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A mai nyelvtudomány új feladatai* 

A nyelvelmélet ma nagyon gyorsan fejlődik, kivált azoknak a követel
ményeknek a nyomására, amelyeket napjaink társadalmi, gazdasági és műszaki 
fejlődése támaszt. Nyilvánvaló, hogy az elméleti vizsgálódásnak nem szabad 
elszakadnia a valóságtól és a gyakorlati alkalmazástól. Nem csoda hát, hogy 
most, amidőn a társadalom és a műszaki haladás társadalmi és gazdasági szem
pontból rendkívül fontos új feladatokat ró a nyelvtudományra, olyan új 
módszertani eljárásokat és fogásokat kell keresnünk, amelyek e feladatok meg
oldásában segítségünkre lehetnek. Persze, ha az új módszereket és elméleteket 
úgy dolgoznánk ki, vagy — kritikátlanul — úgy vennénk át, hogy mit sem 
törődnénk ismeretelméleti alapjaikkal, ez óhatatlanul az objektivizmus veszé
lyébe sodorna bennünket. 

Éppen ezért kötelességünk, hogy helyesen értékeljük a nyelvtudomány
ban feltünedező új módszereket és elméleti tételeket, s elvszerűen megvitassuk 
a nyelvtudomány időszerű kérdéseit. Ezt te t tük azon a konferencián, amelyet 
1960 végén a Csehszlovák Tudományos Akadémia Cseh Nyelvi Intézete ren
dezett, s amelyen a nyelvészeken kívül más tudományágak szakemberei 
(filozófusok, pszichológusok, logikusok, matematikusok stb.) szintén részt 
vettek.1 

* 

A következetesen marxista nyelvtudomány felé vezető utunk nem volt 
sem könnyű, sem bajok és tévedések híján való. A cseh nyelvtudomány az 
elmúlt időszakban elsősorban az összehasonlító történeti nyelvvizsgálatot 
igyekezett végiggondolni az új szempontoknak, a nyelvi és a társadalmi fejlő
dés összefüggéséből adódó problematikának megfelelően. Kevésbé sikerült 
eddig megvilágítanunk a nyelv rendszerjellegét s a nyelv és a gondolkodás 
viszonyát. Ennek okát abban láthatjuk, hogy nem tudtuk jól alkalmazni a 
dialektikus módszert, s hogy munkánkban túltengett a módszertani egy
oldalúság. 

Milyen alapvető kérdésekkel- foglalkozunk és kell foglalkoznunk ma ? 
Az immár nyilvánvaló, hogy a nyelv társadalmi jelenség, a megértésnek inter
individu ális eszköze, magyarán: az az eszköz, amelynek révén az egyik ember 
megérti a másikat. Ebből világosan következik, hogy a nyelvi jelenségek tör
ténetileg determináltak; ám ezt az összefüggést összes belső ellentmondásával 
egyetemben és a társadalom fejlődésével való dialektikus kapcsolatában kell 
látnunk. Ezért azon a tételünkön, hogy a nyelv fejlődését tanulmányozni kell, 
lényegében ma sem változtatunk semmit: a marxista nyelvtudománynak 
nagyon fontos alkotóelemét látjuk benne. 

E stúdiumot azonban két irányban is ki kell bővítenünk. Egyfelől nem
csak egy-egy nyelvnek a fejlődéséről (történetéről) van szó, hanem a rokon, 
sőt a nem rokon nyelvek genetikai kapcsolatainak vizsgálatáról (az össze
hasonlító történeti nyelvészetről) is, amelyet kiegészít rokon és nem rokon 
nyelvek állapotának egybevetése (az egybevető komparativizmus). Másfelől 
azonban továbbra is rendületlenül tanulmányoznunk kell egy másik fontos 

* A ,,Neue Aufgaben der gegenwärtigen Sprachwissenschaft" címmel 1961. 
november 28-án a Magyar Tudományos Akadémián tar tot t előadás fordítása. 

