
Trubetzkoy nyelvelméletének és fonológiájának lélektani és 
logikai alapja* 

Negyedszázada jelent meg IST. S. TRUBETZKOY nyelvészeti és fonológiai 
munkásságának összegezése, posztumusz életműve, a Grundzüge der Phono
logie (Prague, 1939) a Travaux du Cercle Linguistique de Prague 7. köteteként. 

Trubetzkoy műve befejezetlen, nem végleges szövegezésében és nem 
teljes anyagában. Kb. kétszáz, legkülönbözőbb alkatú nyelv rendszertani fel
dolgozásának eredményét már nem értékelhette ki elméletileg. Fennmaradt 
tervezete mutatja: műve végleges szövegezésben elméletileg tökéletesebb, 
logikájában szabatosabb, példatárában pedig megfelelőbb lett volna. 

Trubetzkoy is filozófiai előfölte véssél közeledett tudomány tárgyához. 
Tudatosan igyekezett mentesülni korának pszichologizmusától és a pozitiviz
mus szubjektivitásától. Tulajdonképpeni tudomány tárgyában, a fonológiában 
céltudatos logikai szemléletre és meghatározásra törekedett. Az oksági deter
minációt gyakran a viszonyszerkezettel adott meghatározottságában értel
mezte;1 fonológiai vizsgálódásának maradandó értéke éppen a szerkezeti 
determinációnak tudatos érvényesítésében és gyakorlati alkalmazásában van. 

Fonológiájának logikai alapra helyezésével irányt és korszakot nyitott 
a nyelvészet tekintélyes területén: a logikailag megokolt nyelvészeti munka 
szükségességét vallotta, újból meghirdette a nyelvi jelenség logikailag sza
batos tárgyalásának és meghatározásának követelményét. 

Fonológiájában szakítani tudot t nagyjából SAUSSURE logikaellenes 
pszichologisztikus álláspontjával is. 

Korának logikai forrongásából a viszonylogikát és a terjedelmi logikát 
fogadta el; a tartalmi, a tárgylogikát mellőzte. Logikája., elv- és fogalom
rendszere nem volt adekvát és sokszor gátolta nyelvészeti kibontakozását. 
Logikai igyekezete azonban mindenkor értékes. 

A legáltalánosabb kategória-rendszert Saussure-től vette — pszicho
logisztikus mozzanatával együtt. Saussure-re támaszkodik az „éles elhatáro
lás" pozitivisztikus elméletében is. 

A legfelsőbb kategóriák értelmezése természetesen lehat az elemi fonoló
giai tények magyarázatára is és sok logikai meghatározását determinálja. 
Az általánosságot, a nyelvet, nyelvalkatot alanyi elvonásnak, absztrakciónak 
tar tot ta , tartalomtól mentes viszony szerkezetnek, szabályok, normák egy-

* A szerző dolgozatában a szerkesztőség bizonyos módosítások végrehajtását tar
totta szükségesnek. Minthogy azonban erre gyakorlati okokból nem volt mód, a dolgoza
tot változtatás nélkül közöljük abban a meggyőződésben, hogy az jelen formájában is 
kellő mértékben hozzájárul a benne tárgyalt kérdések tisztázásához. — A szerkesztő 
bizottság. 

1Vö. VIGGO BRÖNDÄL, Linguistique structurale. Acta Linguistica I (1939), 6. 
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ségének. Gyakorlati nyelvészeti munkájában természetesen nem nélkülöz
hette a tartalmi mozzanatot; elmélete így néha ellentmondó, gyakorlata 
viszont helyes.2 A hagyományos nyelvészeti szemlélet hatását főképpen a 
fonológia jelentőségének hangsúlyozásánál találjuk. 

Filozófiai szemlélete szükségképpen determinálja logikáját és tudomá
nyos állásfoglalását, egész életművét, minden egyes meghatározását. Állás
foglalásának és alkalmazott logikai elvének, tételeinek kimért felsorolása, 
fogalmainak tömör meghatározása elégtelen lenne a következmények szaba
tos, világos és gyors áttekintésére. Ezért megkíséreljük filozófiájának jellem
zését, megállapítjuk logikai elvét, idézzük tételeit és fogalmait, kifejtjük 
következményeit. Célunk nem a kritika, inkább a megmutatás és a helyesbítés 
felvetése, vagy legalább szükségességének jelzése. Trubetzkoy fogalmainak 
azonosítása, minősítése és meghatározása megmutatja lélektani kiindulását 
az általános nyelvi kategóriákban, tudatos logikai igyekvését fonológiájában, 
elvitathatatlan hozamát és egyben hiányát is. Az indításokban gazdag, 
töredékében is nagyhatású mű taglalásának meg kell állapítania a műnek 
minden maradandó értékmozzanatát, de természetesen hiányát és a belőle 
háruló feladatot is. Az érték és a hiány megmutatása, érvényesítése, illetőleg 
helyesbítése a nyelvészetnek kötelező feladata. 

Taglalásunk tárgya kizárólag a „Grundzüge der Phpnologie" című 
műnek viszonylag zárt rendszere. Trubetzkoy állásfoglalásának összegezését 
mindig a mű megfelelő lapszámának minden mellékjeltől mentes feltüntetése 
zárja le. 

I. 

Trubetzkoy nyelvelméletének lélektani és logikai alapja 

A nyelvészeti kategóriákat, legáltalánosabb fogalmakat Trubetzkoy 
könyvének bevezetésében tárgyalja alig húszegynéhány lapon; jelentősége 
mégis elhatározó: determinálja egész művét. 

A konkrét beszédmegnyilvánulás (Sprechakt) mindig meghatározott idő
ben és helyen hangzik el egy meghatározott beszélő ajkáról. A beszélő meg
határozott tárgyi körülményt közöl hallgatójával. A beszéd előföltétele a két 
beszélgető tudatában meglevő nyelvalkat (Sprachgebilde). Ez a nyelvalkat 
általános, állandó, ott van a nyelvközösség minden tagjának tudatában, 
alapja minden egyedi, múló beszéd-megnyilvánulásnak. Csak annyiban van 
létjogosultsága, amennyiben a konkrét beszédmegnyilvánulások rá vonatkoz
nak, amennyiben lehetővé teszi megvalósulásukat, vagyis amennyiben önmaga 
aktualizálódik a beszédtényben. Konkrét beszédmegnyilvánulás nélkül nem 
lenne nyelvalkat (Sprachgebilde); a kettő kölcsönösen föltételezi egymást, 
ugyanazon jelenségnek, a „nyelvnek" (Sprache) elválaszthatatlanul kapcsolt 
két arculata. Lényege szerint a kettő mégis teljesen különbözik, ezért mind
egyiket külön kell tanulmányozni (5). 

A beszéd (Sprechakt, parole) és nyelvalkat (Sprachgebilde, langue) 
különbségét Saussure szerint értelmezi: mindennek, ami a nyelv (Sprache) 

2Vö. A. MARTINET, Trubetzkoy et le Binarisme. Wiener Slavistisches Jahrbuch 
1964, 37. 
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körébe tartozik, tehát mind a beszédnek (Sprechakt), mind a nyelvalkatnak 
(Sprachgebilde) két mozzanata van: a jelölő (bezeichnende, le signifiant) és 
a jelölt (bezeichnete, le signifié); minden nyelvi tény e kettőnek kapcsolata, 
egymásravonatkoztatottsága. A beszéd (Sprechakt) jelöltje mindig valamilyen 
konkrét, egységes értelmű, egész-jellegű közlés. A nyelvalkat jelöltje ezzel 
szemben csupa absztrakt szabály: szintaktikus, frazeológiai, morfologikus és 
lexikális; ezek szerint a szabályok szerint szabdaljuk részekre és rendezzük 
a konkrét jelentések világát (die Welt der Bedeutungen). A nyelvalkat szó
jelentése sem egyéb absztrakt szabálynál, vagy fogalmi sémánál; ehhez 
viszonyul aztán a beszédben^ (Sprechakt) fölmerülő konkrét jelentés. A beszéd 
jelölője hallható fizikai jelenség, konkrét hangáramlás. A nyelvalkat jelölője 
teljesen anyagtalan lényegű s megint csak szabályokból áll: ezek szerint 
rendeződik a beszéd hanganyaga. 

A nyelvalkat egységeinek (szójelentéseinek, szemantikai és grammatikai 
eszközeinek) száma korlátolt. A konkrét gondolatok és képzetek száma és 
kapcsolata viszont végtelen. A beszélőnek ezt a végtelen sokszerűséget a 
nyelvalkat (Sprachgebilde) korlátolt számú eszközével kell kifejeznie. 

A beszéd jelölője végtelen számú hangképző mozgásból és megfelelő 
hangból tevődik össze. A nyelvalkat jelölőjének egységei csak meghatározott 
számú hangnormából (Lautnormen) alakíthatók. 

A nyelvalkat szabályok, illetőleg normák egysége, ezért rendszert, 
illetőleg több részrendszert alkot. A grammatikai kategóriák grammatikai, 
a szemantikai kategóriák különböző szemantikai rendszert alkotnak, köl
csönös vonatkozásban vannak, egymást kiegészítik és kiegyensúlyozzák. 
Ezért lehet a beszédben fölmerülő gondolatok és képzetek sokféleségét kap
csolni a nyelvalkat (Sprachgebilde) rendszerének tagjaival. Ugyanez áll a 
jelölőre is. 

A konkrét beszédmegnyilvánulás látszólag rendezetlen áramlása a hul
lámzó hangoknak, a nyelvalkat jelölő elemei viszont rendszerben állanak. 
A beszéd hangáramlásának elemei és mozzanatai a nyelvrendszerre való 
vonatkoztatással rendeződnek. iE két különböző aszpektus erősen diszparát, 
ezért más tannak kell tárgyalnia a beszéd jelöltjét és megint másnak a jelölő
jét. A beszéd jelölőinek tana a hangtan, jelöltjének, jelentésének pedig a 
jelentéstan; módszere természettudományi. A nyelvalkat hangtanát viszont 
csak nyelvtudományi, illetőleg szellem- vagy társadalomtudományi mód
szerrel lehet megközelíteni. A beszéd hangtana a fonetika, a nyelvalkat hang
tana a fonológia. A két tant élesen külön kell választani (die scharfe Tren
nung) ( 5 - 7 ) . 

