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Az új Simonyi-összeállítás ürügyén

Az általános nyelvész és a filológus érdeklődésével, egyre növekvő élvezettel olvastam 
és gondoltam végig a veszprémi Vár Ucca Tizenhét sorozat VII. évfolyamának 4. 
számát (1999/4.), amely a Simonyi Zsigmond (1853-1919) főcímet viseli; a kötet 
kolofonjában szereplő Simonyi Zsigmond-összeállítás alcím a (tudományos) breviári
um műfajába sorolja Simonyi Zsigmond életművének jelen méltatását. Szépe György, 
aki a kitűnő, szinte enciklopédikus igényű előszót írta, találóan adja meg a kötet műfaját, 
ugyanakkor az általam olvasottak túllépnek egy breviárium keretein: Simonyi Zsig
mond műveinek illusztratív bemutatása mellett önálló fejezetben ismerkedhet meg az 
olvasó a kortársak (Simonyi Zsigmondról a kortársak) és az utókor (Simonyi Zsigmond- 
ról az utókor) véleményformálásával, ítéletalkotásával Simonyi Zsigmondnak mai 
szemmel nézve meghökkentően gazdag életművével kapcsolatban.

Simonyi Zsigmond a XIX. századi, történeti szemléletű nyelvtudomány második 
nagy korszakának, az ún. újgrammatikus iskolának volt neveltje és jeles hazai képvi
selője. Gimnazistaként Szarvas Gábor, majd a budapesti egyetemen Budenz József lett 
a tanítómestere, mentora; egyetemi tanulmányainak befejezése után Budenz közbenjá
rására jutott állami támogatáshoz, ami lehetővé tette számára, hogy - mai kifejezéssel 
élve - posztgraduális tanulmányokat folytathasson Lipcsében, Berlinben és Párizsban. 
Az újgrammatikus nyelvelmélet „fellegvára”, a Lipcsei Iskola döntő hatást gyakorolt 
nyelvszemléletére. 1878-ban, 25 (!) éves korában lett a budapesti egyetem új, önálló
sított nyelvészeti tanszékének vezetője helyettes tanárként. „Hogy Simonyi fiatal kora 
és származása ellenére egyetemi katedrát kapott, ezt a csodát csak úgy érthetjük meg, 
ha tekintetbe vesszük, hogy ekkor már tekintélyes tudományos munkásságot tudott 
felmutatni. Ilyen fiatalon kezdte meg és 41 éven át folytatta azt a rendkívül fontos 
pedagógiai munkát, mely a magyar tudósnevelés terén olyan maradandó eredmények
kel járt.” (Prohászka János: Egy tragikus sorsú nyelvtudós emlékezete. Magyar Nemzet, 
1963. márc. 29.)

Gazdag életművének összetétele Simonyi Zsigmondot a történeti szemléletű nyelv
tudomány nagyjainak sorába emeli. Számára, mint ógrammatikus elődei számára is, a 
nyelvészet nem „steril” tudomány: a nyelv elválaszthatatlan a társadalmi lét megannyi 
jelenségétől. Simonyi magyar népdalokat, népnyelv-hagyományokat, állatneveket, 
gyermekversikéket gyűjt; szemelvényeket mutat be a veszprémi tájnyelvből. Tudomá
nyos-ismeretterjesztő szerepre vállalkozik: „A nyelvtudományról. Felolvasás a veszpr. 
iparos ifjak képző és segélyző körében 1877. jan. 2-án.” Meggyőződéses nyelvvédő: 
„Néhány szó a magyar nyelv érdekében. Veszprém, 1877. júl. 22.”; Philalethes álnéven.
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Korának kiemelkedő nyelvművelője: Antibarbarus. Az idegenszerű és egyéb hibás 
szavaknak és szerkezeteknek betűrendes jegyzéke. Gyakorlati kézikönyv mindazok 
számára, kik magyarul írnak és tanítanak. Hozzászól a nyelvújítás történetéhez. (Ol
vastatott a M. T. Akadémia 1887. november 1-én tartott ülésén.) A magyar stilisztika 
úttörője: Helyes magyarság. A magyaros stílus kézikönyve. Singer és Wolfner kiadása, 
1914.

