
N Y E L V É S L É L E K T A N . 

AZ ÁLTALÁNOS nyelvtudomány az utóbbi évtizedekben hatalmas átalaku-
láson ment keresztül. Az a gondolatirány, mely a tényeket természet-
tudományi pontossággal megfigyelő pozitivizmuson alapult, ma a 

lélektaninak ad helyt: a puszta tények mögött meg kell látni az azokat mozgató 
szellemet: a dolgok lelkét, melynek a valóság csupán külső megnyilvánulása. 
A nyelvvizsgálat terén is felváltja a pozitivizmust a lélektani, a szellemtörténeti 
módszer. A nyelv nem természeti produktum, nem önálló léttel biró szervezet; 
a szavaknak nincs külön élete a beszélőtől elszakítva. A nyelv az emberi lélek 
kifejező eszköze, nem szóképzetek összesége, hanem lelki készség, tevékeny-
ség : nem ergon, hanem energia, amint már Humboldt Vilmos megállapí-
totta. A beszéd ennek a belső erőnek érzékelhető megnyilvánulása, melyet 
hallok, felfogok, megértek s melyet magától a tulajdonképeni nyelvtől meg 
kell különböztetnem; maga a nyelv a lélek belső, érzékelhetetlen terméke. 
Másként hogyan is lehetne szavak nélkül gondolkozni s hogyan lehetne sok-
szor küszködve szavakba foglalni, amit ez a belső nyelv már tudatunkban 
világosan megalkotott? Vossler Károly, a müncheni egyetem tanára s a szellem-
történeti irány egyik vezető elméje úgy határozta meg a nyelvet, hogy az 
«geistiger Ausdruck in sinnlich wahrnehmbarer Form zum Zweck der Mittei-
lung», szellemi kifejezés érzékileg észlelhető formában a közlés célzatával. 
Azonban a nyelv nem olyan állandóan egyformán működő készség, mint 
például a fizikai vagy kémiai energia, hanem bár állandóan egy irányt követ, 
mindig többé-kevésbbé másként nyilvánul meg. A természeti erőknél az ok és 
okozat változatlanul egy és ugyanaz, a nyelvnél a lelki tartalomnak fizikai 
kifejezése minden egyénnél, minden nemzedéknél folytonosan változó. És 
pedig nemcsak mennyiségében, mint a természeti energiák, hanem minősé-
gében is. Ez a lelki készség egyénenkint más-másként nyilatkozik kor, faj, 
műveltségi állapot szerint, sőt észrevétlenül és tudattalanul más alakot ölt 
az újabb generáció ajkán s nemcsak nyelvterületek, de korok szerint is elkülö-
nül : a nyelv történeti életet él. 

