. 1881, -iái, hol számos példa 
található.) így még a középfelnémetben gyakran az erős ige a m últ 
idő egyes számában más «Ablautt-ot szenvedett mint többes szá
mában, pl. ich starb, wir sturben; ma már a «starb» tő anyagi 
analógia folytán a többes számba is átment. Oly alakok, melyek 
több hangtörvény behatása alatt hasonlóktól némileg meg vannak 
külömböztetve (differenziert), kiegyenlődésre kevésbbé alkalmasak. 
Ich lebe, du lebst er lebt, német alakokban a 2 és 8 szem. eredeti
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rövid e-je mennyiségre nézve kiegyenlődött az egyes szem. 2-jóvel, 
de «ich néhme, du nimmst, er mmmt* és hasonló alakokban az 7 
elütő minőségénél fogva megmaradt. Továbbá a fentebb említett 
elkülönítés minden neme is megnehezíti a reactiót. Pl. sehe, sieht 
( =  ered. sicht) alakokban a eh a, h~nak helyet engedett, de meg
maradt a «sehen»-től jobban elkülönített «Gesicht» szóban. Rit
kábban használt szók rendszerint előbb lesznek az analógia áldo
zataivá, gyakran használtak később vagy épen nem. Még azon 
körülmény is, hogy valamely eredetileg functiói tendentia nélkül 
keletkezett hangtani változás véletlenül functiói tisztet is kezd 
viselni, csak hátráltatja a kiegyenlődést. A görögben pl. a hang
zóknak a praesens és perfectumban való váltakozása, mely az 
indogermán időből származott át, határozottan hanyatlásnak indult, 
m int jrXé*/<*> suércXeya (o helyett) és hasonlók bizonyítják. A germán
ban azonban, hol a reduplicatio elestével összefüggésben, az ere
detileg mechanikus hangtani külömbség dynamikussá lett, fenntar
totta magát.

Alakinak akkor neveztetik a kiegyenlődés, ha külömböző 
gyökökből vagy tövekből keletkezett megfelelő képződések közt 
történik. Ide tartozik a számos metaplasmus és heteroklita. így 
a  németben sok eredetileg erős ige a gyengék analógiájára gyenge 
lett, pl. bellte, glimmte, mahite, backte az elavult boll, glomm, 
muhi, búk helyett. (Több példa Philolog. Közi. 1881, 422.) Az alaki 
kiegyenlődés ép úgy mint az anyagi gyakran czéltalan hangtani 
külömbségek ellen reagál, és mindaz, mit az anyagi kiegyenlődés- 
ről mondtunk, részben az alakira nézve is bír érvénynyel. De 
nem szükséges, hogy ama külömbségek, melyeket az alaki kiegyen- 
lődés eltávolítani iparkodik, régibb egyformaságra legyenek vissza
vezethetők vagy hogy hangtani úton keletkeztek legyen. Több
nyire részben való egységes alakképzésből indul ki és oda törekszik, 
hogy a részleges egység helyett teljes egységet teremtsen. így 
történt, hogy a latinban az i- és mássalhangzós tövek néhány eset
ben, nevezetesen a nominativusban és accusativusban egybeestek. 
Alaki kiegyenlődés útján azután az i- és mássalhangzós ragozás 
azonos lett. — Némelykor a kiegyenlődés lehet alaki és anyagi 
egyszerre. (L. Philol. Közi. 1881. 424.)

A nyelv tehát szüntelenül azon van, hogy a felesleges sza
bálytalanságokat eltávolítsa. E czélját azonban soha sem éri el 
teljesen, már azon számos akadály miatt, melyek közül néhányat
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említettünk. És addig, míg a kiegyenlődés teljes lehetne, a  soha  
sem pihenő hangtani elváltozások már új külömbségeket hoztak 
létre. Minden nyelvben vannak tehát minden időben fölös szám 
mal oly alakok, melyek nagyobb csoportokba nincsenek beosztva* 
Rendesen valamely azelőtt virágzott és csoportalkotó erővel b írt 
kategóriának elkülönített maradványai és mint ilyenek a nyelv- 
történetre nézve rendkívül fontosak és tanulságosak.

