
NYELVJÁRÁSOK VALLOMÁNYAL 

I. B e v e z e t é s ü l . 
A nyelvtudomány természettudományi jelleme és a nyelvjárások nyelv

tudományi jelenteké Müller Miksa szerint. 

A nyelv tudománya egészen újkori tudomány. Genealógiájá
ban alig kísérhető vissza századunk kezdetén túl s még ma sem 
állítatik egyenlő lábra a tudományosság régibb ágaival. Pedig a 
fölfedezések, melyek a tudományos búvárlat ezen nem régen nyi
tott aknájában tétettek, újság és fontosság tekintetében, az újkor 
legfényesebb fölfedezéseinél nem állanak alább. 

Az iskolás gyereknek ugyan kelletlen lehet a szavak tanulmá
nya, azonképen mint a kőtörés az országúti munkásnak. De ugyan
azon kövek, melyeket ez gondolatlanúl tova dob, fölötte érdeklik 
a geolog értő szemét, mely sok csodadolgot lát heverni az ország
úton és krónikákat olvas minden árokban. A nyelv is rejt sajátsá
gos csodákat, melyeket akitartó búvár vizsgáló szeme előtt leleplez. 
Krónikák fekszenek fölszine alatt, egész történetek rejtőznek min
den szavában. 

Ámbár sok abból, a mit a nyelv országának nevezhetnénk, 
ránk nézve örökre odaveszett, ámbár — fájdalom — a nyelvtörté
netének egész nagy korszakai vizsgálatunk részéről hozzáférhetet
lenek, mindamellett az emberi nyelvidomok tömege, mely mind a 
régi irodalmak megkövült rétegeiben, mind az élő nyelvek és nyelv
járások véghetetlen sokféleségében fekszik előttünk, épen olyan 
nagy, sőt még nagyobb.mezőt tár fel a búvár előtt, mint a termé
szet-vizsgálat bármely más ága. Az ismert nyelvek száma nem 
mondható meg pontosan, de kilencz szanál alig lehet kevesebb. 
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Hogy ezen tág mező a természetbölcsész tudvágyát századunk kez
dete előtt nem ösztönözte, meglepőnek látszhatik, sőt még azon 
közönynél is meglepőbbnek, melylyel korábbi nemzedékek azou 
tanok iránt viseltettek, melyeket magok a kövek hirdettek a föld 
ereiben és fölszinéri még mindig lüktető életről. Ama régi mondat, 
hogy „meghittség megvetést szül" igenis alkalmazhatónak tetszik 
e k é t tudomány tárgyaira. A járdáinkra feltöltött kavics alig lát
szott tudományos tárgyalást megérdemelni, és ama nyelv, melyet 
minden parasztgyerek tud beszélni, csak nagy erőködéssel emeltet
hetett föl tudományos föladat méltóságára. Az ember átbuvárolta 
volt a természet minden zugát, tanulmányozta volt a föld belének 
ásványkincseit, valamennyi évszak virágait, valamennyi világrész 
állatait, a szelek törvényét és az égi testek mozgását, elemzett volt 
valamennyi anyagot, bonczolt volt minden organismust, ismeré 
saját testének valamennyi csontját és izmát, valamennyi idegét és 
kanafát, az utolsó alapanyagokig, melyekből hús és vér van öszve-
téve; elmélkedett volt lelkének lényegefelett, az ész törvényeifelett, 
és megkísérlett volt benyomulni a lét utolsó alapjaiba — és még 
is a nyelv, a melynek segítsége nélkül ezen dicsteljes pályán még 
csak a legelső lépés sem vala tehető, figyelemnélkül maradt vala. 
Mint valamely fátyol, mely felette közel függ vala az emberi szel
lem szeme előtt, alig vétetett észre. Oly időkorban, midőn az ókor 
tanulmánya a leglángeszübb férfiakat vonzotta magához, midőn 
Pompeji hamvait szitálták, hogy megtalálhassák az ó-római élet 
műkincseit és játszereit, midőn olvashatatlan pergamentek, vegy
tani szerekkel megdolgozva, lőnek kenteiének közölni hellén elmél-
kedők szavait, midőn Egyiptom sírjait motozták meg szent tartal
muk utáni vágyból, midőn Babylon és Niniveh palotái Nebuchad-
nezar agyagból égetett naplóit kényszerültek kiadni, midőn való
sággal minden, a mi korábbi emberéletnek csak legkisebb nyomát 
is látszott elárulni, a legbuzgóbban átkutattatott s könyvtárak- és 
muzeumokban a leggondosabban eltétetett — olyan időkorban a 
nyelvet, a mely minket egymagában Assyria és Babylonia ékiratok-
ban fenmáradt irodalmán és Egyiptom hieroglyphicus okmányain 
messze túl vezet, a mely minket, sehol sem megszakított szó-láncz-
által, nemünk törzsapáival köt öszve és életét még mindig az em
beri szellem legelső gondolatnyilatkozataitól származtatja, — a 
nyelvet, az emberiség öszves történetének ezen élő és beszélő tanú-
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ját, a történet-buvár még mindig nem vallatta, és nem tudakolta 
titkait, míg végtére az utolsó ötven esztendőbon egy Humboldt, 
Bopp, Grimm, Bunsen és mások lángesze megkezdé ezen tanuval-
latást és úgyszólván önmagához, vezeté vissza a nyelvet. Hogy a 
nyelv tudománya ép oly jogosan, sőt még jogosabban, mint bár
melyik más tudomány igényelheti figyelmünket, át fogjuk hihetőleg 
látni, ha megfontoljuk, hogy — bármely nézetet is tápláljunk a nyelv 
eredete és elhímlése felől, mégis — a nyelv substantiájához soha 
semmi új hozzá nem adatott, hogy minden változásai csak alakiak 
voltak, hogy — bizonyos érteményben — semmi új gyök, semmi 
ős szó későbbi nemzedékek által soha föl nem találtatott, valami
kép az anyagi világhoz is, melyben élünk, soha egyetlen egy új 
elem sem adatott hozzá, — ha meggondoljuk, hogy bizonyos érte
ményben — még pedig teljes joggal — azt lehet mondani, hogy 
még ma is ugyanazon szavakkal élünk, melyek az isten fiának szá
jából indultak ki, „mikor az ember minden barmoknak, égi mada
raknak, és minden mezei vadaknak neveket adott." 

Az emberi ismeretnek két főosztálya van, melyeknek egyike 
— az alapját képező anyagszerint —• természetinek (physikainak), 
másika történelminek (históriainak) neveztetik. A természettudomány
nak az isten, a történettudománynak az ember müveivel van dolga. 
A nyelvtudományt illetőleg, a mint észre lehetett venni, elismert 
dolognak vevém, hogy az természettudomány. 

Minden félreértések megelőzése végett azonban azonnal meg 
akarom jegyezni, hogy az itt tárgyalt nyelvtudománynak vagy, a 
mint rendesen neveztetik, öszvehasonlító nyelvészetnek a „philoló-
giá"-Ya\, a melyet szintén nyelvészetnek, nyelvtudománynak szokás 
nevezni, legkisebb köze sincs. A philológia — foglalkozzék az bár 
klassikus vagy keleti nyelvekkel, tárgyaljon bár régi vagy újabb, 
mívelt vagy barbár nyelveket — mindig történelmi tudomány. A 
nyelv itt egyszerűen eszközképen tárgyaltatik. A klassikus tudós 
az ő görögjét vagy latinját, a keleti az ő héberjét vagy szanszkrit
ját vagy bármely más nyelvét úgy használja, mint kulcsot, mely 
múlt századokból ránk maradt irodalmi emlékeknek értelmét nyissa 
meg előtte, mint varázs-igét, mely különböző korok és nemzetek 
nagy embereinek gondolatait az élőkor sírjából költse föl, és végre 
mint eszközt, melynek segélyével szemmel kísérhesse az emberi 
nem társadalmi, erkölcsi, szellemi és vallási előmeneteleit. Ugyan-
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azonkepen élő nyelvek tanulmányánál is nem önnön magokért 
igyekszünk megismerkedni azoknak grammatikájával és szókin^ 
csévél, hanem gyakorlati hasznuk okáért tanulmányozzuk azokat, 
úgy használjuk őket, mint ajánlóleveleket, melyek a legjobb társa
ságba és Európa legelső nemzeteinek legjobb irodalmi müveibe 
vezessenek be minket. A nyelvtudománynkl a dolog egészen máské
pen áll. A nyelvtudományban a nyelvek nem úgy tárgyaltatnak 
mint eszköz ; a nyelv maga lesz itt a tudományos buvárlat egyedüli 
objectuma. Nyelvjárások, melyek semmiféle irodalmat nem mutat
hatnak fel, vad néptörzsök badarlata, a hottentottok csettenetei és 
az indo-sinaiak hanglejtelmei épen oly fontosaknak, sőt a nyelv
tudomány némely problémáinak megoldására még fontosabbaknak 
látszanak, mint akár Homér poésise vagy Cicero prósája. A nyelv
tudomány nem nyelvekkel, hanem a nyelvvel akar megismerkedni; 
annak akar végére járni, hogy mi légyen a nyelv és miképen vál
hat az a gondolatközlés eszközévé, orgánumává; a nyelv eredetét, 
természetét, törvényeit akarja megismerni, és csak a végett, hogy 
ezen ismerethez jusson, gyűjti, rendezi és osztályozza mind azon 
nyelvi adatokat, a melyeket csak megkeríthet. 

Elismert dolognak vevém tehát, hogy a nyelv tudománya a 
természettudományok egyike. De a természettudományok történeté
ben hiába tekintek körül a nyelvtudománynak ott engedett helyet 
keresve, és ha a nyelvtudomány számára a természettudományok 
társaságában helyet igényelek, ellenvetésekkel, kifogásokkal talál
kozom, a melyek a nyelvtudomány előtt a physikai tudományok 
körébe való belépést elzárni látszanak. Egyebek között — még pe
dig némi valószínűséggel — azon érv léptettetett föl, hogy a nyelv
nek — szintúgy mint a művészetnek, a jognak, a vallásnak — saját 
története van, és hogy ennélfogva a nyelv tudománya a történeti tudo
mányok körébe tartozik. — Köztudomású dolog, hogy a természet 
nem képes haladni és javulni. A virág, melyet a botanikus ma vizs
gál, kezdettőlfogva ép oly tökéletes volt. Müösztönnel bíró állatok 
ezen ösztönt soha sem bírták a tökély magasabb fokára emelni. A 
méhek hatszögü sejtjei a XIX. században nem építetnek szabályo
sabban, mint bármely korábbi időben, és az éneklés adományát a 
mi csalogányunk soha sem fejlesztette tovább, mint a hellének 
philomélája. „A természetrajz, ha rendszeresen tárgyaltatik, minden 
történelmit kizár; mert permanens és universalis sajátságaik szerint 
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osztályozza a tárgyakat és különös vagy esetleges factumok elbe
szélése teljességgel nem tartozik reá" (Whewell). Ha már most a 
világ különböző részeiben beszélt nyelveknek nagy számát és azok
nak minden nyelvjárási és táji különbözéseit nézzük, ha azon jelen
tékeny változásokat veszszük tekintetbe, melyeken ezen nyelvek 
mindegyike ment a századok folytában keresztül, mikép a latin 
nyelv olasz-, spanyol-, portugál-, provengal-, franczia-, rhátoromán-, 
dacoromán-ná idomúit által, mikép megint a latinnak, a hellén és 
a kelt, a germán és a szláv nyelvekkel, nem különben Persia és 
India régi nyelvjárásaival együtt, egy korábbi nyelvből, az egész 
áriái nyelvcsalád anyjából, kellett kiindulnia; ha látjuk, mikép a 
héber, arab és szyr, különböző melléknyelvjárásokkal, csak azon-
egy alaptypus különböző kinyomataiképen tűnnek fel, mikép mind
ezen nyelveknek azonegy forrásból, a sémi faj eredeti nyelvéből, 
kellett eredniek, és ha ezen két nyelvcsaládhoz — az áriái és sémi
hez — legalább még egy biztosan megállapított nyelvosztályt — a 
turánit — csatoljuk hozzá, mely a mongol-mandsu-török, tinn-ugor 
és szamojéd nyelveket, mint egy közös nyelvcentrumból kiinduló 
sugarakat, foglalja együvé; — ha a nyelvek folyamát ezen három 
hatalmas ágban a századokon keresztül hullámzani, és ezeket, mi
előtt messze távolban szemeink elől eltűnnek, nyilván egy közös 
forrás felé convergálni látjuk, — valósággal úgy tetszhetnék, mintha 
történeti élet lakoznék a nyelvben és mintha, mind az ember aka
ratja, mind az idő hatalma, ha nem is belső lényegéről, de még is 
legalább külső formájáról adhatna hírt. Ha a nyelvnek puszta locális 
különb/éhségei még nem is fognának elegendő oknak tartatni arra, 
hogy a nyelv a természettudomány tárgyainak köréből kirekesztes
sék, fennmaradna még mindig ama nagyobb nehézség : mikép le
hessen a történeti változásokat, melyeken ezen nyelvjárások mind
egyike nyilván átment, öszveegyeztetni a természettudomány elis
mert elveivel ? A természetnek mindegyik része — legyen ez bár 
ásvány vagy növény vagy állat — a maga nemében lételének elejétől 
annak végéig ugyanaz marad, ellenben bizonyosan kevés nyelvek 
fognának csak ezer évnek lefolyta után is ugyanazoknak megis
mertetni. Nagy Károly és Nagy Alfréd nyelve a mostani fölnémettől 
és angoltól oly különböző, hogy azt egészen úgy kell tanulmá
nyozni, mint a hellént és a latint. A nyelv történelmi átidomúl^sai 
gyorsabban vagy lassabban következhetnek be, de bekövetkeznek 
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minden időkben és minden országokban. E történelmi átváltozások 
a vedaköltők dús és erőteljes idiomáját a modern Sepoy vézna és 
tisztátalan jargonjává alázták le, a Zend-Avesta nyelvét Firdusi 
és a mai persa nyelvévé alakították át, Vergilius nyelvét Danteévá, 
Nagy Károlyét Goethe nyelvévé. Ugyanazon átváltozások vad nép
törzsek nyelvjárásaiban is lépnek föl — még pedig még nagyobb 
gyorsasággal és rnég nagyobb kiterjedésben. Gondos megfigye
lés mutatta, hogy Szibiria, Afrika és Sziám vad és nyers néptörzsei 
közt már két vagy három nemzedék elég arra, hogy nyelvjárásaik 
egész külseje elváltozzék. 

Mind ezekből az lön következtetve: hogy a nyelv, miután az 
— ellentétben a természet minden más termékeivel — történeti átala
kulásoknak van alávetve, nem tárgyalható ugyanazon a módon, 
mint más természettudományok anyaga. 

Ezen ellenvetés látszólag igen jó alapokon nyugszik; de ha 
gondosabban vizsgáljuk, csakhamar belátjuk, hogy az teljességgel 
csak a kifejezések öszvozavarásán alapszik. Éles különbséget kell 
ugyanis tennünk történeti változás és természeti növés között. A mű
vészetnek, a tudománynak, a bölesészetnek, a vallásnak egyaránt 
története van; a nyelv, mint minden egyéb természet-termék, csak 
növést mutat. 

Mindenek előtt azt kell megfontolni, hogy, habár a nyelv 
folyvást is van változásoknak alávetve, az embernek még sincs 
hatalmában, akár előidézni, akár elhárítani azokat. Egyaránt vehet-
nők eszünkbe, a vérkeringésünkön uralkodó törvényeket módosí
tani vagy testünk mértékét ha csak egy hüvelyknyivel is megtol
dani, mint a nyelv törvényeit megváltoztatni vagy tetszess-érint új 
szavakat találni fel. A mikép az ember csak annyiban uralkodik a 
természeten, a mennyiben ennek törvényeit ismeri s ezeknek alá
veti magát, úgy költők és bölcsészek nyelvöknek csak akkor lesz 
nek urai, ha annak törvényeit ismerik s ezeknek hódolnak. 

Midőn Tiberius császár egyszer nyelvhibát ejtett s Marcellus-
tól ezért megrovatott, egy másik, történetesen jelenlevő grammati
kus, Capito, azt jegyzé meg, hogy minden, a mit a császár beszél, jó 
latinság, vagy, ha az még nem volna, csakhamar az lesz. Marcellus — 
inkább grammatikus, mint udvaroncz — azt feleié: „Capito hazu
dik ; mert embereknek ugyan, o Caesar, adhatod a római polgár
jogot, de szavaknak nem." Midőn Zsigmond magyar király és német 
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császár, a Constanzi conciliumnál elnökölvén, a gyülekezetet latin 
szónoklatban a Hussiták schismájának kiirtására szólitá fel, ezt 
találá mondani: „Videte,patres, ut eradicetis schismam Hussitarum." 
Egy barát ekkor meglehetős kíméletlenül rendre szólitá őt, fölkiált
ván: „Serenissime Rex, schisma est generis neutrius." A császár, 
lélekjelenlétét nem veszítve, kérdé a tudákos barátot: „Hát te hon
nan tudod ezt?" A vén cseh iskolamester azt válaszolá: „Alexan
der Gallus mondja." — „És kicsoda az az Alexander Gallus?" — 
„Barát volt." — „Jól van", monda a császár, „én pedig római csá
szár vagyok, és az én szavam hihetőleg ép oly jó lesz, mint valami 
baráté." — A nevetők kétségkívül a császár pártján voltak, de 
annak daczára a „schisma" neutrum maradt és még a római csá
szár sem volt képes a szó nemét és végzetét megváltoztatni. 

Korántsem új ez az eszme, hogy a nyelv az emberekáltal vál
toztatható és javítható. Protagoras, miután néhány törvényt állított 
volna fel a szavak nemét illetőleg, Homér szövegét, minthogy ez 
nem egyezett az ő szabályaival, valósággal hibásnak találni s kiiga
zítani kezdte. De itt is, ép úgy mint minden hasonló esetben, ered
ménytelen maradt az erőltetés. Próbáljuk bár a legegyszerűbb 
nyelvszabályt megváltoztatni, s csak hamar meg fogunk győződni, 
hogy az physikailag lehetetlen. Angolban p. o. a különbség „much" 
és „very" közt látszólag igen jelentéktelen s még sem szabad a 
kettőt soha egymással fölcserélni. Lehet mondani „I am very happy ", 
de nem „I am much happy", ámbár ennek: „I am most happy" is
mét van értelme. Ellenkezőleg lehet mondani „I am much misunder-
stood", de nem „I am very misunderstood." így a spanyol, portu
gál és rumán csak a latin „magis"-t használhatja a comparativus 
képezésére (sp. mas dulce; port. mais doce; rum. mai dulce), míg 
a franczia, provengál és olasz ugyan e czélra csak „plus"-sal élhet 
(ol. piű dolce ; prov. plus dous; fr. plus doux). Korántsem lehetetlen 
azonban, hogy ezen megkülönböztetés a most csak adjectivumok-
kal öszvekötött angol „very" és csupán participiumok előtt álló 
angol „much" között idővel épen úgy el fog tűnni, mint a latin 
comparativ-formátió tűnt el a román nyelvekben. Valósággal nem 
egy salonban hallani ily kitételeket: „very pleased", „very deligh-
ted." De ha ily változás beáll, nem egyes embernek hatalomszava-
vagy nagyobb emberszám közös megegyezése folytán, sőt inkább 
a grammatikusok és akadémikusok akadályozó igyekezetei daczára 
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í'og az beállani. Itt tűnik fel tehát az első lényeges különbség törté
net és növés között. Egy császár megváltoztathatja a társadalom 
törvényeit, a vallás formáit, a művészet szabályait; egy nemzedék
nek — sőt egy individuumnak is —• hatalmában áll, valamely mű
vészetet a tökély legmagasabb fokára fölemelni, melyről a követ
kező nemzedék azt ismét alásülyedni engedi, míg egy új genius 
fris ihlettel újra ragadja meg s lendíti föl. Mind ezen esetekben egyé
neknek öntudatos tevékenységével van dolgunk és ennélfogva histó
riai téren és alapon mozgunk. Ha egy Michel Angelo vagy Raphael 
terményeit a régi Róma szobraival és frescóival hasonlítjuk öszve, 
művészet történetéről beszélhetünk. Evezredekál'al egymástól elvá
lasztott két korszakot köthetünk öszve azoknak müvei által, a kik 
a művészet traditióját évszázadról évszázadra továbbadták, de so
hasem fogunk itt találkozni ama szakadatlan és öntudatlan növéssel, 
mely egy Plautus nyelvét egy Dante nyelvével köti öszve. Azon 
processus, a mely által a nyelv niogülepszik s újra feloldódik, a 
szükségesség és szabad akarat két ellentétes elemét egyesíti magá
ban. Ámbár az egyén új szavak és új nyelvtani formák előterem
tésénél első sorban és kiválóképen látszik munkásnak, az egyes
ember az mégis csak úgy és csak annyiban, miután és amennyiben 
egyénisége a családnak, a törzsnek vagy a nemzetnek, melyhez 
tartozik, közös tevékenységében elenyészett. Egymagára semmit 
sem teremthet, és habár az első lökés valamely új nyelvbeli kép
zésre bizonyos egyéntől kiindulhat, ez még is legtöbb esetben, ha 
nem mindig, előre föltett szándék nélkül, sőt majdnem öntudatla
nul történik. Az egyesember, mint olyan, tehetetlen és a látszólag 
általa elért sikerek csak hatalmában nem lévő törvényektől s mind
azoknak közreműködésétől függenek, a kik véle együtt egy osz
tályt, egy testet, egy organicus egészet képeznek. 

De ámbár könnyen megmutatható, hogy a nyelv az emberek 
ízlése, fantáziája vagy lángesze által nem engedi magát megváltoz
tatni vagy átalakítani, mégis igen nehezen magyarázható meg, hogy 
mi okozza a nyelv növését. Már Horácz ideje óta szokás a nyelv 
növését a, fák növésével hasonlítani öszve. De minden hasonlat sántít. 
Vájjon mit tudunk hát a növények növésének valódi okairól ? és 
mit nyerhetünk azáltal, hogy nem egészen érthető dolgokat olya
nokkal hasonlítunk öszve, a melyeket még kevésbé értünk V Sokan 
p. o. az ige végzeteiről úgy beszélnek, mintha ezek a gyökből, úgy 
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sarjadnának elő, mint az ágak a törzsből V De vájjon micsoda gon
dolatokat köthetnek ezek ilyen kifejezésekkel öszveV — Ha azon-
ban a nyelvet mindenképen akarjuk fával hasonlítani öszve, ezen 
hasonlat által egy pont csakugyan földeríthető, t. i. az, hogy a nyelv, 
ép oly igazán mint a fa, nem nőhet vagy nem állhat fen önmaga 
által. Föld nélkül, lég, víz és világosság nélkül a fa nem élhetne, 
még gondolatainkban sem. Épen így van az a nyelvvel. A nyelv 
nem állhat fen önmaga által; földet, talajt kivan, melyen nőhessen, 
s ezen talaj az emberi szellem. Azt mondani a nyelvről, hogy az 
egymagára és egymagáért létezik, hogy saját életet él, hogy virág-
zási és érettségi fokot ér el, hogy sarjakat nemz és elhal — üres 
phrásis, s ámbár néha nem korülhetjük ki, hogy metaphoricus kife
jezéseket ne használjunk, de mégis mindig, különösen ilyen vizsgá
lódásoknál őrizkednünk kellene, nehogy épen magok által az álta 
lünk használt szavak által vezettessünk tévútra. 

A mit tehát itten a nyelv növésének nevezünk, az két proces-
sust foglal magában, a melyek mindig gondosan megkülönbözte-
tendők egymástól, ámbár azonegy időben lehetnek munkások. Ezen 
két folyamatot következőképen jelölném: 1) nyelvjárásbeli fajzás, 
tenyészet (regeneratio); 2) hangi elfajzás, enyészet (corruptio). 

Kezdem a másikkal, mert szembeszökőbb, ámbár operátiói 
a valóságban a nyelvjárásbeli tenyészetéit követni szokták. Meg
engedettnek tekintem, hogy a nyelvben eredetileg mindennek jelen
tése volt. Miután a nyelvnek más czélja nem lehet, mint gondola
tainkat kifejezni, ebből némileg szükségkég látszik folyni, hogy a 
nyelvnek se többet se kevesebbet nem kellene tartalmaznia, mint 
a mennyi ezen czélra szükséges. Az is látszhatnék ebből követ
kezni, hogy, ha a nyelv nem tartalmaz többet, mint a mi bizonyos 
jelentés kinyomására szükséges, lehotetlen a nyelv bármely részén 
változtatni, a nélkül, hogy az sajátképi czéljától elüttetnék. Ez né
mely nyelvekben valósággal így is van. Sinaiban p. o. „schi" azt 
fejezi ki, mit a magyarban „tíz." Lehetetlen a „schi" alakon legki
sebbet is változtatni, a nélkül, hogy képessegétől „tíz"-et jelenteni 
megfosztatnék. Ha „schí" helyett p.o. „tsí" mondatnék, ez „het"-et 
jelentene. De tegyük, hogy két annyit mint tíz, tehát kétszer tizet 
vagyis húszat akarnánk kifejezni. Sinaiban „eúl"-t, mely „kettő"-t 
jelent, kellene „schi" elibe tenni s mondani „eúl-schi." Ennél az 
„eúl-schi"-nél ugyanarra kell vigyázni, mire kellett „schi"-nél. Ha 
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csak legkisebbet változtatunk rajta, csak egyetlen egy betűt teszünk 
hozzá vagy veszünk el, más-jelentésü vagy épen jelentés nélküli szó 
van előttünk. 

De mikép van az szanszkritban, latinban, francziában ? Ha 
„húsz"-at akarunk ezen nyelveken kifejezni, nem mondjuk „deux-
dix", „duo-decem", „dvi-dasa", hanem mondjuk „vingt", „viginti", 
„vinsati." Itt legelőször is azt veszszük észre, hogy e három szavak 
csak azonegy eredeti szónak localis modificátiói. Észreveszszük to
vábbá, hogy a franczia „vingt", a latin „viginti" és a szanszkrit 
„vinsati" első része azonegy számot tartalmazza, t. i. ezt „dvi" = 
kettő, a mely „dvi" itt „vi"-vé van rövidítve. Ilyen rövidítés nem 
rendkivüli valami; a latin „bis" szintén eredeti „dvis" helyett áll. 
A „vinsati", „viginti", „vingt" szó második része viszont a tíz-et 
jelentő régi szóból van corrumpálva. Tíz szanszkritban „dasan": 
ebből származik „dasati" tízes (dekás), és ezen „dasati" ismét „sati"-
vá lőn rövidítve, a mi „vi" vagy „dvi"-vei öszvekötve adja a szansz
krit „visati" vagy „vinsati" alakot. A latin „viginti", franczia 
„vingt" hasonló processusnak köszöni eredetét. 

Tekintsük már a hatalmas különbséget — nem a szavak hang
ját, hanem egészjellemöket véve tekintetbe-— oly két szó közt, 
minő ama sinai „eúl-schi" és eme — úgy szólván nyomorékká lett — 
szanszkrit „vinsati", latin „viginti", franczia „vingt." A sinaiban a 
kellőnél se többet se kevesebbet nem találunk. A szó önmaga be
szél magáért és nem szorul commentárra. A szanszkritban, latin
ban, francziában ellenben a compositum két alkatrészének leglé
nyegesebb részei elvesztek és a maradék néminemű átváltozott 
agglomerátum, mely csak beható mikroskopikus analysis segélyé
vel érthető meg. Ebben tehát példáját látjuk annak, a mi „phone-
ticus corruptio", „hangi elfajzás" kifejezéssel jelöltetik, s észrevesz
szük, mikép a nyelvnek nem csak formája, hanem egész természete 
enyésztetik el általa. Mihelyest ezen phoneticns corruptio valamely 
nyelvben mutatkozik, a nyelv már el is vesztette azt, a mit minden 
emberi beszéd lényeges jelleméül tekintettünk, t. i. azt, hogy va
lamennyi részének kellene a maga jelentésével bírnia; — „a nyelv
érzet elhal." A szanszkritul beszélő nép „vinsati" alaknál ép oly 
kevéssé gondolt arra, hogy az hétszer tízet jelent, a mily kevéssé 
fogja egy franczia a „vingt" szóban a „deux" és „dix" gyököknek 
maradékait fölismerni. A nyelv tehát új stádiumba lépett, mihelyt 
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a hangi elváltozás támadásainak enged. A nyelv élete megmerevül 
vagy egészen is elalszik, elhal ama szavakban és szőlészekben, 
melyek ezen hangi átalakulás első nyomait mutatják. Addig míg 
tökéletesen megértetnek és elevenen tartatnak, ellentállanak a hangi 
corruptiónak; de mihelyest csak — hogy úgy mondjam — elvesztik 
lélekjelenlétöket, lélekéberségöket, beáll a phonetikus romlás, és 
mihelyest egyszer ez kezdte meg pusztításait, az általa sújtott szó
részek még csak traditió folytán, közmegegyezés szerint megadott, 
mesterséges léteit tartanak meg és grammatikai végzetekké sorvad
nak öszve; különbség áll be a szónak lényeges vagy radicális és a 
szónak tisztán formális vagy grammatikai alkatrésze között. 

Kifárasztanám az olvasó türelmét, ha itt a szanszkrit, hellén, 
latin nyelvtani végzetek elemzésébe akarnék bocsátkozni a végett, 
hogy megmutassam, mikép származtak ezen végzetek független 
szavakból, melyek lassanként a nyelvnek folyton-folyó ledörzsölö-
dése és lekopása által mintegy porrá lönnek szétmállasztva. Néz
zünk tehát előttünk ismeretesebb nyelveket a phoneticus romlás 
elvének megmagyarázása végett. Válaszszuk p. o. a franczia nyel
vet és tekintsük itt az adverbiumokat. A franczia grammaticiisok 
azt mondják nekünk, hogy, ha adverbiumot akarunk képezni, 
„ment" végzetet kell az adjectivumhoz ragasztani. így képeztetik 
„vrai" = „igazu-ból „vraiment" = „igazán", „bon" = „jó"-ból 
„bonnement" = rjól." Ezen végzet latinban nem létezik. De elő
fordulnak latinban ilyenféle szólásmódok, mint p. o. bona mente = 
jó szívvel, szándékkal, akarattal. (Quint. V, 10, 52. Bona mente 
faotum, ideo palám; mala, ideo ex insidiis). Olvassuk Ovidiusban 
„insistam forti mente" = megállok erős lélekkel, akarattal, j'insiste-
rai fortement = avec un esprit, une volonté forte. A latinnak tovább-
növésénél vagyis annak a francziába való átváltozásánál tehát a 
következő dolog történt: olyan szólásmódokban, mint „forti mente" 
az utolsó szó már nem éreztetett, mint külön szó, és ezzel egyidejű
leg elveszett annak világos kiejtése. „Mente"-ből, a „mens" szó 
ablativusából, lett „ment" (ejtsd : „ma"), és már most tisztán formá
lis elemgyanánt tartatott meg; mint önálló szó activitáson kivül 
helyezve, adverbial-végzet képen jelent meg, még pedig oly esetek
ben is, a melyekben az alapjelentésére („lélekkel, indulattal") való 
megemlékezés annak alkalmazását teljességgel lehetetlenné tette 
volna. Ha franziában azt mondjuk, hogy egy pöröly „lourdement" 
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esik a földre, nem sejtjük, hogy egy vasdarabnak nehézkes lelket 
tulajdonítunk. 