E megfontolások a nyelv eredetének kérdését is más színben mutatják, 
mint azt az előző korok gondolták. Tudvalevőleg főként két nézet uralkodott 
egész a legújabb időkig. Mindenik igen régi, még az ókorra megy vissza. Platon 
s a görög sztoikusok azt vallották, hogy a nyelv nem egyéb, mint hangután-
zás. Azaz az ember utánozta azokat a hangokat, melyek a természetből minden-
felől fülébe hatolnak. Ezt a nézetet a XVIII. században felújította Herder 
s azt tanította, hogy a nyelv nem más, min t : felelet a mindenfelől fülünkbe 
zengő hangáradatra «die ganze vieltönige Natur ist Sprachlehrerin und Muse». 
A másik népszerű elmélet, melyet viszont az epikureusok állítottak fel és 
Lucretius Carus is vallott, az indulatszók elmélete. Ezt a mult század második 
felében olyan nevezetes tudósok hirdették, mint Müller Miksa, Geiger Lázár, 
Noiré Lajos. Geiger szerint a nyelv a maga kezdetében «oly állati kiáltás 
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mely bizonyos szemérzéki benyomásra következik». Egyik elmélet sem vált 
be azonban. A hangutánzás azért nem, mert a nyelv általános alapja nem az, 
hogy a szó jelentése és hangalakja közt összefüggés volna — mint ahogy ez 
a hangutánzó szavaknál van — hanem épen, hogy nincs a kettő közt össze-
függés. Hiszen hangalakra azonos szavak a különféle nyelvekben egészen 
mást és mást jelentenek, a hangutánzó szavak korántsem ősi nyelvkincsek. Aztán 
legnagyobbrészt újabb eredetűek s koronként változnak: elavulnak, meg-
újulnak a nyelvnek legmozgékonyabb elemei. Épígy nem lehet az indulat-
szókat sem alapul elfogadni. Számuk oly csekély, hogy azokból a nyelvkin-
cset levezetni, eredeztetni lehetetlen. Más úton indult Wundt Vilmos, korunk 
legnagyobb összefoglaló elméje. Ő, a pszichologus, a kifejező mozgásokat vizs-
gálta, melyek mint testi megnyilvánulások lelki jelenségeinket kísérni szokták 
s úgy tapasztalta, hogy a nyelv sem más, mint ilyen, a lelki emóciókat kísérő 
kifejező mozgás. Ily érzelmeinket, gondolatainkat jelző mozgások nemcsak 
a hangszervek útján jöhetnek létre, hanem más testrészek, sőt maga az egész 
testtartás közvetítésével is. Nemcsak a száj, hanem a szemek is beszélnek; 
az arc is a lélek tükre : a mimika ; a kéz és a láb gesztusai is lehetnek kifeje-
zőek s maga az egész testtartás : a kiegyenesedett derék, a lehajtott vagy 
hátraszegett fej, a vállvonogatás, a reszkető térdek: mindez magában is val-
lomás vagy kísérheti és erősítheti szavainkat. Kétségtelen azonban, hogy 
a száj és a nyelv azok, melyek a legtöbb és legfinomabb mozgásra képesek 
s a torok, gége és tüdő segítségével e mozgást egyszersmind hanggal is kísérik 
úgy, hogy ezek lettek legalkalmasabbá a nyelv kialakítására; bár világos, 
hogy a hangok csak közvetve az említett artikulációs mozdulatok útján lettek 
a lelki folyamatok kifejezőivé. E hangok aztán társulnak az általuk jelzett 
képzetekkel s valahányszor kiejtik őket, azokat abban, aki hallja, fel is ébresz-
tik. A szavak tehát mintegy fogalmi szimbolumokká lesznek s a nyelv nem 
egyéb, mint ily kifejező jelek összege. 

Igen nagy a haladás a gyermeknyelv kialakulásának vizsgálatában is, 
melynek régebben a nyelveredet problémájában is nagy jelentőséget tulaj-
donítottak. Hiszen volt olyan nézet is, hogy ha meg akarjuk tudni a nyelvek 
közül, melyik volt az emberiség ősnyelve, a gyermek nyelvét kell megfigyel-
nünk s amelyik nyelvhez tartoznak első kiejtett szavai, az lesz a keresett ős 
nyelv. Ez a felfogás tehát a gyermeknek nyelvalkotó képességet tulajdonított 
Ezzel szemben ma már bizonyosnak látszik, hogy a gyermek úgy tanul nyel 
vet, hogy környezetének beszédét utánozza. Az úgynevezett gyermeknyelv 
sem a gyermek leleménye, hanem, mint főleg Wundt vallja, a felnőttek egy-
szerűsítik le a mindenkori nyelvet a gyermek számára. A gyermek nem talál 
ki semmit s ha ismeretlen szavakat ejt, azok a felnőttek rosszul megértett 
és utánzott szavainak torzításai. De természetesen a gyermek nem úgy szerepel 
e folyamatban, mint valami utánzó gép, hanem azt a lelki készséget, melyet 
fentebb belső nyelvnek neveztünk, kell magában kifejlesztenie, hogy a nyelv 
csakugyan énjének, gondolat- és érzésvilágának kifejezése legyen. Nálunk 
különösen Ponori Thewrewk Emil volt az, aki a gyermeknyelvet a nyelv 
eredetének szempontjából vizsgálta s azt hitte, hogy «a gyermeknyelvről 
a nyelv eredetére vonatkozólag biztos következtetést vonhatunk». Czuczor-
Fogarasiék előtte már, igen helyesen, az ellenkező nézeten voltak s ítéletük 
ma is megáll: «A gyermekszókat nem a kisdedek csinálják, hanem anyjok 
és dajkájok szoktatja őket azokra, tehát azok szintén az általános nyelv-
birodalomba tartoznak). (P. Thewrewk. A gyermeknyelvről. Pest. 1871.) 