Van még egy sajátságos neme az analógiáknak, melyről 
azt lehet mondani, hogy a mintául szolgáló képzés félreértéséből 
ered. Ily analógiák, melyeket a rendes, szabályos analógiákkal 
szemben «hamis analógiáknak)) is lehet nevezni, a nyelv történe
tében szintén felette fontos szerepet játszanak. Pl. -ig képzővel a 
németben eredetileg csak főnevekből lehet mellékneveket képezni, 
így streit-ig, glaubig. Minthogy azonban nem egy közülök úgy 
veszi ki magát, mintha igéből volna képezve, a nyelv csakugyan 
igékből is képez ily mellékneveket pl. rühr-ig.

Az eddigiekből látjuk, mily érdekes és tanulságos módon 
iparkodik Paul az új grammatikusok két főtételét, t. i. a hangtör
vények kivétel nélkül való érvényét és az analógia hatalm át indo
kolni. De a nyelv úgynevezett physiologiai momentumát illetőleg 
nem egyezik meg mindenben Osthoffal és Brugmannal. Elve az. 
hogy minden hangváltozás nem csak physiologiai, hanem egyszers
mind lelki processus, a mire különben már Steinthal, Tobler is 
figyelmeztettek. Ezzel kapcsolatban Wegener a «Zeitschrift für 
Gymnasialwesen» 1882-ki évfolyamában (300. és k. 1.) kim utatja, 
hogy a hang vált ozás még sokkal nagyobb mérvben áll lelki befolyá
sok alatt, mint Paul hiszi. A physiologia szerinte a beszédszervi 
izmok mozgásában csakis a tisztán phvsikai folyamatokat képes 
kikutatni, de ezen mozgások értékesítését a nyelvben lelki feltételek 
szabályozzák. Egyszersmind a lelki anticipatióból származó hang
törvények (pl. a progressiv assimilatio) kivétel nélkül való érvényét 
csak a következő megszorítással engedi m eg: egy és ugyanazon 
nemzedéknél egyenlő physiologiai és psychologiai feltételek alatt, 
különben a hangváltozás e nemzedéknél még sporadikus m arad t; 
későbbi nemzedékeknél, melyekre a sporadikus hang változás foly
tán átalakult alakok a régiekkel együtt átszállottak, a sporadikus 
hangváltozás általánosíttatik az eszmetársulás törvényei szerint. 
A nyelvtudomány kötelessége tehát valamely hangtörvény felállí
tását megelőzőleg azon okokat kideríteni, melyek a hangváltozást
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előidézték. Ha ez nem sikerül, ekkor a hangtörvényből vont követ
keztetések nem biztosak. (313. 1.)

Az analógiákról szólva Paul az általa fejtegetett egyes pél
dákban rendszerint nem tartja elégnek az illető analógiák minta- 
szavaira utalni, hanem egyszersmind azon külső és belső indokokat 
is törekszik kimutatni, melyek az analogikus képződéseket épen 
az illető irányba terelték. Igaz, liogy lehetetlen a nyelvésznek ezt 
mindenütt megtenni, mert különben, mint Paul jól mondja, minden
tudónak kellene lennie De Misteli (Zeitschrift f. Yölkerpsych. 1882. 
400) szintén helyesen jegyzi meg, hogy a külső és belső indokok 
kimutatását mint principiunjot mégis okvetetlenül fel kellene állí
tani, különösen messzeterjedő alakokra nézve; mert csak így lehet 
az analógia szerinti magyarázásnak gyakran mértéken túl csa
pongó hajlamát a kellő korlátok közé szorítani.

Az analogikus mondattani alakokra nézve Paulnál nem 
találunk útm utatást; pedig anyagi és alaki kiegyenlődéssel a mon
dattani alakok tárgyalásánál be nem érjük. E hiányon Ziemer 
{igyekezett segíteni «Junggrammatische Streifzüge im Geliete dér 
Syntax (1882)» czímü művében és Ziemer művéből kiindulva 
Pecz Vilmos (L. Philolog. Közlöny 1882, 634.)