A fonetikának foglalkoznia kell a beszéd teljes terjedelmével, az egyéni 
beszédmegnyilvánulás (Sprechakt) és kiejtés egyéni jelenségével, különféle
ségével is, és ezek sajátos törvényszerűségeit (Gesetzmässigkeiten besonderer 
Art) kell keresnie. A beszédmegnyilvánulás jelölője egyszeri, természeti 
jelenség, hangáram, ezért természettudományi módszerrel kell kutatni. 
A fonetika egyetlen feladata annak megállapítása, hogyan ejtik ezt vagy azt 
(wie dies und das gesprochen wird), milyen fizikai részhangokat (Teiltöne), 
hanghullámokat mutat egy bizonyos hangkomplexum és milyen hangképző 
munkával éri ezt el a beszédszerv. A hang lélektani tárgy is, a hangképzés 
félig automatizált, mégis akarattól vezérelt tevékenység. A fonetika így 
tulajdonképpen az elem-lélektanba tartozik; módszere sajátos szemszögével 
mégis tisztán természettudományi. A fonetikát jellemzi a kutatot t hang-
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komplexum nyelvi jelentésének teljes mellőzése, mert a fonetika az emberi 
beszéd hangjainak anyagi körülményeivel foglalkozó tudomány. 

A nyelvalkat jelölője korlátolt számú különböző e l e m b ő l áll. 
A nyelvalkatnak minden szava különbözik valamiben a többitől. E meg
különböztető eszközöknek (Unterscheidungsmittel) száma kisebb a szavak 
számánál, ezért kombinációjukkal alakulnak a szavak. A kombinálás szabálya 
nyelvenként különbözik. 

A fonológia a nyelvalkatnak jelentésmegkülönböztető hangkülönbségeit 
kutatja, azok kölcsönös magatartását s azt, milyen szabályok szerint kom
binálhatók szavakká. Módszere egyezik a nyelvtan rendszerét kutató nyelvé
szet módszerével, tehát nem természettudományi (14). 

A fonetika a beszédhangnak számos hangzási (akusztikai) és képzési 
sajátságát, anyagi körülményét kutatja. E sajátságok legnagyobb része 
értéktelen a fonológia számára, mert a fonológia a hangoknak csak azt a 
sajátságát kutatja, amelynek funkciója van a nyelvalkatban. A fonológia 
funkciós szemlélete szöges ellentétben áll a fonetikának minden jelentést 
(azaz a jelölő funkcióját) mellőző szempontjával. 

A beszéd és nyelvalkat ellentétét (Gegensatz) tagadó tudósok tagadják 
a fonetika és fonológia megkülönböztetését is (9). Az éles megkülönböztetés 
mellőzése módszerük legnagyobb hiánya (10). 

A fonológia és fonetika éles elkülönítése szükségszerű és megvalósít
ható. A két tan egymás eredményét — megfelelő mértékkel — kölcsönösen 
felhasználhatja. A fonológia fonetikai fogalmakat használ, pl.: zöngés — 
zöngétlen, zárhang stb. A jelentésmegkülönböztető hangellentétek fonológiai 
kutatása fonetikai fölvétellel kezdődik, abból indul. Viszont a fonológiai 
leírás rendszere és kombinációs tana független a fonetikától. Az elvi különb
ség mellett is szükségszerű bizonyos érintkezésük, de csak a kiindulásnál, 
az elemtanban (17). 

* 

Trubetzkoy a nyelvészeti alapfogalmat, a nyelv, nyelvalkat és beszéd 
fogalmának értelmezését Saussure-től veszi. Megfelel lélektani törekvésének. 
A világ számos nyelve hangszerkezetének gyakorlati vizsgálatában tudatosí
to t ta a nyelvalkati hangtan jelentőségét, szerkezetének szerepét, funkcióját 
és értékét. Megismerését elméleti érdeklődésének és gyakorlati nyelvészetének 
központjává tet te. Fölfedezésszerű meglátását uralkodó jelentőségűnek tar
tot ta , s jelentőségét a jelenségnek és tudományágának éles elszigetelésével 
hangsúlyozta (scharfe Trennung). A fölfedezés újságérzete, lélektani hang-
súlyozottsága, sőt türelmetlensége késztette e szélsőséges elhatárolásra. Ez a 
lélektani indítéka a nyelvalkat és beszéd (Sprachgebüde —Sprechakt), a nyelv
alkati hangtan (fonológia) és beszéd-hangtan (fonetika) éles elhatárolásának 
és elkülönítésének. Ennek az izoláló igyekvesének megfelelt Saussure több 
világos, de logikailag tagolatlan, kevéssé szabatos, komplex fogalma. Saussure 
tudatosan és programszerűen logikaellenes nyelvész.3 Trubetzkoy tudatosan 
logicizál, fonológiájának elméletét logikára építi, a fonológia és fonetika, 
illetőleg a nyelvalkat és beszéd viszonyát élesen elhatároló elméletét ezért 
csak lélektanilag alapozott elméletre építhette. Ezt a pszichologisztikus kiindu-

3Vö. R. M. W. DIXON, Linguistic Science and Logic, The Hague, 1963, 63. 

/ 
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lási pontot nyújtotta neki Saussure a langue és parole,, a jelölő és jelölt stb. 
tagolatlan páros fogalmában. Alkalmasak az éles szembeállításra, illetőleg 
elhatárolásra.. 

Ezért nem vizsgálta felül Trubetzkoy a legáltalánosabb nyelvészeti 
kategóriákat — kárára nyelvelméletének, s valószínűleg a nyelvészetnek 
általában. Megelégedett Saussure néhány világos, de nem szabatos fogalmá
val; segítségével élesen elhatárolhatta a fonológiát és fonetikát. Ezért nem 
analizálta e fogalmak logikai és nyelvészeti értékét; önálló meghatározását 
egyiknek sem kísérelte meg. Lélektani törekvését — a fonológia jelentőségé
nek hangsúlyozását — így elégíthette ki legjobban. 

Trubetzkoy kategóriáinak és éles elhatárolásának (scharfe Trennung) 
pszichologisztikus4 és pozitivista elmélete kérdéses, ezért röviden taglaljuk 
elvi állásfoglalását és alapfogalmait: 1. a lét és ellentét, a viszony és érvény 
az érték és funkció fogalmát; 2. a nyelv (Sprache), nyelvalkat (Sprachgebilde) 
beszéd (Sprechakt) lényegét, tar talmát és viszonyát; 3. a jelölő és jelölt 
4. a fonológia és fonetika lényegét és viszonyát; 5. az éles elhatárolás elméletét 

1. Trubetzkoy értelmezésében az absztrakció nélkülöz minden tartalmi, 
minden szubzisztenciális, fennállási mozzanatot. A nyelvalkat absztrakt sza, 
bály a közösség tudatában, tehát minden fennállást, tárgyiasságot és tár tai ; 
mat nélkülöz. Fennállási, tárgyi, tartalmi mozzanata csak a beszédnek van, 
mert: „Das Sprachgebilde aus Regeln oder Normen besteht . . . " (vö. 6)-
,,die lautliche Sprachwerte, die die Phonologie zu untersuchen hat, abstraktive 
Werte sind. Diese Werte sind vor allem Beziehungen, Oppositionen und dgl. 
— also ganz unmaterielle Dinge, . . ." (vö. 16). 

A nyelvalkat meghatározása itt szélsőségesen formális,5 relacionista és 
pszichologisztikus.6 További tárgyalásában maga Trubetzkoy kényszerül 
szélsőséges szövegezésének megszorítására. Idézzük néhány idevonatkozó 
meghatározását; megfigyelhetjük relacionizmusát, majd lassú feloldását, s azt 
is, hogyan jut Trubetzkoy tartalmi, reális meghatározáshoz: „ . . . das Sprach
gebilde als sociale Institution eine Welt von Beziehungen, Funktionen und 
Werten ist" (vö. 15). „Denn selbst die Wortbedeutungen, so wie sie im Sprach
gebilde bestehen, sind nichts anderes als abstrakte Regeln oder Begriffssche
men, zu denen die im Sprechakt auftauchenden konkreten Bedeutungen in 
Bezug gesetzt werden" (vö. 6). 

A „séma" lélektani fogalom, a figyelmi mezőbe vont dolgoknak a konk
rét összefüggésből kiragadott egyoldalú mozzanata a maga egyediségében. 
E szerint az absztrakt nyelvalkat általánossága és állandósága Trubetzkoynal 
egyedi absztrakciót, sémák általánosítását, generalizációját jelenti. Ez a mód
szer általános képzethez vezet, nem általános fogalomhoz. 

Trubetzkoy további tárgyalásában az „elem, hangnorma, hangellentét, 
nyelvhang" fogalmában menti vissza tárgyalásába a tartalmi, a léttényezőt: 
„Das Bezeichnende des Sprachgebildes besteht aus einer Anzahl von Elemen
ten, deren Wesen darin liegt, dass sie sich voneinander unterscheiden". „Das 
Sprachgebilde kennt aber nur eine beschränkte Anzahl von solchen Unter-

4 Vö. KARL BÜHLER, Phonetik und Phgionoloe. TCLP IV, 26. 
5 Nincs forma állag nélkül és megfordítva. Vö. P. ANGER, L'incarnation de la 

forme. Revue Philosphique de la France et de l'Étranger, CL (1960), 18. 
6Vö. LAZICZITJS GYULA, Jeltan, elemtan. NyK. 49 (1935), 174. 

9 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/L 
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scheidungsmitteln . . ." (vö. 14). Trubetzkoy igyekezett minden tartalmi-, 
létfogalmat elvont általánosságban értelmezni, viszonyfogalommá tenni, 
azonban végül is teljes tartalmával, létmozzanatával együtt érvényesíti: 
„Der Phonologe hat am Laut nur dasjenige ins Auge zu fassen, was eine 
bestimmte Funktion im Sprachgebilde erfüllt" (vö. 14). Továbbá: „Die 
Phonologie hat zu untersuchen, welche Lautunterschiede in der betreffenden 
Sprache mit Bedeutungsunterschieden verbunden sind, wie sich die Unter
scheidungselemente (oder Male) zueinander verhalten und nach welchen 
Regeln sie miteinander zu Wörtern (bezw. Sätzen) kombiniert werden dürfen" 
(vö. 14). A fonológia tudománytárgyának meghatározásában már tárgyias, 
érvényesíti a lét jegyet: „Der Anfang jeder phonologischen Beschreibung 
besteht in der Aufdeckung der in der betreffenden Sprache bestehenden 
bedeutungsdifferenzierenden Schallgegensätze. Dabei muss die phonetische 
Aufnahme der betreffenden Sprache als Ausgangspunkt und als Material 
genommen werden" (vö. 17). A disztinktív hangellentétek fonológiai rend
szerezésénél már ilyen meghatározást ad: „Das Spezifische einer phonologi
schen Opposition besteht darin, dass diese Opposition ein distinktiver Schall
gegensatz ist" (vö. 81). 

A kiinduló meghatározásnak ellene mond a befejező meghatározás. 
Az ellentmondás forrása pszichologizmusa: néhány kezdeti meghatározása 
szerint a nyelvalkat fennállása csak lélektani, a közösség tudatában van, 
tisztán elvont szabály, norma, viszony, érték és funkció. Későbbi meghatá
rozásában azonban már a „valami, az elem, a jelentésmegkülönböztető hang
különbség, a hangellentét" fogalmát ismeri el és vezeti be. Ezek a fogalmak 
tartalmi mozzanatúak, lét jegyük van. Trubetzkoy befejező meghatározásai 
helytállóbbak. 