1 , , A marxista nyelvtudomány problémái" címmel 1962 végén jelenik meg az a 
kötetünk, amely majd e konferencia beszámolóit és vitaanyagát közli. 
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fogalmat, a nyelv fejlődésében érvényesülő törvényszerűség fogalmát, mégpedig 
a determinizmus szempontjából. Az a felfogás ugyanis, amelyet a társadalmi 
jelenségek fejlődésében érvényesülő törvényszerűségekről vallottunk, már 
nagyon is közel állt a mechanikus determinizmushoz; e törvényszerűségeket 
azonban nem érthetjük meg, ha azt hisszük, hogy egyértelműen és egyoldalú 
szükségszerűséggel érvényesülnek; működésük eredményeit dialektikusan kell 
szemlélnünk. 

De nem esünk bele ezután abba a hibába sem, amelyet a közelmúltban 
követtünk el, midőn lebecsültük, sőt néha tudománytalannak minősítettük 
a mai nyelvi állapot tanulmányozását. Ez a szemlélet egyoldalú volt, mert 
figyelmen kívül hagyta a fejlődésnek és a fejlődés eredményeinek összefüggését. 
Ma minden nyelvésznek tudományos érdeklődéssel kell fordulnia a nyelvi 
gyakorlat felé: ez vértez föl bennünket az olyannyira nélkülözhetetlen valóság
érzékkel. Nyilvánvaló: az elmélet és a gyakorlat egységének lenini tétele a 
nyelvtudománytól is megköveteli, hogy lássa, mi a nyelv, mi a funkciója, 
milyen a mai nyelvi valóság, milyen igényei és céljai vannak; ha a nyelv
tudomány figyelmen kívül hagyja ezt a valóságot, az a veszély fenyegeti, 
hogy tévútra sodródik és öncélú tudománnyá válik. 

Mindnyájan határozottan azt valljuk, hogy a nyelv a megértés eszköze, 
s hogy a társadalmat szolgálja, egyszersmind azonban annak is tudatában kell 
lennünk, hogy nemcsak a mindennapi érintkezésben szolgálja, hanem — a 
nyelvi megnyilatkozás terminológiájával és egész fölépítésével — eredményei
nek kidolgozásában és megformálásában is részt vesz. Napjainkban ugyancsak 
szolgálnia kell a műszaki fejlődés szükségleteit, például az információ-átvitel
ben, -tárolásban ós -feldolgozásban. 

Ezzel a nyelvi rendszer kérdésköre kerül a középpontba két vonatkozás
ban is: az egyik a nyelv és a gondolkodás viszonyának kérdése, a másik a 
nyelv szerkezeti vázának, valamint a kommunikáció eszközeként, a szó leg
tágabb értelmében vett érintkezési eszközként való működésének kérdése. 

A nyelvi fejlődésnek és a nyelv struktúrájának, főleg pedig a mai nyelvi 
valóságnak a tanulmányozása összefügg egymással abban az értelemben, hogy 
dialektikus kapcsolat van a változó és az állandó között. A nyelv régen is, 
ma is szakadatlanul fejlődött és fejlődik, változott és változik a nyelvi kifejezés 
egyre újabb kívánalmainak megfelelően. Ahhoz azonban, hogy feladatát ellát
hassa, nevezetesen: hogy közérthető legyen, bizonyos fokú állandóságra van 
szüksége. Hogy a nyelv egyrészt meg tud felelni folyton-folyvást gyarapodó 
feladatainak, s hogy — másrészt — ki tudja elégíteni a nyelvi érintkezés 
állandó szükségletét, ez éppen a változás és a szilárdság, a változó és az állandó 
között levő ellentmondás szakadatlan kiegyenlítődésének köszönhető. 

Egy. másik alapvető ellentmondás a nyelvben: az általánosnak és a 
különösnek a viszonya. Ezzel az ellentmondással szorosan összefügg egy fontos 
fogalom: a n y e l v i r e n d s z e r fogalma. Egyetlen pillanatig sem kétséges, 
hogy a nyelvi jelenségek összefüggenek egymással, és lépcsőzetesen felépülő 
struktúrát alkotnak; a résznek az egészhez s az egésznek a részhez való viszonya 
érteti meg velünk azt a felismerést, hogy a nyelv rendszerszerű. Ez sem nálunk, 
sem a külföldi nyelvtudományban nem vitás kérdés. 