De nem kevésbbé érdekes annak kimutatása, mikép sikerül 
a nyelvnek épen azt, a mi reá nézve első sorban bajnak jelent
kezik, a legbámulatosabb módon értékesíteni. Különösen az 
értelmi elkülönítés (Isolierung), melyről már szó volt, a nyelvre 
nézve igazi áldásnak mutatkozik. Főleg az ő segítségével lehet, 
ha fejlődés-történeti módszert követünk, melynek becse itt kivá
lóan szembe tűnik, a nyelvtudomány legbonyolultabb és eddig 
legkevésbbé értett problémáira: a szójelentés fejlődésére, a szó- 
összetételre és a szóképzés és flexió ebből való keletkezésére világot 
deríteni. Paul kimutatja, hogy a képző- és ragalkotás nem lehet 
csak egy bizonyos történetelőtti időnek műve, hanem az, a meddig 
a nyelv él, folyton ismétlődő processus. A történetelőtti korban 
keletkezett képzőket és ragokat szintén csak azon mérték szerint 
kell megítélni, melyet a történeti tapasztalásból nyerünk.

Lássuk először, hogyan értékesíti a nyelv az azonos értelmű 
szók, alakok és szerkezetek mindig meglevő nagy bőségét.

Ezen bőség részint analogikus képződésekből, melyek mellett 
a régibb alakok rendszerint jó ideig szintén fenntartják magu
kat, továbbá egyes szók jelentésének convergáló irányban való
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fejlődéséből és találkozásából (Acker-Feld), végre más nyelvekből 
átvett kifejezésekből eredhet. Ily fényűzést csak az irodalmi és kö l
tői nyelv enged meg magának, miért is ama bőséget czéljaira lehe
tőleg kiaknázza. De hogy a népnyelvben is ily páros alakok hosszú 
századokon át egymás mellett megmaradnának, minden nyelvtör
téneti tapasztalattal ellenkezik; pedig az indogermán alapform ák 
helyreállításánál gyakran ezen helytelen föltevésből indultak ki. 
A közönséges beszéd ily bőségtől, mely az emlékező tehetséget 
feleslegesen terheli, menekülni igyekszik, részint az által, hogy a 
mi felesleges, azt lassankint feledésbe engedi menni, részint posi
tiv úton a fogalmi megkülömböztetés vagy megosztás által (Bedeu- 
tungsdifferenzierung). Számos példát nyújtanak erre a román és 
germán nyelvek. Knabe és Knappé még a középfelnémetben tetszés 
szerint felcserélhetők a fiú, apród, bányász fogalmak kifejezésére. 
Ma az már nem lehetséges. A magyarra nézve Simonyi gyűjtött 
ily szópárokat (L. Philol. Közi. 1881, 220.) A rész és rés szók ere
detileg egészen azonosak, de most egészen külön jelentésük van. 
Nagy szerepe van a megkülömböztetésnek az alaktan terén. Van, 
hogy két-három alak viszi ugyanezt a functiót és ezeket csak ké
sőbb osztják meg. Jeleriet és jelenés még egyet jelentenek, de az 
irás és irat már meg vannak külömböztetve. Sőt egész gram m atikai 
kategóriák is támadhatnak ilyen módon. Az imperfectumi és aoris- 
tusi alakok közt az indogermán alapnyelvben még nem igen volt 
oly jelentésbeli külömbség mint pl. a görögben. Mert az indoger- 
mánban e kettős alakok úgy látszik egyetlen egy paradigmából 
támadtak az által, hogy a paradigmának egyes alakjaiban a vál
takozó hangsúly mechanikus befolyása alatt támadt eltérés a két
féle irányban kiegyenlődött. Az imperfectumi és aoristusi functiót 
az eredetileg egy jelentésű kettős alakok csak később megkülöm
böztetés útján kapták. A jelentésbeli megkülömböztetés azonban 
mindig akaratlanul történik és egészen hamis nézet, ha a legtöbb 
nyelvész, így Curtius is, a hangtani és alaktani szétágazásnál 
a jelentésbeli megkülömböztetést czél gyanánt emlegetik. Már 
Geiger (Ursprung d. Spr. 89.) elítéli e nézetet s így Paul is. 
A nyelvnek nincsenek czéljai. Czélról csak annyiban lehet szó a 
nyelvben, mint Darwin szerint a zoologiában. A véletlenül kelet
kezett alakulatok kisebb vagy nagyobb czélszerüsége van döntő 
hatással azok fennmaradására vagy elpusztulására. A dolog úgy 
történik, hogy ott, hol több egyenértékű kifejezés áll rendelkezésre,
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melyek mindegyikéhez több jelentés fűződik, véletlenül ezen kifeje
zést elóbb és többször ebben az értelemben, amazt meg előbb és 
többször amaz értelemben halljak. Ekképen a puszta véletlenből 
származó fogalmi megkülömböztetés állandósíthatja magát.