Simonyi Zsigmondot méltán tekinthetjük a hazai alkalmazott nyelvészet egyik 
megalapítójának. Szépe György szívesen emlékezik vissza Simonyi Zsigmond Közép
iskolai műszótárára (Országos Középiskolai Tanáregyesület, 1906), de feltétlenül 
említést érdemelnek az alábbi művek is: Magyar nyelvészet. A középiskolák legfelső 
osztályainak és tanítóképző intézeteknek. Athenaeum, 1905; Magyar nyelvtan fölsőbb 
osztályoknak és magánhasználatra. Budapest, Eggenberger-féle könyvkereskedés ki
adása, 1879. A Magyar Nyelvőrben publikált számos cikke közül ide tartoznak a 
következők: „A jogász nyelvről”, 1896; „A magyar nyelv a hírlapokban”, 1877, „A 
perrendtartás nyelvéről”, 1910; „A sajtó nyelvőrködése”, 1898; „A természettudomá
nyi műnyelvről”, 1879; „Az udvariasság nyelvéről”, 1911; stb.

Simonyi Zsigmond jelentősét alkotott szótáríróként is. Nyelvtörténészeink ma is 
gyakran hivatkoznak a Szarvas Gáborral közösen írt nyelvtörténeti szótárra: Magyar 
nyelvtörténeti szótár. A legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. Budapest, Hor- 
nyánszky Viktor Akadémiai könyvkereskedése, 1890. Figyelmet érdemel még a Ba
lassa Józseffel közösen írt Német és magyar szótár. Budapest, Franklin Társulat, 1899, 
és az önálló szerzőségű Német és magyar iskolai szótár. Budapest, 1900.

Az utókor számára jelentős a Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon. MTA 
Kiadó, 1895; Simonyinak ez a műve hasonló helyet tölt be a magyar nyelv tudomány
történetében, mint Jakob Grimm Deutsche Grammatik, illetve Hermann Paul Prin
zipien der Sprachgeschichte című műve a német nyelv tudománytörténetében. (A kötet 
harmadik fejezete tartalmazza Benkő Loránd visszatekintését: Emlékezés Simonyi 
Zsigmond „Tüzetes magyar nyelvtan”-ára. Magyar Nyelvőr 1969: 317-322.)

A magyar nyelv történetével és jellegzetességeivel foglalkozó, németül írt műve 
bekapcsolta anyanyelvűnket a történeti szemléletű nyelvtudománynak az újgrammati
kus korszakban is az indogermanisztika által uralt kutatási áramlatába (Die ungarische 
Sprache. Geschichte und Charakteristik. Strassburg, 1907).

Simonyi Zsigmond rendkívül alapos felkészültségű, szellemes debatter is volt. A 
Magyar Tudományos Akadémia magyar nyelvtörténeti szótárt szándékozott kiadni, 
amelynek mutatványképp kiadott („a fővárosi tudós és féltudós körökben titkon bujdo
só” - S. Zs.) első ívét Simonyi Zsigmond bírálatában ízekre szedte: „[...] Elszömyed- 
tem rajta, milyen fércelményekkel akarják Török Árpádtól oly véres verejtékkel meg
alapított nyelvtudományunkat immár másodszor is (az első csapás a Czuczor-Fogarasi- 
féle ,nagy szótár’ volt) szégyenbe keverni. Ama 99 szarvas hiba közül (hisz Szarvas G. 
is benne van a szerkesztő bizottságban), melyekben a kiadott Mutatvány sínylik, hadd 
említsem csak a legbotránkoztatóbbakat s leglényegesebbeket.” Ami tehát Szarvas 
Gáborhoz fűződő tudományos viszonyát illeti: amicus Plato, sed magis amica veritas. 
A bírálat 4. pontja így hangzik: „Csak úgy hemzseg már ez az egy ív a sajtóhibáktól. 
Azt hiszem, elég lesz ezekből egyet-kettőt kimutatni. Mindjárt a 4. lap fölső sarkán a 
4-es szám úgy lecsúszott, hogy alig látható, s csak figyelmes utánajárással sikerült 
nyomára akadnom. Ugyanabban a hasábban az „Abrosz” cikk utolsó előtti sorában
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„Kér. Sen.” van nyomtatva, s csak éles elmémnek s irtózatos tudományomnak köszön
hetem, hogy e sajtóhibát képes voltam „Kér. Sen.”-re kijavítani és Keresztény Sene- 
cának olvasni. És az Akadémia nem szégyell ilyesmivel lépni a tudós közönség elé!” 
(Magyar Nyelvőr, 1880: 420-423.)