De van egy másik — bonyolultabb és vitathatóbb — probléma: a nyelv 
rendszerszerűségének és a beszédfolyamatnak (a konkrét nyelvi történésnek) 
viszonya, amelyben végső fokon a létezőnek és a produkáltnak a dialektikus 
ellentéte nyilvánul meg. Hogy helyesen foghassuk fel a dolgot: a nyelvi eszkö-
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zök rendszerét, azaz struktúráját nem szabad elszakítanunk a konkrét nyelvi 
folyamatoktól, de — persze — ezek a folyamatok sem képzelhetők el a nyelvi 
rendszer nélkül: az, hogy a nyelvi nyilatkozatok révén megértjük egymást, 
éppen kettejük kölcsönös viszonyából, az általánosnak (létezőnek) és a külö
nösnek (produkáltnak) a viszonyából következik. 

Ha elismerjük is, hogy a nyelvben az általános és a különös összefügg 
egymással, ezzel korántsem tagadjuk azt a tételt, hogy a nyelv mindenkor 
általánosít. Általánosítás nélkül a nyelv voltaképp nem is tölthetné be a 
nyelvnek, vagyis az érintkezés eszközének funkcióját, hiszen képtelenek vol
nánk egymást tájékoztatni a sokrétű valóságról. Ha azonban a beszédfolyamat 
a kifejezendő valósághoz képest nem is egyéb, mint a különös általánosítása, 
ez mit sem változtat azon a tényen, hogy a.beszédfolyamat összefügg a nyelv 
rendszerével, illetve a nyelvi eszközök rendszerével. Ezzel a nyelv funkcioná
lásának, a beszédfolyamatnak egy fontos mozzanatához érkeztünk, nevezete
sen ehhez a kérdéshez : milyen viszonyban van a nyelv és a beszédfolyamat 
a valósággal. Világos, hogy i t t egyfelől a valóságnak a tudatban való tükrö
ződéséről, másfelől azonban arról van szó, hogy a nyelvi kifejezés tudatunknak 
a materializálódása, végső fokon egy bizonyos valóságállapotnak a kifejezése 
és közlése. Ezzel függ össze a nyelv jelszerűségének kérdése is. (Ezt újabban 
a szovjet nyelvtudományban is tüzetesen megvitatták.) 

Nem vehetjük i t t sorra a nyelvben levő összes ellentmondást; csak 
a z a l a k é s a j e l e n t é s e g y s é g é n e k e l v é t szeretnők még 

•'"kiemelni. De nehogy azt higgyük, hogy ez az egység a jelentésben (tartalom) 
megnyilvánuló általánosnak a formában megnyilvánuló különöshöz való 
viszonya. Ellenkezőleg: az alak és a jelentés egysége — mint kerek egész — 
alá van rendelve az általános és a különös viszonyának, a nyelv rendszerében 
csakúgy, mint funkciójában. A forma és tartalom egységének elve alapvető 
fontosságú. Azok a nyelvészeti irányzatok tehát , amelyek az alakot a jelen
téstől függetlenül tanulmányozzák, s ezt a kettéválasztást alapelvüknek 
tekintik, ellentétbe kerülnek a nyelvi valósággal. 

Még amikor a nyelv struktúráját és működését elemezzük is — ezt 
mostanában ugyancsak nagyon fontosnak tartják —, tekintettel kell lennünk 
formának és tartalomnak erre az egységére, ha nem akarjuk, hogy elemzésünk 
elvileg helytelen legyen. Ez, persze, nem annyit jelent, hogy munkánk során 
nem szabad figyelmünket a nyelvi struktúrának egyszerre csak az egyik aspek
tusára, az alakra összpontosítanunk. A nyelvi formák vizsgálatát pedig meg
könnyíti a matematikai módszerű kvantitatív elemzés (a statisztika, a való
színűségszámítás stb.); az effajta elemzést a mai műszaki gyakorlat meg is 
követeli a nyelvtudománytól, s e követelmények elől nem térhetünk ki. 
Persze, az elszigetelt alak elemzését nem tekinthetjük a nyelvtudomány cél
jának, s az iloen elemzésnek nem szabad öncélúvá válnia: mindenkor csupán 
egy célravezető, részleges munkamódszert láthatunk benne. 