* 

Saussure-től átvett minden fogalma lélektani absztrakció, így az érték 
fogalma is; Trubetzkoy részben ezt is szemléletmentes logikai fogalommá, 
szabállyá, normává fejlesztette. Pszichologizmusa azonban részben itt is meg
maradt: elsősorban a minden fennállástól, tartalmi mozzanattól mentes 
relációs értékelméletében. A nyelvérték szerinte absztrakt, elsősorban vonat
kozás és ellentét (vö. 16). Az érték azonban: szükségképi viszonyai szerint 
rendi helyén álló dolog, illetőleg fennálló, szubzisztencia. Az érték lényege 
tehát nem a viszony, hanem a rend.7 A fennállónak, vagyis a dolognak viszonya 
annak érvénye8 (általános vagy részleges, jó vagy rossz stb.). A viszony-érték 
szélsőséges absztrakciója éppen csak a viszonyt, illetőleg a rendi helyet látó 
szemlélet, vagyis részlegesség. 

A dolog viszonyrendi érvényét és értékét komplexen a funkció fogalmá
ban fejezik ki. A funkció szabatos szövegezésben: lét-viszonyrendi érvényes 
érték. Funkciója tehát valaminek van, a hang valamelyik jegyének: „ . . . am 
Laut das, was eine bestimmte Funktion im Sprachgebilde erfüllt" (vö. 14). 
A funkció, a szerep, s végső fokon a nyelvérték tehát nem lélektani absztrak
ció, mert másodlagosan, illetőleg harmadlagosan tartalmi, tárgyi, tehát fenn-

7 A. N. WHITBHEAD, Philosphie und Matematik. Vorträge und Essays. Wien 1949,11 8Vö. W.BTJRKAMP, Logik, Berlin 1932,46, 80. E. SCHRÖDER, Vorlesungen über die 
Algebra der Logik, Leipzig 1890, I. Bd. 396 kk. 

\ 
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állási alapja, jegye is van, lényege tehát nemcsak a viszonyként értelmezett 
ellentét, oppozíció, vagyis maga a viszony.9 

* 

Trubetzkoy értékmeghatározásából kitűnik: az ellentétet is tisztán 
viszonyként fogta fel, lényegét a viszonyban látta, tehát szintén lélektani 
absztrakciónak tar tot ta . Következetes viszonymeghatározásban azonban nem 
az „ellentét—Opposition", hanem a „differencia—különféleség" fogalmát 
kellett volna használnia. Az „ellentét" fogalma ugyanis létfogalom, mert 
csak valami lehet ellentettje valaminek. Az ellentét elve lételv.10 Az ellentét 
két tagja (terminusa) természetesen viszonyban és viszonya szerint rendi 
helyén áll, elsődleges jegye mégis létkülönfélesége ; viszonya és rendje (rend
szertani helye, beosztottsága) szükségkópi konzekutív másodlagos, illetőleg 
harmadlagos jegye. Tehát az ellentét sem tisztán viszony és lélektani abszt
rakció. Terminusait, tagjait semmilyen elgondolással sem lehet kirekeszteni, 
elhagyni. À két tagnak azonban nem kell hatás—idő—térbeli valóságnak 
(realitásnak) lennie, hanem annak szükségképpeni előföltétele, az ok—mód— 
cél alapelve szerinti felsőfokú létező;11 nem „ez a mély-világos hang", hanem 
az alanytól függetlenül fennálló világ, a létegyetem, a természet fizikai hang
rendszerében, törvényszerűségében' és az emberi hangképzés lehetőségében 
adott „teljes, általános és egyetemes mély—világos szonikus12 hangjelenség"", 
melyet a szükséges eszközökkel bárki, bármikor és bárhol regisztrálhat. 
A mély—világos hang szükségképpeni előföltétele tehát egyedtől függetlenül 
fennálló léttény a természettudománytól nyilvántartott szükségképpeni hang
rendszerben. A nyelvi hangjelenség éppen általános érvényű létezésében 
állandó (konstans), s ezért egyik előföltétele minden lehető nyelvnek és tárgya 
minden lehető nyelvelméletnek és nyelvészeti vizsgálódásnak. A létező szoni-
kum-viszonyrendtol mint az ok—mód—cél elve szerint fennálló konstanstól 
függnek az egyed—idő—tér-beli változók (variánsok), s ezek teszik az egyedi 
beszédtények változó — de az alkati egységgel mégis determinált — szín
pompás beszédhang-dzsungeljét. 

Összegezésként megállapíthatjuk: az ellentét sem csupán viszony; lét
jegye, tárgyi jegye van. 

2. Trubetzkoy a legfelsőbb nyelvészeti kategóriát, magát a nyelvet csak 
futólag említi: „Alles was zur Sprache gehört, d. i. sowohl Sprechakt wie 
Sprachgebilde, hat nach F . de Saussure zwei Seiten, die bezeichnende (le signi-

9 A viszonyt és viszonyszerkezetet érvényesítő ú. n. strukturális nyelvészet is 
gyakran részleges mind logikai elvében, mind módszerében — tehát céljában és eremé-
nyében is. Vö. pl. Z. S. HARRIS, Structural Linguistics, Chicago, 1960, 4-th Impr., 2, 6. 

10 Vö. WALTER D E L NEGRO, Erkennen und Sein. Zeitschrift für philosophische 
Forschungen XV. 398. 

11 Vö. H. K U H N , Das Gute und die Ordnung. Zeitschr. f. phil. Forsch. XIV, 491 és 
GASPAR N I N K , Zur Grundlegung der Metaphysik, Freiburg 1957 című művének beszámoló
ját a Zeitschr. f. phil. Forsch. XIV, 144. lapján. E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phäno
menologie /und phänomenologischen Philosophie. Halle 1928, 9. 22, 26. 

12 A szonikum: a fizikai hullámrendnek a 16 és 20 000 rezgésszám közötti hullám -
sávjával és az emberi hangképző szervekkel feltételezett teljes, általános és egyetemes 
emberi hangiság. Bővebb kifejtését lásd a 132—4. lapon. 

9* 
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fiant) und die bezeichnete (le signifié), so dass Sprache immer Verbindung des 
Bezeichneten mit dem Bezeichnenden . . . ist" (vö. 6). Szövegezéséből nem 
tűnik ki világosan, vajon a konkrét beszéd (Sprechakt) és az absztrakt nyelv
alkat (Sprachgebilde) kapcsolatát, a nyelvet (Sprache) absztrakciónak tartja-e. 
Mivel a nyelvalkat és beszéd szerinte különböző lényegű (ihrem Wesen nach 
sind sie ganz verschieden) és élesen elhatárolandó, e kapcsolat önellentmon
dást rejt magában. De ha a nyelv a nyelvalkatnak és beszédnek, a jelölőnek 
és jelöltnek elválaszthatatlan egysége, akkor szükségszerűen tárgyi tartalmá
nak is kell lennie, s nem lehet pl. csupán lélektani absztrakció, tartalom 
nélküli viszonyszerkezet, séma. E komplex lélektani fogalmak tagolatlansága 
ellentmondáshoz vezet. 

Maga a kapcsolat felvetése szükséges, Trubetzkoy azonban nem vette 
észre a korrelativitásból következő szükségképpeni megoldást, illetőleg világ
nézeti determináltsága miatt nem vehette észre. Pedig helyes felállítását 
végiggondolva a szükségképpeni megoldáshoz juthatunk: a beszéd, nyelv
alkat és nyelv lényegében nem, hanem csak tárgyiságának (objektivitásának), 
jelérvényének és értékének fokában különbözik. 

A jel — és így a nyelv — a legegzaktabb tudománynak, a fizikának 
is problémája.13 A modern fizika a dolgok tapasztalással el nem érhető lénye
gének jelszerű, szimbolikus megragadására törekszik. Felhasználja a jeltan, 
az általános nyelvészet minden jó eredményét, és jó eredménnyel szolgál 
a nyelvészetnek. * 

A modern fizika számára a tapasztalással el nem érhető fennállásnak, 
a dolgok lényegének nyilvánulatai: a jelenségek. Ilyen felsőfokú jelenség pl. 
az elektromagnetizmus; ennek alsóbbfokú megjelenése az anyag, erő és per-
tuberáció (hullám). Megkülönböztet tehát felsőfokú teljes, általános és állandó 
jelenséget és alsóbb fokon létező részleges, viszonylagos és változó, vala
mint alsó fokon való egyedi, viszonylagos és változó jelenséget. A felsőfokú 
lét szükségképpeni előföltétele alsóbbfokon létező következményének és a 
valós, konkrét jelenségnek.14 A felsőfokú általános jelenség tehát nem lélek
tani absztrakciója a konkrét jelenségnek, hanem szükségképpeni fennállású 
előföltétele.15 

A létnek viszonyított rendjében, a világegyetemben létező anyag, erő 
és hullám jelenségei viszonyított rendben állnak, s ezen belül különböző 
viszonyrendű egységeket, részrendszereket alkotnak.16 Ilyen pl. a 16 és 20 000-es 
rezgésszám közötti hullámsáv, mely az emberi érzékelésben mint a lehetséges 
hangok általános rendje jelenik meg. E hullámrend hangjelenségeinek egy 
meghatározott részrendszere, osztálya előföltétele az emberi hangképző szer
vekkel képezhető virtuális, teljes, általános és egyetemes emberi hangnak: 
a fonikumnak vagy szonikumnak, illetőleg a belőle implikált és explikált 
hangok rendszerének.17 

1 3 Vö. D E L NEGRO: i. ni. 410. 
14 Vö. J . V. LAZICZIUS, Das sog. dritte Axiom der Sprachwissenschaft. Acta Linguis-

tica I (1939), 165 — 166. 
15 „Dans cet ordre d'idées on posera également la question . . . des facteurs uni

versellement humains qui persistent à travers l'histoire et se font sentir à l'intérieur d'un 
état de langue quelconque". VIGGO BRÖND AL, Linguistique structurale. Acta Linguistica 
I, 8. 

16 Vö. WHITEHEAD: i. m. 8, 11. 
17 Vö. D. CYZEVSKYJ, Phonologie und Psychologie. TCLP IV, 3 — 22; LAZICZITJS 

GYULA, Bevezetés a fonológiába, Budapest 1932, 16. 