De az értelmi elkülönítést is, melyet eddig jóformán csak 
m int a rend és szabályosság egyik ellenségét mutattunk be, positiv 
módon értékesíti a nyelv. Sőt az elkülönítés positiv értékesítése a 
nyelv történetében egyik legfőbb momentum; mert tulajdonképen 
csak ez úton képes a nyelv kezdetleges állapotából kiemelkedni.

Mindenekelőtt az elkülönítés a szójelentés fejlődésére van 
igen kedvező hatással. Segítségével ugyanis a nyelvnek eredeti, szűk 
körre szorított s érzéki tartalma el vontabb lesz az által, hogy a 
leszármaztatott jelentések az eredetiektől egészen külön válnak és 
teljes önállóságra jutnak, míg az eredetiek mellettök gyakran ve
szendőbe mennek. így a nyelv a szellemi és anyagi kultura minden 
vívmányaihoz és igényeihez kellően alkalmazkodni képes.

A speciális szóosztályok közül elkülönítés utján különösen 
a  tulajdonnevek erednek, úgy hogy a későbbi nemzedék előtt ere
deti általános jelentésök feledésbe megy; továbbá a számnevek, 
melyeknek némelyikére nézve a concrét fogalomból (pl. kéz, em
ber stb.) való eredete Pott által tisztán ki van mutatva. Épen úgy a 
névmások (pl. on — homo, mán — Mann), igehatározók, előszócs- 
kák, kötőszók máskép nem igen keletkezhettek mint elkülönítés 
folytán névszókból és névszótövekből. Az újabb eredetüekre nézve 
tisztán áll a dolog, pl. kraft, wdhrend, versus, scilicet, tudniillik, 
jóllehet stb. Az ősibb réteg, igaz, homályos és bajos ily szókat 
mint =  ivá, sic, Kici esetrag nélkül való megmerevedett névszó
töveknek elgondolni. De Paul-nak következtetése még sem oly 
helytelen mint Tobler véli. (Zeitschrift f. germ. u. román. Philo- 
logie 1882. 4. sz.). Mert a mi a nyelvek újabb korszakára nézve 
helyes és igaz, a régire nézve is az lesz.

Ép oly fontos az elkülönítés a szóösszetételre nézve is. Össze
tett szók a történetileg belátható időben rendszerint eredetileg 
önálló elemeknek különféle syntaktikus összeftizéséből erednek, 
(pl. printemps, arc-en-ciel, Taugenichts, nyakravaló). Keletkezésök 
oka nem physiologiai, nem lévén az a döntő, hogy netalán a ki
ejtésben szorosabban egymáshoz simuljanak vagy egy hangsúly 
alá essenek, hanem psychologiai, vagyis az összetételnek mint 
olyannak elkülönítése egyes alkatrészeivel szemben. Több eset
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lehetséges. Van úgy, hogy az egész oly fejlődésen megy keresztü l, 
melyen az egyes részek önállóan használva nem mennek keresztü l. 
E fejlődés azután vagy hangtani lehet (pl. Jungfer= junc frouwe), 
vagy jelentósbeli (aide-de-carup, középkor.) Vagy az egyes a lko tó  
részek mennek oly fejlődésen keresztül, melyet az egész nem ism er 
(pl. Hahnenfuss, hol az összetétel a régibb genitivus alakját m eg
tartotta, míg «Hahn» szónak különálló genitivusa más lett. Vagy 
az összetétel egyes részei csakis az összetételben maradnak meg, 
míg önálló létüket elvesztik (pl. Brautigam, ófn. gumó =  em ber).