Ezen épen leírt hangváltozás már folytonosan hatott bé átala-
kítólag a nyelv fölszinére, de nehéz elképzelni mekkora kiterje
désben történt légyen ez. Gondoljuk meg, hogy a franczia „vingt" 
ugyanazon elemeket tartalmazza, melyek „deux" és „dix"-ben rej
lenek; hogy a franczia „douze" második része a latin „duo-decim" 
második részét, a latin „decim"-et képviseli; hogy a latin „trigin-
ta", melyben „ginta" ismét a szanszkrit „dasa" vagy „dasati"-ból 
eredt, a franczia „trente"-té idomúit át. Aztán fontoljuk meg azt 
is, mily korán kellett e hangi dúlásnak betörnie. Mert miképen a 
franczia „vingt", a spanyol „veinte" és az olasz „venti" egy primi
tívebb „viginti"-t tételeznek fel, mely a latinban találkozik, ugyan 
azonképen ezen „viginti" együtt a szanszkrit „vinsati"-val egy 
korábbi nyelvet követelményeznek, melyből magok származnak és 
a melyben a „viginti''-t egy teljesebb alakú „dvi-ginti"-nek s ezt 
megint más compositumnak kellett megelőznie, mely annyira átlát
szó és érthető volt, mint a sinai „eúl-schl", és a kettő-nek és tíz-nek 
régi árja neveiből — J?dvi" és „dasati"-ból — állott Annyira szét-
bontólag,feloldólag hat ezen hangváltozás, hogy néha a szónak egész 
teste hull szét és végtére csak néhány rom és töredék marad hátra, 
így a német „Schwester", mely szanszkritban „svasar", pehlvi és 
osszétban „cho"-vá, „Tochter", mely szanszkritban „duhitar", cseh
ben „dci"-vé sorvadt öszve. Ki hinné, hogy a német „Záhre" (köny) 
és a franczia „larme" azonegy forrásból vannak merítve; hogy a 
franczia „méme"-ben a latin „semetipsissimus" rejlik; hogy a fran
czia „aujourd'hui"-ben a latin „dies" kétszer is fordul elő. 

Ezen átalakulásokat is szokás a nyelv növésének nevezete 
alá foglalni, de sokkal tárgyszerűbb a hangváltozás ezen proces-
susát „elfajzás" nevezettel jelölni s így megkülönböztetni azt a má
sik — a nyelvjárási — processustól, a melyre most áttérünk, és a 
melyben, a mint látni fogjuk, a növésnek sokkal reálisabb elve rejlik. 

Hogy a nyelvjárások általi tenyészésnek jelentőségét meg
értsük, legelőször is tisztába kell jönnünk magának a nyelvjárás 
szónak jelentése iránt. Már láttuk, hogy a nyelvnek független exi-
stentiát tulajdonítani nem lehet. A nyelv az emberben existál; a 
nyelv él, midőn beszéltetik; a nyelv meghal minden szóval, amely 
ki van mondva és íme elhangzott, nem hallatszik, nem hangzik 
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többé. Csupa vak eset, esetlegesség az, ha a nyelv valamikor írás
ban rakatott le és így írásba foglalt irodalmat közvetített. A legtöbb 
nyelvek még ma sem hoztak elő ilyen irodalmat. Közép-Ázsia, 
Afrika, Amerika és Polynesia számos néptörzseinél, nem különben 
Európában a cultura mozgalmától kevésbé megragadott táji nép
tömböknél, a nyelv még mindig természeti állapotjában él, folyto
nos át-átváltozás, forgás és forrás állapotában, és oda kell mennünk, 
ha belátást akarunk nyerni az emberi nyelv növésébe, mielőtt az, 
az irodalomnak valamilyen közbejövetele által, letartóztattatok, 
lemarasztaltatott. A mit nyelvnek szoktunk nevezni — India, Hel
lasz, Róma, Olasz-, Franczia-, Spanyol-ország stb. irodalmi idió-
mái — sokkal inkább az emberi beszéd mesterséges, mintsem ter
mészetes formájának tekintendő. A nyelv valóságos és természe
tes élete az ö nyelvjárásaiban lüktet és, daczára a classicus vagy 
irodalmi idiómák által gyakorolt zsarnokságnak, még igen messze 
van az a nap, a melyen még olyanféle classicus nyelveknek is, 
minő az olasz és franczia, nyelvjárásai tökéletesen kiirtottaknak 
mutatkoznának. Németországban is a fölnémetnek már régen tar
tó uralkodása még kevés kárt tett az élesen kinyomott, jellegzett 
nyelvjárások nagy sokaságának. Az olasz nyelvjárások közül vagy 
húsznak van írott, nyomatott irodalma. Champollion-Figeac a fran
czia fönyelvjárások számát tizennégyre teszi. Az líjgörög nyelv
járások száma némelyek szerént hetvenre rug fel. Lesbos szigetén 
két három órányira egymástól fekvő faluknak külön kiejtésök és 
sajátságos szavaik vannak. A friesz nyelv, mely kis területen Né
metország éjszak-nyugati partján a Schelde és Jütland között és a 
parthoz közel eső szigeteken — még pedig azonegy vidéken leg
alább is két ezer esztendő óta — beszéltetik, s mely irodalmi emlé
keket a Xll-ik századból mutathat fel, számtalan locális nyelvjá
rásokra fejlik szét, s mutaja, mennyire buja a nyelvjárások növése, 
tenyészete. Ezen friesz nyelvjárások mindegyike ugyan megma
gyarázható és megfejthető friesz tudós által, de különben csak azon 
szorosabb kerületnek, melyben uralkodik, parasztjaitól értetik meg 
tökéletesen. A mi tehát közönségesen neveztetik friesz nyelvnek s 
mint ilyen friesz nyelvtanokban magyaráztatik, valósággal csak a 
sok friesz dialektusoknak egyike, habár kétségkívül a legfontosabb ; 
de épen ez áll az úgynevezett irodalmi nyelveknek valamennyijéről. 

Tévedés, a nyelvjárásokat mindenütt az irodalmi nyelv elfa
julásának gondolni. P. o. Angolországban is a locális táji patois-k 
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különbféle oly formákban tűnnek fel, melyek Shakespeare nyelvé
nél eredetiebbek, s szókincsök bármely korszak classicus íróinak 
szókincsét bőség és változatosság tekintetében sok pontokban felül
múlja. Barnes („Poems in Dorset-Dialeet", Előszó 14.1.) ezt mondja: 
„Sokan, a kik netalán a dorseti dialectust az angol irodalmi nyelv 
corruptiojából eredetinek tekinteni lőnek oktatva, kétségkivül csu-
dálkozni fognak, ha azt hallják, hogy ezen nyelvjárás nem csak kü
lönös sarja az angolszásznak, hanem tisztább és sok esetben gaz
dagabb is azon nyelvjárásnál, mely nemzeti nyelvül lön választva." 
A nyelvjárások mindég inkább forrásvizei mintsem lecsapoló árkai, 
mellékcsatornái voltak az irodalmi nyelvnek; mindenesetre párhu
zamosan futó folyamágak képen már régen léteztek, mielőtt ezek
nek egyike — mint főág — emelkedett azon ideiglenes elő rangra, 
melyet ad az irodalmi kiképezés, a mely —• mintegy — medrét 
szabályozta és mélyebbítette. 

A germán nyelvnek mind fölnémet, mind alnémet ágát egé
szen a Vll-dik századba kísérhetjük vissza, de nem szabad olyas
mit hinnünk, miszerint ezen idő előtt csak egyetlen egy, közös 
teuton nyelv beszéltetett az öszves germán törszek által és csak 
ezután szúratott, Grimm szava szerént, éles kard a nyelv folyam
kebelébe, hogy a víz két felé folyjon tovább föl- és alnémet fo
lyóban. Közös, egyforma teuton nyelv soha sem létezett; de arra 
sem található bizonyíték, hogy valamikor külön egyforma fölné
met vagy alnémet nyelv létezett volna, a melyből az öszves fölné
met és alnémet nyelvjárások indultak volna ki. Nem származtat
hatjuk az angolszász, friesz, flandriai, hollandi, laposnémet nyelv
járásokat azon régi alnémettől, mely VHI-dik századbeli ószász 
emlékekben maradt fen. Csak annyit állíthatunk, hogy ezen külön
böző alnémet nyelvjárások Angliában, Hollandiában, Friesziában 
és Alnémetországban különböző időkben ugyanazon fejlődési lép
csőkön vagy, úgyszólván, a grammatikai növés ugyanazon széles
ségi fokain mentek keresztül. Hozzátehetjük ezt is, hogy, minden 
hátrább fekvő századdal, mindig határozottabban tűnik fel ezen 
nyelvjárások convergentiája, de egyetlen egy történeti tanúbizony
ság által sem vagyunk feljogosítva valósággal és tettleg föltenni 
egységes, egyforma alnémet ősnyelvet, melyből mind azon nyelv
járásokat kellene származtatni. Ez puszta fictió oly grammatikusok 
részéről, a kik nem képesek fölfogni nyelvjárásoknak sokféleségét 
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egy közös alaptypus nélkül. Ezek épen így egy eredeti fölnémet 
nyelvnek — mint nem csupán az irodalmi ó-, közép- és újfölnémet, 
hanem az öszves osztrák, bajor, alamann, sváb és frank helyi nyelv
járások forrásának — föltevését is akarnák követelményezni; ezek 
— mint már mondtuk — továbbá azon hitre isszeretnénektéríteni 
minket, hogy a föl- és al-németre való szakadás előtt egy valóságos 
és igazi teuton nyelv létezett légyen, mely magában még nem volt 
volna sem fölnémet sem alnémet, hanem csak e kettőnek csiráit 
foglalta volna magában. Ilyen rendszer a grammatikai analysis 
czéljainak egészen megfelelő lehet, de azonnal csehül kezd lenni, 
ha ezen grammatikai abstractiók számára ködös szürkület helyett 
történeti tények biztos és életfris háttere kerestetik. Valamint csa
ládok, nemzetségek, szövetségek és törzsök léteztek, mielőtt össz-
nép képződött, így előzték meg a nyelvjárások az össz-nyelvet. 
Azon grammatikus, a ki a germán nyelvnek egy eredeti typusa 
számára követel történelmi valóságot, egy és azon állásponton áll 
azon történetbuvárral, a ki egy Frankusban hiszen, mint Hector 
unokájában és az öszves frankok vélt ősében, vagy egy Brutusban, 
mint a britek mythicus ősapjában. Legkissebb okunk sincs hinni, 
hogy akkor, midőn a germánok törzsei egymásután a Dunától és 
a keleti tengertől délfelé vonultak, Itáliát és a római provinciákat 
elárasztandók, midőn a gótok, a longobárdok, vandálok, frankok és 
burgundok külön saját királyaik alatt és külön saját törvényeik és 
szokásaikkal Itáliában, Galliában és Hispániában megtelepedtek, 
a nagy római tragoedia végjelenetében egytől egyig szerepöket ját-
szandók, hogy ezek akkor mindyájan egy és ugyanazon a nyelven 
beszéltek légyen. Ha ezen régi germán törzsektől valamilyen iro
dalmi emlékeket bírnánk még, bizonyosan számos nyelvjárásokkal 
találkoznánk, melyek közül talán némelyek már a fölnémetnek, 
mások az alnémetnek sajátságait tüntetnék fel. Ez különben nem 
is merő conjectura; mert szerencsés véletlen által ama ősrégi ger-
űaántörzsök nyelvjárásainak legalább egyike tartatott fenn Ulfilas 
püspök gót bibliafordításában. 

Ulfilas nyelve — a gót nyelv — phoneticus alkata szerint az 
alnémet osztályhoz tartozik, de grammatikájában, kevés kivételekkel, 
sokkal eredetibb, mint a Beowulf angolszász vagy Nagy Károly 
ófölnémet nyelve. Ezen kevés kivétel azonban felette fontos, mert 
azt mutatja, hogy grammatikailag és ennélfogva történelmileg is 
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lehetetlen volna, akár az angolszászt, akár a fölnémetet, akár mind 
a kettőt a góttól származtatni.Lehetetlen volna p.o. az indic. praesens 
többesének első személyét, az ófölnémet „nerjames"-t, a gót „nas-
jam" corruptiójáúl tekinteni; mert a szanszkrit „masi", hellén „mes", 
latin „mus"-ról tudjuk, hogy ez volt a többes első személyének 
eredeti végzete. — A gót csak egyike a germán faj számos nyelv
járásainak, a melyek közül egynéhányan Föl- és Al-németország, 
Hollandia, Friesia, Britannia stb. irodalmi nyelveit látták el nyelv
anyaggal, míg mások elenyésztek és meg mások századról századra 
észrevétlenül tovább tenyésztek, a nélkül hogy valaha irodalmat 
termettek volna. Azért, mert a gót a párhuzamosan egymásmelleit 
haladó germán nyelvjárások közül az egyetlen, mely egészen a 
IV-ik századba kísérhető vissza, míg a többiek már a VII-ik szá
zadban tűnnek el szemeink elől, a gót hibásan tartatott némelyek
től az egész teuton nyelv ős forrásának, jogosan nem tarthatván 
többnek, mint a teuton nyelvtestvérségben, úgyszólván, legidő
sebb testvérnek. 

De van a germán nyelvnek még egy folyama, mely szintúgy 
vitatja függetlenségét, mint a föl- és al-német, és melynek a gót, 
föl- és al-német irányában teljességgel csak coordinált állást lehet 
engedni. Ez a norsz vagy szkandináv ág, mely jelenleg három iro
dalmi nyelvből — a svéd, dán és islandiból — és különbféle helyi 
nyelvjárásból áll, különösen Norvégia elzárt völgyei s „fjord"-jai-
ban, hol azonban az irodalmi nyelv a dán. 

így tehát az élő germán nyelvjárásokra nézve kimutattuk 
az elökorban ama négy főcsatornát, a melyből folytak, — a fölné
metet, alnémetet, gótot és szkandinávot — és láttuk egyszersmind, 
hogy ezek — a különbféle alárendelt nyelvjárásokkal együtt — 
eleitől fogva a germán nyelv megannyi hasonfajai képen egymás
nak coordinálandók. Kényelmesség okáért beszélhetni ugyan egy ger
mán nyelvről, mint a nagy árja nyelvcsalád egyik ágáról, de e mel
lett soha sem szabad feledni, hogy ezen eredeti és egyforma ger
mán nyelv történelmileg soha valósággal nem létezett és hogy a 
germánok nyelve, mint minden más nyelv, nyelvjárásokkal és nyelv
járásokon kezdődött, melyeknek özönéből lassanként egynéhány 
határozott nemzeti szálladék ülepedett le. 

A mit Grimm a nyelvjárások eredetéről általánosságban mond, 
az csak olyanokra alkalmazható, melyek hangi corruptió által jöt-
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tek létre. „Minden nyelvjárások és dialectusok", azt mondja, „elő-
remenve fejledeznek, és mennél hátrább nézünk a nyelvben, annál 
csekélyebb számuk, annál gyengébben kinyomott jellegök. Ezen 
fölvétel nélkül általában megfoghatatlan volna úgy a nyelvjárások 
eredete, mint a nyelvek sokasága. Minden sokféleség eredeti egy
ségből sarjadt elő lassanként.u Ez valósággal így látszik lenni, ha 
egyedül az irodalmi idiómák által — minő a szanszkrit, hellén, la-' 
tin; gót stb. — szolgáltatott anyagokat veszszük nyelvelméleteink 
alapjául és amazokra építjük ezeket. Az irodalmi idiómák kétségen 
kivül is a királynemzetségek a nyelv históriájában. Do valamikép 
a világtörténelemnek mindenesetre az uralkodó dynastiák króniká
jánál többet kell adnia, úgy a nyelvtörténészuok som kellene soha 
szem elől téveszteni ama alacsonyabb és népszerűbb rétegeket, a 
melyekből ama dynastiák eredetileg előtűntek és a melyek által 
egyodül hordoztatnak. 

De épen ezen a ponton tűnik fel a főnehézség. Mikép írhat
juk meg a nyelvjárások történetét! A nyelv régibb törtéuetében 
csak irodalmi nyelvjárások szolgáltatják a szükséges anyagot, míg 
a nép szájában élő nyelvjárásokra nézve a régi írók sokszor alig 
említik, hogy effélék egyáltalában léteztek. 

Ha újabb időben missionáriusok adták' magokat irodalomnél
küli vad néptörzsök nyelveinek tanulmányára, nekik is rendesen 
azon néptörzsök számos nyelvjárásai egyikének tanulására kellett 
szorítkozniuk, és ha fáradozásaikban általában boldogultak, úgy 
azon nyelvjárás, melyet írásban följegyeztek és czivilizáló be
folyásuk közvetítőjeképen használtak, nem sokára néminemű iro
dalmi felsőbbséget nyert, úgy hogy a többi barbár, jargon képen, 
háttérbe lépett. Mindenesetre vad törzsök nyelvjárásainak összes 
ismeretét főképen, sokszor egyesegyedül is, a missionáriusoknak 
köszönjük, s igen kivánatos volna, hogy figyelmök mindig újra 
meg újra irányulna a nyelvek nyelvjárási életének érdekes problé
mája felé, melynek földerítésére egyes egyedül ők bírják a kellő 
eszközöket. 

Gábriel Sagard, ki 1626-ban a huronokhoz küldetett missió-
náriusképrn és 1631-ben Parisban „Grand voyage du pays des 
Hurons" czímü müvét adta ki, azt mondja, hogy ezen éjszakame
rikai törzsek közt alig egy falu beszéli ugyanazt a nyelvet, melyet 
egy másik beszél, sőt hogy még azonegy falu egyes családjai sem 
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beszélnek, szorosan véve azonegy nyelven. Azon különösen fontos 
adatot is teszi hozzá, hogy nyelvök majdnem napról-napra változik, 
úgyhogy a régi húron nyelv a jelentői majdnem merően különbö
zik. Közép-amerikai missionáriusok, kik vad törzsek nyelvét föl
jegyezni igyekeztek s nagy gonddal gyűjtöttek öszve minden csak 
megkeríthető szót, midőn tíz év múlva ugyanazon törzshöz vissza
tértek, azt találták, hogy szótáruk elavult és hasznavehetetlenné 
vált. Régi szótörzsök a nyelv folyamában alámerültek, újak fölme
rültek, és külalakjára nézve a nyelv tökéletesen más lett vala. 

Ugyanezen tapasztalásokról hallunk mindenütt, valahol csak 
a nyelvjárások buja tenyészése szakértők által hosszabb ideig szem
mel kísértetett. Brown nevű jeles amerikai missionárius, ki az evan-
gyéliomnak a világ ama részében való hirdetésére egész életét for
dította, azt beszéli, hogy néhány törzsek, kik szülőfalujukat elhagy
ták és más helyütt telepedtek mog, két egészen három generáti '> 
után elődeik által többé meg nem értettek. Robert Moffat „Mis
sionary Scenes and Labours in southern Africa" czimü^müvében 
ezt írja: „Nyelvök tisztasága és harmóniája „pitchó"-ik vagy nyil
vános gyülekezeteiknél, ünnepeik- és szertartásaiknál, valamint da
laikban s folytonos közlekedésökben tartatik fenn. De a sivatag 
elszigetelt faluinak lakóinál az egészen'másképen van; ilyen össze
jövetelek nálok lehetetlenek; ,ők kenteiének szülőfalujukból útnak 
eredve gyakran nagy.távolságokra bejárni a vadont. Ily esetben 
sokszor apák és anyák, és a kik csak terhet bírnak vinni, hetekre 
indulnak vándorlásnak, gyermekeiket néhány gyönge öreg fel
ügyeletére bízva. Az apró ivadék — melynek'egyik része dadogni 
kezd, másik része épen egész mondatot képes ejteni, mig idősebb 
raja birkózik és játszódik egymással —' a természet ezen egyszerű 
fiai naphosszanta magok által föltalált nyelvet szoknak meg. A für
gébbek, talpraesettebbek, szaporább nyelvűek leereszkednek, alkal
mazkodnak a kevésbé érettekhez és eképen ezen gyermek-bábelből 
nyelvjárás keletkezik, szabálytalanul egymásmellé fűzött szavak 
és frázisok tarka vegyületét képező nyelvjárás, és egy gcnerátiónak 
elhálta u'án a nyelv jellege tökéletesen megváltozott. 

Ez a nyelv élete az ő természeti állapotjában, és van jogunk 
következtetni, hogy hasonlóképen serdűlhettek fel ama nyelvek, 
a melyekkel csak akkor ismerkedünk meg, miután az irodalom 
féket, zablát vetett rajok. Nem is kívántatik mindig írott vagy clas-
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sicus irodalom arra, hogy sok nyelvjárások közül egyiknek szerez
tessék meg a felsőbbség és sajátságainak a vítatlan tekintély. „Pi-
tchó-"knál vagy nyilvános gyülekezeteknél tartott beszédek, nép
szerű balladák, nemzeti törvények, jós-igék stb., ámbár kisebb 
kiterjedésben, ugyanazon befolyást gyakorolják. Fel szokták tar
tóztatni a nyelv természetes folyását nyelvjárásainak számtalan pa
takjaiban, maradást és állandóságot adni bizonyos nyelvképzések
nek, melyek ezen külső befolyások nélkül csak mulandó létnek ör
vendettek volna. A nyelv első tendentiája — bármilyen lett légyen 
a nyelv eredete — határtalan sokféleségre volt irányozva. De ezen 
sokféleségnek bizonyos tórmészetes korlátok lépnek eleibe, melyek 
kezdettől fogva készítették elő nemzeti és irodalmi nyelvnek fejlő
dését és növését.' Az apa nyelve a család nyelvévé lett, a család 
nyelve egy nemzetség, törzs nyelvévé. Azonegy nemzetségen belül 
különbféle családok magok közt fenntarthatták saját családi for
máikat és kifejezéseiket. Hozzáadhattak új szavakat, ezek közt ta
lán egynémely oly phantasticust és különöset is, hogy azonegy törzs 
többi tagjai előtt nehezen voltak érthetők. Ilyen kitételek aztán 
— mikép hasonló esetekben mi is tartózkodunk táj szólásoktól és 
önválasztott kedvencz szójárásoktól — nagy gyülekezetekben, me
lyeken a törzs minden tagjai gyűltek öszve s közérdekű értekezle-
tekbeni közrészvét volt várható, természetesen elnyomattak; de 
minden egyes sátor tűzhelyénél annyival nagyobb kedvességben 
voltak, mennél határozottabb charakteristikus formát öltött az egész 
törzs közös nyelvjárása. Egyes néposztályok nyelvjárásai is me
rülhettek fel, szolgák, lovászok, pásztorok, vadászok és katonák 
nyelve. A gazdasszonyok sajátságos gazdasági kitételeikkel élhet
tek, és a felserdülő nemzedék hihetőleg nem sokára tulajdon, éleseb
ben jelzett phrasoológiát talált fel magáuak. Sőt mi magunk, kik 
irodalmi korszakban élünk és évezredek által választatunk el a nyelv 
ama ősrégi apáitól, mi magunk se beszélünk otthon épen úgy, mint 
nyilvánosan. Némethonban ezen ellentét legerősebben ott lép elő
térbe, hol még a míveltek meghitt társalgásában is a tájszerű ejtés 
járja. Ugyanazon körülmények, melyek egy törzs különös nyelv-
formátióját, mint a családok nyelvjárásai felett állót, keletkeztetik, 
nagyobb mérv szerint egy törzsszövetség, fölvirágzó gyarmatok 
és fejlődő nemzetiségek nyelveit is eredeztetik. Mielőtt nemzeti nyelv 
létesült, mindig száz meg száz nyelvjárás létezett^ kerületekben, 
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városokban, falvakban, nemzetségekben, sőt családokban, és ám
bár a civilisátió és centralisátió előrehaladása számukat megszo
rítani és alapvonásaikat assimilálni törekszik, mindazonáltal még 
a mi időnkben sem bírta azokat egészen megsemmisíteni. 

Vessünk még egy pillantást arra, a mi rendesen a nyelv tör
ténelmének neveztetik, de helyesebben a nyelv természetes növé
sének volna nevezendő, és könnyen fogjuk észrevenni, hogy az 
főképen azon két elv munkásságában áll, a melyet épen vizsgál
tunk, aphoneticus corruptio vagy hangi elfajzás és a dialecticus tenyé
szet vagy a nyelvjárások á tali 'növés munkásságában. Vegyük pél-
dagyanánt a hat román nyelvet. Ezeket a latin nyelv leányainak 
szokás nevezne Az anya és leány nevezeteknek nyelvekre való 
alkalmazása ellen nincs kifogásunk; csak attól kell őrizkedni, ne
hogy efféle világos és egyszerű kifejezések homályos és határozat
lan képzetek palástja gyanánt szolgáljanak. Ha már most az olaszt 
a latin leányának nevezzük, eszünk ágában sincs az olasznak új 
életelvet tulajdonítani. Egyetlen egy gyök-elem se teremtetett új
ból az olasznak képzése végett. Az olasz új alakban megjelenő latin; 
az olasz modern latin, vagy a latin antik olasz. Az anya és leány 
nevezetek csak különböző korszakokat jelölnek a nyelv növésében, 
a mely nyelv lényeges tartalma szerint ugyanaz maradt. A latin
ról azt rriondani; hogy meghalva sarjadékának adott léteit, tiszta 
mythologia, s nem volna nehéz bebizonyítani, hogy a latin még 
sokáig, miután az olasz márkáját lábári járt, élő nyelv volt. Csak 
arról kelt tökéletesen tisztában lennünk, mit tesz tulajdonképen 
„latin." A classicus latin Itália áriái lakói által beszélt számos 
nyelvjárásainak egyike. A classicus latin Latium nyelvjárása volt, 
Latiumban Róma nyelvjárása, Rómában a patríciusoké. Megálla
píttatott Livius Andronicus, Ennius, Naevius, Cato és Lucretius 
által, kisimíttatott és finomíttatott a Scipiók, Hortensius és Cicero 
által. A classicus latin egy elzárt osztály, egy politikai párt, egy 
irodaimári csoport nyelve volt. Ezeknek kora előtt Róma nyelve 
kétségkivül erős ingadozásoknak és változásoknak volt alávetve. 
Polybius beszéli, hogy tanult rómaiak is csak ügy gyei-bajjal vol
tak képesek a Róma és Karthágó közti régi szerződéseket megfej
teni. Horácz bevallja, hogy nem képes megérteni a régi salicus 
költeményeket. Quintilián mondja, hogy a salicus papok magok is 
alig érthetik meg saját szent hymnusaikat. Ha a plebejusok dia-
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dalmaskodnak a patríciusok felett, a latinság egészen másforma 
lesz, miüt a Cicero-féle; és tudjuk, hogy magának az Arpinumban 
fölnevelkedett Cicerónak is el kellett szoknia némely tájnyelvi sa
játságoktól (p. o. a szavak végén álló s elhullatásától), midőn Róma 
legelőkelőbb társaságába vegyülni s új pafcriciusi barátjai számára 
írogatni kezdett. Miután a classicus latin nyelvjárás a vallás, tör
vényhozás, irodalom és általános míveltség nyelvéül meg volt vá
lasztva, a nyelvjárások folyékony mozgékonyságát elvesztette és 
úgyszólván megállott művészileg épített medenczéjében. Nem nőhe
tett tovább, mert nem volt neki szabad változnia és classicus cor 
rectségétői egy lépést se távoznia. 

Ezen latin nyelvjárás, mely, mint minden nyelvjárás, tovább 
akart nőni, Augustus korának classicus latinjától, mint kísérteti 
önnön másától lön meglátogatva. Irodalmi nyelvjárások vagy 
közönségesen úgynevezett classicus nyelvek ideiglenes nagysá
gukért elkerűlhetetlon romlás által kénytelenek lakolni. Tespedő 
tótükrökhöz hasonlítanak fürgén tovaömlő folyamok mellett. Min
dent vesznek föl medenczéjökben, a mi hajdan életfris nyelv volt, 
de a főáramlás már nem medenczéjökön megy keresztül. Néha úgy 
tetszhetik, mintha a nyelv egész folyama ezen tavakban veszne el, 
és már csak ügygyel-bajjal fedezhetünk fel apró patakokat, melyek 
a főmederben folynak tovább; de ha a folyam mentében alább, 
azaz a töri énét valamely későbbi korában, ismét akadunk vesz-
tegálló nyelv új gyülemletére, moly épen képződik vagy már is 
képeződött, bizonyosak lehetünk, hogy épen azon apró, egy időre 
szemünk elől majdnem eltűnő patakokból kapta az új medencze az 
ö vizét. 

Classicus vagy irodalmi idiómát igen találóan egy folyó fa
gyott fölszinéhez is lehetne hasonlítani, a fénylő, tükörsima, de me
rev és hideghez. Akisimított és finomul kiképezett nyelv ezenjég-
kérgQ nzíán többnyire politikai rázkódtatások által széttöretik, é* 
az alúla fölzajló vízárak által elsodortatik. Ez oly időkben történik, 
melyek alatt a felsőbb osztályok vagy vallási, vagy társadalmi 
küzdelmek által szétmorzsoltatnak vagy a társadalom alsóbb réte
geivel ismét öszvekeverednek, idegen nemzeti ellenségek támadá
sát visszaverendök; oly időkben, melyekben az irodalmi munkásság 
elzsibbad, paloták elhamvasztatnak, zárdák kiraboltatnak és a tu
dományosság székhelyei ssétdúlatnak. Akkor a népies vagy, a mint 
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nevezik, köznépi, pórias nyelvjárások, melyek eddigelé az irodalmi 
nyelv jégtükre alatt észrevétlenül folydogálának, megáradnak és, 
tavaszi árvíz módjára, elsodorják az alkalmatlan korlátokat, me
lyeket egy eltűnt idő képezett vala. Békésebb időkben aztán új és 
népszerű irodalom buzog fel ily nyelvben, mely hódítások és fel
forgatások által képeződöttnek látszik, de tettleg már régen ezelőtt 
fölnőtt vala és, magában készen, a történelmi események által csak 
napvilágra hozatott, Ha ezen álláspontot foglaljuk el, akkor egy 
irodalmi nyelvről sem mondhatjuk, hogy az valamely más nyelv
nek anyja volt légyen. Miheiyest valamely nyelv elveszti a korlát
lan változásra való képességet, a közönyt mindeniránt, a min túlad, 
és a készséget, szempillanatilag a szellem és szív minden igényeinek 
eleget tenni, természetes élete azonnal múlhatlanúl csupa mester
séges létellé változik át. Tovább élhet ugyan még egy ideig, de míg 
nedvdús élő hajtás látszik lenni, tettleg csak letört és fonnyadó 
galy, mely elébb-utóbb lehull a törzsről, a melyből sarjadott. Az 
olasz nyelv forrásai nem Róma classicus irodalmában, hanem Olasz
ország népi nyelvjárásaiban keresendők. 