Ha meg akarjuk oldani a mai nyelvtudomány problémáit, rendszeresen 
figyelemmel kell kísérnünk és .kritikailag értékelnünk kell a nyugati idealista 
és pozitivista nyelvtudomány jelenlegi irányzatait. Kritikai elemzésünknek 
nagyon finoman különbséget kell tennie azok között a pozitív részeredmények 
és ,,technikai" jellegű munkamódszerek között, amelyek hasznára válhatnak 
a nyelvtudománynak, meg a között az általános elmélet és alapvető módszer
tani szemlélet között, amely tőlünk idegen ismeretelméleti föltevéseknek a 
folyománya. 
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A nyelvtudomány, mint társadalomtudomány, mindig ideológiai ter
mészetű, de módszertani vonatkozásban nem minden területén egységes. 
E területeket az ideológia nem egyformán hatja á t ; a nyelvtudomány — tekin
tet tel a nyelv „mechanizmusára" — legalábbis részben „technológiai" jellegű 
tudomány, úgyhogy megkülönböztethetünk és meg is kell különböztetnünk 
benne pusztán ,,technikai" jellegű, az ismeretelmélet alapelveitől eltérő mód
szereket. Eközben azonban nagyon is tudatában kell lennünk annak, hogy i t t 
csupán tudatos és csakis gyakorlati értékű absztrakcióról van szó; a nyelv
tudományt, mint társadalomtudományt, köti az „egész" kategóriájának elve, 
tehát a rész és az egész viszonyának dialektikája is. 

A nyelv „mechanizmusának", vagyis a jelentéstartalmak kifejezését és 
megkülönböztetését lehetővé tevő nyelvi formáknak "és viszonyoknak a vizs
gálatában sikerrel alkalmazhatjuk a matematikai logika és a matematika 
módszereit is. 

A nyelvi anyagnak (kivált a statisztikát és a valószínűségszámítást fel
használó) matematikai elemzésére it t-ott már régebben is akadt példa, most 
azonban épp a gyakorlati élet új igényei szorítják rá a nyelvtudományt, hogy 
rendszeresen végezzen kvantitatív elemzést. 

Midőn általánosságban értékelni akarjuk a matematikai módszerek pozi
t ív vonásait és alkalmazásuk lehetőségeit, két elsőrendűen fontos dolgot kell 
szem előtt tar tanunk. 1. A nyelvtudomány gyakorlati alkalmazásának területe 
napjainkban lényegbe vágóan kibővült. Míg a nyelvészetet nemrég még csupán 
egy-két fontosabb gyakorlati művelődési probléma érdekelte (a tágabb érte
lemben vett nyelvművelés és nyelvi műveltség), ma a technikai problémákkal 
kapcsolatos vonatkozásai kerülnek előtérbe (a kibernetikában, az automatizá
lásban, az információ-továbbításban és -feldolgozásban). Ügy látszik, hogy 
eme időszerű technikai problémák megoldásának a nyelv matematikai vizs
gálata a föltétele. 2. A matematikai módszerek nyelvtudományi alkalmazását 
ab ovo nem minősíthetjük ideológiai kérdésnek; téves àz a felszínes benyomás is, 
hogy ezek a módszerek pusztán Nyugatról jöttek hozzánk. Ne feledkezzünk 
meg arról, hogy sok idevágó problémát már Wiener és Shannon előtt nagyon is 
leleményesen megoldottak az orosz és a szovjet matematikusok, főként Markov, 
Ljapunov és Kotelnyikov; napjainkban A. N. Kolmogorov és mások munkái 
örvendenek világhírnévnek. 