Alaki és syntaktikus elszigetelés útján keletkeztek az indo
germán névszóösszetételek is, minők i ’Ao? stb. Még pedig
ezek a legkezdetlegesebb syntaktikus szókötéseknek m aradványai 
és prototypjeik a névragozás keletkezését megelőző időből valók. 
Természetes, ha ilyféle névszó összetételek a történeti időben 
keletkeztek, akkor már csakis analógia útján jöhettek létre.

Általában véve valamely compositum csak addig szolgálhat 
mintául további analógiákra, mig összetett voltát ki lehet érezni. 
Ha ez egyszer megszűnt, akkor az összetett szó vagy csak egy
szerűnek vétetik (pl. surgere), vagy előraggal, illetőleg utóraggal 
ellátottnak tekintetik. Ily módon keletkeztek az összetett szók egyes 
alkotó részeiből a szóképző elemek az által, hogy az összetett szó 
illető alkotó része és a neki megfelelő egyszerű szó közt m inden 
összeköttetés megszakadt. A német -lich ( =  likis alak), -bar ( =  kfn. 
bocre vivő, hozó), a magyar kép, kor azt eléggé bizonyítják. Hasonló 
módon keletkeztek a ragok is {'faimerai =  amare habeo).

A liexió történetében tehát nem szabad, mint eddig tették, 
két korszakot megkülömböztetni, az alkotás és hanyatlás korszakát. 
Az alkotás csak hanyatlás által történik, és a mit rendesen hanyat
lásnak neveznek, csak az előbbi processus tovább folytatása.

Hátra van még, hogy a nyelv életében az utolsó positiv té
nyezőt, a nyelvi ősteremtést, az eredeti szóteremtést (Urschöpfung) 
is röviden bemutassuk. Az a kérdés mindenekelőtt, váljon a 
nyelv anyaga bármely időben eredeti szóteremtés útján gyara- 
podhatik-e? Közönségesen a nyelv fejlődésében két korszakot 
vesznek fel. Az egyik állítólag csak gyököket teremtett, a másik 
csak arra képes, hogy a talált nyelvanyagot sokfélekép átalakítsa. 
Ez nem helyes. Az eredeti szóteremtésre való tehetség az élő nép
nyelvben folyton megvan. Csakhogy későbbi időszakokban kevésbbé 
veszik igénybe, mert nem érzik többé valódi szükségét. Ujabb ere-
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detü nyelvanyag, melyet régibb szókincsre nem lehet semmikópen 
visszavezetni, főleg a zörgést és mozgást jelentő kifejezések körében 
található, mely, azonban mindig az alakok meglevő rendszerébe 
illeszkedik be, pl. a németben bump-ern, grack-eln, knatsch-en► 
E  szerint csak részben, még pedig szóanyagukra nézve eredeti 
alkotások, részben pedig vagyis alakilag analógiák. Egészen eredeti 
szóteremté3 útján sok interjectió jön létre, pl. a németben klaps, 
plumps, klitsch-klatsch. Ily fiatal nyelvanyagban többnyire onomato- 
poétikus szókat találunk, melyek az érzékek hirtelen felgerjesztése 
ellen való reactióból eredtek. Hasonló reflexmozgásra az első, 
számra nézve mindenesetre csekély nyelvhangokat is kell vissza
vezetni, (— Steinthal elébbi hasonló nézetét megváltoztatta 1. Ur- 
sprung d. Sp. 310 —) a nélkül azonban hogy eredetileg mindjárt 
a  gondolatközlés szándéka lett volna hozzájok kötve. Csakhogy 
míg ezek igazi értelemben nyelvvé lettek, jó sok idő múlt el. 
A legkülönfélébb és legéktelenebb articulatiókon kellett bizonyára 
keresztülesniök, míg a hangképletekhez a jelentés szorosan hozzá 
fűződött és a szükséges mozgási érzetek támadtak. Egyszersmind 
az első ilynemű szóalkotások nyelvtani és logikai kategóriákat 
még nem ismertek, mert nem tárgyaknak, tulajdonságoknak, cse
lekvéseknek feleltek meg, hanem együttes szemléleteknek. Most 
analógia útján képezünk mondatokat ránk átszármazott mondatok 
mintájára. De a legrégibb mondatok csak szemléleteknek copulativ 
módon való egymás mellé állításából keletkezhettek. (V. ö. Stein
thal; Einleit. 534. és 30. §.)