Midőn ily módon tiszta világosságba igyekszem állítani a 
nyelvjárásoknak — mint a nyelvfolyam forrásainak —• lényegét, 
úgy tetszhetnék egyiknek vagy másiknak, mintha túlbecsülném 
azoknak nyomósságát. Ha más czél lett volna előttem, bizonyosan 
könnyen megmutathattam volna, hogy a nyelv irodalmi kiképzés 
nélkül soha sem nyerhette volna azon határozott, állandó jellemet, 
mely a gondolatközléshez kivántatik, hogy soha sem érte volna el 
fölséges czélját, hanem vadócz troglodytok badargása maradt volna. 
De miután nem hihető, hogy az irodalmi nyelvek fontossága fogna 
egy könnyen kétségbe vonatni, míg a nyelvjárások nagy jelentősége, 
amennyiben a nyelv növését föntartják, táplálják, még nem lőn be
bizonyítva, kimutatva : czélirányosabbnak hittem, azon előnyök mel
lett időzni tovább, melyeket a nyelvjárások nyújtanak az irodalmi 
nyelveknek, mint azon jótéteményekről emlékezni meg, melyeket 
a nyelvjárások magok nyernek az irodalmi nyelvektől. Azonkívül 
főczélom volt, a nyelv növését megmagyarázni és ezen tekintetben 
a nyelvjárások folytonos után-növésének nagy jelentőségét túlbe
csülni lehetetlen. Távolítsunk csak el valamely nyelvet szülőföldétől, 
szakítsuk el azt a nyelvjárásoktól, a melyek azt táplálják, és ter
mészetes növése azonnal meg fog akadni. A hangi romlás ezután is 
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fog folytonosan tovább és tovább haladni, de a nyelvjárási rege-
neratió megújító befolyása hiányzani fog. 

A nyelvjárások túlgazdag segédforrásait alig vagyunk képe
sek elképzelni. Ha az irodalmi nyelvben egy általános kifejezés 
lett stereotyp, annak nyelvjárásai gyakran ötvenet nyújtanak, me
lyek ugyan mindannyi finom árnyalatait mutatják a jelentésnek. 
Nem csak helyi és táji nyelvjárások léteznek, hanem bizonyos 
emberosztályok különös szógyűjteményei is. így létezik p. o. tömér
dek kifejezés, melyet csak a juhász, a katona vagy a földmíves 
használ. Míg az irodalmi nyelv az állatok valamennyi neméről 
mondja, hogy „fia" van, a paraszt, juhász, vadász stb. restellene 
ily általános kifejezéssel élni. 

„A nomádok nyelve", mondja Grimm, „kard és fegyver és az 
állattenyésztés minden vonatkozása jelölésére bír tömérdek minden
féle kifejezésekkel, melyek a mívelt állapotban aztán alkalmatla
noknak és feleslegeseknek éreztetnek; a nőszés, viselőss^g, szülés, 
hálás, ölés majdnem minden baromnál máskép és sajátságosan 
neveztetik el, mikép a vadász a különbféle vadnál annak menetelét 
és testének egyes tagjait eltérő szavakkal szokta jelölni. Ezen 
szabad levegőben élő pásztoroknak szeme tovább lát, fülök éleseb
ben hall, hogy ne nyert volna hát beszedők mindenütt érzéki szem-
lélhetőséget és teliséget ?" (Geschichte der deutschen Sprache. I. 20.) 

De a mit ezen előadásban egészen különösen ki akartam mu
tatni, ez azon körülmény, hogy a nyelv növését eszközlő (vagy má
sok szerint annak történetét tevő) okoknak egyike sem áll az ember 
hatalmában. 

A nyelv hangi romlása nem puszta vakesetnek eredménye ; 
határozott törvények uralma alatt áll az, melyek az öszvehasonlító 
nyelvtan elveit képezik. Es ezen törve íyek sem lőnek emberek 
által szabva, hanem, ellenkezőleg, az emberek kénytelenek enge
delmeskedni ezen törvényeknek, még mielőtt azoknak létezését 
ismerték volna fel. A modern román nyelveknek a latinból való 
elősarjázásában nem egyedül egyszerűsítésre irányzott általános 
tendentiát, nem egyedül természetes ellenszonvet vehetünk észre 
azon erömegfeszítés ellen, melyet bizonyos mássalhangzóknak — 
és még inkább ilyen mássalhangzók egész tömbjeinek — kiejtése 
a beszédszervektöl igényel, hanem fölmutathatunk mindegyik ro
mán nyelvjárás számára határozott törvényeket is, melyek p. o. azt 
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engedik állítanunk, hogy a latin ,,patrem"-nek a francziábaa ter
mészetszerűen „pere" re kell átváltoznia. A vég-m a román nyelv
járásokban mindig hangtalanná lesz és részben már a latinban is 
az volt. így lesz „patrem" helyett „patre." Továbbá latin t két ma
gánhangzó között oly szavakban, mint „páter", francziában kivétel 
nélkül elnyomatik. Ez törvény és ennek eszközével ózonnal fölfe
dezhetjük, hogy „catena"-ból kell lenni „chaine"-nek, „fata"-ból 
„fee"-nek, „pratum"-ból „pré"-nek stb. Ugyanazon törvény tehát 
„patre"-t (ejtsd: „pátere") is változtatja „paére-", vagy „pere"-, 
„matre(m)"-t „mére-", „fi atre(m)"-t „frére"-re. Ezen elváltozás las
sanként áll be, de feltartóztathatlanúl, és, a mi a legnyomósabb, 
az az ember szabad akaratjának teljességgel nincsen alávetve. 

De a nyelvjárások növése még sokkal inkább esik az egyén 
ellenőrködésén kivül. Vegyük p. o., hogy a latin casusvégzetek 
lehullása gondatlanabb kiejtés természetes következménye volt; 
vegyük, hogy a franczia genitivugnak modern jelölése „du" latin 
„de illó" romlásából eredt. Soha egyes ember önnön elhatározása 
szerint nem merészelhetett volna ilyesmit, hogy megszünteti a régi 
latin genitivust és helyébe a „de illó" által való körülírást teszi. 
Szükséges volt, hogy a nép, mely valamely vulgáris latin nyelvjá
ráson beszélt, elébb érezte legyen a genitivus határozott megkü
lönböztető jelének kényelmetlen hiányát. Szükséges volt, hogy 
ugyanazon nép ezen praepositiót „de" elébb oly módon használta 
légyen, hogy annak eredeti helyi jelentését egészen szem elöl vesz
tette. Szükséges volt továbbá az is, hogy ugyanazon nép egy arti-
culus hiányát érezte és az rillo"-t sok olyan kifejezésekben hasz
nálta légyen, melyekben ez az ő eredeti pronominális jelentése nél
kül tűnt fel. Szükséges volt, hogy mind ezen föltételek elébb betel
jesedtek legyen, mielőtt egy egyes ember és utána egy másik és 
ezután száz, ezer, millió ember használhatta ama „de illo"-t a 
genitivus viszonymutatójaképen és változtathatta azt az olasz „dello, 
del"-re és a franczia „cZu"-re. 

Igen valószínű, hogy 'rendhagyó declinátiók és conjugátiók 
lassankénti tünedezése mind irodalmi, mind irodalomnélküli nyel
vekben részben a gyermekek nyelvjárásának tulajdonítandó. A gyer
mekek nyelve szabályszerűbb a magunkénál. Angolországban a 
gyermekek szájábóljlyeneket hallani, mint: „badder" és „baddest", 
mint „I gaed, coomd, catched" stb. Német gyermekek hasonló mó-
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don mondják: „guter, bálder, gekommt, gedenkt, ich fangte, backte, 
webte" stb., melyek közül egyesek kitúrták a régibb alakokat. 
Ugyan ezen grammatikai jogérzet, ezen törekvés a nyelv egysze
rűn analóg kiképezésére a századok folytában sok úgynevezett 
rendhagyó formát távolított el a nyelvből. így p. o. a latinban a 
segédige nagyon rendhagyó volt. Ha az első személy „sumus 
(vagyunk) é3 a harmadik személy „sünt" (vannak), a második sze
mélynek, a szigorú gyermeklogika szerént, legalább is „sutis"-nak 
kellett volna hangzania. Már a spanyol így mondja : „somos, so:s, 
son," és ezen „sois" valósággal „sutis" helyett áll. A nyelvtani nivelli-
rozás hasonló nyomait mutatják ezen olasz alakok „siamo, siete, 
sono", melyek szabályszerű igék — mint p. o. „crediamo, eredete, 
credono" — analógiája szerint képezvék. A sing. 2-ik személye 
„sei" („es" helyett) szintén a gyermekgrammatikából származik. 
Hasonlóképen ezen oláh formák: „súntemu" = vagyunk, „súnteti" 
= vagytok, melyek a plur. 3-ik személyének „sunt"-nak köszönik 
eredetöket. Angolszászban a többes . 3-ik személye „sind"* hamis 
analógia által az 1-ső és 2-ik személyre is vitetett át és angolban 
n-ind a három személy „are " Német nyelvjárásokban ilyeneket 
találunk : „wir sein, sie sein" ; továbbá „ich sei" e helyett „ich bin", 
angolban r I be" e helyett „I am." 

Ezen különbféle befolyások és föllételek, melyek alatt a nyelv 
nő és változik, tenger-áramlatokhoz hasonlíthatók, melyekből, mi-
helyest sebességök fogy, rétegek rakódnak le a tengerfenéken, a 
hol addig felhalmozódnak és fölnövekednek, míg végre a fölszín 
íölött lesznek láthatók, míg végre átvizsgálhatok és megismerhetők 
valamennyi alkatrészeikben, melyek nem a növésnek valami belső 
elve, nem változtathatlan természettörvények által hozattak együvé. 
De okkor aztán másfelől azt is fogjuk belátni, hogy ezen alkatré
szek korántsem puszta vakeset által vagy törvénytelen és szabá
lyozatlan erők eredményeiképen találkoztak. Itt újra tapasz
taljuk, hogy az ember sohasem lehet eléggé gondos, eléggé szi
gorú szavai használatában. Szorosan véve a föld folyvást változó 
fölszinének átalakulásaira sem a „történelem," sem a „növés" kité
tele nem alkalmazható. „Történelemiről ott van szó, hol szabad 
erők hatásai állanak be; „növés" organicus lények természetes 
kifejlődésére vonatkozik. Mi azonban a földkéreg növéséről is a 
gipsz-jegeczek gyors növéséről a heilbronni tunnelben stb., szók-
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tunk beszélni és igen jól tudjuk, hogy mit értünk alatta; a „nö
vés" szó ezen értelmében fogni fel valamely nyelv „növés"-ét van 
jogunk, de korántsem valami élőfa növésének értelmében. Ha azon 
modificátiókat, a melyek adott elemeknek szüntelen új combiná-
tiói által idővel létrejönnek és a melyek szabad erők szabályos 
behatásának nincsenek kitéve és utóvégre természeti befolyások 
eredménye gyanánt ismerhetők fel, ha ezen modificátiókat csak
ugyan lehet a „növés" nevével jelölm, és ha — ezen értelmezés 
szerint — a földkéreg „növés"-éről beszélhetünk, akkor ugyanaz 
a szó ugyanabban az értelemben a nyelvre is lesz alkalmazható s 
jogunk lesz tehát, a nyelv tudományát kivenni a történeti tudomá
nyok kerületéből és a természettudományok körébe átültetni azt, 
a földtudomány és társai tömbjébe. 

Még egy ellenvetést kell vizsgálnunk, s ennek tüzetesebb vizs
gálata csak még világosabban fogja megértetni velünk a nyelv 
tulajdonképi, reális jellemét. A fold növésének — a geológiai buvár-
lat által megállapított — nagy korszakai befejezésöket el- vagy 
legalább közel érik, midőn emberi élet első nyomaira akadunk és 
midőn az ember történelme a szó legtágabb értelmében kezdődik. 
A nyelv növésének korszakai ellenkezőleg az emberiség történel
mével egyszerre kezdődnek s vele párhuzamosan folynak. Ennél
fogva azt állították, hogy, habár a nyelv nem is pusztán művészet 
terméke, mégis lehetetlen volna bármely nyelv életét é3 növését 
megérteni, azon időknek, melyekben ezen nyelv képeződött, törté
nelmi ismerete nélkül. Tudnunk kell, azt mondják, vájjon egy 
nyelv, mely az öszvehasonlító nyelvészet górcsöve alatt analysá-
landó, vadon nőtt-e fel, nyers néptörzsek közepett, bárminemű, élő 
vagy írt szóban fenmaradt, költői vagy prósai irodalom nélkül ? 
vagy finomabb mívelődést nyert-e költők, papok és szónokok által, 
classicus kors?ak bélyege nyomatott-e reá ? Hasonlóképen csak a 
politikai történelem évkönyveiből tanulhatjuk, vájjon egy nyelv 
érintkezésbe jött-e egy másikkal, meddig tartott ezen érintkezés, a 
két nemzet melyike állott feljebb a civilisátióban, melyik volt a 
győző, melyik a legyőzött, melyik állította fel az ország törvényeit, 
vallását és müve zeteit s hozott elő legnagyobb számmal nemzeti 
tanítókat, népszerű költőket és nagybefolyásu népvezéreket ? Mind
ezen kérdések tisztán törtéaclmi jelleget viselnek s oly tudo
mány, melynek annyit kellett történelmi forrásokból kölcsönöznie 
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és merítenie, anomáliának nézethetnék a physikai tudományok 
körében. 

Azt feleljük erre, hogy a physikai tudományok közül csak
ugyan egyik sem függ oly szorosan öszve az emb°riség történel
mével, mint a nyelv tudománya. De hasonló — habár nem is oly 
messzemenő — összefüggés a természet-buvárlat egyéb ágai s az em
ber történelme közt is kimutatható. A zoológiában p. o. fontos tudni, 
a történelem melyik különös korszakában, mely földtájon és mely 
czélokra lőnek bizonyos állatok szelídítve és házi állatokká téve. 
Az ethnologiában nehéz volna megmagyarázni azon tényt, hogy 
az altáji fajra Magyar- és Törökországban kaukasiai bélyeg van 
nyomva, ha írásban följegyzett okmányok nem értesítenének min
ket altáji törzseknek Európában való vándorlásaik- és letelepedése
ikről, így p. o. a botanikusnak is, midőn különbféle rozs-fajokat 
hasonlít öszve, igen bajos volna azoknak illető sajátságait megma
gyarázni, ha azt nem tudná, hogy ezen növény némely tájakon 
századok ólta cultiváltott míg másokon, p. o. a Kaukázusban, 
még vadon nő. A növényeknek, mint az emberfajoknak, hazájok 
van, és hogy Görögországban ugorkát, Olaszországban narancsot 
és cseresznyét, Németországban burgonyát, a jó remény fokán sző
lőt találni, azt csak a történetbuvár magyarázhatja meg tökéletesen. 
Ha tehát a nyelv történelme és az ember történelme között szorosabb 
vonatkozás létezik is, ez még mindég rum elegendő ok a nyelv tudo
mányának a természettudományok körébői való számkivetésére. 

De tovább megyünk és azt vitatjuk, hogy a nyelvtudomány 
— ha csak pontosan meghatározzuk azt — tökéletesen független
nek nyilatkoztatja magát a történelemtől. Ha Angolország nyel
vőrül akarunk beszélni, bizonyosan tudnunk kell valamit a brit szi-
getek poli'ikai történetéből, hogy ama nyelv jelen állapotját egé
szen felfoghassuk. Angolorszrígnyelvének történelme a régi britek
kel kezdődik, a kik kelt nyelvjáráson beszéltek; tovább megy a 
szász hódításhoz, a dán beütésekhez, a normán hódításhoz • látjuk, 
mikép ezen politikai események mindegyike lényeges befolyást gya
korolt a nyelvjellem képzésére. Angolország nyelvéről mondhatni, 
hogy az egymásután kelt, szász, normán és angol volt; de ha az 
angol nyelv történelméről beszélünk, egészen küönböző térre lé
pünk. Az angol nyelv sohasem volt kelt, a kelt sohasem lett szász, 
a szász sohasem normán és a normán nyelv nem változott át angol 
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nyelvvé. A kelt nyelv történelme foly a mái nipig. Nem tesz semmit, 
akár a brit szigetek valamennyi lakóitól, akár csak Walesi-, ír- és 
Skóthoni csekély kisebbségtől beszéltetik. A meddig valamely nyelv 
valaki által beszéltetik, adlig él az és van önálló existentiája. Az utol
só vén asszony, ki corni nyelven beszélt és kinek most emléket emel
nek, egymagában ropraesentálta Cornwallrégi nyelvét. Kelt omber 
ugyan lehet angol emberré, kelt és angol vér vegyülhet; ki is mond
hatná ma pontosan meg azon arányt, melyben kelt és szász vér el
egyedett Angolhon népességében?Z)e nyelvek soha sem vegyülnek.Egé
szen egyre is megy, akármelyik névvel jelöltetik a brit szigeten be
szélt nyelv, akár angolnak,britnek vagy szásznak neveztetik;a nyelv-
buvárnak az angol nyelv teuton nyelv és semmi egyéb, mint teuton. A 
physiolog hadd állítsa és bizonyítsa, hogy az angol nyelv sok tekintet
ben kelt typust mutat,úgyszólván,koponya- és testalkatábat:;a genea-
log hadd állítsa és bizonyítsa, hogy sok angol család czímerei nor
mán eredetűek ; de a nyelvbuvárnak a maga útján kell mennie. Bri
tanniában kelt népesség ősrégi substrátumát, szász, dán és normán 
hódító hadjáratokat stb. kimutató történelmi bizonyítékok haszno
sak lehetnek a nyelvbuvárra nézve ; de ha valamennyi okmányok 
is megsemmisítettek, a föld korábbi lakóinak valamennyi koponyái 
is szétporladtak volna, az angol nyelv, mikép azt bármelyik pór
im beszéli —az öszvehasonh'tó grammatika szabályai szerént analy-
sálva — mégis maga mondaná el saját történelmét. A történelem 
segítsége nélkül látnók, hogy az angol nyelv teuton nyelv, hogy az, 
épen úgy mint a hollandi és a friesz, az aluémet nyelvághoz tarto
zik ; hogy ezen ág, a fölnémet, gót és norsz ágakkal együtt, a 
germán nyelvcsaládot képezi; hogy ezen germán család — a kelt, 
szláv, hellén, ital, iran és ind nyelvcsaládokkal együtt — a nagy 
ariai nyelvfajhoz tartozik. Az angol szókincsből a nyelvbuvár, mint 
egy chemiai processus által, kelt, normán, görög és latin alkatré
szeket választhat el , de idegen vérnek egyetlen egy cseppje se 
nyomult be az angol nyelv organicus rendszerébe. A grammatika, 
a nyelv vére és lelkp, az angol nyelvben, a mikép az a brit szigete
ken beszéltetik, ma még épen olyan tiszta és keveretlen, mint ak
kor, midőn a nyelv még a germán tonger partjain beszéltetett a 
szárazföldi angolok-, szászok- és jütektől. 

Vizsgáltuk tehát és megezáfoltuk azon ellenvetés3ket, melyek 
a nyelv tudományának a természettudományok körébe való folvé-
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tele ellen emeltettek vagy emeltethetnek, a ezzel általánosan meg
alapítottuk a nyelvtudomány természettudományi jellemét; ezen 
vizsgálat és czáfolat folyamában a nyelvjárások nyelvtudományi 
jelentekét is tüntettük fel általánosan. Czélszerü lesz már most — 
habár csak igen futólagos és töredékes tollrajzban is —• elmondani 
egyet-mást a természettudomány kutatásainak tárgyai és eszkö
zei, útmódja és eredményei felöl, s ezzel összefüggöleg a nyelvjárá
sok nyelvtudományi jelentékét is különösebben tüntetni ki. 

Valamennyi nemzet öszves grammatikai irodalmában egyetlen 
egy munkára sem akadunk, melyben a nyelv ti-ztán empiricus ana-
lysiso oly tökéletesen volna keresztül vive, inintPánini, hindu tudós, 
és commentátorainak szanszkrit nyelvtanában; de a nyelv lénye
géről, a nyelv valódi életéről és életműködéséről, a nyelv természe
tes növéséről mitsem tud az beszélni. 

Mit tudunk tehát a nyelvről általában, ha görög vagy szansz
krit nyelvtant tanultunk vagy a classicus grammatika hálózatát 
saját anyanyelvünknek terítettük alája?. 

Ismerjük a nyelv bizonyos formáit, melyek a gondolat bizo
nyos formáinak felelnek meg. Tudjuk, hogy a subjectumnak a no-
minativus formáját, az objectumnak az accusativus formáját kell 
felöltenie; tudjuk, hogy az ige hatáskörébe lépő személynek, a tá
volabbi objectumnak, a dativusba, a praedicatumnak, legáltaláno
sabb jelentésében, mint attribútumnak, a genetivusba kell lépnie. 
Tanuljuk, hogy a genitivus, melyet németben a szótőhöz függesz
tett „e.s£ vagy veau által jolölünk, és melyet a franczia és rendesen 
az angol is praepositió által ír körül, a görögben az „os" végzet, 
a latinban az n ú a végzet által képeztetik. De hogy mit képvisel 
az „«» és „is", általában az az angolban és németben is vissza-. 
térő „• , miért rejlik ezen végzetekben azon erő: nominativust ge-
nitivussá, subjectumot attribútummá változtatni, ez rejtély marad. 
Magától értethetik, hogy minden nyelvnek, ha általában nyelv akar 
lenn!, képesnek kell lennie, a subjectumot az objectumtól, a nomi
nativust az accusativustól megkü'önböztetni. De miképen lehet a 
végzetnek egy csekély megváltoztatása elegendő ily lényeges kü-
lönbség elővarázslására, az majdnem megfoghatatlannak látszhat
nék. Ha egy pillanatig, eltekintve a görögtől és latintól, más nyel
vekre vetjük tekintotünket, csakhamar észreveszszük, hogy tettleg 
csak kevés nyelvek léteznek, melyek a gondolatnak ezen két ka. 
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tegóriája számára külön formákkal bírnak. Még a görögben és la
tinban is aneutrumoknominativusaés accusativusa külsőleg semmi 
által s incs megkülönböztetve. A sinai nyelvnek, a mint rendesen 
állítatik, általában nincs grammatikája, azaz, nincs flexiója, se 
declinátiója, se conjugátiója, ezen nyelvi tüneményeknek nálunk 
dívó felfogása szerint; nem ismer formális különbséget a különböző 
beszédrészek, nomen, verbum, adjectivum, adverbium stb. között. 
És mégis visszaadható, kifejezhető sinai nyelven minden gondolat, 
be egészen az ő legfinomabb vonatkozásáig, mert a sinai nyelvnek 
finomul kifejlesztett, kiképzett syntax'sa van. A sinai embernek 
nem esik nehezebben különbséget tenni ilyen két mondat között, 
minő ezen két német mondat „ Jákob schlagt Hans" és „Hans schlagt 
Jákob", mint magának a németnek, vagy hasonló esetben a görög
nek és rómainak. A sinaiak nem bírnak végzettel az accusativus 
jelöléséro, de tökéletes értelmességet érnek el a subjectumnak kö
vetkezetes előállítás^ és az objectumnak a verbum mögé utalása 
által, vagy azáltal, hogy a nomen előtt vagy után oly szavakat 
használnak, a melyek világosan jelölik meg, hogy ezen nomen az 
igének objectumáúl veendő. Az angolban és francziában a nomi-
nativus és accusativus megkülönböztető végzetei phoneticus rom
lás folytán lekoptak, és ezen nyelvek kenteiének, úgy mint a sinai, 
a subjectumot és az objectumot a szavak elhelyezése, a szórend ál
tal tüntetni ki. Ha tehát az iskolában azt tanuljuk, hogy ezen no-
minativus „rex" az accusativusban átmegy „regem"-be, ez egy
szerűen praktikus szabály. Már most tudjuk ugyan, mikor kell 
„rexa-et, mikor meg „regem" et mondanunk; de miért kell a ki
rályt, mint subjectumot, „rex"-nek, mint objec'.umot, „regem"-nek 
nevezni, ez még egészen megfejtetlen marad. Ugyanazon a módon 
azt is tanuljuk, hogy „amo" vagy „ich liebe", „I lőve" azt jelenti 
„szeretek", „amavi" vagy „ich liebte", „I loved" pedig ezt „szeret
tem" ; de miért lehetséges a szerelésnek ezen tragicus változását nem 
szeretésre latinban az „o" és „avi", németben az „o" és „te" egyszerű 
fölcserélése által, angolban egy egyszerű „d" hozzáragasztása által 
föltüntetni, ez se nem kérdeztetik, se válasz nem adatik rá. 

De már ha létezik a nyelvről való tudomány, úgy épen ezek 
azon kérdések, a melyekre ügyekeznie kell feleletet adni. 

Mindenekelőtt czélszerü megállapítani az eszközöket, melyek 
ilyen kérdések megoldására hasznosak lehetnek. A németen vagy 
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angolon kezdve, azt kell kérdeznünk, micsoda eszközök állanak 
rendelkezésünkre annak kimutatására, hogy miért jelöli „\ch liebe", 
„I lova"' a tettleges szeretést a jelenben, míg „ich liebte", „I looedu 

mindjárt azt fejezi ki, hogy ezen érzés nem létezik többé, hogy 
elmúlt? Vagy ha más, flexiókban gazdagabb nyelveket nézünk 
meg, micsoda gondolkodási processus által deríthetjük fel azon kö
rülményeket, a melyek alatt „amo" sss „szeretek" egy puszta „r" 
hozzátétele által változtatott által -,,amortt-ba, a mely egyszerre 
azt fejezi ki, hogy „szerettetem?" 

Ha azt kérdezzük magunktól, miképen volt a németben egy 
„íe", az angolban egy „c£K hozzátétele képes tüstént kifejezni az 
átmenetet a szeretet jelenvalóságától annak „volta-ságához, min
denekelőtt, mielőtt bárminő megfejtést megkísértenénk,, meg kell 
állapítanunk az „ich liebte" vagy „I loved" legrégibb és eredeti 
nyelvi alakját. Tudjuk, minő pusztításokat képes véghez vinni a 
szó- és flexió-formában a hangi corruptió, és egészen haszontalan 
volna conjecturákba ereszkedni akarni nyelvi formátiókat illetőleg, 
melyek egyszerre megfejthetők, ha csak a nyelv története vétetik 
élesen szemügyre. Ha tehát a „liebte"-ben feltűnő „te," vagy a 
„loved"-ban feltűnő „d" alapjelentése iránt akarunk tisztába jönni, 
mindenekelőtt ezen végzetek eredeti formáját kell kinyomoznunk. 

De rendesen korántsem elég p. o. egy angol szó nyomát egé
szen az ó-francziáig vagy angolszászig visszakísérni és azon formá
ját fölmutatni, melyben az vagy 1200 évvel ezelőtt lépett fel. Még 
ez sem az eredeti forma, legtöbb esetben még ez sem kényszerít
hető teljes sikerrel a sajátképi alapjolenté3 leleplezésére. Az angol
szász nem eredeti nyelv, nem ősnép nyelve. Már nevével is a szá
razföld angolaira és szászaira utal. Angol szavunkat tehát, az angol
szászból kiindulva, a különböző szász és alnémet nyelvjárásokon 
keresztül kell kísérnünk addig, míg végre a németnek általunk 
elérhető legkorábbi fejlődési korszakánál, a gótnál, a IV-ik század
ban érkeztünk meg. De sok esetben még itt sem szabad megpihen
nünk ; mert ámbár a góttól semmi korábbi germán nyelvidomhoz 
nem mehetünk vissza, mégis mindjárt meg kell engednünk, hogy 
a gót is újkori nyelv, és hogy a növésnek sok phásisain kellett 
már keresztülmennie, mielőtt az Ulfilas püspök ajkán élt gót 
nyelvvé lett. 

De mitévők legyünk ekkor ? Épen úgy kell eljárnunk, mint-
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ha a modern román nyelvek körül akarnánk vizsgálódni! Ha p. o. 
egy franczia szót netalán nem volnánk képesek visszakísérni a 
latinig, akkor meg kellene néznünk, micsoda szóalak felel meg 
neki az olasz nyelvbon, és ebből kiindulva megkísértenünk kinyo
mozni a latin ősforrást. Ha p. o. ezen franczia szó „feuft (tüz) ere
dete iránt nem vagyunk tisztában, csak az olasz „fuoco" szót kell 
megnéznünk és azonnal észreveszszük, hogy raindakettő, „fuoco" 
és „feu",a latin „focu8"-tól származtatandó. Ezt tehetjük, mert tud
juk, hogy a franczia és az olasz rokon nyelvjárások, és mert már 
előre állapítotiuk meg pontosan a kettő közti rokonságnak fokát. 
Ha, a helyett hogy az olaszba pillantottunk által, a németben ke
restük volna a franczia „feu" megfejtését, minden bizonynyal tév
útra vetemedtünk volna; mert a német „feuer" a franczia „feu"-
höz sokkal jobban látszhatik ugyan hasonlítani, mint az olasz 
,fuoco'', de azért mégis sohasem mehetett volna által a franczia 
„feu".alakba. A franczia „payer4í (fizetni) etymologiáját, azaz, 
eredetét soha sem lehetett volna megtalálni, ha nem lehetne kérde
zősködni a rokon nyelvek, azaz, az olasz és spanyol nyelv, szótá
rainál. Itt azt találjuk, hogy „payer"-nek olaszban „j agare", spa
nyolban ,.pagar' felel meg, míg provenyálban tettleg „pagar" és 
„payar" alakot egymásmelleit találunk. „Pagar'- pedig világosan 
a latin „pacare" (kielégíteni) szóra utal. Hitelezőt kielégítőn! any-
nyit jelentett, mint fizetni neki; hasonló módon .,une quittance" 
(nyugtatvány) eredetileg „quietantia" (megnyugtatás) volt, ettől 
„quietus" (nyugott). 

Ha tehát kutatásainkat tovább akarjuk űzni, ha nem nyug
szunk meg abban, hogy egy német vagy angol szót egészen egy 
gót gyökig nyomoztunk, és ha alakját növésének valamely még 
korábbi korszakában szeretnők megismerni, akkor azt kell meg
állapítanunk, vájjon vannak-e oly nyelvek, melyek a góthoz ugyan
azon viszonyban állanak, mint az olasz és spanyol a francziához. 
Azon oldalpillantás, melyet a román nyelvjárásokra vetettünk, azt 
mutatta nekünk, hogy az egyik rokon nyelvben található szavak 
sokszor egy másikban eredetibb alakot tartottak meg, és hogy te
hát igen fontos dolog, régi nyelveket ugyanazon genealogicus ösz-
vefüggésben találni, mely által a franczia, olasz, spanyol, provengál 
stb. egy család tagjai gyanánt foglaltatnak együvé. 