\ 



TRUBETZKOY NYELVELMÉLETÉNEK ÉS FONOLÓGIÁJÁNAK ALAPJA 1 3 3 

így a fizikai hangjelenség — mint a nyelv egyik, de egyben legfonto
sabb jel-anyaga18 — általános fennállású tárgyas létező, logikailag meg
határozható, matematikailag mennyiségesíthető, kvantálható és a fizikai 
hullámelméletben kifejezhető. A hangjelenség tárgyas létnek jelensége, meg
nyilvánulása, jele, szimbóluma; viszonos következménye, korrelatívja alsóbb 
fokon az érzéki idealitás rendszeres torzításán keresztül megjelenő szqnikum 
az emberi hangképző szervek állandó, általános és egyetemes hangisága, 
hangkészsége, amely konkréten megjeleníthető. A szonikumnak nevezett 
objektív hangjelenség szükségképpen önazonos hangiságában, viszonyaiban és 
rendjében és a logikai alapelv, illetőleg a lét-viszonyrendi, azaz természeti 
szükségképiség, tehát törvényszerűség viszonyított rendje szerint áll fenn; 
alsóbb fokú viszonos (korrelativ) föltételezettje, következménye a teljes, általá
nos és egyetemes fizikai hangjelenségnek, mint a létező anyag—erő—per
turbáció viszonyrendje jelének; laboratóriumban kísérletileg eszközszerűen 
megállapítható, előállítható és megszólaltatható. 

A szonikum mint determinált, meghatározott egységes korrelativ hang— 
viszonyrend fennáll függetlenül az egyedi emberi megszólaltatástól és fel
használástól is. Implikációval és explikációval benne a függő, összefüggő és 
vonatkozó szonémek19 elem-viszonyrendje áll fenn. 

A dolgok, jelenségek világának szerkezetileg, strukturálisan determinált 
egyetemes viszonyrendjében három alrend viszonylik: 1. minden lét, azaz 
dolog, jelenség egységesen viszonyított teljes rendje: a létegyetem, amel y ben 
minden szükségképpen föltételezett, minden mindennel viszonyul, mmden 
rendben áll s így minden mindent képez és leképez,20 2. a létegyetem deter
minált viszonyrendjében álló, mindennel viszonyló, tehát mindent képező és 
leképező, tükröző racionális emberi lét, és 3. a fizikai hullámviszonyok és 
az emberi hangképző-készség viszonos hangjelenségeinek rendszere: a szoni
kum.21 Az általános emberi létben és különösen a racionalitásban szükség-

18 Vö. A. MARTINET, Éléments de linguistique générale, Paris 2e éd. 1961, 11, 17. 
19 A fizikai hullámrend hangjelenségeivel feltételezett teljes, általános és egyetemes 

emberi hangiságból függően implikált és összefüggően explikált hangok szerkezetrendje 
a szonikus rendszer; e rendszer tagja a szőném. 

20 A leképezés logikai szükségképiségére vö. SCHRÖDER: i. m. III . , 553 és kk., G. W. 
LEIBNIZ, Fragmente der Logik, Berlin 1960, 442; BURKAMP: i. m. 98, 104; H. LOTZE, 
Logika és A philosophia encyklopédiája. Ford. KÁRMÁN A. Budapest 1884, 3; WHITEHEAD 
i. m. 54—56: „Die Eingentümlichkeit des raum-zeitliehen Prozesses liegt darin, das jeder 
Teil desselben das ganze Schema darstellt." Az adekvát megfelelés elméletére vö. G. 
KLAUS, Einführung in die formale Logik, Berlin 1959, 5, vagy A. HÄNDEL—K. KNEIST, 
Kurzer Abriss der Logik, Berlin 1960, 12 és kk. Nyelvészeti értékelésére lásd A. MARTINET: 
i. m. 15. 

21 A logikai invariáns és a fizikai invariáns, a konstans törvény keresése már a szá
zadfordulón visszhangra talált a nyelvészeti invariáns elméletében. Fizikai részletelmé
letek alkalmazásával ma is találkozunk a nyelvészetben (interferencia stb.), de a modern 
fizika alapvető és mozdító problémái nem reflektálódanak kellő mértékben, pedig a 
lélektan is ösztönzőleg hat. (L. F. WINNEFELD, Grundtendenzen in psychologischen Den
ken der Gegenwart. Zeitschrift für Psychologie 77, 1 — 31.) Az abszolút tér, mozgás, a 
kitüntetett vonatkoztatási rendszer fizikai problémájának filozófiai és logikai következmé
nye szükségképi. (L. JÁNOSSY LAJOS, A speciális relativitás elméletének filozófiai problé
mái. Magyar Filozófiai Szemle VI, 185; WHITEHEAD: i. m. 113.) A nyelvi szonikus abszolú
tum és a nyelvi kitüntetett rendszer is szükségképpeni. E két alapelv mellőzése a legtöbb 
nyelvészeti elméletnek alapvető hiánya. , 

Az idő és tér, az időbeli lineáris lefolyás és a kiterjedés absztrakciók. Az időnek 
és térnek egységbe kapcsolása a fizika eredménye és a filozófia előnye, tehát szükségképpen 
a nyelvészeté is. Az idő-tér kontinuum szemléletében eltűnik az időbeli lineáris lefolyás, 
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képpen leképeződő létnek viszonyított rendje (vagy részrendje), illetőleg 
jelenség-viszonyrendje rendszerbe azonosul, egészül és az aktív emberi raciona
litás a két jel-viszonyrendet az egyetemes hangelőföltételből következő szo-
nikus rendszerben (illetőleg annak részrendszerében) korrelativen és korrelálva 
rögzíti, jellel látja el,22 jelszerűsíti. 

A lét, a szonikum és az általános képezés, s ebben az emberi konstans 
képező, leképező és képesítő, jelszerűsítő racionalitás is objektív előföltéte-
lek.23 A lét-viszonyrendet leképező, viszonosító és korreláló, a szonikumot 
jelszerűsítő emberi alany szükségképpeni aktív, dinamikus tényező. A nyelv 
objektív és aktíven szubjektív, valamint a leképezés és jelszerűsítés predikatív 
viszonyító tényezője tehát állandóan adva van, fennáll. 

, Az emberi létben állandóan leképeződő, tehát tükröződő létjelenségek 
viszonyrendjével feltételezően korrelativ és megfelelően korrelálódó jel
viszonyrend a teljes, általános és egyetemes nyelv (Sprache). Ez a létező 
teljes, általános és egyetemes, állandó szonikus jelviszonyrend a legteljesebb 
független potenciális nyelv. E nyelvnek tehát objektív, tárgyas előföltétele 
van a fizikai hullámviszonyok hangjelensége viszonyított rendjének egy rész
rendszerétől feltételezett szonikumában, a lét-viszonyrendben és a képező, 
leképező, valamint jelszerűsítő emberiség-viszonyrendben. 

így a fizikai jelenségek viszonyított rendje (amely már maga is jel 
jellegű), egyik előföltétele a lét-viszonyrenddel viszonos (korrelativ), valamint 
megfelelően korrelált hangjel-viszonyrendnek, a nyelvnek (Sprache);24 ez aztán 
az értelmi világképen keresztül a nyelvalkat (Sprachgebilde) és legalsóbb 
fokon az érzéki világképen keresztül a beszéd (Sprechen) jel-viszonyrendjében 
valósul meg. 

Az azonosság, viszony és rend elve szerint fönnálló nyelv előföltétele 
az alsóbbfokon az ok—mód—cél elve szerint létező nyelvalkatnak, az pedig 
a, hatás—idő—tér szerint megvalósuló beszéd valóságának. Vagyis: a nyelv-
alkat és beszéd szintén a korrelativitás elve szerint fennálló egyezés, részleges 
azonosság (Gleichheit); a kettő a potenciális egyetemes nyelvben implikált, 
ít korrelativitás (előföltétel—föltételezett) függő viszonyában áll, annak fölé, 
illetőleg alárendelt két tagja. 

A nyelv teljes általános, egyetemes és állandó, tehát konstans jel
viszonyrend, a nyelvalkat a nyelvtől függő részleges, általános és egyetemes, 
valamint viszonylag állandó jel-viszonyrend, a beszéd részleges, viszonylagos 
egyedi jel-viszonyrend. 

A tárgy szempontjából: a nyelvalkat (Sprachgebilde) a létviszonyrend

mert a lét-viszonyrend egységében minden időbeli lefolyás egyben kiterjedés — és meg
fordítva. (WHITEHEAD: i. m. 108—109.) Az időbeliség linearitása és a térbeliség kiterje
dése a kontinuum szerkezetrendjének nyilvánulatai, fenoménjei. Ezek a szerkezetek és 
rendek kifejthetők. (L. V. GORGÉ, Philosophie und Physik, Berlin 1960.) 

A beszédmegnyilvánulás időbeli lineáris lefolyás, a nyelv időtérbeli kontinuum, 
még ha tudatosítása nem is az. Persze a történés és lélektan fölsőbbfokú vonakozásában a 
nyelvben az idő-tér viszonyrendjétől fölsőbbfokú viszonyrend is érvényesül. (WHITEHEAD: 
i. m. 54, 60.) A nyelv és beszéd viszonyának, a szinkrónia, diakrónia és a várható fejlődés, 
a prokrónia egyértelmű megoldásának, illetőleg kifejtésének lehetősége mutatkozik itt . 

22 Vö. A. ROBINET, Cartésianisme et Leibnizisme. Revue de Synthèse 1961, 79. 
23 LEIBNIZ, Meditationes de cognitione, veritate et idei, I I I . fej. 
24 ,, . . . la structure du language réponde à la structure du monde." B. RÜSSEL, 

Meaning and Truth—A. L. LEROY beszámolójában: Introduction à la philosophie con
temporain d'expression anglaise. Revue Phil. de la France et de l 'Etr., 1962, 436. 
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del megfelelően, izomorfan korrelativ általános jel-viszonyrend; a beszéd töb
bes, de többnyire egyes tárggyal korrelativ vagy korrelált hang viszonyrend. 

Mindebből következik: a nyelv (Sprache), a nyelvalkat (Sprachgebilde) 
és a beszéd (Sprechakt) nem különböző lényegû, mert a nyelv előföltétele 
a nyelvalkatnak és ez a beszédnek. A három rend között létbeli, tehát logikai 
prioritás van, a nyelv és nyelvalkat nem csupán érzéki élmények elvont jel
rendszere, a beszédnek, illetőleg nyelvalkatnak alanyi absztrakciója, nem 
csupán viszony-érvény, vagy rend-érték, hanem fölsőfokú jelenségnek viszo
nos és a külső lét-viszonyrendnek (vagy részrendjének) korrelativ, állandó, 
illetőleg relativen állandó jel-viszonyrendje. 

A nyelvnek tehát van konstans, állandó, egyedtől független előföltétele: 
a szonikus jelenség-viszonyrend; ez magyarázza meg a világ minden nyelvé
nek részleges azonosságát, hasonlóságát (Gleichheit), elem- és formagazdag
ságának egyezését (konformitását), egyetlen rendbe tartozását (koherenciá
ját), strukturális determináltságát. 