A matematikai módszerek nemcsak a gyakorlati (úgynevezett alkalma
zott) nyelvtudomány szempontjából jelentősek; egyúttal fontos eszközök is, 
amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a nyelv rendszerét és a társadalmi 
érintkezésbeli használatát elmélyült és tüzetes tudományos elméleti elemzésnek 
vessük alá. E vonatkozásban az elméleti nyelvtudomány számára nagyon 
tanulságosak lehetnek a gépi fordítással kapcsolatos munkálatok: a gép számára 
el kell készíteni a nyelvi struktúra teljes és módszeres leírását algoritmusok for
májában; valószínű, hogy az az algoritmusok ugyancsak pontosabb és meg
felelőbb „ábrázolatai" lesznek a nyelv struktúrájának, mint az eddigi nyelv
tanokban és szótárakban olvasható szabályok és meghatározások. Másrészt 
viszont elvi okokból emlékeztetnünk kell rá, hogy a gép számára készülő 
nyelvi feldolgozás más célokat követ és bizonyos fokig más eljárásokat 
alkalmaz, mint az embernek készülő nyelvi feldolgozás, hiszen emez 
az emberek egymás közötti érintkezésének a biológiailag determinált gon
dolkodásra és emlékezetre épülő közvetlen nyelvi megnyilvánulásait tanul-
mánvozza. 
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A kibernetika általában jelentősen tágítja a nyelvtudomány látóhatárát; 
különösen erős szálak fűzik a nyelvtudományt a kibernetika egyik ágához, 
az úgynevezett információelmélethez (kommunikációelmélethez). Az informá
ciók, ezek átvitele, tárolása és feldolgozása az az alapfeltétel, amely nélkül 
az automatikus gépek, az organizmusok és a társadalom tevékenysége el sem 
képzelhető. Az információelmélet kidolgozta az „információhalmaz" kvanti
tat ív felmérésének módszereit, s ezzel megteremtette a föltételeket ahhoz, 
hogy egzakt módon megoldhassuk az információk átvitelének, tárolásának és 
feldolgozásának módszertani és gyakorlati kérdéseit. A nyelvtudomány és az 
információelmélet egymásrautaltsága nyilvánvaló, hiszen a nyelv az az alap
vető kód, amely a társadalomban az információk átvitelére hivatott, s amely 
lehetővé teszi, hogy az emberek megértsék egymást társadalmi tevékenységük 
közben. így az információelmélet is megerősíti a marxista nyelvtudománynak 
azt az ismert tételét, hogy a nyelv az emberi társadalom létének nélkülözhe
tetlen föltétele. 

Az elméleti nyelvtudomány fejlődésének mai szakaszában a viszonylag 
legfontosabb feladat az, hogy feldolgozzuk a n y e l v é s a g o n d o l k o 
d á s v i s z o n y á n a k , valamint a nyelv konkrét nyelvhasználatbeli műkö
désének problematikáját. I t t az alapkérdés a nyelvi struktúrának és alkotó
elemeinek a gondolkodás és a megismerés formáihoz való viszonya, s ezzel 
szorosan összefügg a nyelv jelszerűségének problémája. A nyelv és a gondol
kodás dialektikus összefüggését jogtalanul szűkítették le a logika területére; 
gyakran föltették, hogy közvetlen kapcsolat van a szó és a fogalom; a mondat 
és az ítélet között, vagyis a nyelvi jelenségeket közvetlen kapcsolatba hozták 
a gondolkodás formáival. Ennek az egyszerűsítő szemléletnek merőben ellent
mond a nyelvek sokfélesége és az emberi gondolkodás viszonylagos egysége; 
ha következetesen érvényesítenők ezt a felfogást, arra a téves föltevésre jut
nánk, hogy emberi gondolkodás is sokféle van, mint ahogyan valóban sokfélék 
a nyelvek. A félreértés oka abban rejlik, hogy a nyelv a gondolkodással csak 
szűkebb (normatív, logikai) értelemben függ össze, míg a valóságban tudat
tartalmak interindividuális közvetítésének eszköze, „anyagi híd tudat és 
tudat között", a valóságtükrözés valamennyi tudatformájának kommuniká
ciós eszköze. I t t egyrészt a megismerés objektív formáiról (szűkebb értelemben 
a gondolkodás formáiról), másrészt szubjektív formákról (a tájékozódásbeli 
magatartásról, akarati jelenségekről stb.) van szó. 

Különféle tudattartalmaink közvetítésére az állandósult, társadalmi 
érvényű nyelvi eszközök rendszerét használjuk; e tudatformák csakis általuk 
öltenek testet. Ezek az eszközök egy-egy társadalomban konvencionális jelek
ként élnek, de különböznek más jelektől (a szimbólumok különféle típusaitól); 
a szimbólumoknak önálló létük van, de közmegegyezéssel valami mást jelölnek. 

A jelszerűség a nyelvnek — keletkezésétől fogva — a lényegéhez tartozik, 
s mindennemű működésében érvényesül. Ez a jelszerűség a jelölt jelenségekhez 
való viszonyt tekintve konvencionális, de a nyelv fejlődése szempontjából 
történelmileg determinált, A nyelv jelszerűsége azonban nagyon bonyolult 
kérdés, és eleddig nincs véglegesen megoldva; főként akörül forog a vita, hogy 
vajon csak a nyelvi forma (a hangalak) jelszerű-e — ami ellentmondana a forma 
és a tartalom egységének, s ezért szerintünk elvetendő gondolat —, avagy az 
alak és a jelentés egységének is sajátja-e. 