Es az öszvehasonlító nyelvtudomány megtalálta ezen genea-
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logicus öszvefüggést. A mily biztosan mutatnak a hat román nyelv
járások egy ital pásztortörzsnek eredeti hazájára Róma hét halmán, 
ép oly biztosan utalnak az ariai nyelvek is egy korábbi nyelvkor
szakra, melyben az indusok, perzsák, hellének, rómaiak, szlávok, 
keltek és germánok öselei ugyanazon a kerületen belül, sőt ugyan
azon födél alatt, együtt éltek, — utalnak egy kicsin, valószínűleg 
Ázsia fölsíkján székelő ariai törzsre, mely oly nyelven beszélt, a 
mely még nem volt szanszkrit vagy görög vagy germán, de a mely 
mind ezen nyelveknek nyelvjárási csiráit rejtette ölében. 

Oly müvek, milyen Bopp öszvehasonlító nyelvtana, azt mu
tatják ki, hogy a szanszkrit, zend, görög, latin, kelt, germán és 
szláv nyelv grammatikai tagozata egyszerre és mind ezen nyelvek 
számára közösen létesült, és hogy a szanszkrit, görög és latin nyel
vek végzeteiben föltűnő látszólagos különbözések ezen nyelvjárá
sok mindegyikénél sajátságos formában feltűnő hangi romlás törvé
nyei által magyarázandók meg, a mely — különvált néptörzseknél, 
különböző természeti és történeti viszonyok behatása alatt, külön
böző jellemet öltő — hangi romlás a közös ariai őstypust módosí
totta és megannyi nemzeti nyelvvé átidomította. 

De az öszvehasonlító grammatikának az egyszerű öszveha-
sonlításnál több teendője is van. Meglehetősen könnyű volna a de-
clinátió és conjugátió paradigmáit a szanszkritban, görögben, latin
ban és a többi ariai nyelvjárásokban egymás mellé állítani és mind
azon pontokat kiemelni, a melyekben öszvetalálkoznak egymással 
vagy eltérnek egymástól. De miután ezt megtettük, és megfejtettük 
ama hangtörvényeket, melyek az ariai őstypussal fölvétetik azon, 
az egyes nemzeteknek sajátságos különbféleséget, melyet a szansz
kritban, görögben és latinban csudálunk, ismét új, még magasabb 
érdekű problémák lépnek élénkbe. 

Tudjuk, hogy a most úgynevezett grammatikai végzetek ere
detileg önálló, saját jelentéssel bíró szavak voltak. Miután az ösz
vehasonlító grammatika visszaállította az ariai végzetek eredeti 
alakját, lehetséges az azokban rejlő független szavakat fölnyomozni 
és ezeknek eredeti czélját és jelentését fölfedezni. Ez pedig épen 
az a pont, a melytől kiindultunk. Azt akartuk t. i. tudni, hogy mi
ért képes a „liebte" vagy „lovec?" szónak ntelí vagy „á" végzete 
egy jelenidőbeli cselekvést múltidőbelivé változtatni ? Láttuk, hogy 
mindenekelőtt azon végzet eredetibb alakját kell felkutatnunk, hogy 
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azt a legősibb germán nyelvjárásban, a gótban, sőt, ha még ez sem 
volna elegendő, a legeredetibb ariai dialectusban, a szanszkritban, 
kell fölkeresnünk. Már most visszatérünk első kérdésünkhöz, t.i. ezen 
kérdéshez: micsoda tehát tulajdonképen az a nyelv, hogy egy puszta 
csekély alakváltoztatás, minő a „liebe" és nliebteu

} a nloveu és „/o-
vedu között feltűnő, a jelentésnek oly lényeges különbözését képes 
létrehozni ? 

Jöjjünk legelőször aziránt tökéletesen tisztába, hogy a nyelv 
radicális és formális elemei között való megkülönböztetésnek mi 
légyen az értelme —• a formális elemek alatt nem egyedül a decli-
nátió- és conjugátióbeli végzeteket értve, hanem valamennyi szár-
mazéki elemet, általában mindent, a mi nem radicális. 

A nyelvtudomány, mely, nem gondolva puszta theoriákkal, 
tényeket gyűjt, s egyedüli czéljának tekinti, ezen tényeket, a meny
nyire lehet, megmagvarázni, — a nyelvtudomány a végzetek min
degyikét magában és magáért vizsgálja, öszvehasonlítások segélyé
vel megállapítja eredeti vagy legalább legrégibb alakját, és azután 
ezen primitiv szótagot úgy tárgyalja, a mint tárgyalná a nyelvnek 
bármely más részét, t. i. mint olyasmit, a minek eredetileg határo
zott jelentéssel kellett bírnia. Vájjon valamennyi nyelvrész ere
deti czélját és ősjelentését leszünk-e képesek fölfedezni, az egészen 
más kérdés. Meg kell engedni, hogy sok grammatikai forma, mi
után őstypusa föl is van fedezve, még megfejtetlenül áll előttünk. 
De minden évben tétetnek új meg új fölfedezések, nagy gonddal 
és éles elmével egymáshoz fűzött következtetések útján. Napról 
napra jobban ismerkedünk meg a nyelv titkos útjaival s nincs okunk 
kételkedni, hogy a nyelvtani analysis végtére ép oly sikerdús lesz, 
mint a vegytani. Ha a grammatika minket fejlődése későbbi lép
csőin néha meg is zavar, a grammatikai búvárkodás mégis erede
tileg sokkal kevésbé nehéz, mint közönségesen véljük. Mi a gram
matika legelői egyéb, mint declinátió és conjugátió ? A declinátió 
pedig eredetileg ismét nem lehetett egyéb, mint egy nomennek ösz-
vetétele valamely más, számot és esetet kifejező szóval. 

Mi módon képeztetett eredetileg a többesszám ? Mindenek
előtt oly nyelvet kell megtekintenünk, mely eleitől fogva gondosan 
megóvta magát a hangi pusztulástól. Ilyen asinai. Itt igen egyszerű 
és szembeszökő módon képeztetik a többes szám. Itt p. o. „3in" 
annyi mint „az ember", — „kiai" annyi mint „az egész, az összes-
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ség"; a kettő egymáshoz csatoltatik és megvan a plurális ; ,,^in-
kiai" annyi mint „az emberek", szószerint „az ember-egész, az 
ember-összesség." De sinaiban ugyancsak a többes képezésére más 
szavak is használtatnak. így p. o. „péi" annyi mint „az osztály, a 
rend." Ez hozzátétetik p. o. „i"-hez, mely annyi mint „idegen", és 
kész a többes; „i-péi" annyi mint „az idegenek", szó szerint „az 
idegen-osztály, az idegen-rend." Az európai nyelvekben hasonló 
többeseket találunk, melyek azonban nem számítatnak a gram
matikai formákhoz. A német „Menschen-Geschlecht", az angol 
„man-kind" (ember-nem) épen úgy van képezve, mint a sinai „i-
péi" (idegen-nem); a német „Christen-heit", az angol „christen-
dom" (keresztyén-összesség) épen úgy van képezve mint a sinai 
„gin-kiai" (emberösszesség); a német „klerisei", az angol „clergy" 
pedig a latin „clerici" többesnek synonymuma. Tibet nyelvében a 
többes „kun" = „mind" és „t'sogs" = „sokaság" szavak hozzáil-
lesztése által képeztetik. Ilyen szók hozzátétele által képeztetett 
a nőmének többese eredetileg más nyelvekben is. Ilyen hozzátett 
szavak mindaddig, míg tökéletesen megértetnek és elevenen tartat
nak, ellent is állanak a hangi pusztulásnak: de mihelyt elvesztik, 
hogy úgy mondjam, lélekjelenlétöket, lélekébrenségöket, azonnal 
beáll a phoneticus enyészet, és mihelyt egyszer ez kezdte meg mun
kásságát, az általa megtámadott szórészek még csak közmegegyezé-
sileg ráhagyott, mesterséges léteit tartanak meg és grammatikai 
végzetekké asznak öszve. 

íme láttuk, miképen fejeztetett ki a szám; de ugyanaz a proces-
sus vezetett a casusképzéshez is. így p. o. a locativus a sinai nyelv
ben különbféle módon képeztetik. Az egyik mód abban áll, hogy 
az illető szóhoz oly szavak ragasztatnak, mint „cung" (közép) vagy 
„néi" (benső); így p. o. „kűö-cung" annyi mint „az ország-ban." 
Az instrumentális az „y" előragasztása által képeztetik; az „y" 
pedig régi gyök, melynek jelentése „használni valamit, élni vala
mivel." így p. o. „y ting" annyi mint „bot-tal" (szószerint „használ
ni bot"), a mi helyett latinban az ablativus, görögben a dativus ál
lana. Bármennyire bonyolodottaknak is tessenek már most a görög 
és latin nyelv rendes és rendhagyó declinátiói, mégis bizton fölte-
hetjük, hogy azok eredetileg az öszvetételnek ezen egyszerű metho-
dikája által képeztettek. 

Eredetileg valamennyi ariai nyelvben megvolt egy casua 
3* 
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mely „valamely helyen való létezést" jelölt és melyet a grammaticu-
sok locativusnak neveztek. Szanszkritban minden főnévnek ép úgy 
van locativusa, mint genitivusa, dativusa és accusativusa. Szansz
kritban p. o. „hrid" annyi mint „a szív", — „hridi" pedig „a szív
ben." Itt tehát a locativus végzete egyszerűen egy rövid „i." Ezen 
„i" demonstratív gyök, és igen valószínűleg ugyanaz, a mely latin
ban az „in" praepositiónak adott léteit. Ezen szanszkrit alak „hridi" 
tehát eredeti szó-összetételt tüntet fel, úgyszólván ezen összetételt: 
„szív-bellii'', a mely lassanként a mássalhangzókra végződő főne
vek egyik elismert casusakepen áliapúlt meg. Ha a sinai nyelvet 
tekintjük, azt találjuk, hogy a locativus ott ugyanazon a módon 
jelöltetik, de a helyiséget kifejező szavak megválasztásában enge
dett nagyobb szabadsággal. „Az országban" ezzel fejeztetik ki 
„kűö-cung" (ország-közepett); „cung" (közép) helyett más szóval 
is lehete élni, p. o. ezzel „néi" (benn). Azt lehetne mondani, hogy 
olyan eredeti casusnak — minő a locativus — képzése kevés ne
hézséget okoz, hogy azonban ezen összetételi eljárás még nem ma
gyarázza meg az elvontabb casusokat, tehát az accusativust, dati-
vust, genitivust. Ha casus-fogalmainkat a philosophiai grammati
kából merítjük, bizonyosan bajos lesz, egyszerű öszvetétel által 
kifejezni ama abstract relátiókat, melyek állítólag a genitivus, da-
tivus és accusativus végzetei által kifejeztetnek. De meg kell fon
tolni, hogy ezek csak általános kategóriák, melyek alá a philo-
sophusok és a grammatikusok a tettleges nyelvalakokat együvé 
állítani és berendezni igyekeztek. A nép, melylyel a nyelv felnőtt, 
mitsem tudott dativusokról és accusativusokról. Minden, a mi a 
nyelvben abstract, eredetileg concret volt. Ha a nép azt akarta 
mondani: „Róma királya", valósággal ezt értette : „a király Rómá
ban" és rögtön azon alakot használta, melyet épen locativuské-
pen jellemeztünk 5 a genitivus abstractabb ideája nem nyert utat a 
nemzet gondolkodási rendszerébe; de azonfelül még be is lehet bi
zonyítani, hogy a locativus némely esetekben ténylegesen elfoglalta 
a genitivus helyét. Latinban p. 0. az I. declinatióbeli „a"-ra végződő 
nőnemű nőmének genitivusa „as" volt. Fenn van ezen „as" végzet 
még „páter familias"-ban e helyett „páter familiae"; az umbor és 
oszk nyelvjárások pedig az említett „a"-végü nőmének számára 
csakis ezen „s" végzetet tartották meg genitivus-jelőlőül. Az „au-
végü nőmének másik genitivus-végzete „ae" eredetileg így hang-
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zott „ai"; e genitivus tehát nem volt egyéb, mint az „i"-végü régi 
locativus. Ha „Róma királya" ezáltal tétetett k i : „Rex Romae" 
vagy régebben ezáltal „rex Romai'', ez tettleg ezt jelentette „a ki
rály J{ómába/t.u Az első latin declinátióban a locativus kiszorította 
a genitivust ; a speciálisabb casus, a locativus, a generálisabb geni-
tivussá lön itten általánosítva. 

Ezen egy példán is látjuk tehát, hogy az, a mit a grammati-
cusok genitivusnak neveznek, ugyanazon öszvetételi processus által 
képeztetett, melyet a sinai nyelvben szemlélhetünk és mely bebi-
zonyíthatóképen használatban volt az ariusok eredeti nyelvében. 
Ugyanez alkalmazható a dativusra is. Ha a gyerek az iskolában 
azt hallja, hogy a dativus két objectumnak egymásra való vonat
kozását fejezi ki, hogy az a távolabbi objectum casusa, az érdek
viszony casusa, méltán bámulhat, mikép épülhetett oly szélesen és 
merészen ívelt bolthajtás a nyelv rendelkezésére álló szegényes 
anyagokból; de még jobban fog bámulni, ha neki, miután ezen 
grammatikai abstractión szerencsésen túl van, továbbá azt mond
ják, hogy görögben bizonyos nomeneknél a dativus-végzettel kell 
élnie, midőn a „bizonyos helyen való veszteglésnek" egészen hatá
rozott gondolatját akarja kifejezni. „Szalamison tartózkodom", te
hát „Salamíni" dativussal kiteendő. Ha azt kérdezzük: miért? — 
ismét csak az öszvehasonlító nyelvtan adhat feleletet. Ezen görög 
dativus „i"-végzete eredetileg a locativus végzete volt. A locativus-
ban igenis foglaltathatik a dativus jelentése is, de a dativus elmo
sott körvonalai sohasem fejezhetik ki a locativus éles és világos 
határozottságát. Ezen dativus „Salamíni" legelőször locativus volt. 
„Salamisow élek" soha sem viselt magában dativusi jelentést, ha
nem ellenkezőleg ily mondatokban ,.odaadomaz apának" a dativus 
eredetileg locativus volt; miután ezen „az apának11 először a helyi
ség kézzelfogható vonatkozását fejezte ki („az apá/io^"), lassanként 
azon általánosabb, kevésbé locális és színtelenebb jellemet váltotta, 
melyet a logicusokésgrammaticusokadativusaiknak tulajdonítanak. 

Ha ezen néhány görög és latin casusról épen előadott magya
rázó megjegyzések netalán igen keresetteknek és mesterkélteknek 
látszanának, csak a francziára kell gondolnunk, és tökéletesen 
ugyanazon processust látjuk szemeink előtt ismétlődni. A geniti
vusnak vagy a dativusnak egészen abstract vonatkozásai, mint p. o. 
„rimmortalité de 1'áme" (a lélek halhatatlansága), — „je me fie á 
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mon Dieu" (bízom istenemben), a „de" és „ad" praepositiók által 
tétetnek ki, melyek latinban a valami pont felöl és a valami pont 
felé mozgásnak határozott locális jelentéseivel bírtak. Az angol „ofa 

és „to" praepositiók is, melyek angolban a germán genitivus- és 
dativus-végzetek helyébe léptek, eredetileg locális jellemet mutat
nak. Az ilyen franczia, angol casusok közt és a régi nyelvek casu-
sai közt való egyetlen egy különbség abban áll, hogy a casust ha
tározó elem most francziában és angolban a szó eleibe tétetik, míg 
az ariusok eredeti nyelvében a szó végéhez függesztetett. 

A mi a nómenek cásusairól áll, az épen oly helyesen az ige
végzetekre is alkalmazható. Nehéznek látszhatik, a görög és latin 
ige személyvégzeteiben pontosan ráismerni a személyes névmá
sokra, melyek egy igebásishoz hozzáragasztattak, p. o. az „én sze
retek, te szeretsz, ö szeret" kifejezése végett; de egészen észszerű
nek látszik föltenni, hogy ezen végzetek valamennyi nyelvben, az 
eszmét illetőleg, ugyanazok — t. i. személyes névmások — voltak. 
Csudálkozhatunk a német „du liebesí, er liebeí" alakok végzetein, 
a mennyiben az ,,estu és „ttf* a mai német személyes névmás „du" 
és „er" formáival alig identiiicálhatók ; de csak együvé kell állítani 
az öszves ariai nyelvjárásokat és azonnal észre fogjuk venni, hogy 
azok eredeti végzeteknek egy sorára utalnak vissza, melyek aztán 
csakhamar el is kezdik mondani saját történeteiket. 

Az öszvehasonlító grammatikában okvetlenül ezt kell fölállí
tani egyik alapelvül, hogy a nyelvben teljességgel semmit sem sza
bad pusztán formálisnak tekinteni, mielőtt minden csak lehetséges 
kísérletek meg nem tétettek, a nyelv formális elemeit visszavezetni 
az ö eredeti és lényeges typusaikig. Hozzá vagyunk szokva azon 
gondolathoz, hogy a grammatikai végzetek módosítják a szavak je
lentését ; ámde szavak legelőször csak szavak által módosíthatók, 
és ámbár a tudomány jelen állása mellett még nem lehet állítani, 
hogy minden grammatikai végzetek vezettettek vissza önálló ős-
szavakra, de mégis oly sok grammatikai végzettel történt az — 
még oly esetekben is, hol csak egyetlen egy betű maradt volt 
fenn —, hogy csakugyan van jogunk fölállítani ezen szabályt, hogy 
a nyelvnek valamennyi formális elemei eredeti reális jelentéseik
kel bírtak. 

Tekintsünk már most újabb irodalmi nyelveket is, minő a 
franczia és az olasz. A legtöbb grammatikai végzetek itt még a 
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latinokkal egyazonosak, ámbár hangi corruptió által megváltoz
tatva, így p. o. „j'aime, tu aimes, il aime" a latin „ego amo, tu 
amas, ille amat" helyébe lépett. A harmadik személy francziában 
eredetileg még finális „t"-vel is bírt, mely a kérdő formában „ai-
met-il" (mi helyett „aime-t-il" iratik) ismét napfényre jön. Epén 
így megfelel a franczia imperfectum is a latin imperfectumnak és 
a parfait défíni a latin perfectumnak. De hogyan áll a dolog a fran
czia futurumnál ? Az „arna&o" és a „j'aimerrti" között semmi ha
sonlatosságnak helye nincs. Itt tehát új grammatikai formával talál
kozunk, a melynek keletkezésére, úgyszólván, még visszaemlékez
hetünk, vagy a mely legalább a történelem világos napfényében 
fekszik előttünk. Vájjon tavaszi bimbóképen sarjadott-e ki ezen 
„rai" végzet a tőből? vagy conferentiát tartott-e néhány okos em
ber a végett, hogy föltalálja ezen új végzetet és kölcsönösen köte
lezze magát arra, hogy ezentúl ezt fogja használni a leléptetett „bo" 
helyett ? Bizonyosan nem. Legelőször is azt látjuk, hogy valamennyi 
román nyelvben a futurum végzetei azonosak az „avoir" (habere) 
segédige végzeteivel. Francziában találjuk: 

„j'#i" és „je chanter-íu", „nous avons" és „nous chanter-OMs" 
„tu «s" és „tuchanter-«s", „vous avezu és „vous chanter-ez" 
„il a" és „il chanter-a", „ils ont" és „ils chanter-o/tf." 

De azonkivül spanyol- és provengálban a futurum látszólagos 
végzetét független és az iníinitivushoz még hozzá nem ragasztott 
szóképen is találjuk használva. Spanyolban e helyett „lo hare" (tenni 
fogom) ezen eredetibb alakot találjuk „hacer lo he", az az, „facere 
illud habeo." Provencálban ezt találjuk: „dir vos ai" (dicere vobis 
habeo) e helyett: „je vous dirai", s ezt: „dir vos em" (dicere vobis 
habemus) e helyett: „nous vous dirons." Nem szenvedhet tehát két
séget, hogy a román futurum eredetileg az „avoir" segédigéből és 
az hifin itivusból volt öszvetéve; Kvan nekem mondani" könnyen föl
vette ezen jelentést ,^'ogok mondani." 

Itt tehát grammatikai formák keletkezését világosan megfi
gyelhetjük, megleshetjük. A franczia ember az ő futurumait tisztán 
grammatikai formáknak tekinti. Néki, hacsak nem nyelvtudós, sej
telme sincs arról, hogy az ő futurumainak végzetei azonosak az 
„avoir" igével. Ép oly kevéssé volt a római embernek sejtelme ar
ról, hogy az ö „ama6o"-ja compositum; pedig be lehet bizonyítani, 
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hogy ezen „ama6o" ép oly bizonyosan tartalmaz segédigét, mint a 
francziafuturum. A latin futurum idővel hangpusztúlás által elenyész-
tetett. Midőn a végbetük világos kiejtésüket elvesztették, lehetet
lenné lett az „SLUiabam11 imperfectumot az „amaio" futurumtól meg
különböztetni. A futurum azután nyelvjárásbeli újszülés által pótol
tatott, mert a „habeo" öszveköttetését az infínitivussal már a latin
ban is találjuk használva ily kifejezésekben mint „habeo dicere" 
(van mondanom) és ily kifejezések lassanként a „fogok mondani" 
jelentést vették föl. Valamerre csak pillantunk, valóban azt veszszük 
észre, hogy a futurum mindenütt öszvetétel által fejeztetik ki. A 
németben a „werden" használtatik, a gót „vairthan", a mely eredeti
leg azt jelenti „valahová fordulni, indulni, menni." Angolban „I 
shall, thon wilt, he will" használtatik, szószerint „én tartozom, te 
akarsz, ő akar" ; rumonban a „vegnir" = „jönni" formával talál
kozunk, a melylyel a futurum „veng a vegnir" = „fogok jönni" 
szószerint „jövök jönni" képeztetik, míg a franczia „je viens de 
dire", szószerint = „jövök a mondásról", azt jelenti, hogy „épen 
mondtam." A franczia „je vais dire" ellenben majdnem futurum, 
ámbár eredetileg egyenlő ezzel „vado dicere", szószerint „megyek 
mondani." Az sem szenved kétséget, hogy a latin „óo"-ban (ebben 
„ama-60") ezen régi segédige „6Aw" (lesz) és a görög „<7co" futurum
végzetben ezen régi segédige „as" (van) rejtezik. • 

Már most még egy lépéssel megyünk hátrább és, a mint fel
jebb már többször tettük, megint kérdezzük: Mikép hozhat egy 
puszta „íe" vagy „cZ" tüstént oly változást létre, hogy jelenvaló-
(„ich liebe, I love")-ból elmúlt („ich liebte, I loved") lesz? Miután 
alkalmilag már megemlítettük, hogy az angol az angolszászra utal 
vissza és — mint maga a mai német is — szorosan rokon az ószász-
szal és góttal, tehát nézzük meg mindjárt a gót imperfectumot, 
hadd tudjuk meg, vájjon megóvta-e még valami nyomát az ere
deti öszvetételnek ; mert a különbféle praecedens eseteken tett ta
pasztalatok után kétségkivül itt is el vagyunk készülve arra, hogy 
a grammatikai végzetekben nem találunk fel egyebet, mint függet
len szavaknak maradványait. 

Gótban van egy ige „nasjan" = „táplálni." Praeterituma így 
hangzik : 

*) Lásd Nyelvtud. Közlem. II. 80. k. lap. 
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Indicativusban: 
Sing. nas-i-da, 

nas-i-dés, 
nas i-da, 

Dual. nas-i-dédu, 
nas-i-déduts, 

Plur. nas-i-dédum, 
nas-i-déduth. 
nas-i-dédun. 

Conjuncti vasban 
nas-i-dédjau, 
nas-i-dédeis, 
nas-i-dédi, 
nas-i-dédoiva, 
nas-i-dédeits, 

nas-i-dédeima 
nas-i-dédeith, 
nas-i-dédeina. 

Ez angolszászban következő formákká alakúi által: 

Indicat.: Conjunct.: 
Sing. ner-é-de; ner-e-de, 

ner-é-dest. ner-é-de, 
ner-é-de, ner-é-de, 

Plur. ner-é-don ner-é-don, 
ner-é-don, ner-e-don, 
ner-e-don. ner-e-don. 

a melyeknek új felnémetben megfelel „náhr-te" stb. és a conjuncti-
vusban „náhr-e-te" stb. — Ha már most angolszászban az angol 
„do" (német „tinin u = tenni) segédigét keressük föl, ezen praeteri-
tumát találjuk: 

Sing. dide, 
didest, 
dide. 

Plur. didon, 
didon, 
didon. 

Ha már most csupán csak az angolszász praeteritum „ner-é-de : 

és az angolszász praeteritum „dide" maradt volna fenn, akkor a 
„ner-é-de" végzetét képező „de"-nek identitása ama ,,dide"-vel nem 
volna különösen szembetűnő. De itt csakugyan világosan fogjuk 
felismerni azon előrángat, melylyel minden egyéb teuton nyelvjárá
sok közt a gót bír a grammatikai öszvehasonlítás és analysis czél-
jaira nézve. A gótban és pedig csak a gót plurálisban tökéletesen 
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fentartotta magát a segédige : „dédum, déduth, dédun." A gót sin-
gulárisban a „nas-i-da, nas-i-dés, nas-i-da" e helyett áll : „nas-i-
deda, nas-i-dedés, nas-i-deda." Ugyanezen öszvehúzás, mely itt 
csak a singulárisban tűnik fel, angolszászban nem csak a singulá-
risban, hanem a plurálisban is állott már be. Mégis oly nagy hason
latosság áll fenn a gót és angolszász közt, hogy lehetetlen kétel
kednünk abban, hogy praeteritumaik ugyanazon analógia szerént 
vannak képezve. Ha ugyan támaszkodhatni inductiv következteté
sekre , az eredeti angolszász praeteritumnak ekkép kellett han
goznia : 

Sing. ner-é-dide, 
ner-é-didest, 
ner-é-dido. 

Plur. ner-é-didon, 
ner-é-didon, 
ner-é-didon. 

A mikép már eme „ner-é-dide"-t angolszászban ama „ner-
é-de"-vé találjuk öszvezsugorodva, úgy ezen „ner-é-de" a modern 
angolban már csak „ner-e-d" volna, míg a német „náhrete"-ben 
még majdnem ugyanazon formával találkozunk. A „te" a német, 
a „d" az angol praeteritumban tehát eredetileg a „thun, do" segéd
ige praeterituma, és „ich lieb-te, I lovee?" egyenlő azzal „ich that 
lieben, I did lőve." 

Már most azon kérdést lehetne fölvetni, hogy ez a „that", 
angolul „did", ófölnémetül „teta", angolszászul „dide" miképen 
képeződött maga és miképen vette fel maga a praeteritum jelenté
sét. Erre ez a felelet. „Dide"-ben a végszótag „de" nem a puszta 
végzet, hanem a gyök, és az első szótag „di" a gyöknek redupli-
cátiója. Ez t. i. tény, hogy a régi vagy úgynevezett erős igéknek 
valamennyi praeterituma görögben és szanszkritban reduplicátió 
által képeztetett, miután a reduplicátió főeszköz volt, a mely által 
a gyököknek múltbeli jellem adatott. A „do" gyök angolszászban 
ugyanaz ezen görög gyökkel „the" ebben „tithemi" és ezen szansz
kritgyökkel „dhá" ebben „dadhámi." Az angolszász „dide" tehát 
ezen szanszkrit formának „dadhau" (tevék, állfték) felelne meg. 

Ilyetén módon már az ariai nyelvek egész vagy majdnem 
egész grammatikai vázlata független eredeti ősszavakra lőn vissza-
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vive és még a legparányibb változások is, melyek első pillantásra 
oly rejtélyeseknek tűnnek föl, p. o. „Fuss" és „Ftisse", „finde" és 
„fand", tökéletesen meg lőnek magyarázva. És épen ezen eljárásnak 
a neve: öszvehasonlító grammatika vagyis a nyelv valamennyi 
formális elemeinek tudományos analysise, alapitva mindazon kü
lönbözéseknek öszvehasonlítására, melyeket ugyanazonegy forma 
öltött az ariai család számos nyelvjárásaiban. Az ezen czélra leg
fontosabb nyelvjárások a szanszkrit, görög, latin és gót; de sok 
esetekben a zend, vagy kelt és szláv dialectusok is járulnak hozzá 
s vetnek váratlan fényt olyan formákra, melyek a négy fődialectu-
sok egyikében sem lesznek érthetőkké. Oly remekműnek — minő 
az ariai nyelvek öszvehasonlító grammatikája Bopptól — eredmé
nyét kevés szókba lehet öszvefoglalni. A grammatikának egész 
épülete — a származtatás, declinátió és conjugátió elemei — már 
az ariai nyelvcsalád széthimlése előtt mintegy nyersen fel volt 
építve. Ennélfogva a grammatika körvonalai szanszkritban, görög
ben, latinban és gótban legalább nagyban ugyanazok és a látszó
lagos különbözések megmagyarázhatók hangi corruptió által, mely 
ismét minden egyes nemzet hangi sajátságai által határoztatik meg. 
Egészben az öszves ariai nyelvek története semmi egyéb, mint 
lassanként lefolyó megfogyatkozás. Ha mind ezen nyelveknek gram
matikai végzetei eredeti alakjukra vitetnek vissza, sok esetekben 
lehetségessé lesz, azoknak alapjelentésöket meghatározni. Ez azon
ban csak következtetés-sorok által elérhető, és azon korszak, mely
ben, úgymint a provenc^l „dir vos ai"-ban, a régi áriái gramma
tika öszvetételi elemei az ariusok nyelvében és gondolatában kü
lön magokért léteztek, már lejárt vala, mielőtt a szanszkrit szansz
krittá és a görög göröggé lőn. De ilyen korszaknak létezésében 
épen oly kevéssé lehet kételkednünk, mint páfrán-erdöknek, kő
széntelepeink képződését megelőző, valóságos létezésökben. 

Azon analysis, melyet egynéhány ariai nyelvcsaládbeli nev
es ige-alakokon végbevittünk, azt bizonyította nekünk, hogy ezen 
grammatikai formák első tekintetre ugyan igen rejtélyeseknek 
és bonyolultaknak tetszhetnek, de mégis tényleg igen egyszerű 
processus által jöttek létre. Eleinte egészen hiábavaló fáradságnak 
látszik, olyféle kérdésekkel bibelödni, hogy miért helyezi angolban 
a „d" vagy németben a „te" végzet a jelen időbeli „love"-t vagy 
„liebe"-t a múltidőbe, vagy francziában az „ai" végzet az jelen 
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„aimer"-t a jövőbe ; de ha ezen grammatikai formákat egyszer az 
öszvehasonlító grammatika górcsöve alá teszszük, akkor ők és a 
többi valamennyi egészen más és sokkal érthetőbb színt nyer
nek. Már mindenben, a mit ma végzetnek nevezünk, az eredeti füg
getlen önálló szóra ismertünk rá. Miután ezen szóragasztékok vagy 
ragasztékszók a fogalomszóval, melynek jelentését módositani volt 
hivatásuk, öszvenőttek vala, lassan-lassan leköszörülödtek, lefenőd-
tek puszta szótagokká és betűkké, melyek, magokban mitsem je
lentve, mégis hajdani hatalmukról és önállóságukról azon modificá-
tió által tesznek tanuságot, melyet folyvást képesek létrehozni, elő
idézni azok szavaknak jelentésében, melyekhez hozzáfüggesztetnek. 