872 

A gyermeknyelv kialakulásában azután az első korszak az egyszavú mondat 
kora ; pld. a «mama» szó annyit jelenthet, mint «mama gyere ide» vagy «mama 
adj» vagy «mama ültess a székre» vagy «mama segíts !» A második fok a rago-
zásnélküli mondat kora. A gyermek kezd két vagy több szót egymásmellé 
tenni. «Mama kávé» a. m. Mama, kérek kávét! «Dádá duszi»: Verd meg a Gyu— 
szit! A következő fok az, mikor a gyermek a szókat ragozott alakban használja. 
Kezdetben úgyszólván csak főneveket használ, de lassanként fellépnek az 
igék, majd a melléknevek és később más szófajták. A különféle nyelveken 
végzett vizsgálatok eredménye az, hogy a szókincs kezdetben tisztán főnevek-
ből áll. Körülbelül a másféléves kortól kezd az ige is föllépni. E két beszéd-
rész után következnek a melléknevek, névmások, majd a viszonyító szók, 
melyekkel a mondat teljessé lesz. Az egyszerű mondat a második év vége felé 
jelentkezik, ugyanakkor már az összevont vagy helyesebben többtagú mon-
dat is. Az állító mondat elébb, mint a tagadó. A mellékmondat feltünése, úgy 
látszik, a gyermek tehetségétől függ és ezért némelyiknél igen korán, másik-
nál jóval később jelentkezik, de a harmadik év végével rendszerint már meg-
van. Sok vitára adott okot az énképzet keletkezése is. Kiderült, hogy a személy-
névmás használata nem a gyermek öntudatra ébredésével függ össze, hanem 
a környezet hatása alatt áll, mikor magát nem én-nel, hanem a nevével jelzi. 
Ha a gyermektől azt kérdik : «Öcsi, akarsz cukrot?» azt válaszolja «Ösi tukjot». 
Mert úgy van meggyőződve, hogy az az ,öcsi' ő. Azaz ismétli azt a megszó-
lítást, melyet a környezettől hallott. Ha a gyermeknek idősebb testvérei 
vannak, akik magukat már első személyben én-nek nevezik, akkor a gyer-
mek is hamarabb kezd magáról első személyben beszélni, mintha ily test-
vérei nincsenek. 

Megváltozott a mondatról való felfogásunk is. Régebben a mondatot 
szók összekötésének magyarázták, mintha a mondatot az egyes szavak egymás-
mellé sorolása és viszonyítása által nyernők. Ma a mondatot egységes egészet 
alkotó szimultán lelki képletnek tartjuk, azaz : a mondat nem a maga alkotó 
elemei szerinti egymásutánban tűnik fel tudatunkban, hanem a maga egészé-
ben, egyszerre. Épúgy mint a szót sem úgy kapjuk, hogy a hangokat egymás 
mellé rakjuk, hanem szintén egyszerre s ha az egyes hangokra akarunk figyelni, 
a teljes szót kell elemeire bontanunk, épúgy a mondatnál sem figyelünk az egyes 
szavakra voltaképen, hanem az egész képzetkomplexum merül föl lelkünk-
ben s ha mástól halljuk, akkor is figyelmünk az egésznek tartalmára irányul, 
mint totalitásra s az egyes részekre csak akkor, ha szándékosan kiemelve 
felhívják rá figyelmünket. Az a mindennapi tapasztalat, hogy a beszélő egy 
összetett mondatot végig tud mondani elejétől végéig, anélkül, hogy előzetesen 
gondolkodott volna rajta, csakis ebből a tényállásból magyarázható. Ez a tény 
teljesen érthetetlen volna, ha a mondatot mozaikszerűen egyes, előbb izolált 
szóképzetekből kellene összefűznünk. 

Mind e problémákat s még másokat is világosan, közérthetően fejtegeti 
egy most megjelent könyv: A nyelv, Lux Gyula tollából. Az újabb problémák 
megismertetésében eddig Gombocz Zoltán (Nyelvtörténet és lélektan, A ma-
gyar történeti nyelvtan) és Horger Antal könyvei (A nyelvtudomány alap-
elvei) szereztek érdemeket. Most harmadikul Lux Gyula csatlakozik hozzá-
juk. Lux nem oly eredeti kutató, mint két elődje és így könyvének sincs annyi 
egyéni színe, mint amazokénak. De ismeri a kérdések irodalmát; gazdag jegy-
zéket is ad könyve végén s a legjobb forrásokból merít. Művének mégis arány-
lag legeredetibb részei a gyermeknyelvről szólók, nemcsak mert ezzel a másik 
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két kutató nem foglalkozott, hanem mert itt több saját megfigyelése is van. 
Lux Gyula mindig ki tudja szemelni az anyagból azt, ami igazán fontos és 
képző s érthetően, bár a tudományos kifejezésmódot nem kerüli, tudja olvasói 
számára előadni. 