A nyelv, mint rendszer, voltaképp három síkot köt össze: a hangzásos 
motorikus (hangtani) megvalósulást, a tudatban kialakuló tükrözést és a tár-
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sadalmilag kötelező érvényű értéket. Az a felfogás, hogy a nyelv tudattartalmak 
közlésének eszköze, segít kitörnünk abból a bűvös körből, amelyet a nyelvi 
kategóriáknak és a gondolkodás kategóriáinak gépies, a valóságon erőszakot 
elkövető összekapcsolása jelent. 

Azzal, hogy a nyelvben tudattar talmak közlésének eszközét látjuk, 
egyáltalán nem tagadjuk a nyelv és a gondolkodás kölcsönös viszonyát, hiszen 
a gondolkodás fontos szerepet tölt be a tudatban, és föltétele a megismerésnek; 
az emberi gondolkodás és megismerés nyelv nélkül — képtelenség. Ezért nem 
hagyhatjuk elsikkadni azt az ősi felismerést, hogy a nyelvtudomány és a logika 
között vannak bizonyos összefüggések. 

Nyelvnek és gondolkodásnak a viszonya azonban úgy jelenik meg előt
tünk, mint a legfőbb nyelvi kategóriák (szó és mondat) ós a legfőbb gondol
kodásbeli kategóriák (fogalom és gondolat) kölcsönös viszonya. Persze, itt két 
olyan síknak bonyolult viszonyáról van szó, amelyek nem párhuzamosak, 
s amelyeket sem egészükben, sem részleteikben nem azonosíthatunk egymással; 
a nyelv lényege nem merül ki ebben az összefüggésben. E problematikán 
belül fontos különbség van egyfelől a nyelvi rendszer és ennek a gondolkodás 
és megismerés formáihoz való viszonya között, másfelől a nyelvi érintkezés 
(a nyelv funkciója) és ennek a tudathoz (s persze a konkrét gondolkodási folya
matokhoz) való viszonya között. 

Igaz ugyan, hogy a nyelv szintakszisa (azaz a nyelv mondattani rend
szere és a konkrét nyelvi nyilatkozatok mondatbeli felépítése) összefügg a 
logikus gondolkodás elveivel, elemeznünk azonban csakis magának a nyelvnek, 
szemszögéből szabad; a szintaktikai elemzésnek ma általában két alapegységét 
ismerik el, s ez a mondat és a szintagma; nincs azonban egyetértés abban a 
kérdésben, hogy mi határolja el a mondatot mint grammatikai formát a 
konkrét megnyilatkozástól; az viszont kétségtelen, hogy a mondat rendszer
váza (felépítésének terve) és a konkrétan elhangzó mondat között különb
ség van. 

A nyelv és a gondolkodás viszonyának kérdésében a megnevezés területén 
általában azt a nézetet fogadják el, hogy a szó (szókapcsolat) állandósult 
alakú és állandósult jelentésű jel; ha a jelentést elszakítanók az alaktól, többé 
nem lenne nyelvi egység, és fordítva, az alak jelentés nélkül nem lenne a beszéd 
egysége (akad ugyan olyan hangsor, amelyhez nem társul jelentés, moto
rikus-akusztikai szempontból mégis elemezhető, de az ilyen „érthetetlen" 
marad, nem szó). A tartalomnak és a formának mindennemű elvi (nem csupán 
munkamódszer-jellegű) elszakítása sérti kettejük egységét. Ezzel azonban még 
nem oldottuk meg a nyelvi egységek alaki és tartalmi eleme között levő viszony 
bonyolult kérdését. 