Midőn látjuk, hogy a grammatikai végzetek mindig önálló sza
vakra vihetők vissza, egyszersmind azt is tanuljuk, hogy a nyelv 
lényeges alkatrészei, melyek tökéletes grammatikai analysis yégén 
olvasztó-tégelyünkben hátramaradnak, kétfélék, t. i. praedicativ és 
demonstratív gyökök. 

Gyöknek vagy radicálénak mindazt nevezzük, a mi valamely 
nyelvcsalád szavaiban egyszerűbb vagy eredetibb alakra nem vi
hető vissza. Czélszerü lesz, ezt példán mutatni meg; de a helyett, 
hogy egy rakás szanszkrit, görög és latin szót vennénk elő s vezet
nénk visszafelé egészen a közös középpontig, tanulságosabb lesz, 
egy már fölfedezett gyökkel kezdeni s ezt kísérni nyelvről nyelvre 
való vándorlásaiban. Vegyük p. o. az Ali gyököt *) s nézzük ennek 
elágazásait. 

Ezen gyök AR azt jelenti: „szántani." Tőle származik a latin 
„ar-are", a görög „ar-űn", az ír „ar", alítván „ar-ti", az orosz „ora-
ti", a gót „ar-jan", az angolszász „er-jan", az újangol „to ear" (szán
tani); az angol „ear-sh" (szántóföld) ; a német „ar-t" (szántás), „art-
ner" (szántó), „art-acker, art-land, art-feld" (szántóföld), „art-lon" 
(napibér mezei munkásoknál), „art-bar, art-haft" (szántható, szán
tott, mívelt); a szepesi „értach" (hold = föld, a mennyit egy pár 
ökör egy nap szánthat. Ballagi.) 

Ezen gyöktől származik továbbá a szántó-eszköz, az eke, 
neve: lat. „ara-trum", gör. „aro-tron", cseh „oradlo", litv. „arklas", 
corni „aradar", walesi „arad", ó-szkand. „ardhr." 

*) AR ugyan eredetibb „ir" vagy ,,ri" (menüi) szanszkrit gyökalakra vi
hető vissza ; de az itt í'enforgó czélra elegendő az AR gyök. Ama eredetibb „ri" 
vagy ,,ii"-től származtatandó szanszkr. „ira", g'>t „airtha." 
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Az „ar" gyök még eredetibb formátiójanak látszik a görög 
„era" (föld), szanszkr. „irá", ófn. „ero", gál „ire, irionn." Eredeti
leg „szántóföldet" jelentettek ezek, azután „földet" általában. A 
német „erde", angol „earth", gót„airtha", angolsz. „eorthe" is ere
detileg „szántóföld" értelmű. A latin „ar-mentum" — egészen „ju-
mentum" hasonlatosságára képezett szó — minden a szántásnál, föld-
mívelésnél alkalmazható állatra vonatkozik. 

Miután a földmívelés a társadalom ama őskori állapotában, 
melyben a legtöbb ariai szó képeztetett s határozott jelentését nyerte, 
a legfontosabb „mívelés" vagy „munka" volt, igen könnyen meg
magyarázható az, hogy oly szó, mely eredetileg a munka ezen kü
lönös nemét jelentette, későbben a munkáról általában használ
tathatott. Ily általános jelentéssel bír a német „arbeit" szó, mely 
azonban a földmívelök nyelvjárásában máig is használatos a „feld-
arbeit" (mezei munka, földmívelés) különös jelentésében, miután a 
földmíves a földmívelést tekinti par excellence „mívelés"-nek, „mü"-
nek, „munká"-nak. így ó-szkand. „erfidhi" szintén kiválólag = 
„szántás" és aztán = „munka" általában, és ugyanaz a szó angol
szászban „earfod, earfedhe" = „munka." Az egyszerű „ar" is ószkan-
dinávban = „szántás" és „munka". 

Görög „ar-űra" és latin „ar-vum" (szántott, mívelt föld) biz
tosan az „ar" (szánt) gyökre vonatkoztatandó, és miután a „szántás" 
nem csak a „mívelés, munka" legkorábbi nemeinek, hanem a leg
eredetibb „művészeteknek" is egyike volt, valószínűleg a latin 
„ars, artis" (francz. és angol „art") is eredetileg a művészetek ama 
művészetét, a földmüvelés művészetét, jelentette, melyre a halandót 
az öszves művészetek istennője legelőször oktatta. 

„Ár" azonban nem csak a föld szántását jelentette, hanem 
már igen kora időben a tenger szántására, az evezésre, vitetett át. 
(V. ö. „aequor arare"). így a szanszkrit ezen „ar"-tól az „aritra" 
főnevet származtatja, nem „szántószerszám, eke", hanem „evező
lapát" jelentéssel. Angolszászban az egyszerű „ár", angolban „oar" 
alakkal találkozunk „evező" (mintegy „vizi eke") érteményében. 
Az „ar" gyököt az „evezés" értelmében a görögök is használták; 
mert „erétés" görögben = „evezőlegény" és „triérés" eredetileg 
három „evező"-vei vagy három „evező-sorral" bíró hajót jelentett, 
„amphérés" pedig „mindkét felöl evezővel ellátott"-at. 

Az „ar" gyök hajtásait még tovább is lehetne nyomozni, de 
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a különbféle nyelvekben eddigelé is vizsgált szavak száma elegen
dőképen fogja mutatni, mit kelljen praedicativ gyök alatt érteni. 
Mind ezen szavakban „ar" a radicális elem, a többi valamennyi a 
szóképzésre tartozik. Az „ar" gyök praedicativ-nak neveztetik, mert 
minden öszvetételben, melybe belép, egy és ugyanazon alapjelen
tést (a „szántás"-t) jelenti ki vagy mondja ki („praedicálja"), lé
gyen bár ezen öszvetétel eke, evező, ökör vagy föld. Még olyan szó
ban is, minő „artista", „artisticus", felismerhető az „ar" gyök prae
dicativ ereje, ámbár az itt már igen háttérbe lépett. Az indiaibrah-
mánoknak, kik „árva" (későbbi szanszkritban = nemes, felsőbb 
rangú) névvel nevezték magokat, ezen név sajátképi eredetéről és 
a földmívelésre való vonatkozásáról nem volt világosabb tudalmuk, 
mint a román nyelvjárásu országok művészének az ő „art"-jának 
eredetéről, mely „art"-ról Ö mint isteni inspirátióról beszél, nem 
sejtve, hogy ezen oly nemes, magasrangú szó eredetileg csak a szán
tásra vonatkozott. 

Nem szükséges említeni, hogy az „ar" gyöktől származtatott 
szavak itt közlött jegyzéke távolról sem teljes. Ha meggondoljuk, 
mennyi új szó ered a csak itt is közlött szavaknak különbféle elő-
meg utó-ragokkal és képzőkkel való öszveillesztése által, akkor meg
ismerjük a nyelv ama csodálatos erejét, mely kevés egyszerű ele
mekből volt képes a szavaknak oly sokféleségét teremteni elő, melyet 
maga a természet határtalan sokfélesége is alig múl felül. 

Mondom „kevés egyszerű elemekből", mert az úgynevezett 
teljes praedicativ gyököknek (minő „ar") száma valóban csak cse
kély. Azon primitiv szóhangok, melyek határozott jelentést fejez
nek ki és az egész szanszkrit szótár etymologicus analysisére szük
ségesek, számra nézve nem igen fogják túlhaladni az 500-at. A 
héber körülbelül 500 gyökre vitetett vissza; a sinai, ámbár se com-
positumokat se derivatumokat nem képez, mégis 400—500 gyökkel 
elégszik meg, melyekből 40,000—50,000-nyi szókincset halmo
zott fel. 

Ötszáz praedicativ-gyök tehát — ha azoknak nagy szaporasá-
gát és simulékony képzékenységét tekintjük — tökéletesen elegendő 
volt legrégibb elődeink szótárának alkotására. Mégis szükségeltek 
azok, a praedicativ gyökökön kivül, még egy másik radicális elemet 
is. Ha p. o. egy „ragyogást, fényt" jelentő gyökkel bírtak, ebből igen 
is jól képezhették a praedicatumot a nap, hold, csillag, ég, nappal 
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reggel, hajnal, tavasz, derű, derültség, öröm, szépség, fenség, dicső
ség, szerelem, barátság, arany, gazdagság stb. neveiben; de ha „ittu 

és „o&", ,,K", „miu
t „ez", nazu

} „íe", „ő" stb. volt kifejezendő, csak
hamar beláthatták, hogy lehetetlenség e czélra használható praedi-
cativ gyököt találni. Okvetlenül föl kell tehát állítanunk egy ki
csiny osztály oly független radicálokal, melyek nem praedicativok 
a szó közönséges értelmében, hanem egyszerűen odamutatok, bizo
nyos, többé vagy kevésbé határozott téri vagy idői viszonyok közti 
existentiát kifejezők. Legjobb lesz ilyen demonstrativ vagy prono-
minális gyöknek és a szóképzésre való befolyásának legalább egy 
magyarázó példáját adni. 

Sinaiban praedicativ gyök magában használtatik nomen vagy 
verbum vagy adjectivum vagy adverbium gyanánt. így sinaiban 
„ta" — alakjának minden változása nélkül — ezeket jelenti: „nagy", 
„nagyon", „nagyság", „nagynak lenni." Ha „ta" a főnév előtt áll, 
melléknév jelentését ölti. így p. o. „ta $in" = „nagy ember." Ha 
„ta" a főnév után áll, akkor praedicatum vagy, a mint mi monda
nók, ige. így „5Ín ta" azt tenné: „az ember nagy." Továbbá „3in 
ngb" volna = „ember rósz", „li pu ngö" = „törvény nem rósz." 
Ebből látjuk, hogy itt teljességgel semmi külső különbözés nincs 
szó és gyök között és hogy a főnév az igétől csak a mondatban el
foglalt hely által különbözik. 

Az ariai nyelvekben ellenben egyetlen egy praedicativ gyök 
sem képezhet egymagában szót. így van p. o. latinban egy praedi
cativ gyök: „luc" = „világolni." Ha már most egy főnév, p. o. „vi
lágosság", szükségeltetett, szükséges volt demonstrativ vagy pro-
nominális gyököt tenni hozzá, annak jelölésére, hogy a praedicativ 
gyökben rejlő jelentés egy subjectumról elmondandó. így kapjuk 
latinban a „luc" gyökből, ezen pronominális elem „s" hozzáragasz-
tása által, ezen főnevet „luc-s" = „világosság", vagy betÜ szerint = 
„világolni-itt", „világolni-ez." Ha személyes névmást ragasztunk 
hozzá, ezen igealakot nyerjük : „luc-e-s" = „világolni-te", „vilá
gol-sz." Ha még más pronominális dérivátumokat illesztünk a gyök 
köz, ezen nómenek erednek: „lucidus, luculentus, lucerna" stb. 

Azonban igen tévednénk, haföltennők, hogy valamennyi deri-
vativ elemekben — hogy mind abban, a mi egy szóból fennmarad, 
miután a praedicativ gyök elmetszetett — pronominális gyökök ke
resendők. Csak egyet-kettőt szükséges megtekinteni mái szármáz-
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tató végzeteink közül, hogy azonnal meggyőződjünk, miszerint azok 
eredetileg praedicativok voltak, miszerint a praedicativ gyökkel 
üszvetétettek és azután puszta suffixumokká gyöngültek el. így a 
„schaft" ebben „Landschaft", „Freundschaft" (angolul „land-scape", 
„friend-ship") oly gyöktől származik, mely gótban „skapa, skőp, 
skópum" (németül : schaffen), angolszászban „scape, scöp, scőpon" 
hangzik. így ném. „thum", angolszász „dóm" ebben „Koenig-thum", 
„cyning-dom" ugyanazon gyöktől jön, mely a német ,,thun"-nak, 
az angol „to do"-nak teszi alapját. 

A legtöbb declinátió- és conjugátió-végzetek demonstrativ 
gyökök s bebizonyítható, p. o., hogy a singularis harmadik szemé-
lyebeli ,,t" ebben „er liebí" eredetileg a harmadik személy démon-
strativ-pronómene volt. Ezen harmadik személy végzete szanszkrit
ban „ti" ; így lesz ebből „da" (adni) „dadáti" (ad), ebből „dhá" 
(tenni, állítni) „dadháti'' (tesz, állít). 

Görögben ezen „ti" még „es-ti"-ben jelenik meg, egyébiránt 
azonban —• mint a „t" angolban „s"-be (he gives) — „si"-be vál
tozik át, azonképen mint a szanszkrit „twam" és latin „tu" (te) 
görögben „sü" alakban tűnik föl. így tehát görögben „didősi, tithési" 
felel meg ama szanszkrit „dadáti, dadháti"-nak. Idő folytában azon
ban valamennyi görög végzetben a két vocális közt álló „s" kilöke
tett, így p. o. „genos" (nem) nem képez ilyen genitivust „genesos", 
mikép a latin „genus4* képez „genesis" vagy „generis" genitivust, ha
nem (az „s"-et kilökve) ilyent: „geneos, genus." A dativus nem „ge-
nesi" (lat. „generi"), hanem „gene'í = genei." Azonképen valameny-
nyi „ő"-végzetü ige singularis harmadik személyének végzete „ei", 
de ezen „ei" az „esi" helyét foglalta el; így „typtei" áll „typtesi" 
és ez „typteti" helyett. A latin avégbeli „i"-t elejti s a ,,ti" helyett 
csak „t'w-t mutat, azonképen mint a német; így lesz „amat, clicif' 

Van azonban egy törvény, melyet „Grimm törvényének" ne
veznek. Ezen törvény szerint minden latin tenuis gótban a neki 
megfelelő aspirata által tolatik ki helyéből. Gótban ennélfogva a 
.,t" helyett „th"-t kell várnunk és valóban is a latin „habét" helyett 
gótban ezt találjuk: „habaith." Ezen aspirata azonképen az angol
szászban is tűnik fel, a hol „er liebt" így hangzik „lufath." Ez az 
angol bibliában még „he loveth" alakban maradt fenn és csak új
kori angolban változott a „th" lassanként „s"-re (he loves). Német
ben a „t" határozottabban közelít a szanszkrit „ti"-hez, a mely 
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maga ismét a szanszkrit „ta" („ez" vagy „itt") gyökre viendő 
vissza. Ezen gyök a szanszkrit „tad", görög „to", gót „thata", an
gol „that", német „das" demonstrativ-pronómennek is teszi alap
ját. Azonképen kimutatható az a latin „talis, tantus, tunc, tot, tam"-
ban is. A mit a praesens singularis harmadik személyének neve
zünk, e szerint valósággal egy egyszerű compositum egy praedica-
tiv gyökből és egy deraonstrativ gyökből. Compositum az azonképen, 
mint minden egyéb compositum, csak azon egy különbséggel, hogy 
második alkatrésze nem praedicativ, hanem demonstratív gyök. A 
miképen mi „íródiák"-ban az „írás"-t „praedicáljuk" a „diák"-ról 
s oly személyre gondolunk, melynek tiszte „írni", azonképen a nyelv 
őskori alkotói „dadáti" = „ád-ő" (donne-t-il)-ben egyszerűen az 
„adás"-t praedicálták egy harmadik személyről, és ezen szóképze-
meny lett azzá, a mit mai napság a praesentis indicativi activi sin
gularis harmadik személyének nevezünk. Egyébiránt, p. o., a görög 
igén, mely — valamennyi genuson, tempuson, moduson, személyen, 
számon stb. keresztül conjugálva, a participiumokkal s ezeknek 
casusaikkal, — közel 1300 alakot tüntet fel, láthatjuk, mily messzire 
vezethetett ezen egyszerű öszvetételi processus. 

A mi itten az ariai nyelvcsaládról van mondva, általában az 
emberi nyelvek öszves birodalmára alkalmazható. Valamennyi nyelv
ről, mely eddigelé az öszvehasonlító grammatika olvasztó-tégelyébe 
vettetett, utóvégre az tűnt ki, hogy ezen két fő alkatrészből — prae
dicativ és demonstratív gyökökből — áll. A sémi nyelvcsaládban 
ezen két elem még kézzelfoghatóbb, mint a szanszkritban és a gö
rögben. Már a szanszkrit fölfedezése és az öszvehasonlító- nyelvé
szet fölvirágzása előtt a héber és arab nyelv egész szókincse csekély 
szám gyökre vitetett volt vissza sémi tudósok által. 

Még nagyobb mérvben fekszenek az alkatrészek úgyszól
ván a fölszínen a turáni nyelvcsaládban. Eme család egyik jellem
vonása az, hogy, bármily nagy legyen is a praefixumok és suffixu-
mok száma, a gyöknek mindig éles kinyomattál kell kitűnnie és 
derivativ elemekkel való érintkezése által soha sem szabad sérül
nie. A sinai nyelvben végre az alkatrészek föltalálása végett épen 
semminemű analysisre nincs szükség. Oly nyelv az, melyben a gyö
kök öszvenövésének egyáltaljában helye nem volt; minden szó gyök 
és minden gyök szó. A nyelvet itt oly fejlődési fokon találjuk, mely
nél primitívebbet nem is képzelhetünk. Valóságos nyelv-ideál az. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. VÍII. 4 
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Van kétségkívül Ázsia-, Afrika-, Amerika- és Ausztráliában 
számos nyelvjárás, melyet a nyelvész bonczkése még nembonczolt 
De megnyughatunk legalább azon negativ eredményben, miszerint 
eddigelé mind azon nyelvek közül, melyek élesen vizsgáló gram
matikai analysisnek vetettek alája, egyetlen egy sem mutatott ezen 
két föalkatrésznél többet. 

A nyelvek eredetének problémája, mely a régi bölcsészek 
előtt oly zavarónak s titokteljesnek tetszett, a 'mi szemünk előtt 
ennél fogva sokkal egyszerűbb alakot ölt. Tanultuk, minő anyag
ból van a nyelv képezve; találtuk, hogy a nyelvben minden — ki
vévén magokat a gyököket — magában megérthető és könnyen 
megmagyarázható. A praedicativ és demonstratív gyököknek ösz-
veköttetésében legkisebb meglepő sincs. Hogy a szanszkrit nyelv 
azon formátióját, melyet ránkmaradt emlékei mutatják, a legna
gyobb egyszerűségnek és valamennyi flexió tökéletes hiányának 
azon állapota előzte meg, mely a sinai s más egyszótagu nyelven 
ma is mutatkozik — nem csak megfogható (jegyzi meg Pott), sőt 
hogy ez máskép lett légyen valahogy, absolut lehetetlenség. 

Miután a nyelv analysisét bevégeztük és azon eredményhez 
jutottunk, hogy praedicativ és demonstratív gyökök valamennyi em 
bernyelv egyetlen alkatrészei: fordítsuk már most figyelmünket 
az ezen lényeges alkatrészek szabad öszveköttetéséből származ
ható különbféle nyelvidomoknak és azok számának kikutatása- és 
megállapítása felé, s nyomozzuk ki, vájjon practice is gyakorol-
tatik-é vagy gyakoroltatott-é ezen elméletileg lehetséges idomok 
mindegyike a földön most élő vagy valaha élt nyelvek valamelyi
kében ? Kísértsük meg a nyelv idomi (morphologiai) classificá-
tióját, a mely egészen azon idomra és methodusra van alapítva, 
mely szerint a gyökök öszvetétetnek, és a mely tehát a genealógiai 
classificátiótól teljességgel független; mert ez utóbbi, természetéhez 
képest, csak oly nyelvképezményeken alapszik, melyek már készen 
és kinőve szállottak az idők lefolytában nemzedékről nemzedékre. 
De elébb említsünk meg még egy másik, az áriáiként a genealógiai 
classificátió legszigorúbb elveire alapított és épített, nyelvcsaládot 
— a sémit.*) 

*) Hogy épen így megalapított vgor nyelvcsalád is létezik, Miiller Miksa nem 
tudja, mert ismeretlen előtte a magyar öszvehasonlító nyelvészet. 
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Ezen család három ágra oszlik, az aramáus, héber és arab 
ágra. Ezen három ág oly közel rokon egymással, hogy közös eredetét 
föl nem ismerni lehetetlen. E három nyelvben valamennyi gyök 
szükségképen három consonansból áll, és ezen gyököktől — ama 
mássalhangzói keret lehetőleg sértetlen maradása mellett — puszta 
önhangzó-váltás által származtatnak a számos szavak. Lehetetlen, sé
mi nyelvet meg nem ismerni, és, a mi legfontosabb, lehetetlen, ariai 
nyelvet sémitől eredetinek vagy sémit áriáitól származottnak gon
dolni. Az egész grammatikai szerkezet e két nyelvcsaládban töké
letesen különböző. Ez azonban nem zárja ki annak lehetőségét, 
hogy a kettő, úgyszólván, két, azonegy forrásból különböző irány
ban haladó folyam, és a legegyszerűbb alakjokra visszavitt sémi 
gyökök meg az ariai nyelvek gyökei között tett öszvehasonlítások 
többé mint valószínűvé tették, hogy az anyagi elemek, melyekbö 
mindketten kiindultak, eredetileg ugyanazok voltak. 

Szorosan véve csak az ariai és a sémi nyelvcsalád érdemlik 
meg a nyelvcsalád nevet. Mindketten már a nyelvjárásaik első szét-
menetele előtti időkre nézve feltételeznek magában kész gramma
tikai rendszert. Történelmök kezdettől fogva inkább enyészés, mint 
növés történelme, és onnan származik a félreismerhetlen családha
sonlatosság, mely valamennyi, még legkésőbbi ivadékán is tűnik 
szembe. A Sepoy nyelve és az angol katona nyelve szorosan véve 
egy és ugyanazon nyelv. Mindkettő oly materiálékból van fölépítve, 
melyek már az ind és germán ág szétválása előtt nyerték volt ha
tározott alakjokat. Egyikökhöz sem adatott első elválások ólta egyet
len egy új gyök sem hozzá és az angolban vagy hindustaniban 
újonnan fejlődött és hozzánőtt grammatikai formák, mint pontosabb 
vizsgálat bizonyítja, csak, kezdettől fogva valamennyi ariai dialec-
tusban megvolt elemeknek combinátiói. A német „er istu végzeté
ben és a franczia „il estíl már nem is hallható végzetében, egy már 
az ariai család első széthimlése előtt bevégzett actusnak — a prae-
dicativ „as" gyök és a demonstratív „ti" gyök öszveköttetésének 
— eredményét ismerjük fel, oly actusnak eredményét, mely egy
kor mindenkorra megtétetett és melynek következményei a mai 
napig folyvást vannak hatásban. 

A nyelvek rokonsága azonban nem mindig ily szoros és közeli. 
Elválhatnak még mielőtt grammatikai systemájok megszilárdult, 
megállandósúlt, úgyszólván, megmerevedett; ez esetben nem vár-

4* 
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hatni, hogy közös származásuknak ép oly markírozott vonásai 
mutassák, mint, p. o. az újlatin nyelvjárások, a franczia, olasz, spa
nyol, portugál. Sokat bírhatnak ugyan közösen, hanem minden 
egyes dialectust sajátságosan illető szavak és grammatikai formák 
jelentékeny utótenyészete isfogbennek kifejleni. A szavakra nézve 
látjuk, hogy oly közel rokon nyelvjárások is, mint a hat román nyelv
járások, némely egészen közönséges kifejezésekben térnek el egy
mástól. A latin „fráter", franczia „fréro" helyett spanyolban „her-
mano" találtatik. E szócsere jó okból történt. A „fráter" szó „fray" 
és „frayle" átalakításában „barát, szerzetes" jelölésérc használtatott. 
Csakhamar kényelmetlennek éreztetett, hogy két, néha különválasz-
tatandó fogalom egy azon szó által fejeztessék ki, és így „fráter" bizo
nyos természeti eliminátió által a „fivér" jelentés szerepétől eltávolíta-
tott és a latin nyelv nyelvjárási készleteiből vett „germanus" által he-
lyettesíttetett. Épen így idővel a „juhpásztort" jelentő latin „pastor" 
oly állhatatosan használtatott a „lelkipásztor" („le pasteur") jelölé 
sere, hogy az igazi „juhpásztor" számára új szó vált szükségessé. így 
tehát „pastor" helyett „berbicarius" („berbex" vagy „vervex" == 
,,ürü"-töl) jött használatba, mely francziában „berger"-vé idomúit át. 
A spanyol „enfermo" („beteg") helyett francziában „maiadé", olasz
ban „malato" találtatik. Oly közel rokon nyelvek, mint a görög és 
latin, fiu- és leánygyermek, fivér, nő, férj, ég, föld, hold, kéz, száj, fa, 
madár, stb. jelölésére különböző törzsű kifejezéseket választottak, 
az az, az ariai család számos dialectusaiban kínálkozó synonymok 
nagy számából a görögök az egyik, a rómaiak a másik szót ragad
ták fel s ragaszkodtak hozzá. Világos, hogy, ha a természetes vá
logatás ezen elve szélesebbre terjeszkedhetik ki, a nyelvek idővel 
a legközönségesebb tárgyak jelölésére egészen különböző nomen-
claturát fognak mutathatni, ha ugyanazon egy forrásból eredtek is. 
A valódi synonymok száma egyébiránt gyakran igen naggyíttatik, 
és ha mondatik, hogy az isiandi nyelvben a zigetnek 120, az arab
nyelvben az oroszlánnak 500, a kardnak 1000 neve van, ezeknek 
nagy része kétségkívül tisztán költői és motaphoricus. De valahol 
egy ösnyelvben csak négy vagy öt szó is létezik ugyanazon tárgy 
jelölésére, nyilván négy nyelvek származhatnak ezen egy ős nyelv
ből s látszólag tökéletesen különbözők lehetnek bizonyos tárgyak 
elnevezésében. 

Ugyanezen észrevétel a grammatikai alakokra is alkalmaz-
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ható. Ha p. o. a román nyelvek a futurumot tettleg a „habere" se
gédigének az intinitivussal való öszvekötése által képezték is, még 
is e nyelvek egyikének vagy másikának egészen szabadságában 
állott, a futurum kép ezésének egészen más módja mellett is határozni 
el magát. Hiszen a franczia a „je vais dire" vagy „je dirvais" 
(— megyek mondani) kifejezést választhatta volna a „je dirai" 
(== van nekem mondani) kitétel helyett, és ez esetben a franczia 
futurum az olasz futurumtól egészen különbözött volna. Ha ily alak
váltás oly hosszú létű irodalmi nyelvekben —• milyen a franczia és az 
olasz — lehetséges, még nagyobb mérvben kell reá oly nyelvekben 
lennünk elkészülve, melyek, mint feljebb mondám, már divergál
tak, mielőtt még grammatikájukban és szókészletükben határozottan 
megállapodtak volna. Ha ezen nyelvekben oly szoros nemzetségi 
rokonságnak akarnók találni határozott ismertetőjegyeit, minő az 
ariai és sémi nyelvcsaládok tagjait együvé foglaló rokonság, vára
kozásaink szükségképen meg fognának csalattatni. Ily kritériumok 
ezen nyelvekben nem is létezhettek. De azért vannak ismertető je 
gyek, melyek segélyével a nyelvek széles országában a távolabbi 
rokonságok is meghatározhatók s oly nyelvekre nézve is, melyek 
a szanszkrit és görögnél távolabban térnek el egymástól, kimutat
ható a közös eredet lehetősége. De lássuk már az emberi nyelv 
morphologiai osztályozásának elveit. 

Miután minden eddig vizsgált nyelv in ultima analysi praedi-
cativ és demonstrativ gyökökre vihető vissza, e gyökök öszvetéte-
lének módja szerént nyilván a nyelveknek három faját várhatjuk 
vagy is három fokot a nyelv lassankénti formátiójában. 

1) A gyökök magok használhatók szók gyanánt, mindegyik 
gyök teljes önállóságát tartván meg. 

2) Két gyök köthető öszvo szók képzése végett s ezen öszve-
tételekben egy gyök vesztheti cl önállóságát. 

3) Két gyök köthető öszve szók képzése végett s ez öszvetéte-
lekben mindkét gyök vesztheti cl önállóságát. 

A mi két gyökről áll, állhat három, négy s több gyökről is. 
Az elv ugyanaz marad, ámbár így sokféle alosztályok eredhetnek. 

Az olső fok, melyen mindegyik gyök tartja meg önállóságát 
és melyben gyököt és szót formaliter éponséggol meg nem különböz
tethetünk, radicális foknak vagy gyökök fokának nevezhető. Leg
jobb képviselője az o-sinai nyelv. Az ezen fokhoz tartozó nyelvek 
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egyszótaguakn&k vagy elszigetelőknek is neveztettek. A második fok, 
melyen két (vagy több) gyök, szó képzése végett, együvé nő, még 
pedig úgy, hogy az egyik megtartja önállóságát, míg a másik (vagy 
többi) puszta végzetté sülyed alá és önállótlan lesz, terminationális 
foknak vagy ragok fokának nevezhető. Legjobb képviselője a tu-
.láni nyelvcsalád és a hozzátartozó nyelvek általában agglutinativ 
(szószerint összeenyvező) vagy ragozó nyelveknek neveztettek. A 
harmadik fok, melyen a gyökök annyira egymásba nőnek, hogy 
egyikök sem képes megtartani önállóságát, Jlexionalis foknak vagy 
hajlítás fokának nevezhető. Legjobb képviselői az ariai és sémi 
nyelvcsalád és az e fokhoz tartozó hajlító nyelvek néha organicus 
vagy amalgamáló nyelveknek is neveztettek. 

Az első fok a hangi corruptiót teljességgel kizárja. 
A másik fok a főgyökben zárja azt ki, de megengedi a secun-

dár vagy determinativ elemekben, a végzetekben. 
A harmadik fok ezen phoneticus romlást mind a főgyökben, 

mind a végzetekben engedi meg. 
Ezen morphologiai classificátió a genealógiaitól annyiban kü

lönbözik, a mennyiben minden nyelvekre alkalmazhatónak kell ma
radnia. Ezen classificátió valamennyi lehetőséget merít ki. Ha a 
nyelv alapelemei praedicativ- és demonstrativ-gyökök, három com-
binátiónál több nem lehetséges. A gyökök vagy 1) gyökök marad
hatnak minden moditicátió nélkül, vagy 2) úgy illesztethetnek egy
máshoz, hogy az egyik a másikat meghatározza s önálló existentiá-
ját elveszti, vagy 3) öszveköttethetnek s úgy nőhetnek együvé, hogy 
önállóságukat mindketten vesztik el. A szó képzésénél együvélépo 
gyökök száma nem alapít különbséget s azért szükségtelen negye
dik osztátyt állítani fel, mely polysyntheticusnak vagy bekebelező-
nek neveztetik s a legtöbb amerikai nyelvet foglalja magában. 