Minden közösségi, nemzeti nyelv (Sprachgebilde) ugyanazon általános 
eloföltételnek: a szonikum-viszonyrend nyújtotta lehetőségnek részleges jel
felhasználása emberi egyediség, közösség által. Egy-egy nemzeti, közösségi 
nyelvalkat a konstans szonikus viszonyrendnek (Sprache) más-más részrend
jét használja fel. A konstansoknak nemcsak 1. hangjelenségei kötöttek, 
hanem 2. lehető viszonyai és 3. e viszonyok szerinti rendje is. 

A nyelvi konstansok függetlenek minden nemzeti, nyelvi közösségtől, 
teljes, általános és egyetemes lét- és emberi előföltételei minden viszonos 
nemzeti, illetőleg közösségi nyelvnek mint következménynek. 

A strukturális determináció határozza meg a nyelvi lehetőségeket, a 
szonikumban implikált nyelvi elemeket, a külső fizikai és a belső pszicho
fizikai adottságok szerint determinált explik álható elem-viszonyrendszert, 
vagyis szoném-viszonyrendszert és a szonémek komplikációjával adódó minden 
viszonyrendet, sorrendet. 

A világ minden nyelve ugyanazon hangjelenségnek: a szonikumnak 
impliciten vagy expliciten szét vezetett viszonyrendjét, illetőleg valamely 
részrendszerét alkalmazta a jelenségek jelölésére; ez a legáltalánosabb állandó, 
konstans hangjelenség rendje, melynek változóit értékekkel helyettesíti be 
egy-egy nemzeti, illetőleg közösségi nyelv — vagyis más-más tartalommal 
telíti, azaz más létjelenséggel korrelálja. 

A nemzeti, közösségi nyelvek tehát a többszörösen lefokozott egyete
mes, potenciális jelviszonyrendnek (Sprache) részrendjei. Az emberiségnek 
bizonyos közössége mint relátor a kölcsönös megfelelés viszonyába állítja, 
korrelálja (párhuzamosítja) a szonikumrend, a nyelv lehetőségeiből kiválasz
tot t elemek részrendjét a dolgok, a jelenségek világának bizonyos képzet
rendjével. Ez a párhuzamosítás célirányos, intencionális: a világ célba vett 
részének megragadására irányul a többé-kevésbé izomorfan korrelált szonikus 
jel-viszonyrendben. A sztatikus objektív előföltételnek (szonikum), a lét
viszonyrend tárgyi egyetemének és a szonálóképes korreláló dinamikus alanyi 
tényezőnek viszonyegysége ez egy determinált objektív-szubjektív jel-viszony
rendben. Ez a jel viszonyrend fennáll. 

Ez a meghatározás leegyszerűsítő: a szonikum-viszonyrendet és a 
jelenségek egyetemes viszonyrendjét az emberi szükségképpeni korrelálás által 
kétoldalúan egyértelmű (kölcsönös „egy az egyhez", one-one) viszonyba 
állítva mutatja be. A föld és térképe közötti sztatikus korrelációval, izomorf 
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párhuzamossággal analóg kép ez. A valóságban e három alrend viszonya 
sokkal összetettebb, mert nemcsak a párhuzamosság (korreláció), kölcsönös 
megfelelés viszonyában, hanem elsősorban az egyoldalúan egyértelműen 
determinált viszonosság (korrelativitás) viszonyában állanak, ahol a fölső rend 
minden elemétől az alsó rendnek több eleme (osztálya) függ determinált 
alárendeltségben („egy a sokhoz", one-many). 

Mindezek alapján meghatározhatjuk a nyelv tárgyát, tartalmát és 
objektivitását. A nyelvnek mint szonikus jel-viszonyrendnek tárgya a lét
viszonyrend (a világmindenség), a tárgyias jelenségeknek egyetemes viszony
rendje; a lét-viszonyrend meghatározása a nyelvnek tartalma. Ha a jelölt 
a tárgy létének, viszonyának és rendi helyének meghatározása (Trubetzkoy 
absztrakt szabályai, normái és sémái), akkor a nyelv tartalma (jelöltje) 
tárgyias (objektív), és a megfelelően korrelált jelölő (jel-viszonyrend), vagyis 
a nyelv is az. 

A nyelv Saussure és Trubetzkoy absztrakt szabályain kívül még objek
tív, tárgyas, dologi jegyű is. Amennyiben a tárgy meghatározása megfelelő 
(adekvát), a nyelv tartalma is tárgyias, mert meghatározása objektív. A nem 
megfelelő meghatározás szubjektív azonosítást, viszonyt és rendet eredmé
nyez, „absztrakt törvényt és szabályt" (Regeln und Normen), vagyis szub
jektív tárgyiasságot, szubjektív nyelvet — mégha kollektív alanyról van is 
szó. A nyelv tartalma (jelöltje), vagyis tárgyi megfelelője, illetőleg megfele
lése lehet nagymértékben objektív vagy szubjektív, tárgyas, vagy tetszőleges, 
maga a nyelv tartalmának meghatározott hányada azonban az alanytól 
független, objektív. A jelnek, jelrendszernek érvénye és értéke a tárggyal 
való teljes (totális) vagy részleges (parciális) izomorfizmusában van. 

A nyelv—nyelvalkat—beszéd identitások sora (az előföltételnek és föl
tételezettnek aszimmetrikus, egyoldalúan, egyértelműen meghatározott korre
lativ sora) a racionalitásnak legmagasabb foka, a logikai bizonyítás maximummá. 
Egy-egy fogalmának megállapított önazonossága, objektív tárgyas tartalma 
a szükségképpeni logikai előföltétele ; tranzitív diverz determináltságának 
szükségképpeni viszonyában van érvénye, és meghatározottsága szerint 
elfoglalt rendi helyében van értéke. A sor minden tagja diverz viszonyban 
van tárgyával, attól különbözik, de vele korrelativ. Mindegyik fogalomnak 
invariáns jegye, azaz tartalma van, amely megmásíthatatlan. Invariáns jegye 
mellett több, a különbözőség viszonyát mutató részlegesen azonos változó és 
konzekutív jegye érvényének terjedelmét határozza meg, vagyis az alárendelt 
jelenségek osztályát; az osztály tagjai a fogalom értékei. 

Mindegyik logikai egység alkat, jegyei szükségképpeni viszonyban álla
nak, tehát érvényük törvényszerű. 

A nyelv—nyelvalkat—beszédsor megfelel a logikai követelménynek, — 
bebizonyítóttnak tekinthető. 

A korrelativitás elvéből következően a sornak független legfelső foka: 
a nyelv ugyanúgy tartalmaz létmozzanatot (szonikum), mint az alsóbb fokok 
(nyelvalkat, beszéd) a léttartalomban azonban (mint mindenben) fokonkénti 
különbség van, — de nem éles elhatárolás. 

3. Trubetzkoy a beszéd jelölőjét és jelöltjét élesen elkülöníti. Jelöltön 
lényegében a jelentést érti. A nyelvalkati jelölőt és jelöltet nem állítja éles 
ellentétbe. A nyelvalkati jelölt is szabály, norma, fogalmi séma: a jelentés; 
ezzel foglalkozik a szintaxis, frazeológia, morfológia és a lexikológia. A beszéd 
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jelöltjével, azaz jelentésével a jelentéstan foglalkozik. A beszéd jelölője alatt 
a beszédhangot érti. A beszéd jelölőjét a fonetika, a nyelvalkat jelölőjét a 
fonológia kutatja. A fonetikának a hang kutatásában el kell tekintenie min
den jelentéstől. A fonológia viszont a hangot, illetőleg annak absztrakcióját 
jelentés-megkülönböztető szerepében vizsgálja (14, 17). 

Trubetzkoy a beszédhang fonetikai kutatásából kizár minden jelentést, 
a fonetikát fizikai segédtudománnyá süllyeszti, mert így kívánja biztosítani 
a nyelvalkati hangtannak, a fonológiának hangsúlyozott jelentőségét. A han
got és jelentését persze csak a jelölő és jelölt komplex, tagolatlan fogalmában 
lehet élesen elkülöníteni, s csak a kettő szembeállítása alapján lehet élesen 
elhatárolni a hangtant és jelentéstant. 

A létviszonyrendi tárgynak, jelenségnek lélektani vagy logikai azonosí
tása, minősítése és meghatározása a jelnek (jelölőnek) t a r t a l m a ; a tárgy 
és tartalom viszonya a jelentés (jelölt). A jelentés (vagyis a jelölt) tehát a 
tárgy és a jel (jelölő) tartalmának viszonya. A jel (jelölő) — jelentés (jelölt, 
illetőleg tartalom) — tárgy viszonyszerkezete elválaszthatatlan, a tárgy— 
tartalom—jel triadikus szerkezete egységet alkot. Az egység tagjainak éles 
elszigetelése az egységes, szükségképpeni szerkezetnek megbontása. Mindebből 
szükségképpen következik: nem lehet élesen elkülöníteni a beszédhangot a 
jelentéstől és így a hangtant a jelentéstantól. 

Trubetzkoy szerint a nyelvalkat jelöltje és jelölője egyaránt absztrakt 
szabályok, normák rendszere. Az absztrakció mindig lélektani és konkrét 
kiindulású. Trubetzkoy elméletében tehát elsődleges a konkrét és változó 
beszéd; csak belőle vonhatja el, absztrahálhatja a nyelvközösség az állandó 
és általános érvényű absztrakt nyelvalkat rendszerét s ez csak a közösség 
tudatában van, létezik. A nyelvalkat tehát csak lélektani absztrakció, a fenn
állás minden faját nélkülöző alanyi elvonás; semminemű más fennállási, tar
talmi, tárgyi mozzanata nincs: mind a jelöltje, mind a jelölője szabályok, 
normák rendszere, fennállás nélküli viszonyrendszer. 

A beszédmegnyilvánulás tárgyra irányul: meghatározza tárgyát, és ez 
a beszédmegnyilvánulás tartalma; a konkrét tárgy és a meghatározott tar
talom viszonya a beszédmegnyilvánulás jelentése. A beszéd jelöltje tehát 
egységes értelmű, egész jellegű, konkrét jelentésű tárgyi közlés. A nyelv-
alkati jelölt tárgya a beszéd jelöltje (jelentése) s ennek tárgya a konkrét, 
valós dolog. A nyelvalkati jelölt tehát közvetve tárgyi, tartalmi, fennállási 
mozzanatot, jegyet tartalmaz. 

A nyelvalkati „anyagtalan jelölő szabály" a toeszéd jelölőjének absztrak
ciója, arra vonatkozik, vagyis az a tárgya. A nyelvalkati jelölőnek, vagyis 
jelölő szabálynak, normának tárgya tehát a beszéd konkrét, objektív, tárgyas 
hangjelensége, hanganyaga. E tárgy meghatározása a nyelvalkati jelölő tar
talma; e tartalom és tárgy viszonya: a jelentés. 