Ártanánk a tudományos igazságnak, ha nem szólnánk arról, hogy Simonyi Zsig- 
mondot egyes nézetei, tételei miatt heves bírálatok is érték. A kötetben olvasható Kúnos 
Ignácznak „A magyar gyakorító és mozzanatos igék képzése” című tanulmánya. 
(Egyetemes Philologiai Közlöny, 1882: 347-352) Kúnos vitatja Simonyi morfológiai 
osztályozásának, elsősorban a szótő megállapításának helyességét: „A versel igét 
például Simonyi ver + seZ-nek elemzi a ver igéből, pedig ha a verset fut kifejezést 
tekintetbe veszszük, aligha megállható e feltevés. Az összehasonlító nyelvészet feladata 
lesz e homályos kérdéseket megoldani, az alapszóktól elválasztani a képzőt s e célból 
mi sem lehet hasznosabb, mintha összehordjuk az erre szükséges anyagot a régiség s a 
nép nyelvéből.” Riedl Frigyes „Simonyi kis nyelvtana” című tanulmányában (Egyete
mes Philologiai Közlöny, 1882: 573-590) elutasító véleményét fogalmazza meg: „Ha 
valahol, úgy bizonyára tankönyveknél van helye a szigorú bírálatnak. [...] Ha ez 
egyáltalán minden tankönyvről áll, még a rendesnél nagyobb fontosságot kell az alsóbb 
osztályú magyar nyelvi tankönyveknek tulajdonítanunk. [...] Már a Kis Nyelvtan 
címlapján is olvasható, hogy a közoktatási tanács jónak látta e könyvet f...] A közok
tatási tanács ajánlatához járul még Simonyi tudományos hírneve [...] Ha mindezekkel 
szemben más eredményre jutottam, ha Simonyi Kis Nyelvtanát nem tartom méltónak 
sem a tanács ajánlatára, sem a szerző többi tudományos műveihez - eltérő nézetemet 
bizonyára a könyv előadását nyomról-nyomra követő, beható bírálat által tartozom 
okadatolni.” Ízelítőül álljon itt néhány példa a határozók besorolásának helyességét 
illetően: „[...] Lássuk azonban tovább a határozók magyarázatait. A falnál is fehérebb 
lett a királyné. Itt a -nál rag használatát így magyarázhatni: ha a királyné a falnál áll, 
vagy ha a falnál tekintjük és összehasonlítjuk vele, akkor ő a fehérebbik.” „Bendegúz 
keményen harcolt Detrével. - Bendegúz kibékült Detrével. Az első mondatban együtt 
van Bendegúz Detrével, de ellenségesen, a második mondatban már barátságosan 
vannak együtt. Igaz, hogy ha Pál pofozkodik Péterrel, akkor ők együtt vannak, hanem 
hogy ez volna a pofozkodás fő jellege, az mégis kétséges. Különben azt is mondjuk: 
ellenkezik valakivel, tehát-vai, -vei raggal élünk, ámbár világosan nem együttlétről van 
szó.” Thewrewk Árpád „Simonyi nyelvtana” című tanulmányának (Budapest, Frank- 
lin-társulat könyvnyomdája, 1883: 3-29) egyik mottója így hangzik: „Ázoknak az 
iskoláknak, hol a Simonyi-féle tős-töves nyelvtan szerint oktatják vagy (jobban mond
va) oktalanítják a szegény tanulókat, kijutott az egyiptomi csapásokból az egyik, t. i. 
az egyiptomi sötétség.” Simonyinak egyik legvitatottabb nézetével polemizál kímélet
lenül Thewrewk Árpád: „[...] Hogy p. e ragozott alakokban: házának, helyének, házán, 
helyén, házára, helyére, házát, helyét, stb. a ragozott tő ez: háza és helye s hogy a rövid 
vég-magánhangzó szervi nyújtás következtében lett hosszúvá: azt tüntessék föl a 
következő analógiák'. „Voltam Kanizsán, Kenésén, Nagybányán, Törökbecsén és Lé
ván. Vajon mi itt a tő? Kanizsá, Kenesé, Nagybányá, Törökbecsé és Lévd-e?? Nem 
bizony, hanem a józan ész is azt követeli, hogy Kanizsa, Kenese, Nagybánya, Török
becse és Léva legyen a tő, mert nem holmi Kanizsá, Kenesé stb. városok forognak a 
szóban, hanem Kanizsa, Kenese stb.városokról vagyon szó.”