Azon elmélet, mely szerint valamennyi hajlító nyelv valaha 
ragozó, valamennyi ragozó nyelv valaha egyszótagu volt, tulajdon
képen több mint elmélet, mert ez az egyetlen út, melyen a szansz
krit vagy bármely más hajlító nyelv előttünk fekvő nyelvtüneményei 
nyerhetik magyarázatukat. A mennyiben a nyelv formális része jő 
tekintetbe, nem kerülhetjük ki azon következtetést, miszerint min
den, a mi most Üexionális, elébb terminationális és minden, a mi most 
terminationális, korábban radicális volt. 

JMiután így láttuk, hogy valamennyi nyelvnek a sinai vagy 
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egyszótagu fejlődési foktól kellett kiindulnia, problémánknak még 
csak e<jy része marad megfejtendő, t. i. a következő: Mikép magya
rázhatjuk meg ama praedicativ és demonstratív gyökök eredetét, 
melyek valamennyi emberi beszéd föalkatrészeit képezik és melyek 
eddigelé a további szétbonczolás és feloldás minden kísérleteinek 
állottak ellen? 

Miután mindent megmagyaráztunk, a mi a nyelv növésében 
csak valamiképen megmagyarázható, utóvégre egyedül megma
gyarázhatatlan residuum gyanánt az úgynevezett gyökök marad
tak ott. 

Mik tehát már ezen gyökök ? Modern nyelveinkben csak tu
dományos analysis által föltalálhatók és vissza egészen a szanszkrit 
nyelv idejéig azt állíthatjuk, hogy az ariai nyelv ezen korszaká
ban a gyökök tulaj donképen sohasem voltak nőmének- vagy ver
bumok gyanánt használatban; de eredetileg mégis használtattak így, 
és a sinaiban szerencsésen képviselője is maradt ránk ama eredeti 
radicális nyelvfoknak, moly gránit módra terjeszkedik végig az 
emberi beszéd valamennyi egyéb rétegei alatt és, azonképen mint 
a gránit, csak elszigetelt bércztar aj okban lép ki a fölszínre. Ezen 
ariai gyök: „dá" (adni) ezen szanszkrit szóban: „dánam" („donum", 
adomány) mint főnév jelenik meg; ezen szanszkrit szóban : „dadáim" 
(gör. „didőmi", latin, „do", adok) mint ige; de ezen „dá" gyök so
hasem használtathatik egymagában. Sinaiban ellenben a „ta" gyök 
mint ilyen használtatik főnév jelentésében s azt teszi: „nagyság" ; 
ugyanaz a „ta" gyök ige is =n „nagy lenni", melléknév is = „nagy", 
advorbium is = „nagyon", és csak a szórend jelöli meg nekünk, 
melyik jelentést tulajdonítsuk neki minden egyes esetben. A gyö
kök tehát nem — miképen rendesen állítatott — paszta tudományos 
abstractiók, hanem eredetileg valóságos szavakképen használtattak. 
De már most azt szeretnők földeríteni: Melyik belső szellemi phasis 
felel meg ezen gyököknek, mint az emberi beszéd csiráinak V 

Az öszvehasonlító nyelvbuvárlat elvei szerént keresztülvitt 
nyelv-analysis utóján fenmaradó gyököknek mindegyike generális 
— nem individuális — eszmét fejez ki. Minden szó, ha elemezzük, 
praedicativ gyököt foglal magában, melynek erejénél fogva a tárgy 
melyre a szó vonatkoztatott, megismerhetővé lesz előttünk. 

Valamennyi nómen eredetileg egy tárgy sok attributumaiuak 
egyikét fejezi ki, és ezen attribútum, legyen az bár qualitás vagy 
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cselekvés, szükségképen általános eszme. Az így képezett szó elő
ször csak egy tárgyra vonatkoztatott, ámbár természetszerűen csak
nem ugyanazon pillanatban az egész osztályra — melyhez ezen 
tárgy tartozni látszék — terjesztetett ki. Midőn ily szó, mint „rivus, 
riviére, river" először képeztetett, kétségkívül valamely határozott 
folyóvízre vonatkoztatott és ezen folyóvíz „rivus"-nak azért nevez
tetett — „ru" vagy „sru" (futni, folyni) gyöktől —, mert vizét „futni, 
folyni" látták. Sok esetben oly szó, mely a víz folyását vagy futá
sát jelezte, bizonyos folyóvíz tulajdonneve maradt és sohasem emel
kedett appellativum rangjára. így „Rhenus, Rhein" (Rajna) szintén 
csak annyit jelent, mint „futó, folyó vagy folyam", de ezen szó 
egy folyóhoz tapadt s nem használtathatott appellativum gyanánt 
másokról. A Gangos neve szanszkritban „gangá", a mely szószerint 
annyi mint a német „geh-gch" vagy „gang-gang" {=• megy-megy), 
oly szó, mely valamennyi majestaticus folyóvízre igen jól illik, mely 
azonban a szanszkritban csak az egy szent folyamra és India egy
néhány kisebb folyóira szorítatott. Az Indus neve szanszkritban 
„sindhu", az az, „öntöző", ettől „siand" = „öntözni, locsolni." Ez 
esetben azonban a tulajdonnév nem lőn növésében feltartóztatva s 
appellativum gyanánt használtatott minden más nagy folyamról is. 

Az első valósággal megismert objoctum az általános. Ezen 
általános objectum szerével ismerünk meg s nevezünk el későbben 
individuális objectumokat, melyekről valamely általános idea el
mondható, és csak a harmadik fokon lesznek ezen így megismert 
és elnevezett individuális objectumok ismét egész osztályok kép
viselőivé és neveik vagy tulajdonneveik appellativumokká. 

Létezik bizonyos a nyelvben megkövült philosophia és ha 
a német „Namen" (név) szó legrégibb alakját kutatjuk, szanszkrit
ban „náman", latinban „nomen", gótban „namo" alakra akadunk. 
Ezen „náman" pedig „gnaman" helyett áll, mely a latin „co-gno-
men''-ben még fenmaradt. A „g" épen úgy elhullott előtte, mint „na-
tus", „nosco" (ehelyett „gnatus,gnosco") előtt. „Náman", „nomen" 
és „namen" tehát a „gná" (—ismerni) gyöktől származnak és ere
detileg azt jelentették, a miről megismerünk valamit. 

De miképen ismerünk meg tárgyakat ? Tárgyakat érzékeink 
által veszünk észre, érzékeink azonban ezen külvilágról való érto-
tesítést csak egyes tárgyakra vonatkozólag hozzák meg nekünk. 
De ismerni több mint érezni, mint észrevenni, több mint emlékezni 
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vagy öszvehasonlítani. Bizonyára nagy visszaélés történik a szavak
kal. Kutyáról beszélünk, mely urát, gyermekről, mely anyját ismeri. 
Ily szólásokban ismerni csak annyit jelent mint ráismerni. De va
lamely tárgyat ismerni sokkal többet akar mondani. Ismerjük a tár
gyat, ha azt — vagy annak valamely részét — általánosabb eszmék 
alá vagyunk képesek hozni. Akkor nem mondjuk, hogy perceptiónk, 
érzékbeli észrevevésünk, hanem hogy conccptiónk, általános fogal
munk van a tárgyról. A természetbeli objectumok érzékeink által 
vétetnek észre; a természet-gondolatok (hogy Oerstedt szavával 
éljünk) csak eszünk által foghatók meg. Az első lépés ezen valódi 
megismeréshez, — lépés, mely, ámbár látszólag parányi, mégis az 
embert valamennyi más állatoktól örökre elválasztja — az, hogy 
nevet adunk a külvilági tárgynak és így megismerhetővé teszszük 
azt. Minden elnevezés osztályozás, az individuálisnak a generális 
alá rendezése, és mind azt, a mit akár empirice, akár tudományo
san ismerünk, egyedül általános ideáink erejénél fogva ismerjük. 
A többi állat szintén bír érzéssel, apperceptióval, emlékezőtehet
séggel, sőt bizonyos érteménybcn értelemmel is; de mind ezen 
tehetségek ixz állatoknál csak egyes tárgyakkal állanak vonatko
zásban ; az ember érzéssel, apperceptióval, emlékezettel, értelemmel 
és észszel bír, és egyedül az ész áll általános eszmékkel vonatko
zásban. 

Tökéletesen azon a ponton, a hol az ember az állatvilágtól vá
lik el — az észnek első fölvillanásánál — találjuk meg a nyelv igazi 
születési helyét. Analysáljunk bármely szót s meg fogjuk ismerni, 
hogy általános, azon egyénnek, melyről a név használtatik, tulaj-
donságos eszmét fejez ki. Mi a német „Mond" jelentése? — „Mérő" 
(időmérő). Mi a „Sonne" jelentése ? — „Nemző." Mi az „Erde" 
jelentése ? — „Szántott." A szarvasmarháinak és juhnak adott régi 
név „pasu"— a latin „pecus"—, a mi „legelő"-t jelöl. „Animál" 
(állat) későbbi, „animau (lélek)-től származtatott név. „ Anima" maga 
eredetileg „fuvást" vagy „lehelést" jelentett — valamint „spiritus" 
is „spirare"-től jön — és „an" gyöktől származtatott, melytől a 
szanszkritban „anita", a görögben „anemos" (szél) eredt. A német 
„Geist", angol „ghost" (szellem) ugyanazon a szemléleten alapszik. 
Oszveköttetésbcn áll az angol „gust", dán „just" (szél-löket, szellet), 
angol „yeast", angolsz. „gist", német „gáscht" (lég-, szesz-fejlődés, 
forrás, pezsgés) sőt az isiandi fövő és sziszegő „geyser"-rel is. A 
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német „Seele", angol „sóul" (lélek) szó gót alakja „saivala" és ez 
nyilván rokon a gót „saivs"-sal, mely = német „See", angol „sea" 
(tenger). Neveztetik pedig a tenger „saivs"-, „see"-, „sea"-nek a 
„si" vagy „siv" gyöktől, melytől jön a görög „seio" (mozgatni, in
gatni, lengetni); „saivs" ennéhbgva a víz föl- s alá-ringattatását, 
izgását, mozgását jelöli, ellentétben a víz vesztegállásával és a víz 
folyásával. Ha a lélek a germán népektől gót „saivala", ó-szász 
„séola", fn. „séla, séle" szóval („saivs", „séo", „se" deminitivumá-
val) jelöltetett, azt látjuk ebből, hogy a lélekzés, lehellet föl s alá 
hullámzását — a tenger kelő-szálló mozgalmának e kicsiny hason
mását — vették ez elnevezésnél szemügyre. 

Ha a kígyó szanszkritban „sarpa" névvel jelöltetett, ez azért 
történt, mert a „srip" (v. ö. latin „serpo, serpens") szóval kifejezett 
„csúszás-mászás" általános eszméje alatt gondoltatott az; de a kí
gyó szanszkritban „aki", görögben „echis" vagy „echidna", latin
ban „anguis" névvel is jeleztetett. Ezen név egészen más gyökön 
és eszmén alapszik. Gyöke szanszkritban „ah" vagy „anh", mely
nek jelentése : „öszveszorítani, szorongatni, fojtani." Itt a megkü
lönböztető jel, mely szerint a kígyó elneveztetett, a neki sajátságos 
öszveszorítás, és „ahi" annyiban volt a kígyó neve, a mennyiben 
az „öszveszorító, fojtó (állat)" általános eszméje foglaltatik benne. 

Es micsoda különbséget tettek ama őskori gondolkodók és 
nyelvalkotók az ember és egyéb állat között V Micsoda általános 
eszmét kötöttek öszve saját önjök első fölfogásával ? A latin „homo" 
«zó ugyanazon gyöktől származtatandó, mely a „humus" (föld) és 
„humilis" (földön való, földhöz ragadt) szó alapját teszi. „Homo" 
tehát „föld fiát, földpor szülöttét" jelentené. 

Más „ember"-jelölő szó „marta" volt, mely „halandó"-t jelent 
szanszkritban, a görög „brotos", latin „mortalis" (másodrendű dé
ri vativum), angol „mortal." 

Van az embernek még egy harmadik neve is, melynek jelen
tése egyszerűen „gondolkodó", és ezen név, nemünk ezen igazi 
czíme, a német „Mann" szóban él még. „Ma" jelentése szanszkrit
ban = „mérni", a melytől — mint már feljebb láttuk — az „idő
mérő" hold neve is vétetett. (Szanszkritban t. i. „ina-mi, má-si, 
má-ti" alak == mér-ek, mér-sz, mér, „más" ss hold, „mása" = hó
nap ; görögben „méné" = hold, „mén" = hónap; latinban a szár
maztatott „men-sis" = hónap; gótban „ména", kfn. „máne" = 
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hold, gót „ménoths", kfn. „manót" = hónap). „Má" íc „mérni" 
gyöktől származtatott tö „man" azt jelenti: „gondolkodni." Ettől 
jön szanszkritban „manu", eredetileg = „gondolkodó", azután = 
„ember." Későbbi szanszkritban „mánava, mánusha, manushya" 
származékokkal találkozunk, melyeknek jelentése egyaránt „em
ber" vagy „ember fia." Gótban mind „man", mind „mannisks", né
metben „mann" és „mensch", találtatik. 

Még sokkal több név is létezett az „ember" jelölésére, és a 
régi nyelvek általában valamennyi tárgy számára tömérdek sok 
jelöléssel bírnak. Valamely ismertető jegy, mely a szemlélő szel
leme előtt különösen jellemzőül tűnt fel, igen könnyen szolgáltatott 
új nevet. Közönséges szanszkrit szótárakban öt szó találkozik „kéz" 
tizenegy „világosság", tizenöt „felhő", húsz „hold", huszonhat „kí
gyó", harmiuczöt „tüz",harminczhét „nap" jelölésére. A „nap" p. o. 
„fénylő", „meleg", „aranyos", „megtartó", „vesztő", „oroszlány", 
„ég szeme", „fény apja", „élet apja" stb. névvel volt nevezhető. 
Onnan van a régi dialectusokban a synonym kifejezések ama túlbö 
tenyészete, onnan ama élet-halálra való harcz ezen szavak között, 
mely a kevésbé erős, kevésbé szerencsés és termékeny szóképez-
mények pusztulására vezetett s valamennyi nyelvben egyetlenegy 
névnek — mint elismert és tulajdonképi névnek — diadalával vég
ződött mindegyik tárgyra nézve. Habár sokkal csekélyebb mérték
ben, de mégis észrevehető még újabb nyelvekben is a „természeti 
kiválogatás, kiszemelés" vagy „eliminatio" ezen processusa — úgy
szólván a csenevész gyümölcsök lehullatása a nyelv életfájáról. 

Azon tény, miszerint valamennyi szó eredetileg praedicatum, 
miszerint a nevek, ámbár individuális fogalmak jelölései, kivétel 
nélkül általános eszméktől származtatandók, egyike a legfontosabb 
fölfedezéseknek a nyelv tudományában.' Már korábban is belátták 
ugyan, hogy a nyelv az ember megkülönböztető ismerve, azt is 
belátták, hogy általános eszmék képzése, az abstractió tehetsége, 
erős, áttörhetlen korlátot állít fel ember és állat között, de hogy e 
kettő csak egy és ugyanazon tényt jelölő különböző kifejezés, ez 
csak akkor ismertetett meg, midőn a gyök-theória állíttatott a hang
utánzatok és interjectiók elméletei fölébe. De ámbár újabb bölcsé
szetünk ezt csak későn ismerte fel, mégis kell, hogy a régi nyelv
teremtők ezt már korán átlátták légyen; mert görögben „logos" a 
nyelv; de „logos" egyszersmind - a beszéd alapját tevő lelkitehet-



6 0 LINDNER ERNŐ. 

ség — az ész is, és az „alogon" szó az állatnak egészen sajátképeni 
jelölésére lön választva. Egy állati lény sem gondolkodik, egy sem 
beszél, az embert kivéve. Nyelv és gondolat elválaszthatlan. Gon
dolat nélküli szó holt hang; gondolat szó nélkül semmi. Gondolko
dás hangtalan beszélés, beszéd hangos gondolkodás. A szó a meg
testesült gondolat. 

És most tudományunk legutolsó kérdése még ez : miképen 
lehet a hang a gondolat kifejezésévé ? Miképen lettek gyökök álta
lános eszmék jeleivé V Miképen történt az, hogy a „mérés" általá
nos eszméje „mdu

y a „gondolkodás" ideája „man" által fejeztetett 
ki V Miképen jutót „gá" a „menni", „sthá" az „állani", „sad" az 
„ülni", „dá" az „adni", „mar" a „halni" jelentéséhez *? 

Lehetőleg rövid feleletet fogok próbálni adni. Azon négy-
vagy öt-száz gyökök, melyek a különböző nyelvcsaládokban utolsó, 
tovább nem elemezhető alkatrészekül maradnak fönn, sem inter-
jectiók, sem hangutánzatok, hanem hangi alap-typusok, melyek 
egy, az embsri természetben benlakozó erő által hozattak elő. A 
„természet által" léteznek, a mint Plató mondaná. Van egy törvény, 
a mely csaknem az öszves természeten vonul végig, hogy vala
mennyi test, moly mozgásba hozatik, bizonyos föltételek alatt han
got ad. Valamennyi substantiának sajátságos hangja van. A fémek 
többé vagy kevésbe tökéletes structurájára azoknak vibrátióikból 
következtethetünk, azon feleletből, melyet adnak, ha természet-
hangjokat tudakoljuk tölök. Arany máskép szólal meg mint ón, fa 
máskép mint kő, és különbféle hangok keletkeznek a test megrez-
dülésének különbfélesége szerint. Épen így állott a dolog az em
berrel is, a legtökéletesebb organismussal a természet müvei kö
zött. *) Az ember is ad hangokat. Az ember az ö tökéletes ösálla-
potjában nem volt — azonkép mint az állatok — egyedül azon 
tehetséggel felruházva, mely szerint érzéseit interjectiók által és 

*) Ezen nézet II e y s e tol származik. Azon tény, hogy fa, fémek, húrok 
stb., ha megüttetnek, rezgésbe jönnek és megzendülnek, természeteson csak vilá
gosító példaképen, nem magyarázatképen használható. Azon, az embernek az 
o ősállapotjában sajátságos tehetség, mely által valamennyi kívülről ható befo
lyás szóhangi viszhangot nyert belülről, úgyszólván nltimatnmképen tekintendő, 
utolsó tényképen, melyen már nem mehetünk túl. Kell, hogy az emberben ezen 
tehetség létezett és munkás lett légyen, mert annak hatásai, okozatja! még min
dig megvannak. Az élettelen világból vett analógiák egyébiránt nem hasznave
hetetlenek és további vizsgálatra nem érdemetlenek. 
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észrevevéseit hangutánzat által fejezhette ki, hanem bírt azon te
hetséggel is, mely szerint abstract képzeteinek jobban, finomabban 
articulált kifejezést adhatott. Ezen tehetséget nem ő maga növelte 
vala h\. Ösztön, instinctus volt az, a szellemnek egy instinctusa, 
ép oly ellenállhatatlan, mint valamennyi más instinctus. A mennyi
ben a nyelv ezen instinctus productuma, annyibban a természet 
országának sajátja. Az ember elveszti instinctusait, midőn megszű
nik szorulni reájok. Érzékei gyengülnek, ha, mint p. o. a szaglás 
érzéke, kevésbé szükségesekké válnak. így ama teremtő tehetség 
is, mely valamennyi képzetnek az agyvelőn való első átvonulásakor 
hangi kifejezést adott, mihelyest e czélját betöltötte volt, enyészni 
indult, elenyészett. Ezen hangi typusoknak kezdetben csaknem 
határtalan számúaknak kellett lenniek és csak a természetes eli-
minátió processusa által — melyet a szavak legrégibb történetében 
még megfigyelhetünk —• lőn lehetséges az, hogy többé vagy kevésbé 
synonym gyököknek egész gerezdjei tömött és kifejletlen szemeik
nek egyikét a másika után lassan-lassan lehullatták, hogy mind 
ezen gyökök utóvégre egy határozott typusra szorítattak. Föl kell 
tennünk, kogy a radicális nyelvelemek első megállapítását határ
talan tenyészet korszaka — nyelvtavasz — előzte meg, melyet nem 
egy ősz volt követendő. 

Az eliminátió vagy természetes kiszemelés processusával a 
történelmi elem lép be a nyelv tudományába. Bármely primitívnek 
tessék is a sinai nyelv, ragozó vagy hajlító nyelvekkel öszvehason-
lítva, gyökei vagy szavai mégis nyilván a kölcsönös ledörzsölődés 
hosszú processusán mentek keresztül. Asinaiban is sok tisztán tra-
ditionális jellemű tünemény találkozik. Ama szabály, mely szerint 
az egyszerű mondatban az első szónak a subjectumnak, a másik
nak az igének, a harmadiknak az objectumnak kell lenni, hagyomá
nyozott szabály; csak hagyománynál fogva jelöl „ngö gin" sinai-
ban „rósz ember"-t, míg „gin ngö" azt jelenti: „az ember rósz." A si-
naiak magok tesznek különbséget teli és üres gyökök között; az 
elsők praedicativ gyökök, az utóbbiak particuláinknak felelnek 
meg annyiban, amennyiben a teli gyökök jelentését módosítják és 
kölcsönös vonatkozásukat határozzák meg. Csak traditió által vál
hatnak gyökök üresekké; valamennyi gyök — volt légyen az bár 
praedicativ vagy demonstratív — eredetileg teli gyök volt, és azon 
tény, hogy az üres gyökök a sinaiban nem vezethetők vissza teli 
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östypusaikra, csak azt bizonyítja, hogy a legrégibb sinai a növés
nek successiv korszakain ment keresztül. A sinai commentátorok 
elismerik, hogy valamennyi üres gyök vagy szó eredetileg teli volt, 
azonképen mint a szanszkrit grammatikusok állítják, hogy mindaz, 
a mi a grammatikában tiszta formává lett, eredetileg substantiális 
volt. Ama másik tény is, miszerint sinaiban egy gyök sem használ
tathatok többé tetszés szerént főnév vagy ige vagy melléknév gya
nánt, új bizonyíték a mellett, hogy a nyelv még ezen igen primitiv 
lépcsőn is utal vissza még ezt is megelőző növésre. „Fu" =o apa, 
„mu" tts anya, „fu mu" = szülék; de sem „fu", sem „mu" nem 
használtatik e gyökök eredeti praedicativ jelentésében. A legtartal
masabb bizonyíték a mellett, hogy még a sinai nyelv egyszerűségével 
bíró nyelvnek is kellett különböző fejlődési lépcsőkön keresztül 
mennie, a gyökök aránylag csekély számában és a mindegyik gyök
nek tulajdonított igen határozott jelentésben keresendő; ilyen ered
mény csak azon folytonos harcz által volt elérhető, mely a termé
szetrajzban oly találóan élet-halálra való harcz gyanánt rajzoltatik. 

De ámbár sem a gyökök ezen kiszemelése, sem azoknak ez
után következő combinátiója, nem tulajdoníthatók csupán a termé
szet vagy természeti ösztönök működésének, mindazonáltal még 
kevésbé — mint már feljebb mondtuk — megfontoló, előremeggon
doló művészetnek hatásai ezek, oly értelemben p. o., mikép Raphaél 
valamely festménye vagy Beethoven valamely symphóniája jött lét
re. Ha egy gyök van adva, mely „repülést" vagy „madarat" jelent, és 
egy másik, mely „rajt, sokaságot" fejez ki, a két gyöknek öszveillesz-
tése „sok madár" vagy általában „madarak" kifejezése végett az 
emberi szellem syntheticus erejének — vagy, egyszerűbben mondva, 
azon tehetségnek, mely szerint kettőt-kettőt együvé illeszthetünk — 
természetes hatása. Egynehány bölcsész tettleg állítja, hogy a gyö
köknek — ragozó vagy hajlító nyelv képezése végett történő — 
combinátiója, épen azonkép természeti instinctus eredménye, mikép 
a gyökök első képezése. így Heyse azt állította, hogy a bölcsészek
nek a nyelvbeli különböző fejlődési formákat az emberi beszéd lé
nyegében alapuló szükséges evolutióknak kell nyilatkoztatniuk. Ez 
nem áll. Figyelemmel kísérhetjük a nyelv növését és megérthetünk, 
megmagyarázhatunk mindent, a mi ezen növés resultatuma; de 
nem bocsátkozhatunk annak bebizonyításába, hogy mind az, a mi 
a nyelvben létezik, szükségképen van úgy, a mint van, és hogy 
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másképen nem lehetett volna. Ha p. o. sinaiban két szavunk van : 

„kiai" és „tu", melyek mindketten „halmazt, gyülemletet, sokasá
got" fejeznek ki, akkor tökéletesen meg is foghatjuk, miszerint az 
egyik úgy mint a másik a többesszám képezésére használtatha
tott ; de ha a kettőnek egyike megállapodik, szokásba megy át, 
hagyományos lesz, míg a másik elavul, kimegy a divatból, akkor 
ezen tényt ugyan historicus tény gyanánt bélajstromozhatjuk, de 
a világnak semmi bölcsészete nem lesz képes annak absolut szük
ségességét bizonyítani be. Tökéletesen megfogható, miszerint a sinai 
nyelv két ilyen gyökből, milyen „kűö" = „ország" és „éung" = 
„benső", oly formát képezhetett magának, melyet mi locativusnak 
neveznénk : „küo-cung" = „ország-ban" ; de ha már most azt mon
danók, hogy ezen út az egyetlen út volt, a melyen ezen fogalom volt 
kifejezhető, ezen állításunk ellen mind az ész, mind a tényleg képe
zett nyelvidomok tiltakoznának. Láttuk a futurum-képzés külön
böző methodusait. Azok mindnyájan egyaránt érthetők és egyaránt 
lehetségesek, de egyetlen egyikök sem föltétlenül szükséges. Sinai
ban „)Taó" = „akarni", ,7ngö" = „én"; ennélfogva „ngö yaó" = 
„én akarok." Ugyanazon „ngö yaó", ha a „lüú" ( = „menni") gyök 
tétetik hozzá, ezen szólást adja: „ngö yaó kiú" S= „én akarok men
ni" — és ezzel futurumaink első csiráját. Ha mondanók, hogy „ngó 
yaó kiú" sinaiban a futurumnak szükségszerű formája, oly fatalis-
must fognánk rá a nyelvre, mely semminemű autoritásra nem tá
maszkodik. A nyelv fölépülése nem történik oly módon mint a sejt
építkezés a méhkasban, nem is oly módon mint a Sz. Péter egyház
nak egy Michel Angelo általi fölépíttetése. A nyelv fölépülése szám
talan munkálkodó erőknek eredménye, melyeknek mindegyike ha
tározott törvényeket követ és melyek utóvégre combinált hatásaik 
eredményét hagyják hátra, megszabadítva mindentől, a mi fölösle
gesnek vagy haszontalannak bizonyult Két szónak — p. o. „gin" 
(ember) és „kiai" (sokaság) szónak — a többesszám — „gin kiai" 
(ember-ek) — képezése végetti egyszerű öszveköttetésétől kezdve 
a szanszkritnak és görögnek tökéletes grammatikájáig, átlátszó és 
megérthető minden, mint a növés ama két elvének — melyet ér
tekezésünk elején vizsgáltunk — a hangi elfajzás és a nyelvjárási 
fajzás elvének — resultatuma. A mi a gyök előhozását megelőzi, a 
természet müve, a mi azt követi, az emberé, az embert nem az ő 
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individuális és szabad, hanem az ő collectiv és szabályozó munkás
ságában véve. 

Nem akarom állítani, hogy görögben vagy szanszkritban mái-
valamennyi forma analysálva és meg van magyarázva. Vannak for-
mátiók görögben, latinban, angolban és németben is , melyeken 
eddigelé minden magyarázási kísérlet hajótörést szenvedett, és van
nak bizonyos nyelvtünemények — mint az augmentum a görögben, 
a magánhangzóváltogatás a héberben, az áthangolás vagy áthang 
(Umlaut) és elhangolás vagy elhang(Ablaut) a teuton nyelvekben—, 
melyeknek szemlélésénél majdnem azon hiedelemhez leszünk haj
landók, hogy a nyelv — igen kézzelfogható és lényeges gondolat-
béli különbözéseknek megfelelő — tiszta zenei vagy hangi külön-
böztetéseket engedett meg. Ilyenféle hiedelem azonban semmi va
lamennyire biztos következtetésre nem támaszkodik. Megfejthetet
lennek tetszhetnék p. o., miért képez „Brúder" németben „Brüder", 
„brother" angolban „brethren" többest; de a mi a mi modern nyel
veinkben megfejthetetlen és látszólag mesterséges színben tűnik 
fel, az ezen nyelvek régibb fejlődési phásisaiban sokszor könnyen 
megfejthetővé válik. Az „u"-nak „ü"-vé, az „o"-nak „e"-vé elváltoz-
tatása alatt nem rejtezik semmi különös czélzat, szándék; legkeve
sebbé lőn az a többség jelölése végett behozva. Azon elváltozás tisz
tán phoneticus természetű és származik az „i"-nek vagy j"-nek be
folyásából, amely „i" vagy „ j" eredetileg a következő szótagból ha
tott vissza és ezen hatását még most is —miután maga régen eltűnt 
— hagyja hátra. Hamis analógia által ilyen, a szavak bizonyos osz
tályára nézve tökéletesen igazolható, hangéi változtatás más szavakra 
is terjeszthető ki, melyekben efféle áthangolás épen nem volt indo
kolva, és akkor aztán csakugyan önkényesnek, öntudattal értelem-
változás létesítésére hivatottnak, tetszhetik ezen magánhangzóvál
toztatás. De még ezen legtitkosabb búvóhelyeibe is kísérheti az 
öszvehasonlító nyelvbuvár a nyelvet és így még annak is fedezi 
föl okait, a mi a valóságban esztelennek látszott és hamisnak. Ne
hezen hihetőnek látszik, hogy a hellén augmentumnak eredetileg 
önálló existentiája volt legyen, hogy az egymagában tartalmazott 
legyen önálló fogalmat. Mégis valamennyi analógia csak kedvez 
ilyen nézetnek. Tegyük fel, hogy WycliíFe ideje előtt angol szöveg 
nem Íratott volna fel. Ez esetben azt találnók, hogy az angol per-
fectum némely esetekben rövid „a" előragasztása által képeztetett. 
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WyclifFe ekképen beszélt és írt : „I knowleeh to afclid and seid thus" 
(I acknowledge to have felt and said thus). Hasonlóképen olvas
ható ez: „it should a falién11 ehelyett „it should have fallen11 és An
golország egyes részeiben a közember még máig is így beszél : „I 
should a done it" stb. Némely régi angol könyvekben ezen „a" az 
igével tényleg öszve van nőve, legalább egy szóképen nyomatva, úgy 
hogy ilyen könyvekre alapított grammatikában „to fali" (cadere) 
infinitivus praesentisképen, „to afallen" (cecidisse) infinitivus perfec-
tiképen fogna szerepelni. Magától érthető dolog, hogy eszünk ágában 
sincsen, valami vonatkozást tenni föl ezen — „have" elkopásából lett 
—• „a" és a görög augmentum között. Az egész példával csak azt 
akarjuk mutatni, hogy, ha az augmentum eredete kielégítően megma
gyarázva még nincs, azért még nem kell kétségbeesni és egy más
salhangzónak vagy magánhangzónak önkényleges hozzábigyesz-
tését tenni föl, mely lígyszólván algebraice, vagy kölcsönös ö^zve-
beszélés folytán, alkalmaztatott légyen a múltidőnek a jelenidőtöl 
való megkülönböztetése végett. 