A nyelvalkati jelölő tárgya a beszéd konkrét hangjelensége, ennek meg
határozása a tartalma, vagyis a nyelvalkati jelölő-szabály tárgyi, fennállási, 
tehát lét jegyet tartalmaz. 

A beszéd és nyelvalkat jelöltjének és jelölőjének taglalása eredménye
ként megállapíthatjuk: a beszédmegnyilvánulás (jelölés) tárgya a konkrét, 
valós dolog s ennek meghatározása a beszéd tartalma, a kettőnek viszonya 
a beszéd jelentése; a nyelvalkat tárgya a beszéd jelentése és jele (jelölése); 
vagyis a nyelvalkati jelölő és jelölt szabály (norma), egyaránt létmozzanatot 
tartalmaz, és a két létmozzanat különbözik. 
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A nyelv(alkat) hangjelek viszonyított rendje: háromosztályos (jel— 
viszony—rend) viszonyrendszer. A jelnek szükségképpen tárgya, tartalma és 
jelentése van.25 E szerkezetnek megbontása önellentmondáshoz vezet. A tárgy 
létével, illetőleg azonosításával adva van a tartalomnak szükségképpeni lét
mozzanata; minősített viszonyában van érvénye és a viszonyával meghatáro
zott rendi helyében értéke. A jelviszonyrendi érvényes érték: a funkció, sze
rep. Tartalom nélkül nincs érvény, sem érték, tehát funkció sincs. 

A tartalmi, a létmozzanat minden formális rendszerben jelen van: 
kifejezetten vagy rejtve. A logisztika, formális vagy matematikai logika pl. 
eltekint minden tartalomtól, csak attól az egytől nem: igaz-e az ítélet (i), 
vagy hamis (h) — vagyis azonos-e az ítélet vagy ellentmondó; az azonosság 
és ellentmondás elve lételv, és ilyen az ellentét elve is. A formális logika is 
létjegyre épül.26 

A nyelvalkat Trubetzkoy szerint absztrakciója a beszédnek, a nyelv
alkati hang a beszédhangnak; honnan nyeri a nyelvalkati hang jelentés
megkülönböztető jegyét, ha az nincs meg a beszédhangban? Az absztraktum-
ban nem lehet több jegy, mint a konkrétumban, — csak kevesebb és lényege
sebb. A nyelvalkati hangban csak a beszédhangban is meglevő jegyek lehet
nek, és a nyelvalkati hangtanban csak a beszéd-hangtanban is meglevő tár
gyak és jegyek lehetnek, illetőleg szükségképpen ot t is vannak.27 Mindez 
szükségképpen következik a viszonosság (korrelativitás) elvéből. 

A beszédhang mibenléte áll: 1. hangiságának önazonosságában; 2. köl
csönös viszonyba állított tárgyának meghatározásában, azaz tartalmában, 
jelértékében; 3. tartalmának és tárgyának kétoldalúan, tehát kölcsönösen 
meghatározott egyértelmű viszonyában, azaz jelérvényében, vagyis jelentésé
ben, jelszerepében (funkciójában). 

A beszéd-hangjel belsőleg viszonyított egészének felsőfokon absztrak
cióval megállapított teljesebb, általánosabb és egyetemesebb meghatározott
sága: a nyelvalkati hang. Vagyis: a beszédhang absztrakciója az aszcendensen 
felsőbbfokú, általánosabb érvényű nyelvalkati hang. 

A beszédhang is jelentésmegkülönböztető: a beszédben; csak ezért lehet 
jelentésmegkülönböztető a nyelvalkati hang (jelölő) a nyelvalkatban. 

Összegezve: a beszédhangnak is megvan a jelentésmegkülönböztető 
érvénye és értéke, azaz szerepe a beszédben, és a fonetika a beszédnek jelentés
megkülönböztető szerepű hangját tanulmányozza. Nem lehet tehát élesen 
elhatárolni a beszédhangot a nyelvalkati hangtól, illetőleg jelölőtől. 

A jelölő és jelölt tagolatlan komplex fogalmából következő leegyszerűsí
tés veszélye világosan kitűnik például a jelszerűsítés rendszeresebb áttekin
tésénél. 

25 SAUSSURE a nyelvi jel meghatározásába nem veszi fel a jel és tárgy viszonyának 
minősítését, meghatározását. E probléma nála a jelölő és jelölt szükségképpeni vagy 
tetszőleges (nécessaire ou arbitraire) viszonyának fogalmában lappang; SAUSSURE meg
határozása éppen e pontban jut önellentmondásba. Vö. EMIL BENVENISTE, Nature de 
signe linguistique. Acta Linguistica I. 24. és EUGEN LERCH, Vom Wesen des sprachlichen 
Zeichens. Zeichen oder Symbol? AL I, 150, 161. 

26 Vö. VARGA TAMÁS, Matematikai logika kezdőknek I. Budapest, 1960. 11. D. 
HILBERT—W. ACKERMANN, Grundzüge der theoretischen Logik, Berlin, 1928, 1, 3. 
A matematika végső kiindulási pontja is a jelenségek leképzése. L. SCHRÖDER: i. ni. 
I, 102. 

27 Vö. LOTZE: i. m. 5, 9. 
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A létegyetem s az emberi lét egysége (amelyben minden mindent képez, 
minden mindennel viszonyított, minden mindennel rendezett, koherens) a 
képezés és leképezés szükségszerűségével mindent képesít és jelesít, azaz 
jelszerűsít. A képezés, leképezés és jelszerűsítés (képesítés) szükségképpeni, 
így a képezésnek alapjegye és implikált jegyrendszere van, a leképezéssel 
pedig alapképe van és implikált képrendszere; a leképezés (az érzéki idealitás 
szükségképpeni torzítottságával) jelszerűsítődik s a jelszerűsítésnek alapjele 
s implikált jelrendszere van. 

Az emberi nyelvi jelszerűsítésnek alapjegye a szonikusság. E végső 
hangelőföltételből implikált és explikált szükségképpeni viszonyrendben álló 
hangjelenségeknek a tárgy leképezésével való viszonyítása a jelszerűsítés. 

A jelszerűség (nyelvi jel) sokszorosan tagolt, összetett, komplikált lét
egységnek, viszonyszerkezetnek és rendszernek egyszerűsítő jele, szimbóluma. 

A szonikus nyelvi jel a fizikai törvényszerűség szerint működik, de 
legalább részlegesen izomorfnak kell lennie a tárggyal, továbbá a fizikai 
törvényszerűségből következően szükségszerűen a logikai törvényekkel, de 
ezen belül az emberi gondolkodás általános törvényszerűségével is s az emberi 
egyénnek egyedi, konkrét (esetleg téves) gondolattényével is. 

A jelszerűsítésnek és a jelszerűségnek definiálása tagolt viszonyrendet 
mutat . A tagoltságnak és a belőle következő szerkezetnek és rendszernek 
figyelmen kívül hagyása megtévesztő szimplifikaláshoz vezethet. Bizonyítja 
ezt a jelszerűsítésnek gazdag fogalmi rendszere: 

A t á r g y . Az egyetemes képzésben az emberi ráirányulás mezejébe 
került dolog a ráirányuló intencionalitással a leképezés tárgya. A tárgy lét
viszonyrendjének definiálása a leképezés tartalma és megjelölése a jele; maga 
a tárgy így a jelentett, amit a tartalom jelent. 

A t a r t a l o m . A tárgy önazonosságának, lényegének megállapítása, 
azonosítása, elemei, tagjai és részei viszony-szerkezetének minősítése, sor
rendjének meghatározása (azaz értelmezése): a tartalom. Az így definiált 
tartalom izomorfan megfelelő viszonyban áll a tárggyal, tehát jelenti tárgyát 
(a jelentettet); a tárgyat izomorfan jelentő tartalmat jelöli aztán a jel. A tar
talom tehát a tárgynak izomorfan megfelelő definiálása, értelmezése. A tar ta
lom relátor, viszonyító a tárgy és jele, mint reláták között. 

A j e l . A tárggyal izomorfan adekvát tartalomnak megfelelő (korrelált) 
jelölése: a jel. A jel tehát jelöli a tárgynak (jelentett) lét-viszonyrendi meg
határozását, definiálását a tartalomban (jelölt), a tartalomnak és tárgynak 
izomorfan megfelelő egyezését (jelentés) — mindkettő helyett áll. A helyette
sítő jelölés a szerepe, funkciója. Ez a funkció aszimmetrikus, meg nem fordít
ható, viszont lehet tranzitív; ebben van érvénye és értéktöbblete. 

A jel maga is létviszonyrendi jelenség (önazonos létjegye, viszony
szerkezete és rendszere van), ezért alkalmas a tartalom és tárgy adekvát 
jelölésére. 

A nyelvi jelnek mint a legfontosabb jelanyagnak alapjegye 1. a szonikus
ság, hangiság (hang, zörej, prozódia) s a belőle implikált tagok, részek és ele
mek (pl. szonémek vagy fonémek) viszonysorrendje; 2. a szonikus elemek és 
egységek viszonyszerkezete (pl. egy- vagy többtagú mondat, szó; egy vagy 
több hangsajátságú szonikus elem-szoném) ; 3. a szonikus egységek rendje, 
illetőleg sorrendje (pl. exisztenciális, relacioriális vagy rendszerező mondat; 
létszó, viszonyszó vagy rendszó; magánhangzós, mássalhangzós vagy prozodi-
kus szonikus elemrendszer). 
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A j e l e n t é s . A tárgy meghatározása, definiálása, vagyis a tárgy és 
tartalom izomorf megfelelése, a jelentett és jelölt korrelált viszonya: a jelentés.28 

A j e l ö l é s . A tartalomnak és jelnek megfelelő viszonyba állítása, 
vagyis a tartalom (jelölt) jelszerűsítése, jellel ellátása: a jelölés. 

A t á r g y k ö r . A tárgytól függő, neki alárendelt tárgyak összessége, 
sokasága, tehát a tárgynak alárendelt tárgyak osztálya: a tárgykör. 

A t a r t a l o m - s z e r k e z e t : a tárgy köre, azaz a tárgytól föl
tételezett, tőle függő, neki alárendelt tárgyak megállapított osztálya viszony
szerkezetének minősítése, továbbá a tárgy szerkezete és osztálya szerkezeté
nek viszony minősítése. 

A j e l f e l t é t e l e z e t t s é g . A jeltől mint előföltételtől feltételezett 
diverz és differens jelek osztályának megállapítása, továbbá a jel saját fel-
tételezettségének megállapítása a jel-viszonyrendben. 

A t á r g y v o n a t k o z á s . Az alárendelt tárgyak osztálya meghatá
rozásának a tartalommal való vonatkozása. 