Simonyi Zsigmond szerteágazó munkásságából sokat meríthet korunk leíró nyel-
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vésze is. Beható mondattani vizsgálódásai olyan jelenségeket/jelenségcsoportokat is 
feltártak a magyar mondat szerkezetében, amelyek például az MTA Nyelvtudományi 
Intézetének Új Magyar Nyelvtanában is központi helyet foglalnak el a magyar mondat 
szerkezeti leírásában. Egy ilyen jellegzetessége a (magyar) mondat szerkezetének a 
topik és a fókusz összetevőd egymáshoz való viszonya. Simonyi jól látja és láttatja a 
topik és a fókusz pozícióit (Jó magyarság. Budapest, Athenaeum, 1908: 3-17): „A 
szórendben látszik meg legjobban, hogy a mondatnak formailag legfontosabb része az 
ige, még akkor is, mikor nem az igét hangsúlyozzuk. Legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy 
az ige (maga az igető) közvetetlen követi a hangsúlyos szót s vele egy szólammá 
egyesül, az igekötő pedig az ige mögé kerül. Hát engem ki kísér el? Te kísérsz el. f...] 
Mindezek kirekesztő mondatok [...], mert ha azt mondom: te kísérsz el, akkor ő vagy 
a többi jelenlevő ki van zárva. - Ezzel szemben az összefoglaló (és nagyító) jelentésű 
mondatok meghagyják az ige előtt az igekötőt (vagy értelmileg az igéhez fűződő más 
bővítményt), pl. te is elkísérsz, őis elkísér [...].” A kirekesztő és az összefoglaló szórend 
tárgyalásakor kvantoros kifejezést tartalmazó mondatokat is hoz példának. „A kirekesz
tő s az összefoglaló szórend különbözteti meg a következő mondatokat is: [...] Kevesen 
tértek vissza. Sokan visszatértek.” Adós marad azonban az alábbi két változat magya
rázatával: Sokan tértek vissza. * Kevesen visszatértek.

Simonyi Zsigmond, aki négy évtizeden át volt tagja az Akadémiának, akaratán kívül 
került olyan helyzetbe, amely közvetve előidézője lett halálának: „Simonyi 1891-ben, 
hogy az akkori helyesírás zűrzavarát nyugvópontra hozza, egy négy pontból álló 
javaslatot terjesztett az Akadémia elé, mely a következőket tartalmazza: 1. a ez 
megszüntetése; 2. a kétjegyű mássalhangzók kettőzésének három betűvel írása; 3. a 
meghonosodott szavak magyaros írása; 4. Az a ki, a mi, a mely egybeírása. Mai szemmel 
nézve nem tudjuk megérteni, hogy ez a javaslat, mely azóta már teljes egészében átment 
a gyakorlatba, miért s hogyan indíthatott tíz évig tartó heves, személyeskedésbe csapó 
támadásokat a javaslattevő Simonyi ellen. A tízéves huzavona ideje alatt a helyesírásban 
a zűrzavar annyira megnövekedett, hogy az »ahány ház, annyi szokás« elve érvényesült. 
Maguk a pedagógusok voltak kénytelenek a miniszter sürgős intézkedését kérni. Erre 
Wlassics Gyula az Országos Közoktatási Tanács javaslata alapján a Simonyi-féle 
tervezetet 1903-ban az ország minden iskolájára nézve kötelezőnek rendelte el. A 
miniszteri rendelet csak olaj volt a tűzre, s az akkori Akadémia maradi, vaskalapos 
tagjai még hevesebb harcot indítottak Simonyi ellen. Ez a harc végül is oda vezetett, 
hogy a Nyelvőrtől megvonták a szubvenciót.” (Prohászka János i. m.)