Értekezésünk elején (a 4-ik—28-ik 1.) azon ellenvetéseket vizs
gáltuk és utasítottuk vissza, melyek a nyelvtudománynak a termé
szettudományok körébe való fölvétele ellen tétettek vagy tétethetné
nek. Mutattuk, hogy különbséget kell tenni történelem és növés közt; 
meg igyekeztük határozni a növésnek — a nyelvre való vonatkozá
sában — tulajdonképeni jelentését; megjegyeztük, hogy ezen növés 
emberi szeszélyiől független és hogy törvények által kormányoz-
tatik, melyeket tüzetes megfigyelés által fölfedezhetni és végre ma
gasabb, mind az emberi gondolat, mind az emberi szóhang szervei 
felett uralkodó, törvények nyomáig kísérhetni fel; általában meg 
igyekeztünk ott mutatni, hogy a nyelv természettudományi vizsgálat 
tárgya, hogy a nyelvtudomány természettudomány jellemét viseli. 

Ha a nyelvtudomány csakugyan határozottan természettudo
mány, úgy bizonyosan történeti fejlődésére és tárgyalásának út-
módjára nézve is a természettudományosság egyéb ágaival fog mu
tatni analógiát és viszont természettudományi testvérei biographiá-
jából hasznos újmutatásokat is remélhet meríthetni saját tovább
fejlesztésére, saját vizsgálódásainál, buvárlatainál követendő metho 
dusára nézve. 

A természettudományok története bizonyos egyformaságot 
mutat. Az eredet és az előremenetel — a boldogulás vagy nem bol-
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dogúlás okai — a természettudomány mindegyik ágára nézve majd
nem ugyanazok voltak. Mindegyikök történetében három korszak 
válik ki, melyet einpiricus, classificáló és theoretisus korszak nevé
vel jelölhetni. A legmagasztosabb, a legbüszkébb-nevü természettu
domány is szerény, mindennapos foglalatosságokig kísérhető visz-
sza; az emberi leleményesség legdicsöbb épületeinek alapköveit a 
barbárságból, felvergödő társadalom szorgoló szükségletei szolgál
tatták. Az emberi tudás legrégibb szakainak némelyike nevével 
árulja el sajátságos fejlődését. A geometria, mely most valamennyi 
érzéki benyomástól szabadnak nyilvánítja magát s pontjai, vonalai, 
síkjai s testeiről mint üres térbeli tisztán ideális alakzatokról érte
kezik (melyek a papírra jegyzett durva és tökéletlen figurákkal 
nem zavarandók öszve), mint neve („ge" = f ö l d , „metrein" = mér
ni) bizonyítja, szántóföldek, kertek kimérésén kezdődött. A botanika 
(„botáne" = takarmányfü, tápnövény, ettől „bóskein" = legeltetni, 
táplálni) — mely jelenleg a növények tudománya — eredetileg tisz
tán takarmány-, tápnövények ismeretére és tenyésztésére vonat
kozott. Az astronomia alapítói a tenger és a sivatag utasai, a pász
torok és a földmivelők voltak, kiknek a tündöklő égi időmutatókkal 
való ismeretség életkérdéssé lőn, és nem egy csillag és csillagzat 
neve — melyet az astronom megtartott — (p. o. görög „méné" = 
mérő, mert a hold phásisai régen időmértékül szolgáltak, „pleiá-
des" = hajóscsillagok, „hyádes" = esőcsillagok stb.) — világosan 
mutatják, hogy tengerészektől és mezei gazdáktól származnak. 

Itt észszerüleg azon ellenvetés tehető, hogy a tudomány oly 
alanti fejlődési fokon alig nevezhető tudománynak, hogy „mező-
mérés" nem „geometria", „fözeléktermelés" nem „botanika" és 
hogy „mészáros" nem tarthat igényt „öszvehasonlító anatom" czí-
mére. Ez tökéletesen igaz, de azért a tudományok fejlődési törté
netében mégis mellőzhetlen valamennyi tudománynak ezen szerény 
kezdeteiről is megemlékezni. A hernyó sem pillangó még, de a 
pillangó fejlődési történetének egyik szükséges phásisa. Ily elöké-
szülési phásis azon első vagy empiricus korszak, melyen valamennyi 
tudománynak kellett egyszer átmennie és a mely némelyiknél igen 
sokáig tartott. A botanikában p. o. nem csak a „főzelék- és takar
mánytermelő", de még az idegen országokat beutazott, tömérdek 
sok növényeket gyűjtött, neveiket, tulajdonaikat, gyógyhatásaikat 
stb. tüzetesen ismerő növénybuvár sem „botanicus", azaz, „növény-
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tudós" még, hanem csak növényismerő, növénykedvelő, növény-
gyűjtő, növénydilettans, növényempiricus. A növények valódi tudo
mánya, mint minden más physikai tudomány, a classificátió mun
kájával kezdődik. A tényekkel való empiricus ismeretség azoknak 
tudományos ismeretévé emelkedik, mihelyt a szellem az egyes pro-
ductumok különbféleségében egy organicus rendszer egységét fe
dezi fel. Ezen felfedezés pedig öszvehasonlítás és osztályozás által 
lesz lehetséges. Megszűnünk minden egyes virágot önnön kedvéért 
tanulmányozni és mind többekre terjesztve ki vizsgálódásaink kö
rét a sokakkal közöst törekszünk fölfedezni, a mi ama lényeges 
pontokat szolgáltatja, a melyekre tömböket vagy természeti osztá
lyokat alapíthatni. Ezen osztályok azután ismét egymással hasonlí-
tatnak öszve általánosabb alapvonásaikra nézve; a különbözés vagy 
egyezés új, általánosabb és magasabb jellemű elemei lépnek élénkbe 
s arra képesítenek, hogy mind előbbre menve osztályok osztályait 
vagy családokat fedezhessünk fel. Ha aztán a növények egész or
szága így átvan tekintve s a természet terjedelmes kertjén egyszerű 
név-hálózat végig terítve; ha e hálózatot úgyszólván fölszedhetjük 
és szellemünkben mint egészet, mint jól meghatározott, teljes rend
szert, szemlélgethetjük : akkor beszélünk csak „növények tudomá
nyáról", „botanikáról." Az ismeretnek egészen új körébe léptünk 
be, melyben az egyes lény az általánosnak, valamennyi tünemény 
törvénynek van alávetve; gondolatot, rendet, czélszerüséget fede
zünk fel a természet egész országában, észreveszszük, miszerint a 
matéria borongó chaosába mind fényesebben isteni szellem reflexe 
sugárzik be. Ily bepillantások helyesek lehetnek vagy hamisak. 
Nagyon hirtelen öszvehasonlítások vagy túlságosan éles megkü
lönböztetések elhomályosíthatják az észlelő szemfényét, úgy hogy 
nem veszi észre a természet tervének széles körrajzait vagy finom 
átvonalait. Mégis minden rendszerrel, bármely elégtelennek is mu
tatkozzék az későbben, lépés tétetik előre. Ha az emberi szellem 
egyszer azon meggyőződésre jutott, hogy rendnek és törvénynek 
mindenütt kell uralkodnia, nem nyugszik az addig, míg valamennyi 
látszólagos szabálytalanság el van távolítva, míg a természet az ő tel
jes szépségében és'harmoniájában van megfogva, míg az ember sze
me az isten szemét ismerte fel, me'y valamennyi munkáiból pillant ki 
ragyogón. A múlt sikerületlen kísérletei a jövő diadalait készítik elő. 

így — hogy korábbi példánkhoz még egyszer térjünk vissza 
5* 
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— a növények azon systematicus elrendezésének, mely Linné nevét 
viseli és a nemzöszervek számára és jellemére van alapítva, még 
nem sikerült tökéletesen állítani elö az egész növényvilágon végig 
vonuló természeti rendet. Nagy növénynemzetségeket és családo
kat öszvekötö vagy elválasztó széles különböztetővonalok láthat-
lanok maradtak ezen álláspontról. De Linné müve mindamellett 
valóban nem volt gyümölcstelen. Azon tény, miszerint a növények 
a világ valamennyi részében egy nagy rendszer tagjai, egyszer 
mindenkorra föl volt állítva és a Linnéféle osztályok és tömbök 
legtöbbjei még későbbi rendszerekben is tartattak meg, mert a nö
vények nemzőszerveinek alkata történetesen a valódi rokonságnak 
egyéb, még jellemzetesebb ismer veivel járt párhuzamban. Épen így 
áll a dolog a csillagászat történetében. Ámbár a Ptolemaeusféle rend
szer hamis volt, mégis fedeztettek az ő tévelyes álláspontjáról tör
vények fel, melyek az égi testek igazi mozgásait meghatározni ké
pesek voltak. Azon meggyőződés, hogy valami még magyarázatlan 
maradt, biztosan elvezet tévelyünk fölfedezéséhez. A természetben 
nincs tévely, az szükségképen bennünk fekszik. Ezen meggyőződés 
rejlett Aristoteles lelkében, midőn, tökéletlen természetismerete da
czára, kijelentette, hogy a természetben semmi sincs megszakítva 
vagy öszvefüggéstelen, mint a rósz tragoediában, és az ö idejétől 
óta egészen a mai napig valamennyi újon felfedezett tény, vala
mennyi új rendszer igazolta a ő nézetét. 

A classifieátió czélja világos. Mi azt értjük, a mit körülfog
hatunk, az az, ha képesek vagyunk egyes factumokat megfogni és 
együvé tartani, isolált benyomásokat öszvekötni, a lényeges és 
pusztán történetes között különbséget tenni és így az általánost ki
jelenteni a különösről, az egyes lényeket fajokra és nemekre vinni 
vissza és osztályrendszereket építeni fel. Ez valamennyi tudomá
nyos ismeret titka. Több tudomány, midőn ezen második vagy 
osztályozó fejlődési fokon megy keresztül, comparativnak, öszve-
hasonlítónak nevezi magát. Ha az anatom sok különbféle testek 
bonczolását bevégezte, ha valamennyi szervnek nevet adott és 
mindegyiknek megkülönböztető functióit felfedezte, oda jut el, hogy 
hasonlatosságokat vesz ottan észre, a hol ennekelőtte csak hason-
latlanságot látott vala. Az alacsonyabb állatosztályokban a maga
sabbak tökéletesebb szervültségének elementáris előjelenéseit és 
mintegy körrajzait fedezi fel és azon meggyőződéshez jut, hogy 
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az állatországban ugyanazon rend és czélszerüség uralkodik, mely 
a növények végtelen sokféleségén és a természet valamennyi más 
országán megy végig. Tanulja — ha eddig nem tudta — hogy a 
lények mindensége nem találomra, nem „en bloc" teremtetett, ha
nem hogy léposöfokozat van, mely észrevétlenül vezet fölfelé a 
legkisebb infusoriumtól a teremtési pyramis koronázó csúcsáig — 
az emberig; hogy a teremtmények mindensége a teremtői gondolatok 
egy és ugyanazon megszakítatlan lánczának kinyilatkoztatása, egy 
és ugyanazon végtelenül bölcs teremtőnek müve. 

Ezen az úton a második vagy osztályozó lépcső természetsze
rűen vezet tovább a harmadik- és utolsóhoz — a theoreticus vagy 
metaphysicus lépcsőhöz. Ha az osztályozás müve kellőleg keresztül 
van víve, arra tanít minket, hogy a természetben semmisem léte
zik véletlen által; hogy minden egyén valamely faj, minden faj 
valamely nem alá tartozik, és hogy vannak törvények, melyeknek 
a teremtés látszólagos szabadsága és különbfélesége alá van vetve. 
Ezen törvényekben a tervet, mely a teremtő végtelen bölcseségé-
ben rejtőzik, legalább alapvonásaiban törekszünk felismerni,és míg 
régi természetbölcsészek az anyagi világot úgy tekintették , mint 
puszta ámítást, atomok halmozatát vagy valami rósz principium 
müvét, addig mi ezen csodás könyv lapjait isteni hatalom, bölcse-
ség és szeretet kijelentéseként olvassuk és értelmezzük. Ez új jel
lemet kölcsönzött a természettanulmánynak. Miután a természet-
buvárlat tényeket gyűjtött, a classificátió azokat illőleg rendbe 
állította, a búvár már most azt kérdezi, hogy honnan származik 
mind ez? és hogy mit jelent? és inductiv, sőt néha divinatoricus 
úton oly régiókba próbál fölkapaszkodni, melyek a puszta gyűjtőre 
nézve hozzá nem férhetők. Ezen fölfelé törésben az emberszellem 
ugyan nem ritkán Phaeton sorsában részesült, de ha le is bukik, 
azért meg nem hal soha, elcsüggedetlenül mindig újra kivánja az 
apa naplovait. Azt állították ugyan, hogy ezen úgynevezett termé
szet-bölcseszet sohasem hozott semmit sem létre, hogy mindörökké 
csak azt bizonyította, hogy a dolgoknak tökéletesen úgy kell len-
niek, a mint azokat a vizsgáló vagy gyűjtő előtalálta. A természet
tudomány azonban sohasem fejlődött volna azon lépcsőhöz fel, me
lyet most foglal el, ha egyszer másszor a philosphia, sőt maga a 
poésis nem adott volna neki lökést, lendítést. „A korlátolt tudás ha
tárán", mondja Humboldt, „mint magos szigetpartról, távol tájakba 

\ 
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szeret a szem csapongani. Az újvilág fölfedezése előtt régóta véltek 
a kanáriai szigetek vagy az Azórok partjairól földeket látni nap
nyugatra. Csalképek voltak ezek, nem a fénysugarak szokatlan 
törése, csak a távol, a túl levő utáni vágy által szült csalképek." 
Es ily csalképek vezettek egy új világ fölfedezésére. 

Copernicus — müvének IJI. Pál pápához intézett ajánlásában 
(1543) — bevallja, hogy öt a nap centralis állásának és a föld min
dennapi körülforgásának felfedezésére nem vizsgálódás vagy ana-
lysis, hanem bizonyos valami vezette, a mit ő ezen szókkal jelöl: 
symmetria hiányának érzete a Ptolemaeusféle rendszerben. De ki 
mondta volt neki azt, hogy az égi testek valamennyi mozgásaiban 
symmetriának. kell uralkodnia, vagy azt, hogy complicált systema 
nem fenségesebb egyszerű systemánál ? Symmetria és egyszerűség, 
mielőtt a búvár őket fölfedezte, a philosophia postulatumai voltak. 
Az első eszmét az egész astronomiának ezen felforgatására Coper
nicus, mint maga beszéli, egy régi görög bölcsésztől, a pythago-
raeus Philolaostól, vette. Philolaosnál a föld mozgása kétségkivül 
csak hozzávetés volt, vagy, ha úgy akarjuk, szerencsés intuitio, 
nem — mint Tyho de Brahenál és Keplernél — a Mars pályáinak 
fáradalmas vizsgálódásai által nyert eredmény. Mindazonáltal — 
ha Copernicus szavában bízni akarunk — igenis lehetséges, hogy 
ama „eltalálás" nélkül a Copernicusféle rendszerről a világ soha 
semmit nem hallott volna. Az igazság nem egyedül additió és mul-
tiplicátió által találtatik. Sir Dávid Brewster, midőn Keplerről be
szél, kinek következtetés-sorai kortársaitól és még későbbi csilla
gászoktól is megbizhatlanoknak és fantastikusoknak tartattak,nagy 
igazán ezt jegyzi meg, „hogy a képzelődő-erőnek,mint buvárlat szer
számának, befolyása felette nagyon kerülte ki azoknak figyelmét, a 
kik a bölcsészetnek törvényeket mertek szabni." A fantásia fák
lyája annak, ki igazságután kémlelödik, ép oly nélkülözhetlen, mint 
a komoly tanulmány lámpája. Kepler mind a kettővel élt s Hum
boldt „Kosmos"-ában így nyilatkozik: „A fantásia birodalma — 
kosmologikus, geognosticus és magnetikus álmok e csodaországa — 
feltartóztathatlanúl olvasztatik a valóság birodalmával öszve." 

A physikai tudományok történetében a három lépcső, melyet 
épen az empiricus, classificáló és theoretikus lépcső neve alatt írtunk 
le, általánvéve chronologicus rendben lép fel, de csak általánvéve; 
mert előfordultak esetek, mint p. o. a feljebb említett Philolaosféle, 
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hol a tulajdonképen a harmadik lépcsőre tartozó resultátumok már 
az elsőn anticipáltattak. A lángész élesszemének egy eset érhet fel 
ezerrel és egy jól választott experimentum vezethet absolut törvény 
feltalálásához. Azonkivül sok megszakításokat is mutat a tudomány 
története. De a három lépcső egymásrakövetkezése kétségenkivül 
természetszerű, és igen czélirányos valamennyi tudomány tanul
mányánál megtartani ezt a rendet. A botanikus, mint növény-
gyűjtő kezdi tanulmányait. Mindegyik növényt magáért szemlél
getvén, annak különös jellemét vizsgálja, hol és mikor nő, hogyan 
hangzik népszerű neve stb. kutatja. Különbséget tanúi tenni gyökér, 
törzs, lomb, virág, kehely, hímszál és terme között. Megtanulja úgy
szólván a növény praktikus grammatikáját, mielőtt hozzákezdhet 
az öszvehasonlítás-, rendezés- és osztályozáshoz. Viszont valamely 
physikai tudománynak harmadik lépcsőjére sem hághat haszonnal 
fel senki, ha elébb a másikon nem vergődött által. Senkisem tanul
mányozhatja a növényt, senki sem érthet meg alaposan oly munkát, 
minő p. o. Schleiden tanár „Lében der Pflanze" czímü munkája, 
ha elébb a növényed életét nem tanulmányozta a természet csodás 
különbféleségében és még csodásabb rendében. Az inductiv philo-
sophiának ezen legvégső és legmagasabb czéljai csak akkor érhetők 
el, miután classificátiók által töretett meg a feléjök vezető út. A 
természetbölcsésznek úgy kell uralkodnia osztályai felett, mint tá
bornokuk parancsszavának engedelmeskedő hadosztályok felett. 
Csak így vívható a csata s hódítható meg az igazság. 

A nyelv tudományának is, vagy, a mint — szemelőtt tartva 
a nyelvnövés feljebb adott értelmezését — mondhatnók: a nyelv-
növény tudományának is a physikai tudományok e három fejlődési 
phasisán kell menni keresztül, ha valósággal természettudomány. 
Feljebb az új tudomány tárgyai s eszközei, útmódja s eredményei
ről szóló töredékes, majdnem csak egy grammatikai végzet meg
fejtése körűi forgó előadásunkban is — melyben a nyelvtudomány 
végtelen mezejének csak néhány göröngyét érinthettük átillanó 
lábújhegygyel úgyszólván — abban is feltűnnek ugyan az említett 
fejlődési menet némely nyomai, de szétszórtan s önkénytelenül; czé-
lunk pedig azt látszik követelni, hogy, — habár rövid, de — öszve-
függő vázlatban kísérjük a nyelvtudomány történeti fejlődését, s 
így természettudományi jelleméről e tekintetben is győződjünk meg. 
A következő sorokban tehát látni fogjuk, miképen alakúit tudomá-
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nyunk története, kezdetétől a jelen időig, s mennyiben lehet elmon
dani róla, hogy megfutotta az empiricus, classificáló és theoreti-
cus státiót, azon három státiót, mely minden egyes természettudo
mány gyermek-, ifjú- és férfi-korát jelöli. Elnézést remélünk az 
olvasótól, ha e vázlatban itt ott kenteiének leszünk már egyszer 
elmondottat újra mondani el. A természettudományokban •— a mint 
mondtuk — általánosan uralkodó szabály az, hogy a í'ölízeléssel 
indulnak meg, az osztályozáshoz mennek tovább és a theóriához 
érnek utoljára; ezen szabály azonban — mint szintén megjegyez
tük — kivételeket is szenved és korántsem szokatlan tünemény, 
hogy — tulajdonképen az utolsó vagy elméleti phásisba tartozó — 
philosophiai speculátiók már sokkal korábban kísértetnek meg, még 
mielőtt a szükséges tények gyűjtve és csoportozva vannak. így a 
nyelv tudományát is Indiában és Hellaszban — azon egyetlen két 
országban, melyben a nyelvtudomány eredetét és történetét ponto
san kísérhetni szemmel — mindjárt eleinte — tényekkel mit sem 
gondolva — a nyelv mysteriosus természete feletti theoriákba lát
juk elmerülni. A brahmánok a nyelvet a védahymnusokban isten
ség rangjára emelték, miként mindennel tették, minek lényegét 
nem értették. A régi görög bölcsészeket a külvilág vagy a termé
szet, és a belvilág vagy az emberszellem, nem ejtette nagyobb álmél-
kodásba és nem csalt ki belőlök mélyebb jós-igéket, mint a nyelv, 
mindakettőnek — a természetnek és a szellemnek — képmása. De az 
emberi beszéd lényege feletti ősrégi vélelmeiket itt nem vehetjük 
vizsgálat alá. 

Jelenleg az első vagy empiricus lépcső ősi nyomait kell kém
lelnünk. Mi jut tulajdonképen a nyelvtudomány empiricus lépcső
jének szellemi munkarészül ? Mit érthetni a nyelv empiricus tár
gyalása alatt ? Ki volt az, ki a nyelvre nézve ugyanazt tette, a mit 
a tengerész az ő csillagai, a bányász az ő ásványai, a kertész az ö 
virágai tekintetében tett ? Ki jött először azon gondolatra, a nyelv 
alkatrészei közt, nómen és verbum, pronómen és articulus, nomina-
tivus és accusativus, activum és passivum közt különbséget tenni V 
Ki találta fel ezen jelzéseket és mi czélra lőnek feltalálva ? 

A nyelv tisztán empiricus analysisét Görögországban mege
lőző, a gondolkodás és beszélés lényegét kémlelő, általánosabb vizs
gálódások azt eredményezték, hogy az empiricus grammatika no
menklatúráját képező sok; műszavak a bölcsészek iskoláiban már 
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régen léteztek, mielőtt azokat a grammaticus átvette s czéljaira 
alkalmazta. A nyelvtanító volt az olső, ki a gondolat kategóriáit a 
reális nyelvanyaggal hasonlította öszve, ki Aristoteles és a Stoicu-
sok terminológiáját a gondolattól a nyelvre, a logikától a gramma
tikára vitte át s így az első ösvényeket törte a beszélt nyelv járat
lan őserdején át ; hogy ezen munkájánál a bölcsészettől kölcsönözött 
némely kifejezés jelentését módosítania s más kifejezéseket is kellett 
teremtenie, mielőtt valamennyi a nyelv által nyújtott tényt csak a 
legnyersebb módon is foghatott meg, természetes. 

A grammatika — e szó közönséges értelmében — vagy a 
nyelv tisztán formális és empiricus analysise tehát, mint valameny-
nyi más tudomány, igen természetes és practikus szükségletnek kö
szöni eredetét. Az első practikus grammatikus egyszersmind az 
első practicus nyelvtanító volt, és ha a nyelvtudomány első kezde
teivel akarunk megismerkedni, azon kérdésre kell választ keres
nünk : a világtörténet melyik korában és minő körülmények közt 
tűnt fel először azon gondolat: az anyanyelven kívül valami kül
földi nyelvet tanulni. Ugyanazon időben fogunk az első practicus 
grammatikára akadni. Sok anyag volt bizonyosan előkészítve a 
bölcsészek önzetlenebb buvárlatai és a tudós alexandrinusoknak 
a Homéroszbéli nyelv régi alakjait illető kritikai tanulmányai által, 
de declinátiók és conjugátiók szabályai, rendes és rendhagyó igék 
és nevek paradigmái, syntaktikai észrevételek s egyéb efféle, egyes
egyedül és tulaj dónk épen a nyelvtanító dolga. 

A jelenleg annyira elterjedt nyelvtanítás aránylag igen új 
találmány. Az anyanyelvökön kívül idegen nyelvet tanuló görögök 
és barbárok — nevezetesen a tolmácsok — bizonyosan úgy tanulták 
az idegen nyelvet mint a gyermekek anyanyelvöket. A grammatika 
általános körvonalai, mint mondók, a bölcsész iskolákban növeked
tek fel, de a bölcsészek magok a gondolat formáinak megfelelő 
nyelvformákra nem igen ügyeltek. Alexandria és az ezzel vetélkedő 
Pergamusi akadémia tudósai voltak az elsők, kik a tényleges nyelv
formákat bizonyos rendbe hozták, kik a görög nyelvet kritikailag 
tanulmányozták, az az, a nyelvet analysálták, általános kategóriák 
alá hozták, a különböző beszédrészeket megkülönböztették, a kü
lönbféle szófunctiók számára alkalmas műszókat találtak fel, az 
egyes költőknek sajátságos, többé vagy kevésbé correct stílusra, 
elavult és irodalmi formákra ügyeltek, s minderről hosszú tudós 
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értekezéseket írtak. Müveik nagy epochát jelölnek a nyelvtudomány 
történetében. De még egy lépés volt teendő, mielőtt a görög nyelv
nek valóban practicus és elementáris grammatikájának föltűnte volt 
várható. Az első valóságos görög grammatika a Dionysius Thraxé. 

Ki volt Dionysius Thrax ? Thraciai születésű görög s Alexan
driában Aristarehos tanítványa. Későbben Rómába ment, bol Pom-
pejus korában tanított. Ez egészen új tünemény az emberiség műve
lődési történetében. Görög ember, Aristarehos tanítványa, Rómában 
telepszik le s ír gyakorlati grammatikát a görög nyelv megtanulá
sára — természetesen fiatal római növendékei számára. O nem volt 
a grammatikai tudomány feltalálója. Elődei—'Platótól Aristarcho-
sig — nyújtották neki a grammatikának majdnem egész keretét, 
de ő volt az első, ki a korábbi bölcsészek és Ítészek által nyert ered
ményeket a görög nyelv tanításának gyakorlati czéljaira alkalmazta. 
Dionysius nem is volt az első, Rómában letelepedő, görög nyelvmes
ter, mert az ő korában a görög nyelv Rómában sokkal divatosabb 
volt, mint p. o. jelenleg a franczia minálunk, s az előkelők gyerme
kei elébb tanultak görögül mint latinul, azonban ő írta az első prak
tikus görög grammatikát rómaiak számára. Az empiricus gramma
tika így át lőn ültetve Rómába, a görög grammatikai terminológia 
átfordítva latinra, és ezen új latin köntösben most majdnem két ezer 
évig utazta be az egész civilisált világot. A nyelv empíriái stúdiu
mának vagy grammatikai analysisének történetét alig szükséges 
itt Rómán túl tovább kísérni. Dionysius Thrax által a grammatika 
váza már teljesen föl volt állítva. Későbbi írók javították és kiegé
szítették, de semmi valóban újat és eredetit nem tettek hozzá. A 
grammatikai tudomány folyama Dionysius Thraxtól a mi időnkig 
majdnem szakadatlan sorban kísérhető 5 görög és latin nyelvtanírók 
szakadatlan lánczot képeznek a századokon át. Mi magunk is azon 
terv szerint tanultuk a grammatikát, melyet Dionysius Rómában, 
Priscianus Konstantiápolyban követett, és akármit is mondanak a 
nevelő rendszerünkben behozott javításokról, a mi nyilvános is
koláinkban használt görög grammatikák alapját még is a fődolog-
ban most is a görög nyelv első empiricus analysise képezi, mely 
az athenaei bölcsészektől előkészítve, az alexandriai tudósoktól al
kalmazva, és Róma görög nyelvtanáraitól az idegen nyelvek taní
tásának gyakorlati czéljaira lőn átvive. 

Ha az eljárást tekintjük, mely által a grammatikai tudomány 



NYELVJÁRÁSOK V ÁLLOMÁNYAI. 7 5 

ezen rendszere kidolgoztatott, nem várhatjuk, hogy az mélyebb be
pillantást fog nyitni a nyelv lényegébe. A nomenekre, verbumokra 
és particulákra való felosztás, a declinátió és conjugátió schemái 
csupán a nyelv élő testére vetett mesterséges hálózat voltak. Di-
onysius Thrax grammatikájában nem kell az emberi beszéd helye
sen szerkesztett, jól ízeit szkeletonát keresnünk. 