A j e l v o n a t k o z á s . A tárgyak alárendelt osztálya minősítésének, 
vagyis a tartalom előföltételezett viszony szerkezetének vonatkozása a jelhez. 

R e n d s z e r t a n i h e l y (jelentőség). A tárgy helyének meghatáro-
egyetemes tárgyrendben. A tárgy meghatározása, vagyis a tárgy és 

tartalom megfelelő viszonya ugyanis a jelentés; a tárgy rendbeli helyének 
meghatározása pedig a jelentés jelentősége (értéke). 

A s z e r k e z e t i v i s z o n y . A tárgy meghatározásának, vagyis a 
tartalom saját viszonyának és rendi helyének viszony minősítése az általános 
viszonyszerkezetben. A tartalom minősítése, a tartalom és jel megfelelése 
a jelölés; a tartalom viszonyminősítése a jelölés jelszerűsége. 

A j e l é r t é k . A jelentésben, tárgy vonatkozásban és jelentőségben van 
a jel érvénye; a tárgy-meghatározásban, a tárgynak alárendelt osztály 
meghatározásának a tartalommal való vonatkozásában és a tárgy rend
helyének meghatározásában (jelentőségében) van a jel értéke (tárgymeghatá
rozás -f- osztálymeghatározás -f rendhelyi meghatározás). 

A j e l é r v é n y . A jelölésben, szerkezeti viszonyban és jelszerűségben 
van a jel érvénye. Vagyis: a minősített tartalomnak és a tartalomtól függő 
minősített szerkezeteknek izomorf vonatkozása a jelhez a jelnek érvénye (a tar
talom szerkezetének minősítése -j- a függő szerkezetek minősítése + izomorf 
jelölése). 

A j e l f u n k c i ó : a jelnek érvényes értéke. 
A j e l v i s z o n y r e n d . Egy meghatározott tárgy: körének sorrendje, 

tartalmának viszony szerkezete és jelének feltételezettsége egyetlen egységben 
a tárgyas, objektív jelviszonyrend. 

A z i g a z j e l : a megfelelő viszonyú és rendű jel. 
A h a m i s j e l : a nem megfelelő viszonyú és rendű, vagyis érvény

telen és értéktelen, szerep nélküli jel. 
A f e n n á l l ó d o l o g v i s z o n y s z e r k e z e t e é s t á r g y i 

r e n d j e . A dolognak mint tárgynak létmegállapításában, viszonymincsítésé-
ben és rendmeghatározásában, vagyis tartalmának létviszonyrendi viszonos-

28 A szükségképpeni triadikus szerkezet miatt e meghatározás lényegesen külön
bözik minden tetszőleges, bináris elméletből következő meghatározástól. L. pl. E. HADÉN 
—M. S. HAN—Y. W. HAN, A Resonance-Theory for Linguistics. 's-Gravenhage, 1962, 
51 bináris meghatározását. 
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ságában (korrelativitás) és megfelelésében (korreláció) van érvénye és értéke. 
Érvényes értéke szerinti a tárgynak létviszonyrendi szerepe, funkciója. A 
létviszonyrendi szerepű érvényes értékű tartalmat jelöli a jel. 

A szerepnek, funkciónak tagolt több jelentőségét eléggé érzékeltetik a 
szimbolizálás, jelölés, jelentés, szimplifikálás, kommunikáció, rögzítés, szem-
léletesítés, ekonomizálás, dinamizálás stb. fogalmai. 

A tárgyas és emberi létegységből, a pánkorrelacionizmusból és egyete
mes rendből következően a jelszerúsítésnek minden alapjegye állandó, általá
nos és egyetemes; különbözése és különfélesége is, tehát determináltak a vál
tozói is. Ezért lehet desifrírozni kihalt nyelvek írott emlékeinek jelentését, 
néha hangzását is. 

A jelszerűségek a logikai elvrend> tehát elsősorban lét, viszony és rend 
szerintiek, tehát azonosak, különbözőek vagy különfélék, viszonyítottak, 
viszonosak vagy korreláltak, stb. A jelszerűsítés tehát különböző lehet, és 
következésképpen különböznek a jelszerűségek, a jelek is. A jelszerűsítés az 
alapelv-rend szerint történik, ezért a különböző jelszerűségek sorszerúségeket 
alkotnak, tehát szükségképpeni tranzitív, aszimmetrikus, egyoldalúan vagy 
kétoldalúan egyértelműen determinálták és meghatározottak, vagyis szükség-
képpeniek, tehát törvényszerúek és így sorrendben (rendszerben) állanak. 
A viszonyszerkezeten, sorrenden belül a jelek aztán tetszőlegesen is vonatkoz
hatnak, illetőleg vonatkoztathatóak, komplikálhatóak ; e vonatkozások aztán 
lehetnek intranzitívek és többértelműek is. 

A jelszerűségek tárgyuk, illetőleg a tárgy létfoka, létezése, illetőleg 
valósága szerint az ok, mód, cél, továbbá a hatás, idő és tér sorszerűsége 
szerint rendben állanak. A létfok és fokozat rendje szerinti a mondat is: 
egzisztenciális, implicit, explicit, állító, tagadó, limitáló, egyenértékű, egyező 
stb.; a szó is lehet: létszó, viszonyszó, rendszó, okszó, módszó, célszó, időszó, 
térszó stb.; a hang, illetőleg a szőném lehet: teljes, részleges, diverz, differens, 
korrelativ, egyenértékű, inkompatibilis, stb. 

A jel és tárgy viszonya is lehet különféle: azonosító, különböztető, 
egyenértékesítő, egységesítő stb. A jelszerűsítés tehát különböző lehet, és így 
a jelek is különbözőek és esetleg különböző sorrendben állanak. 

Mindebből következik: minden nyelvalkatnak több különböző viszony
szerkezetű (más-más viszony szerint jelszerűsített) jele lehet. így e g y e t l e n 
n y e l v a l k a t n a k s e m l e h e t m i n d e n j e l é t a z o n o s s z e r 
k e z e t ű n e k t a r t a n u n k . Az ilyen általánosítás hiba. Ilyen hibával 
találkozunk pl. ott, ahol az azonosság és különbözés viszonya szerint álló 
zöngétlen mássalhangzók alapsorrendjével együtt tárgyalják pl. a korreláció 
többszörösen szubszumált hányadlagos viszonya szerint jelszerűsített zöngés 
vagy hehezetes mássalhangzók rendszerét is; hasonló pl. az egyenértékűség 
viszonyával jelszerűsített hangok, szavak stb. kérdése is (pl. a szinonímia, 
homonímia). 

A jelszerűsítés kérdésének taglalása it t nem teljes, de elegendő a kérdés 
tagoltságának, összetett sokszerűségének bizonyítására. Mindebből kitűnik: 
a jelölő és jelölt komplex fogalma leegyszerűsíti a jel—tartalom—tárgy 
triadikus szerkezetének törvényszerű viszonyítottságát. Ez a szimplifikálás 
torzít: a jelölő és jelölt éles elhatárolhatóságának tévtanához vezetett. A jel, 
tartalom és tárgy szükségszerűen diverz jelenségeknek ismétlődő viszony 
szerint rendezett tranzitív sora. Alapviszonya tehát nem az ellentettség, 
az éles elhatároltság, hanem éppen a diverzitás, tranzitivitás és koherencia. 
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A j e l ö l ő fogalma ezenkívül inkább konkrét, egyedi fogalom. Általá
nos a j e l fogalma. 

4. Trubetzkoy szerint a fonetika a beszédhangnak anyagi, fizikai körül
ményeit: a hangképző munkát, az akusztikai jelleget kutatja fizikai mód
szerrel. A fonetikának teljesen el kell tekintenie a hang jelentésétől.29Ezzel szem
ben a fonológia a nyelvalkatnak jelentésmegkülönböztető hangsajátságait 
kutatja. A két tant szerinte élesen el kell különíteni. Trubetzkoynak és szűkebb 
körének első számú programpontja volt a „ . . . die strenge Scheidung der 
Sprechaktlautlehre von der Sprachgebildelautlehre" (vö. 8). Továbbá: „Das 
Fehlen einer scharfen Trennung zwischen Phonologie und Phonetik war eben 
ein methodologischer Mangel der klassischen Handbücher der Lautlehre" 
(vö. 10). Elvi álláspontjának ellenére záró megjegyzéseiben engednie kellett 
a reális tények nyomásának: „Was die Phonologie betrifft, so muss sie selbst
verständlich von gewissen phonetischen Begriffen Gebrauch machen." Tovább: 
„ . . . die Begriffe »stimmhaft«, »stimmlos« . . . sind an und für sich phone
tisch. Der Anfang jeder phonologischen Beschreibung besteht in der Auf
deckung der in den betreffenden Sprache bestehenden bedeutungsdifferenzie-
renden Schallgegensätze. Dabei muss die phonetische Aufnahme der betreffen
den Sprache als Ausgangspunkt und als Material genommen werden. Aller
dings sind die weiteren, höheren Stufen der phonologischen Beschreibung, 
die Systematik und die Kombinationslehre, von der Phonetik ganz unab
hängig. Somit ist ein gewisser Kontakt zwischen der Phonologie und der Pho
netik trotz ihrer grundsätzlichen Unabhängigkeit unvermeidlich und unbe
dingt notwendig." (vö. 17). 

Az igazság azonban oszthatatlan. Ha a fonológia és fonetika élesen 
elhatárolódik, akkor a kettő között nem lehet érintkezés; vagy van érint
kezés, akkor nincs éles elhatárolás. Ha a fonetikai felvétel kiindulópontja 
a fonológiának, az elhatárolás nem lehet éles, abszolút, hanem csak fokozati. 
Ha a fonetikai felvétel anyaga a fonológiának, akkor a fonológiai rendszer 
nem kizárólag viszonyszerkezet, hanem tartalmi, létmozzanata is van. A viszony 
és lét korrelativ fogalmak: nincs viszony lét nélkül és megfordítva. Áll ez 
akkor is, ha a szonikumot, a hangjelenséget hullámjelenségre vezetjük vissza, 
vagy esetleg tapasztalással el nem érhető lényegére redukáljuk. 