A Magyar Tanácsköztársaság bukását követően Simonyi Zsigmondot, ezt a gyenge 
szervezetű, beteges tudós embert olyan igaztalan zaklatások érték, amelyek 1919. 
november 22-én halálához vezettek.

A kötet informatív értékei vitathatatlanok. A figyelmes olvasó éppen ezért nem kis 
bosszankodással konstatálja, hogy - az egyébként kitűnően szerkesztett - szöveget 
meglehetősen sok elírás, nyomdahiba teszi olykor enigmatikussá. (Re)cenzorként 
kénytelen vagyok néhányat szóvá tenni. A „Jó magyarság” című munka szemelvényé
nek végén a bibliográfiai adatokban a k. n. (= kiadó (neve) nélkül) jelölés szerepel, 
ugyanakkor a kötet végén szereplő teljes Simonyi-bibliográfiában az Athenaeum 
(kiadó) nevét találjuk. A kötet 94. oldalán, mellékletként olvasható: „a későbbi nyelvész 
középiskolai negyedik osztályos első félévi bizonyítványa 1866-67-bői még Steiner 
Zsigmond néven - Veszprém Megyei Levéltár.” Ennek a bizonyítványnak „A tanuló
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neve és kora” megnevezésű rovatából az derül ki, hogy Simonyi (Steiner) Zsigmond 
1852. december 28-án született; a kötetben azonban több helyen is 1853. január 1. 
szerepel Simonyi Zsigmond születési dátumaként. Ha figyelembe vesszük a bizonyít
vány kitöltésének az akkori idők középiskolájára jellemző precizitását, azt kell gondol
juk, hogy a matrikulában is ezzel egyező adat lelhető fel.

Mindent egybevetve, csak egyetérteni tudok Szépe Györggyel abban, hogy a Vár 
Uccci Tizenhét sorozat Lőrincze Lajosnak és Nagy J. Bélának, e két jeles nyelvésznek 
a breviáriumát is közreadja, akiket Simonyi Zsigmond mellett ugyancsak Veszprém 
megye adott a magyar nyelvtudománynak. (1999-ben jelent meg Graf Rezső szerkesz
tésében az Anyanyelv és nemzet. Lőrincze-breviárium. Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága, Budapest.)

Zárógondolatként szeretném a legszemélyesebb benyomásomat megfogalmazni 
Simonyi Zsigmond életművével kapcsolatban. Fantázia, kreativitás és hangyaszorga
lom. Az előbbi kettőért csak irigyelhetjük Simonyit, az utóbbit nem ártana megtanul
nunk tőle. (Veszprém, Művészetek Háza, 160 lap.)

Kulturális szótárak a Corvina kínálatából

ANGOL-MAGYAR KULTURÁLIS SZÓTÁR AMERIKAI-MAGYAR KULTURÁLIS SZÓTÁR 
2000 Ft 2500 Ft

Még kapható! Hamarosan megjelenik!

A brit, illetve amerikai élet és életforma jellegzetes szokásait és hagyományait, a mindennapi élet 
és az ünnepnapok rítusait ismertetik a szótárak, pótolhatatlan ismereteket nyújtva az angolul 
tanulóknak.

HUNGARY & THE HUNGARIANS UNGARN - LAND UND LEUTE
2500 Ft 2800 Ft

Még kapható! Újdonság!

Az angol, illetve német nyelvű szótár minden olyan fontos kérdésre választ ad, ami a magyar 
kultúrában, történelemben, a magyar társadalom mindennapjaiban érdekes lehet a magyart mint 
idegen nyelvet tanulók számára.