A Nyelv és lélektan közös címe alatt emlékezünk meg egy másik tanul-
mányról is, mely eredetileg a pécsi Minervában s különnyomatban a Minerva-
könyvtárban mint annak III. füzete látott napvilágot Zolnai Bélának, a fiatal 
nyelvesztétikusnak tollából. A látható nyelv a címe s a leírt nyelv külsőségeinek, 
az írásnak, nyomtatásnak stb. érzelmi vonatkozásaival foglalkozik nagy körül-
tekintéssel és finom megfigyelőképességgel. Ha a nyelv hangelemeihez fűződő 
esztétikumot — úgymond — a fizikából kölcsönzött műszóval a nyelv akuszti-
kájának nevezhetjük, ugyanígy állíthatjuk szembe a tisztán érzelmi alapon 
álló írásismeretet és helyesírást a nyelv optikájával. Tudjuk, hogy a szóképzet-
nek három alapeleme van : egy hangeleme, egy fogalmi eleme és egy látható 
eleme, amely a művelt népeknél írásban, az ősállapotú népeknél jelbeszédben, 
taglejtésben nyilvánul. Valamint a nyelvész szigorú különbséget tesz a kimon-
dott és leírt hang között, azaz hang és betű között — oly különbség, mely a 
régebbi nyelvészeknél elmosódott —, úgy újabban a nyelvtudomány, de főként 
a stílustudomány különbséget tesz a beszélt és írott nyelv között. Ezen túl 
magának az írás, nyomtatás optikai képének is megvan a külön nagy fontos-
sága. A primitív népek varázserőt tulajdonítanak a betűnek, a mágia eszközé-
nek tartják. (L. Magyar Nyelv. 1927. Névmágia, Névvarázs cikkeket.) A leírt 
varázsige hitük szerint époly kényszerítő erővel befolyásolja a démonokat, 
mint az élőszó. A rómaiak varázsjegyekkel, archaikus, barbár szavakkal beírt 
amulettet hordtak, az ellenségnek szánt átkot ólomtáblákra szögelték, varázs-
erejű imaszövegek elmondásánál szent könyvekkel ellenőrizték a hagyományos 
igék megtartását. De a modern felfogás szerint sem közömbös az írás az író 
személyét illetőleg. Az írás akaratlanul is kifejezi valamennyire az író jellemét, 
műveltségét és lelki állapotát s a grafologia népszerű tudománya vissza is él 
az írásnak ilyen irányban való magyarázatával. De tükrözheti egy-egy kornak 
általános ízlését is : a betűtípusoknak művészileg tudatos vagy akár tudatlan 
megváltozása a változott korszellembe vihető vissza. Spengler egyenesen azt 
javalja, hogy a művészettörténet a primitív korok rajzát az írástörténettel 
vezesse be. Az írásformákhoz olyan népeknél, melyeknek külön írásformájuk 
van, a nacionalizmus érzése is fűződhetik. A kínaiak nem fogadják el az európai 
betűket; a németek ragaszkodnak az ő «gót» betűtípusukhoz, pedig tudva-
levőleg ez írásformának semmi köze a gótokhoz, egyszerűen a karoling román-
stílus kerek formáit a XII . században a fractura váltotta fel. De tudjuk, hogy 
például Bismarck is mennyire ragaszkodott hozzá ! Épígy vallásos képzetek is 
fűződhetnek az íráshoz. A katholikus horvátok latin betűkkel írják ugyanazt 
a nyelvet, melyet a szerbek a bizánci egyház írásformáival kapcsolnak egybe. 
Ez az ú. n. cyrill-írás egy vallási-kulturális területté kovácsolja össze a román 
Oláhországot a szláv Oroszországgal. 

A modern korban leginkább a költészet érzi a betűtípusok művészi hatá-
sának jelentőségét. Stefan George verseinek l'art pour l'art bizarrságát akarja 
dokumentálni azáltal, hogy új, szinte olvashatatlan betűtípusokat használ. 
Nálunk a Nyugat szakított a közhasználatú betűkkel s az antikvánál nyugtala-
nabbul ható betűtípusokat talált ki. Az expresszionisták a typographia terén 
is a forma anarchiáját hozták be. Nagy plakátszerű betűik szinte ordítják a 
«kozmos» kifejezésére szánt mondanivalóikat. A plakátművészet hatáskereső 
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eljárása a modern élet ritmusának folyton gyorsuló idegességét, amerikánizmu-
sát érezteti. 