Ily módon hát nyelvtudományunk egy lépéssel ismét előbbre jut a. 
marxista nyelvészet központi problematikájának — a nyelv és a gondolkodás 
viszonyát felölelő kérdéskomplexumnak — megoldásához is. A csehszlovák 
nyelvtudomány — mint említettük — elsősorban két fő kérdésre összpontosítja 
figyelmét: ez a nyelv rendszerszerűsége és jelszerűsége; azonkívül, hogy a 
nyelvtani rendszert — természetesen — elismeri, immár megtette az első 
lépéseket afelé is, hogy feltárja a szókincs rendszerjellegét. Minden kérdésben 
figyelembe kell vennünk a nyelvi rendszer és a nyelvi kommunikáció viszonyát. 
Ez a kapcsolat, persze, azoknak a feladatoknak a szempontjából is fontos, 
amelyeket a mai társadalmi fejlődés ró a nyelvre. 

A nyelvi és a társadalmi fejlődés összefüggésének vizsgálata az általános 
nyelvészet problematikájához tartozik, de általános érvényű elméleti követ-



ISMERTETÉSEK — SZEMLE 205 

keztetéseket csak sok-sok nyelv fejlődésének nagyon gondos egybevetésével 
vonhatunk le. 

A nyelvek történetét ebből a szempontból eddig általában nagyon is 
tökéletlenül derítettük fel, noha elvileg nem vitás, hogy a nyelvi fejlődés a tár
sadalom fejlődésének függvénye: a nyelv mint a megértés eszköze az emberi 
társadalom alkotása, s alapjában ennek szükségleteivel kapcsolatosan fejlődik. 
Persze, az már régóta világos, hogy a nyelvi és a társadalmi fejlődés össze
függése más-más módon nyilvánul meg a nyelveknek ún. belső és külső tör
ténetében, i 

Mi a helyzet a nyelvnek ún. belső történetével, vagyis magának a nyelv 
szerkezetének fejlődésével? Nos, ez az összefüggés a nyelvi struktúra különféle 
alkotóelemeiben más és más módon nyilvánul meg. A szókincs nagyrészt 
szorosan összefügg a társadalom életével, és ennek fejlődése a legapróbb rész
leteiben is visszatükröződik benne. A mondatszerkesztés tökéletesedése alap
jában szintén megfelel a társadalmi haladásnak s vele együtt a gondolkodás 
kifejlődésének, a valóság jelenségei között levő viszonyok tüzetesebb meg
értésében mutatkozó fejlődésnek; i t t azonban igazán nem valami közvetlen 
kapcsolatról van szó. A hangtanban és az alaktanban, persze, az efféle össze
függések nagyon is távoliak és bonyolultak, igaza van hát Engelsnek, midőn 
azt mondja, hogy például a felnémet Lautverschiebung eredetét aligha tudnók 
gazdaságilag megmagyarázni anélkül, hogy nevetségessé ne válnánk (lásd 
M A U X — E N G E L S , Válogatott Művek, I I . kötet, Bp. 1949, 488. 1.). Engels, 
persze, nem úgy gondolja, hogy a társadalom élete és a nyelv strukturális 
jelenségei közt semmiféle kapcsolat sincsen; ezeket az összefüggéseket azonban 
figyelmesen és nagy körültekintéssel kell tanulmányoznunk. 

Más a helyzet a nyelv külső történetével; ez, vagyis a nyelv társadalom-
beli érvényesülésének története és a nyelveknek más nyelvek rovására történő 
fejlődése, a nyelvjárási elkülönülésnek vagy —- fordítva — a nyelvjárások 
eltűnésének és a nyelvi egységesülésnek stb. története nyilvánvalóan közvetlen 
kapcsolatban van a társadalmi renddel és az adott társadalmi viszonyokkal. 
Például a rabszolgatartó római birodalom számos — közelebbi-távolabbi — 
törzsnyelvnek a pusztulására és (a latin alapján) nyelvi integrációra vezetett. 
Azokon a területeken, ahol nem alakult ki rabszolgatartó állam, a nyelvi egy
ségesítés feladatát a korai feudalizmus államai látják el. Például bizonyára 
nem véletlen, hogy a cseh nyelv legrégibb és legfőbb jellemző jegyei a lengyellel 
szembeállítva területileg lényegében egybeesnek a cseh Premysliek és a lengyel 
Piastok korai feudális államának határaival. Ellenben a feudalizmus legfelsőbb 
szakaszának s vele az államok gazdasági és politikai szétdaraboltságának a mi 
viszonyaink között a nyelvnek újabb — számos nyelvjárást eredményező — 
differenciálódása felel meg. A kapitalista termelési viszonyok kialakulásával 
és az újkori nemzetek kialakulásával pedig a nyelvek széttagolódása megint 
megáll, a nyelvjárások hovatovább háttérbe szorulnak, és a nagyobb nyelv
területeken belül, s végül az egész nyelvterületen megindul a nemzeti nyelv 
újabb egységesülése. A szocializmus korszakában ez a folyamat gyorsabbá 
válik, s a kevésbé kiművelt nemzeti nyelvek is rohamos fejlődésnek indulnak; 
emellett egyik-másik kisebb népcsoport körében terjed a kétnyelvűség, mert 
— a körülményeknek megfelelően — valamely fejlettebb nyelvet fogadnak el 
kulturális nyelvül. 