A fonetika a beszédmegnyilvánulás hangtana. A beszéd egyedi meg
jelenítésű és egyedi jelentésű hangsorrend (rendszer). A beszédmegnyilvánulás 
előföltétele Trubetzkoy szerint is: a beszélő, a hallgató és a tárgyi tartalom 
(vö. 5). Ebből következik: minden beszédténynek tárgyi tartalma van; a 
beszédhang pedig a beszéd ténye. Az empirikus beszéd-jelenségek nem jelentés 
nélküliek, hanem csak egyedi jelentésűek. A beszédmegnyilvánulás hangja 
egyedi megjelenítésű és egyedi jelentésű elem. így aztán a fonetika az egyedi 
megjelenítésű és jelentésű hang tana. A fonetika tehát nem kapcsolhatja ki 
teljesen a beszédtény kutatásából az értelmet, jelentést, vagyis jelszerepének, 
funkciójának szempontját.30 Ha a fonetika a beszéd hangtana, akkor tárgya 
a beszédmegnyilvánulás hangja a maga teljes egységében. Mert ha a fonetika 
a beszédnek csak a hangképző (élettani) és hangzási (akusztikai) összetevőjét 
kutató tan lenne7, akkor nem a teljes beszédhangnak a tana, márpedig az 
egyedi beszédmegnyilvánulás tanulmányozásával is eljuthatunk a nyelvalkat 

29 A jelentés k ikapcsolásá t M A R T I N E T sem tanácsol ja . Vö. É l é m e n t s , 40. 
3 2 O Vö . K A R L B Ü H L E R , Phonologie u n d P h o n e t i k . T C L P I V , 39. 

\ 
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megismeréséhez (pl. egyetlen nyelvmester, vagy egyetlen töredékes szöveg
emlék tanulmányozásával). 

A két tannak egymáshoz való viszonyát tudomány tárgyának és tartal
mának taglalásával pontosan megállapíthatjuk. 

A fonetika tárgya a valós, konkrét, egyed-idő-térbeli beszédjelenség; 
tehát nemcsak az izolált egyes beszédhang. A valóság rendszeres együtt
hatásában lélektanilag, élettanilag, matematikailag és fizikailag módszeresen 
azonosítja a beszédjelenségnek minden egységét, elemét, ezek sorrendjét, 
invariáns lényegi jegyét, a hangzósság fokát és különbözését, részlegességé
nek fokozatát, szerkezetét és rendiségét, minden egységnek izomorf korrelá
cióját tárgyával, a tárgy és tartalom viszonyából adódó jelentést, a tartalom 
és hang (hiány), jel viszonyából adódó jelölést s mindennek terjedelmét 
(változóit). Ez az azonosítás, minősítés és meghatározás a fonetika tartalma. 
E tartalom megfelelése adja a fonetika érvényének fokát, értékét s e kettő 
együtt: szerepét. 

A fonetika tartalma a nyelvalkati hangtannak, a fonológiának tárgya. 
A fonológia a létező mód—ok — cél oksági determinációjában a lélektani, tár
sadalmi és élettani együtthatók szerkezeti okságában azonosítja tárgyának 
alkatát, szerkezetét, minden elemét, megállapítja lényegi jegyét és változóit. 
Ez a definiálás a nyelvalkati hangtannak, a fonológiának tartalma. Ennek 
viszonya tárgyával (vagyis a fonetika tartalmával) a fonológiának jelentése, 
illetőleg jelentősége, érvénye és értéke, vagyis funkciója. A létmozzanat, 
a létjegy tehát nemcsak a fonetikának tartalma; hanem a megfelelő fokon 
a fonológiának is, csak nem a valóság egyed—idő—térbeli meghatározottságá
ban, hanem a létező mód—ok—cél szerkezeti determinációjában. 

A nyelvalkati hangtannak, a fonológiának ily módon meghatározott 
tartalma végül tárgya a legfelsőbb rendű általános nyelvelméletnek. Ez azono
sítja tárgyát a définit lét viszonyított rendjében s így a szonikum' viszony
rendben is. Ez az azonosítás a teljes, általános és egyetemes nyelvelmélet tar
talma, a definiten meghatározott nyelv. 

Ez a nyelvészetnek, illetőleg nyelvnek aszcendensen absztrakcióval 
általánosított meghatározása. Előbbrevaló azonban a deszcendens meg
határozás: a nyelvelméletből, illetőleg a nyelvből indul és determinációval31 

(specializálva) jut a fonetikához, illetőleg a beszédmegnyilvánuláshoz. 
Trubetzkoy elismeri a fonetikának lélektani kapcsolatát, módszerének 

mégis csak a természettudományi módszert tartja, és tárgyalásában eltilt 
minden jelentés-szempontot. A nyelvalkat hangtanában, a fonológiában viszont 
alapvető kritériumként alkalmazza a jelentésmegkülönböztető szerepet. 
A fonológiában tehát kritérium a jelentés. Trubetzkoy a beszédmegnyilvanulas 
jelentését (a jelöltet) a jelentéstanba utalja. Álláspontját következményeiben 
végiggondolva: a nyelvalkati jelentés kérdésének tárgyalását a szintaxisba, 
frazeológiába, morfológiába és lexikonba kellett volna utalnia. A fonetika 
azonban mindenkor a nyelvi hangot, azaz egy nyelvalkatnak konkrét beszéd
hangját tanulmányozza s ez sohasem jelentés nélküli. A hangot minden nyelvi, 
tehát emberi, jelentéstani vonatkozástól menten a fizika tanulmányozza tény
leg természettudományi módszerrel. A fonetika azonban nem a fizika segéd
tudománya, mert tárgya a nyelvi hang.32 \ 

31 F. SCHMIDT, Logische und Grammatische Determination. Zeitschr. f. phil. 
Forsch. XV, 375 kk. 

32 E. ZWIRNER, Phonologie und Phonetik. AL I (1939), 35. 
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Trubetzkoy követelménye tudomány tani szempontból sem áll helyt. 
A nyelvészet a társadalomtudomány jeltudományainak második tudománya 
s így szükségképpen emberi jel-funkcióval foglalkozik, ez a tudománytárgya. 
Ez áll segédtudományára a fonetikára is. A fonetika sem lehet emberi, lélek
tani, tehát jelentéstani vonatkozás nélkül. Amint a nyelvalkati hangtannak 
alapkritériuma a jelentés, jelszerep, ugyanúgy kritériuma a beszédhang 
tanának is — alsóbb fokon. Ugyanez áll az általános nyelvészetre is — leg
felsőbb fokon. 

A fonológia és fonetika tehát nem lényegében, hanem csak fokában 
különbözik. A fonológia felső fokon, a nyelvalkatban fejti ki a szonikum 
elem-viszonyrendjét, a fonetika a konkrét valós beszéd elem-viszonyrendjét 
fejti ki.33 A kettő között tehát a korrelativitás szerinti fokkülönbség áll fenn. 
Minden nyelvi valós, konkrét hangot és annak elemzését is a nyelvalkat, 
illetőleg a nyelv determinálja. Ismeretelméletileg megfordítva is áll a tétel: 
gyakorlatilag a nyelvészeti kutatás a valós hangtényből indul, de már ezt 
az indulást is determinálja a nyelv, illetőleg nyelvalkat. A logikai prioritás 
mindig a nyelvé, az időbeli prioritás másodlagos. Azok, akik a fonlógia és 
fonetika szoros kapcsolatosságát vallották, helyesen vélekedtek.34 A „strenge 
Scheidung der Sprechaktlautlehre von der Sprachgebildelautlehre" tana téves 
általánosítás. A kettő között fokbeli különbség van, de éles elhatárolás nincs 
és nem is lehet. 

5. Megállapítottuk az azonosságnak, ellentmondásnak és ellentétnek 
létjegyét, s azt is, hogy az előföltétel és föltételezettség szükségképpeni függő 
lefokozottsága szerint tranzitív aszimmetrikus sorban állnak; a létek kölcsö
nösen viszonylanak s viszonyuk szerint rendben állnak tranzitív szükség
képpeni összefüggő sorozatban. A létnek teljesség szerinti viszonyában van 
érvénye és érvényes viszonya szerinti rendi helyében értéke; érvényes értéke 
szerinti a szerepe, funkciója. Ez a létnek viszony szerkezete és rendje. Az így 
megállapított, minősített és meghatározott lét-viszonyrendnek részrendje a 
nyelv. A nyelv, nyelvalkat és beszéd is a szükségképpeni előföltétel és fel-
tételezettség foka szerint álló tranzitív aszimmetrikus függő viszonyú sor. 
Mindegyik foka viszonyrendi egysége a lét jel—tartalom—tárgy triadikus sor
nak és a jel—viszony—rend sorozatának; a konkrét dolog tárgya a beszéd
nek; a tárgynak lét-viszony rendi meghatározása a tartalma; a beszéd tar
talma tárgya a nyelvalkatnak s ennek lét-viszony rendi meghatározása tárgya 
a nyelvnek; ennek lét-viszonyrendi meghatározása a nyelvnek tartalma. 
A dolog meghatározását, vagyis a tar talmat fejezi ki a beszéd, a beszéd tar
talmának meghatározását jelöli a nyelvalkat, s e jelölt tartalom meghatáro
zásának jele a nyelv. A beszédjel s egész hangrendszere tárgya a nyelvalkati 
jelnek és elemtanának s ez tárgya a nyelvi szonikus elméletnek. A beszédhang-

3 3 ZWIRNER: i. m. 46. 
34 Vö. A. W. DE GROOT és L. TESNIERE, TCLP IV, 309ésLAZiczius: NyK. XLIX, 

174. ,,Die Phonologie . . . ist die funktionelle Klangwissenschaft der »Sprache« in engeren 
Sinne. Die allgemeine Phonologie gehört der allgemeinen Sprachwissenschaft, die spezi
elle Phonologie der speziellen Sprachwissenschaft an. . . . nach der Terminologie de 
Saussures und des Cercle linguistique de Prague P h o n o l o g i e die ganze funktionelle 
Phonetik umfasst, das Wort p h o n o l o g i s c h dagegen n u r die Elemente der 
Phonetik d e l a l a n g u e andeutet. Von dieser Terminologie weich ich ab, weil ich 
sowohl P h o n o l o g i e wie p h o n o l o g i s c h nur für die Phonetik de la langue 
gebrauche (sic !)". A. W. GROOT, Phonologie und Phonetik als Funktionswissenschaften. 
TCLP IV, 116 — 17 és a 2. sz. jegyzet. 
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nak és elemeinek tana a fonetika, ennek tartalma a fonológiai kutatásnak 
tárgya; a fonológia tartalma végül tárgya a nyelvelméletnek, illetőleg a 
szonikus elemeket kutató ágának. 

Mindenütt a lét-előföltétel és föltételezettség, az előzmény és követ
kezmény homogenitását, a tranzitív viszonyszerkezet koherenciáját és a rend 
konzisztenciáját találjuk.35 

Mindezért nem lehet élesen elhatárolni: a viszonyt a létténytől, a han
got a jelentéstől, a jelölőt a jelölttől, a hangtant a jelentéstantól, a beszéd
hangot a nyelvalkati jelölőtől, a beszédhangtant a nyelvalkati hangtantól, 
tehát a f o n e t i k á t a f o n o l ó g i á t ó l és általában a beszédet a nyelv
alkattól és ezt a nyelvtől. 

Folytatjuk. ARANY A. LÁSZLÓ 

3 5 „Wo die Gleichförmigkeit endet, beginnt der Zufall'. WHITEHEAD: i. m. 114. 

10 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 