Tehát teremtés útján csak nyelvanyag, de semmi nyelvtani 
kategória nem jöhet létre. Egyedül ezen primitív mondatszerke
zeten belül fejlődnek azután később lassankint a logikai külömb- 
ségek, csak ott válnak külön az egyes szóosztályok és beszédrészek, 
úgy hogy a logikai megkülomböztetéssel a hangtani eszközök fen
tebb előadott létrehozása együtt jár, még pedig a külömbségek 
megérzékítése czéljából. így pl. az indogermánban eredetileg egé
szen egyformán használható szók úgy szakadtak külön, hogy egyik 
részök főleg dolgok, a másik főleg tulajdonságok megjelölésére 
szolgáltak. (Főnév és melléknév.) Végre a nem változása és a 
fokoztatás lehetősége által a melléknév alakilag is külön vált a 
főnévtől. Hasonlóképen a főnév és ige közti külömbséget eredeti
leg csak a mondatban való helyzetűk eredményezte, míg végre a 
hozzájárult alaki megkülömböztetés a fuuctió tetszés szerint való
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változását leheteti enné tette. Igaz, hogy az egyes beszédrészek közi 
nem lehet éles határvonalat húzni, az egyiknek a másik körébe 
való átcsapása min duntalan tapasztalható és különösen e tér volt az, 
hol erőltetett logikai magyarázatokkal a legnagyobb ellenm ondá
sokba keveredtek. I t t  csak fejlődés történeti úton lehet boldogulni 
és Paul a beszédrészek a mondatban való functiójának történeti 
vizsgálása által az egyes beszédrészek közt való átmeneteket rend
kívül szellemes és tanulságos módon fejtegeti és a legegyszerűbb 
és legtermészetesebb módon teszi érthetővé. Sorban előveszi a  
főnevet és melléknevet, a főnevet és igét, a pár ticipiu móka t, infmi- 
tivusokat, határozókat, prapositiókat, kötőszókat. Egyúttal a  leg
érdekesebb mondattani fejtegetésekbe bocsátkozik.

A mit még a nyelvjárásokról, a nyelvről és írásról, végre a  
köznyelvről mond, sok tekintetben ismert dolog, jóllehet i t t  is 
nem egy eredeti és szerencsés ötletre akadunk. Paul m üvének 
egyik főérdeme, hogy a természettudomány terén oly nagy ered
ményeket kivívott fejlődéstörténeti módszert a nyelvre is alkal
mazza. Paul nézetei különben nemcsak a nyelvtudóst, hanem  a 
psedagogust is érdekelhetik. Mert jól jegyzi meg Wegener (Zeitsch. 
f. d. Gymn. w. 1882, 313.), hogy a nyelv tanulásánál véghezmenő 
lelki processus helyes megértése az egyedüli helyes alap a nyelv 
tanítási módjára nézve is.

Még egy megjegyzés. Érdekes és tanulságos volna, ha  arra  
hivatott nyelvészeink a magyar nyelvet Paul alapelveinek szem
pontjából fejtegetnék. Azt hiszem a magyar nyelv története és 
szójárásai e czélra már meglehetősen át van kutatva. így Paul 
alapelveit más nyelvtörzs körében tett tapasztalatokkal ki lehetne 
egészíteni, illetőleg talán helyre is igazítani. Paul maga is nagyon 
kívánatosnak tartja ezt.

S pitkó L ajos.

Martialis VIII, 60.

A palatini Colosa csúcsát is könnyen eléred,
Csak másfél lábbal, Claudia, légy rővidebb.
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