Hogy a nyelvi fejlődés függ a társadalom fejlődésétől, az különösképp 
világosan látszik az irodalmi nyelveken, amelyek köznyelvi jellegűvé válnak; 
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a köznyelv — mint az érintkezésnek seregnyi nyelvjárást áthidaló eszköze — 
az egész nemzetet szolgálja az egész társadalomra kiterjedő művelődési, gaz
dasági stb. érintkezésben. A társadalom előrehaladásával rendszerint együtt jár 
az irodalmi nyelv fejlődése is, szókincsének rohamos gyrapodása, nyelvtani 
arculatának megszilárdulása és végül kifejezési eszközeinek stilisztikai diffe
renciálódása; a társadalom hanyatlása viszont a nyelv hanyatlásában, funk
ciójának korlátozódásában és teljes elszegényedésében, szilárdságának elvesz
tésében és a nyelvjárási elkülönülés megélénkülésében tükröződik. 

Különösen kívánatos, hogy tanulmányozzuk azokat a jelentékeny fejlő
dési korszakokat, amelyek az irodalmi nyelv mai alakjában visszatükröződnek. 
A legfontosabb azonban az, hogy a mai nyelvállapotot és a nyelvi fejlődésnek 
a társadalom forradalmi átalakulásával s a tudomány és a technika haladásával 
támogatott és ösztökélt jelenlegi tendenciáit vessük alá történeti alapú vizs
gálódásnak. 

Az irodalmi nyelvnek a nemzet egyetemessége szempontjából tovább 
növekszik a jelentősége; például a cseh irodalmi nyelv már régebben is nemzeti 
érvényűnek elfogadott változatból lassacskán valóban az egész nemzetet szol
gáló, valóban az egész nemzet ajkán élő képződménnyé válik; szakadatlanul 
bővül azoknak a cseheknek a köre, akik a cseh irodalmi nyelv passzív ismerőjé
ből aktív használójává válnak. 

A nyelvi fejlődés eme új folyamatainak vizsgálatával, törvényszerűsé
geinek kielemzésével és felhasználásával a nyelvtudomány — a társadalom 
érdekeinek megfelelően — sikeresen beleavatkozhat a mai nyelvi fejlődésbe, 
és egyfelől elérheti, hogy az írott irodalmi nyelv gyorsabban alkalmazkodjék 
az élethez, beszélt változata pedig megszilárduljon, másfelől segíthet abban, 
hogy az irodalmi nyelv aktív használóinak köre mindinkább bővüljön. Ez a két 
feladat, amelyet a z i r o d a l m i n y e l v d e m o k r a t i z á l á s á n a k 
nevezhetünk, voltaképpen szerves része a s z o c i a l i s t a m ű v e l ő d é s i 
f o r r a d a l o m folyamatának. 

* 

A nyelvtudományra is áll az az alaptétel, hogy minden olyan elméleti 
bizonyítás, amely figyelmen kívül hagyja a gyakorlati életet, tudománytalan. 
Éppen az elmélet és a valóságos gyakorlat összekapcsolása, tehát a mi terüle
tünkön a nyelvelméletnek a nyelvi valósággal és a társadalmi szükségletekkel 
való összekapcsolása biztosítja számunkra a valóban tudományos megismerést; 
neki köszönhető, hogy a nyelvtudomány nem öncélú, hanem a jelenkor szem
pontjából mély értelmű tudománnyá válik, egyszersmind sokat használhat 
a társadalomnak, és jelentősen előmozdíthatja a társadalmi haladást is. 

B. HAVRÁNEK 