De magához a helyesíráshoz is fűződhetnek érzelmi mozzanatok. A helyes-
írás reformja legtöbbször valami általános szellemi mozgalomnak függvénye. 
A francia forradalom első intézkedéseit a helyesírás reformjának szenteli. 
A françois írását hozzáidomították a megváltozott kiejtéshez s français-t írnak, 
de a fölösleges néma e eltörlésétől még az ő radikális szellemük is visszariadt 
és hosszú vita után kimondta a constituante, hogy a néma e «nemzeti örökség». 
Az ortografiai viták a tizenkilencedik század elején hazánkban is politikai és 
felekezeti surlódásokat váltottak ki. Az y és j háborúja valósággal a homo-
ousion és homoiousion vitáira emlékeztetett. Hazafiság dolgát látták abban : 
helyes vagy helytelen írásmódjával kínálják-e a magyarságot. A pálosrendi 
Virág Benedek úgy akarta megnyerni az ifjú Vörösmartyt Verseghy részére, 
hogy : «írjon öcsém uram pápista módon». Igen, mert Révai kilépett szerzetes 
volt s ortografiáját a protestáns Kazinczy pártfogolta. A keresztény és keresztyén 
szóban ma is áldatlanul jut kifejezésre a felekezeti különbség. Pedig az anti-
reformáció vezére, a nagy Pázmány, mindig keresztyént ír, aminthogy a 
«keresztény» nem is régebbi a tizennyolcadik századnál, amikor e szót a kereszt-
ből mintegy újra etimologizálták — helytelenül ugyan, hiszen a christianusból 
ered, nem a keresztből —, de így világosabb s a kiejtése is könnyebb. Az idegen 
szavak magyaros vagy idegenes írásába is beleszól a nemzeti érzés s vannak, 
akik ennek sérelmét látják, ha ragaszkodunk az eredeti helyesíráshoz. 

Még az írásjeleknek, az interpunctiónak is van stílustörténeti értéke. 
Arany sűrűn él az írásjelekkel: logikus ész és világosság jellemzi minden írását. 
Az interpunctio egyéni kezelése szembeötlő Mikszáthnál, akinél a szavakat 
lépten-nyomon megszakítja egy-egy gondolatjel vagy zárójel, hogy helyet 
szorítson valamely fölbukkanó, mellékes ötletnek. Babits mozaikokba rakja — 
az írásjel-ragasztékok segítségével — mondatainak komplikált és nehezen 
kibogozható gondolatmenetét. A ; az újabb irodalomban, Zolnai megfigyelése 
szerint, kihaló félben van. Petőfi még gyakran alkalmazza, Adynál nem fordul 
elő. A modern szépirodalom a hiányjelet is fölösleges, zavaró, minuciózus fon-
toskodásnak érzi s nem használja. Ugyanez áll a gondolatjelre, melyet még 
Arany annyira szeretett. Az idéző jel is szinte prózailag hat. Ma már nem jelzik 
versben ezzel, hogy ki beszél, mint azt még Petőfi is tette. A fölkiáltó jel sűrű 
használata a dagályos, barokk lírára jellemző. Nagy szerepe van Szomory 
Dezsőnél, míg Ady nem ismeri, pedig prófétikus verseinek lendületéhez és 
pathoszához hozzáillenék. 

A modern intellektualizmus és üzleti élet mind több teret enged a rövi-
dítéseknek, amik gyakran a kiejtésben is azok maradnak. A sportnyelvben 
különösen sok ilyen betűszó él. (MTK; FTC.) A kereskedelmi életben is nagy a 
rövidítések száma (r. t., GMBH), valamint az egyesületi életben. Tolnai egyene-
sen ez alapon nevezte el az efféle szavakat EMKE szóknak. A rövidítésnek 
lehet eufémisztikus tendenciája is : W. C. Gárdonyinál: ö. m. a f. 

Dolgozatának ebben a végső részében különösen sok eredeti észrevételt 
tesz Zolnai, amelyekből olykor talán elsietett következtetést von le, de amelyek 
mindenesetre szerzőjük élénk megfigyelő tehetségéről és a kis dolgokat is nagy 
szempontokból tekintő gondolatirányáról tesznek tanságot . 

Zlinszky Aladár. 
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