A hinduk az egyetlen nemzet, a mely anélkül, hogy a görö
göktől directe vagy indirecte indítatott volna, mívelte a gramma
tika tudományát. Szanszkritban a grammatika neve „vyákarana", 
a mi „analysist, fölízelést, elemzést* jelent. Mikép a görög gram
matika Homér kritikai stúdiumának, úgy a szanszkrit grammatika 
a védák stúdiumának köszöni eredetét. Máig is bírjuk a brahmá-
nok első — „prátisákhyas" nevű — grammatikai értekezéseit. Ezek
nek alapjain építették fel a tudós hinduk következő nemzedékei 
azon csoda-alkotmányt, mely Pánini grammatikája által nyerte 
befejezését. Valamennyi nemzet öszves grammatikai irodalmában 
egyetlen egy müvei sem találkozunk, melyben a nyelv tisztán em
piricus analysise oly teljességgel volna keresztülvive, mint Pánini 
és commentátorainak szanszkrit nyelvtanában 5 de a nyelv lényegé
ről, a nyelv valódi életéről és természetes növéséről mit sem tud mon
dani. A valódi nyelvtudomány — mint minden valódi természettudo
mány — a classificátió munkájával kezdődik. De az empiricus kor
szak sok tudománynál igen hosszú létű, és ámbár a brahmanok a 
nyelv empiricus grammatikai analysisét már a Krisztus előtti VI. 
században felülmúlatlanúl gyakorolták, mégis két ezer három száz 
évnek kellett lefolynia, mielőtt a nyelvtudomány a classificátió lép
csőjére és ezzel tulajdonképi tudomány méltóságára emeltetett. A gö
rögöknek soha sem jutott eszökbe az oly különbféle emberi nyel
vekre a classificátió elvét alkalmazni. Ok csak két nyelvet ismertek : 
a „hellének" nyelvét, melyben négy nyelvjárást különböztettek meg, 
és a „barbárok" nyelvét, melyben valamennyi más nyelvet — még 
a „hellén"-nel távolabban rokon görög dialectusokat (a pelasgok, ka
rok, macedónok, thrakok, illyrek nyelvjárásait) is — foglaltak egybe. 
Azon eszme, hogy a „hellének" és a „barbárok" nyelvei egy közös 
forrásból eredhettek, Platónak soha sem jutott eszébe. Még Aristo-
teles oly sokat öszvefoglaló szelleme sem bírt a nyelvekben semmit 
sem felfedezni azon rend és törvényszerűségből, melyet ő különben 
a természet valamennyi országában oly lángeszüen tudott föltalálni. 
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De miután egy Aristoteles nem tett ily kísérletet, nem kell csodál
koznunk, hogy az a következő két ezer évben más által sem téte
tett. A rómaiak valamennyi tudományos tanulmányokban a görö
göktől maradtak függők és többnyire csak azoknak utánmondói. 
Miután magok is neveztettek vala barbároknak, ezen nevet csakha
mar valamennyi népekre tanultak alkalmazni, Önmagokat és tanító
mestereiket— a görögöket — véve ki. A nyelvtudomány tulajdon
képi őskezdeteit hiába keressük korábban, mint akkor, midőn a ke
reszténység a „barbár" szót a „testvér" szóval váltotta fel, midőn 
a kereszténység ama nagyszerű humanitási fogalmat — a „minden 
emberek testvérek" elvet — az egy nagy embercsaládnak, mint az 
egy isten gyermekeinek, eszméjét —állította fel, s elküldte aposto
lait „tanítani valamennyi népet", a mely apostoloknak igazi köve
tői az egész keresztény egyház missionáriusai, kik most a világ 
valamennyi nyelvére való miatyánk- és biblia-fordításaikban az ösz-
vehasonlító nyelvbuvárlatnak a legbecsesb anyagot nyújtják. Ad
dig míg az ismert nyelvek száma csekély volt, nem lehetett egy
könnyen a classificátió eszméjére vetemedni A szellemnek elébb 
az előtte fekvő anyag sokfélesége által meg kell zavartatnia, mi
előtt komolyan hozzá fog a rendezéshez és beosztáshoz. Addig 
míg a nyelvtanulmányok a latinra, görögre és héberre szorítkoz
tak, kielégítőnek találtatott a szent és profán, classikus és keleti 
nyelvekre való egyszerű felosztás. De midőn a theologusok arab, 
chaldaeus és szyr nyelvre terjesztették ki tanulmányaikat, már 
meg volt téve egy lépés, igen fontos lépés, egy nyelvosztály vagy 
nyelvcsalád fölállításához. Nem lehetett nem venni észre, hogy ezen 
nyelvek egymással igen közel rokonok és hogy a görög és latintól 
mindazon pontokban különböznek, a melyekben magok egymással 
egyeznek. Már 1606-ban látjuk Guichard-t „Harmonie Etymologi-
que"-jában a hébert, chaldaeust és szyrt magáért álló külön nyelv
osztálykép állítani öszve és azonkívül a román és germán dialectu-
sok között tenni különbséget. 

De egy a nyelvtudomány haladását hosszabb ideig feltartóz
tató akadály azon eszmében feküdt, miszerint a héber nyelv az 
emberi nem ősnyelve és miszerint ennélfogva valamennyi nyelvet 
a hébertől kell származtatni. Ámbár tehát a 17-ik század sémi 
nyelvbúváraitól a nyelvek classiíicátiója felé egykét lépés tétetett, 
ezen részleges haladás azonban más tekintetben akadálylyá lön. 
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Az első', ki valóban diadalmasan küzdött meg azon rögeszmé
vel, miszerint valamennyi nyelv forrása a héber — Leibnitz volt. 
De Leibnitz nem csak ezen egy nagy akadályt gördítette le a nyelv
tudomány küszöbéről, hanem ennél sokkal többet tett. O alkalmazta 
legelébb az alapos inductiv eljárás elveit oly tárgyra, melyről ő előtte 
csak a világba csacsogtak. O legközelebben arra figyelmeztetett, 
miszerint mindenek előtt tények lehetőleg nagy számának gyűjtése 
szükséges. Fölhivást bocsátott ki missionáriusok, utazók, követek, 
fejedelmek és császárokhoz,hogy segítsék őt ezen annyira szívén fek
vő munkájában. Rá mutatott a dialectusok, sőt a provincialismusok 
és locális kifejezések fontosságára, a mennyiben általok a nyelvek 
etymologicus alkata földeríthető. Ha Leibnitz mindazon terveknek 
és eszméknek, melyeket termékeny és sokat öszvefoglaló szelleme 
megragadott, kidolgozására ráért volna, vagy ha egykorú tudó
sok által megértetetett és támogattatott volna, a nyelvtudomány az 
inductiv tudományok egyikéül már egy századdal korábban alapít
tathatott volna meg; de oly férfi mint Leibnitz, ki egyaránt nagy 
volt mint tudós, mint theologus, jurista, historicus és mathematicus, 
csak újjalmutatásokat adhatott, miképen kelljen tulajdonképen 
nyelveket tanulmányozni. „A kényelmesen kezünk ügyében fekvő 
újabb nyelvek tanulmányával kell kezdenünk", mondja Leibnitz 
egyebek között, „ezeket hasonlítani egymással öszve és különbsé
geket meg rokonságot fedezni fel bennök, azután kell csak menni to
vább azokhoz, melyek amazokat korábbi századokban megelőzték, 
ezeken ismét kimutatni a származást és eredetet és végtére lépésről 
lépésre a nyelvek legősebbjeihez törekedni előre, melyeknek ana-
lysise okvetlenül fog az egyedül megbízható következtetésekre ve
zetni." — Leibnitz intései nem is maradtak határozott hatás nélkül. 
Miután egyszer sürgető szükségnek ismertetett vala el, az emberi 
nyelvek teljes herbáriumát gyűjteni öszve, missionáriusok és uta
zók kötelességöknek tartották, szójegyzékeket állítani öszve és 
nyelvtanokat vázolni, valahol csak valami új néptörzszsel jöttek 
érintkezésbe. Ama két nagy munkára nézve, mely e század elején 
ezen búvárlatok eredményeit együvé foglalja, Hervas nyelvcatalo-
gusára és Adelung Mithridatesére nézve, Leibnitznak létesülésökre 
gyakorolt befolyása egészen directe bebizonyítható. 

Mint gyűjtemények Hervas és Adelung müvei mindenesetre 
nagy jelentőségűek voltak, de az azokban követett osztályozási 



7 8 LlNDNER ERNŐ. 

elv alig nevezhető tudományosnak. A nyelvek földiratilag csopor
tosíttatnak, mint Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália nyel
vei, ámbár mégis egyszersmind természetes rokonságok is enged
tetnek meg, melyek egymástól 208 foknyi távolságokban beszélt 
dialectusokat köthetnének együvé. A nyelvek szigetekként látszot
tak az emberi beszéd oczeánján ide s tóvá úszkálni; nem nőttek 
egymáshoz, hogy nagyobb continensekké alakúinának. Ez igen kri
tikus időszak valamennyi tudomány életében és ha egy igen szeren
csés esemény elektrikus szikraképen nem készti a fel s alá úszkáló 
elemeket szabályszerűen alakúit kristályokká jegedni ősz ve, igen 
kétséges, vájjon a Hervas és Adelung munkáiban följegyzett és 
leírt nyelvek és nyelvjárások hosszú listája leköthette volna-é so
káig a nyelvbúvárok érdekét. Ezen elektrikus szikra a szanszkrit
nak felfedezése volt. 

A szanszkrit nyelv és irodalom létezéséről az Európaiak már 
azon idő óta, midőn India Nagy Sándor és kísérői által felfedezte
tett, vettek koronként tudomást. De a legújabb időkig nem volt 
tudva, hogy ezen nyelv, a mint az Nagy Sándor idejében és Sala
mon király idejében és már századokkal ennek ideje előtt beszél
tetett, a göröggel és latinnal közel rokon volt és ezen nyelvekhez 
tényleg ugyanazon viszonyban állott, mint p. o. afrancziaaz olasz-
és spanyolhoz. Az európai szanszkrit nyelvészet története az ázsiai 
társaság alapításával Kalkuttában, tehát az 1784-ik évvel, veszi 
kezdetét. Sir William Jones, Carey, Wilkins, Forster, Colebrooke 
és ama híres társaság egyéb tagjainak tanulmányai és dolgozatai 
tették abrahmánok nyelvét és irodalmát az európai tudósok részére 
először hozzáférhetőkké, és nehéz volna eldönteni, melyik a kettő 
közül, a nyelv-é vagy az irodalom, ébresztette a legmélyebb és 
legtartósabb érdeket. Lehetetlen volt megtekinteni — ha csak egé
szen futólag és felületesen is megtekinteni — a declinátiókat és 
conjugátiókat, a nélkül, hogy az embert meg ne lepje a gramma
tikai formáknak a szanszkritban, görögben és latinban mutatkozó 
rendkívüli hasonlatossága, sőt némely esetekben absolut egyenlő
sége. Sir William Jones (ki 1794 ben meghalt) a szanszkritra vetett 
első pillantás után azt jelentette ki, hogy ezen nyelvnek, legyen az 
akármilyen régi, felette csodás szerkezete van, mely tökéletességre 
nézve a görögét is, gazdagságra nézve a latinét, kikeresett finom
ságra nézve mindkettőét múlja felül, de mindkettővel igen közel 
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rokon. „Egy nyelvész sem" — így ír ő — ,5f°gja hihetőleg a szansz
krit, görög és latin nyelvet közelebbről vizsgálni, a nélkül, hogy 
higyje, miszerint ezen nyelvek egy, talán többé nem létező, közös 
forrásból eredtek. Hasonló, habár nem egészen annyira meggyőző 
és döntő érv azon vélelemre vezet minket, hogy a gót és kelt is egy 
és ugyanazon eredetű a szanszkrittal. Az ó-persa is ugyanezen csa
ládhoz sorolható. 

De mikép lehetett azen rokonságot megmagyarázni ? A tudós 
világ egészen álmélkodásba volt ejtve. A theologusok fejeiket csó
válták; a classicus tudósok skeptice nézték a dolgot; a bölcsészek 
a legmerészebb conjecturáktól sem riadtak vissza, hogy az előttök 
fekvő tényekből vonható egy lehetséges következtetést kerüljék ki, 
mely apró világtörténelmi rendszereiket kártyapalotákként halomra 
dönteni fenyegette. A ki ifjúságától fogva öszves tudós kiképezése 
által hozzá van szokva, a görögöt és a latint vagy eredeti, vagy 
különbféle módosítások által a héberből keletkezett nyelveknek 
tekinteni, az nem bírja magát egykönnyen beletalálni ama revolu-
tionárius tanba, miszerint a classicus nyelvek egyszerű vademberek 
badar beszédével közel rokonok; mert vadembereknek tartattak 
akkoriban a Nagymogul valamennyi alattvalói. így p. o. Dugald 
Stewart, skót bölcsész — bölcsen belátva, hogy, ha a szanszkritot 
illető adatok igazak, a belőlök levont következtetések sem utasít
hatók vissza, — egyenesen a szanszkrit nyelv létezését tagadta, s 
híres essayt írt annak bebizonyítására, hogy a szanszkrit nyelv 
ama ravasz csalók és hazugságkoholók által, a brahmánok által, 
lön latin és görög minta szerint öszvelopva és hogy az öszves 
szanszkrit irodalom merő ámítás. E tény legjobban mutatja, mily 
hatalmas döfés érte, a szanszkrit föltalálása által, az öszves mívelt 
világban mélyen begyökerezett előítéleteket. A legabsurdumabb bi
zonyítások találtak egy ideig támogatásra és kedvezésre, ha csak 
kibúvó ajtót nyitottak, melyen által azon fatális következtetés elöl 
meg lehetne szökni, miszerint a görög és a latin nyelv úgyszólván 
ugyanazon húsból és vérből való, mint India barna lakóinak 
j argonja. 

Az első, a ki mind a szanszkrittudomány tényeinek mind kö
vetkeztetés-sorainak bátran mert szemökbe nézni, Schlegel Fridrik 
német költő volt. 0 az amiensi béke alatt (1801—1802) Angolor
szágban mulatott s a szanszkrittal Hamilton Sándor által felületesen 
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megismerkedett vala. Ezután Párizsban tanulmányait alaposabban 
űzte s 1808-banugyanott„Ueber dioSprache undWeisheit derlndier" 
czímü könyvét adta ki. Ezen mü által a szanszkrittal való tudomá
nyos foglalkozás Némethonban meg lön alapítva. Ámbár csak két 
évvel jelent meg Adelung Mithridatesének első kötete után, ez utób
bitól mégis épen oly széles köz által van elválasztva, mint a Coper-
nicusféle rendszer a Ptolemaeusfélétöl. Schlegel nem volt mély tu
dós. Sok állítása tévesnek bizonyult be, és semmi sem volna köny-
nyebb, mint egész müvét szétbonczolni és végre nevetségessé tenni; 
de ö lángész volt, és ha új tudomány teremtése forog fenn, sokszor 
a költő képzelődő tehetsége majdnem még jobban használható, mint 
a tudós éleseszüsége és pontossága. Valósággal csak a költői visió-
nak egy neme által volt lehetséges, egyetlen egy szempillantással 
foglalni együvé India, Persia, Hellasz, Itália és Germánia nyelveit 
és azokat az „indogermán nyelvek" egyszerű nevével erősen csa
tolni öszve egymással. Ez Schlegel érdeme volt a ő ezzel a cultura 
történelmében új világot fedezett fel. 

Schlegel eszméje Némethonban hévvel karoltatott fel s majd-
r.em közvetlenül az emberiség főnyelveinek genealógiai osztályo
zásához vezetett. A szanszkrit nyelv grammatikájának a görög és 
latin, persa és német nyelv grammatikájával való első pontos és 
szigorúan tudományos öszvehasonlításátBoppFerencz vitte véghez 
181G („Conjugationssystem"). Következtek egyéb értekezései és 
1833-1852-ig jelent meg első, 1856-ban pedig igen javított 2-ik 
kiadásban a „Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Grie-
chischen, Lateinischen, Lithauisclien, Slavischen, Gothisclien und 
Deutschen", mely munka örök időkre fog az öszvehasonlító nyel
vészet biztos, szilárd alapja maradni. Bopp első föllépte után csak
hamar következtek Humboldt Vilmos, Pott, Grimm, Rask, Burnouf, 
s ezek nyomában számos más, főleg német tudós, munkálatai. Saját 
folyóiratok keletkeztek az öszvehasonlító nyelvtudomány számára 
és majdnem valamennyi (legalább némethoni) egyetemen szanszkrit 
nyelv és egyszersmind öszvehasonlító grammatika és nyelvtudo
mány felett felolvasások is tartatnak. 

Igeu természetes kérdés már most ez : miért volt a szanszkrit 
képes oly tökéletes fölfordulást idézni elő a nyelvek classificáló 
stúdiumában ? Ha a szanszkrit az emberiség ó'snyelve vagy legalább 
a görögnek, latinnak és németnek anycmyeWe lett volna, megfog-
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fogható dolog, hogy ezen nyelveknek egészen új classificátiójához 
vezethetett volna; ámde a szanszkrit nyelv a görög, latin, germán, 
kélt és szlávhoz nem áll azon viszonyban, melyben a latin áll a 
francziához, olaszhoz és spanyolhoz; a szanszkrit nem azon nyel
vek anyjának, hanem inkább idősb nővérének nevezhető. A szansz
krit nyelv a klassikus nyelvek irányában azon álláshoz, melyben 
a provenc,ál nyelv áll a modern román dialectusokhoz, egészen ana
lóg állást foglal el. Ez tökéletesen igaz, és épen a szanszkrit nyelv-
és ugyanazon nyelvcsalád többi tagjai között való kölcsönös vonat
kozások és viszonyok éles és pontos meghatározásának szükséges
sége vezetett oly fontos eredményekre és nevezetesen a hangválto
zás törvényeinek felállításához, a mely hangváltozás az egyetlen 
biztos eszköz a rokon dialektusok különböző rokonsági fokainak 
megmérésére és így az emberi beszéd nemzetségi fájának vissza
állítására. Mihelyest a szanszkrit egyszer az őt igazán megillető 
állást elfoglalta volt, mihelyt a tudós világ egyszer azon gondolat
tal volt megbarátkozva, hogy a görögnél, latinnál és szanszkritnál 
régibb és eredetibb és, mind ezen háromhoz, mind pedig a germán, 
kelt és szlávhoz a közös háttért képező nyelvnek kellett léteznie, 
azonnal valamennyi nyelv magától látszott az őt megillető állásba 
lépni. A rejtély nyitja meg volt találva és a többi mind már csak 
türelem dolga volt. Észrevétetett, hogy ugyanazon érvek, melyek 
a szanszkritot és görögöt helyezték coordinált állásba egymáshoz, 
ugyanazon szigorral a latin és görög nyelvre is alkalmazhatók, és 
mihelyt egyszer meg volt mutatva, hogy a latin némely pontokban 
a görögnél primitívebb, könnyű volt észrevenni, hogy a germán, kelt 
és szláv nyelvek is tartalmaznak tömérdek formátiókat, melyeket 
lehetetlenség a szanszkrit-, görög- vagy latintól származtatni. Meg 
lőn ismerve, át lön látva, hogy valamennyin egy és ugyanazon 
osztály coordinált tagjai gyanánt tekintendők és tárgyalandók. 

Az első jelentékeny, különösen a szanszkrit fölfedezése által 
lehetségessé vált előrelépés a nyelvek osztályozásában tehát abban 
állott, hogy a tudósok nem nyugodtak meg többé általános rokon
ság eszméjénél, hanem a rokonság különböző fokait, melyekben 
egy és ugyanazon osztály tagjai egymáshoz állottak, kezdték ku
tatni. Az igen általános „osztály" kitétel helyett most jólrendezett 
nyelvcsaládok nevezetét halljuk először használtatni. 

Nem sokára ezután egy második lépés tétetett előre. Míg bi-
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. VTII. 6 
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zonyos nyelvek közös eredetének egészen általános megállapításá
hoz a számnevek, névmások, praepositiók, adverbiumok és a leg
lényegesebb igék és nőmének öszvehasonlítása volt elegendő, nem 
sokára a rokonság pontosabb fokai és lépcsözetei gondosabban 
választott és finomabban felosztott mértékkel való mérésének szük
ségesvolta ismertetett meg. Ilyen mértéket az öszvehasonlító gram
matika szolgáltatott, azaz, egymással rokonoknak elismert nyelvek 
grammatikai formáinak kölcsönös öszvehasonlítása, és ezen öszve-
hasonlítás azután bizonyos szabályok szerént vitetett ki, melyek 
szerént a betűk hangi átváltozásai szoktak megtörténni. 

Egy pillantás a nyelv legújabb történetére ezt világosabbá 
fogja tenni. Az úgynevezett román nyelvek — olasz, oláh, proven-
e,ál, franczia, spanyol és portugál nyelvek — egymással való szoros 
rokonsága sohasem vonatott kétségbe. Hiszen mindenki láthatta, 
hogy valamennyi a latintól származik; de Raynouard, kitűnő fran
czia tudós, azt állította, hogy egyedül a provenc^il nyelv a latinnak 
leánya, a franczia, olasz, spanyol és portugál nyelvek pedig a pro-
vengálnak leányai. Az ö nézete szerint a latin először, a provenc,ál 
nyelv által képviselt, ogyforma átalakuláson ment át s csak azután 
oszlott, fejlett szét Olasz-, Franczia-, Spanyol- és Portugálország 
különböző román dialectusaira. Ezen elmélet csak a provenQál 
grammatikának a többi román dialectusok grammatikájával való 
öszvehasonlítása által czáfolható meg. Ha csak a „lenni" segédige 
provengál és franczia formáit is hasonlítjuk öszve, azonnal észre-
veszszük, hogy a franczia az eredeti latin formákat többször tisz
tábban őrizte meg, mint a provengál, és hogy ennélfogva lehetetlen 
a francziát a provencál leánya és a latin unokája gyanánt classifi-
cálni. A franczia „nous sommes, vous etes, ils sönt" (normandiai: 
„sumes, estes, sunt")-nak pro venc, álban „sem, etz, son" felel meg, 
és valóban grammatikai csoda volna, ha „sem, etz, son"-féle elnyo-
morékosodott formák megint az épebb, eredetibb, latinabb „sommes, 
étes, sönt (sumes, estes, sünt)" formákba változhattak volna által. 

Ha a szanszkrittal, a göröggel és latinnal ugyanezen próbát 
teszszük, látjuk, hogy kölcsönös genealógiai állásuk ugyanazon 
módon grammatikai formáik öszvehasonlítása által meghatározható. 
Ep oly lehetetlen a latint a görögtől, vagy a görögöt a szanszkrittól 
egyszerűn származtatni, a mily lehetetlen a francziát a provengál 
átidomulásának tekinteni. 
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Ezen próbát valamennyi nyelvvel megtévén, az öszvehason
lító nyelvészet megalapítói csakhamar Európa és Ázsia fődialectu-
sait bizonyos családokra vitték vissza és már most mindegyik csa
ládban is voltak képesek különböző ágakat különböztetni meg, 
melyeknek mindegyike ismét számos, mind régi, mind új, dialectu-
sokból állott. 

Van azonban sok nyelv, mely még nincs családokká öszve-
csoportozva, és ámbár nincs ok kételkedni, hogy azoknak egyné-
melyike idővel genealógiai elassificátió systemájába fog öszvefog-
laltatni, mégis jó, eleitől fogva óvást tenni azon elterjedt, de töké
letesen önkényes hit ellen, hogy a genealógiai elassificátió elvének 
valamennyi nyelvre kell alkalmazhatónak lenni. A genealógiai két
ségkívül valamennyi classificátiók legtökéletesbike, de a physikai 
tudománynak csak kevés ága van, melyben azt nagyobb mint igen 
partiális mérvben lehetne keresztülvinni. 

Az ariai nyelvek genealógiai classificátiója, mint láttuk, min
den egyes ariai nyelv grammatikai jellemvonásainak pontos öszve-
hasonlításán alapszik és — mint a 33-ik lapon is már mondtuk — 
oly müveknek, milyen Bopp öszvehasonlító nyelvtana, azt czélja 
mutatni, hogy a szanszkrit, zend, görög, latin, kelt, germán és szláv 
nyelvek grammatikai tagozata egyszerre és mindezen nyelvekre 
nézve közösen létesült, és hogy az e nyelvek végzeteiben látható 
különbözések e nyelvek mindegyikében sajátságosan fejlődő hangi 
romlás törvényei által magyarázandók meg, a mely különbözőleg 
fejlődő hangi romlás az egy ariai őstypust különbözőleg módosította 
és ugyanannyi nemzeti nyelvekké alakította át. Úgy látszhatnék 
tehát, mintha az öszvehasonlító nyelvtan czélja már el volna érve, 
mihelyt csak a nyelvek genealógiai rokonsága pontosan meg van 
alapítva. De az öszvehasonlító nyelvtannak valóban az egyszerű 
öszvehasonlításnál több és magasabb teendői is vannak, a mikre 
nézve már mind arra utalhatunk vissza, a mit feljebb a 33—55-ik 
lapon előadtunk. Ebből azt tanultuk volt — mikép most idézett elő
adásunk végén mondjuk — micsoda anyagból alakúit a nyelv, és 
azt találtuk volt, hogy — az egy gyököket kivéve — a nyelvben 
minden magától érthető és könnyen megfejthető. A Sinátol kezdve 
Irlandig beszélt valamennyi nyelv fölépítésére anyagúi szolgált prae-
dicativ és demonstratív gyökök öszveszerkesztésében legkisebb 
meglepő sincs. Hogy a szanszkrit nyelv hagyományos formátióját 
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a legnagyobb egyszerűségnek — valamennyi hajlítások teljes távol
létének állapota előzte meg, minő a sinai és más egyszótagu nyelve
ken még ma is észrevehető —, ez nem csak megfogható, hanem, hogy 
máskép lett legyen, absolut lehetetlenség. Miután úgy láttuk volt, 
hogy valamennyi nyelvnek ezen sinai vagy egyszótagu fejlődési 
fokból kellett kiindulnia, problémánknak még csak egy része ma
radt volt megfejtendő, t. i. ez : mikép magyarázható ama — vala
mennyi emberi beszéd föalkatrészeit képező és a további felbontás 
és feloldás valamennyi kísérletének eddig ellenállott — praedicativ 
és demonstratív gyökök eredete és természete ? 

Ezen kérdéssel a nyelvtudomány a második vagy classificáló 
lépcsőről az utolsó vagy theoretikus lépcsőre lép, — a nyelv ere
detét é3 lényegét illető kérdések megoldásához járul. Adjuk itt is 
a nyelvtudomány eljárásának rövid vázlatát! 

Ha a madarat jellemző repülő tehetségbe akarunk belátást 
nyerni, legközelebben csak annyit tehetünk, hogy a madarak szer
vezetét egyéb — ezen tehetséget nélkülöző — állatokéval öszveha-
sonlítjuk, és másodszor azon föltételeket vizsgáljuk, melyek alatt 
a repülés lehetséges lesz. Épen így áll a dolog a nyelvre nézve 
is. A nyelv az embernek tulajdonságos, őt minden más teremtmé
nyektől megkülönböztető tehetség, és ha az emberi nyelv igazi 
természetéről határozottabb fogalmakat akarunk magunknak ké
pezni, nem tehetünk egyebet, mint összehasonlítani az embert a 
hozzá legközelebben állani látszó állatokkal, és így próbálni fölfe
dezni azt, a mit ezen állatokkal közösen bír, és azt, a mi neki — 
még pedig csak egyedül neki — sajátságos. Ha ezt felfedeztük, 
tovább mehetünk még azon föltételeknek kikutásához, melyek alatt 
a nyelv lehetséges lesz, és azzal megteendettünk mindent, á mit 
tehetünk. Kétségtelen dolog, hogy bizonyos állatok az articulált 
beszélésre megkívántató valamennyi physikai föltételekkel bírnak. 
Az alphabetumnak nincs az a betűje, melyet kiejteni a papagáj meg 
nem tanulhatna. Következőleg azon tény, miszerint a papagájnak 
tulajdon nyelve nincs, az állat és ember szellemi, nem testi képessé
geinek valami különbségéből magyarázandó és csak az emberben 
és az állatokban található szellemi képességek öszvehasonlítása által 
remélhetjük fölfedezhetni, miben áll tulajdonképen a beszélésre 
múlhatlaníil szükséges képesség, milyen épen csak egyes-egyedül 
az emberben található. 
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Tagadhatatlan tények azt is bizonyítják, hogy az állatok ér
zéssel, észrevevéssol, emlékezettel, akarattal és értelemmel bírnak. 
Miben áll tehát már most az állat és ember közti különbség ? Mi 
az, mit az ember tehet és a minek az öszves állatvilágban semmi 
jeleit, semmi elemeit és kezdeteit nem találjuk? Habozás nélkül 
feleljük : az állat és ember közti egyetlen magas korlát a nyelv. 
Az ember beszél, de egy állat sem hozott soha egy szót is elő. A 
nyelv a mi Rubikonunk, melyen egy állat sem fog merni átmenni. 

De a nyelv csak a külső jel. Melyik már azon belső erő, mely
nek külső jele és kinyilatkoztatása a nyelv ? 

E czélra legjobb lesz azoknak véleményét vizsgálni, a kik 
más oldalfelől közeledtek problémánkhoz, a kik nem az ember és 
állat közt fenálló különbségnek külső és kézzelfogható ismertető 
jegyeire ügyeltek, hanem a belső lelki képességeket vizsgálták és 
azon pontot igyekezték meghatározni, melyen az ember az állati 
értelem korlátait áthágja. Mihelyt csak ez a pont van helyesen 
meghatározva, bizonyosan a nyelv kiindulási pontjával is fog az 
öszveesni, és ha ez így áll, ezen öszveesés bizonyosan fenforgó pro
blémánkat is fogja megmagyarázni. 

Locke — az emberi értelemről írt müvének 2-ik könyv. 11. 
tej. 10. §.-ában — ezt mondja: „Ennyit határozottan vélek állít
hatni, hogy az állatokban az abstractió tehetsége teljességei nincs 
meg, és hogy az általános ideák képzése ember és állat közt lénye
ges különbséget alapít meg, és oly előny, melyhez az állatok ké
pességei sehogysem érhetnek föl." 

Ha már Locke ezen nézete igaz, és ha mi nekünk is van iga
zunk, midőn a nyelvre, mint az embereket és az állatokat megkü
lönböztető, kézzelfogható ismérvre mutatunk, ebből az látszanék 
következni, hogy a nyelv az abstractió ama belső tehetségének — 
egyszerűbb és ismeretesebb névvel : az észnek— külső jele és rea-
lisátiója. 

Nézzünk már most a nyelvtudomány classificáló stádiumáról 
szóló előadásunk resultátumára vissza. Ez a következő volt: Miután 
mindent megmagyaráztunk volt, a mi a nyelv növésében csak meg
magyarázható, egyedül megmagyarázhatlan hátralékul utoljára az 
úgynevezett gyökök maradtak hátra. A gyökök képezték valameny-
nyi nyelv alkatrészeit. 

Mik tehát azon gyökök ? A gyökök mindenekelőtt — mikép 
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említettük — nem — mint rendesen állítatott — puszta tudományos 
abstractiók, hanem használtatnak jelenleg is igazi szók gyanánt 
a sinaifele radicális nyelvekben és használtattak azok gyanánt 
eredetileg valamennyi az eredeti radicális nyelvíbktól a ragozó 
fokra vagy a hajlító fokra felvergődött nyelvekben. Már most csak 
azt kell és azt szeretnők világosságra hozni: melyik belső szellemi 
phásis felel meg ezen gyököknek, mint az emberi beszéd csiráinak ? 
Erre nézve azt foglalhatjuk röviden együvé, amit bővebben feljebb 
a 55—64-ik lapon adtunk elő. 

Az öszvehasonlító nyelvészet elvei szerént kivitt nyelvanaly-
sis útján kinyomozott gyökök mindegyike általános eszmét fejez 
ki. Szabatosan azon a ponton, melyen az ember az állatvilágtól 
szakad el, az általános eszméket képző észnek első fölvillanásánál 
találjuk tehát a nyelv igazi szülő helyét. Analysáljunk bármely 
tetsző szót s meg fogjuk ismerni, hogy az, a megjelölendő tárgyat 
tulaj donságkép illető, általános eszmét fejezi ki. 

Azon tény, miszerint valamennyi szó eredetileg praedicatu-
mot fejez ki, miszerint a nevek, habár individuális fogalmak jelzői, 
kivétel nélkül általános eszméktől származtatandók, a nyelvtudo
mányban a legfontosabb felfedezések egyike. Már korábban lőn 
ugyan belátva, hogy a nyelv az ember megkülönböztető jele; az is 
be lőn látva, hogy az általános eszmék képezése, az abstractió te
hetsége, állít fel ember és állat közt szilárd, áttörhetlen korlátot, 
hanem hogy ez a kettő csak ugyanazon egy ténynek különböző 
kifejezése, jelölése, az csak akkor lőn elismerve, midőn a gyökök 
elmélete a hangutánzatok és interjectiók theoriái felett vívta ki az 
elsőséget. Nyelv és gondolat elválaszthatlan. Szavak gondolatok 
nélkül holt hangok; gondolatok szavak nélkül semmi. Gondolko
dás hangtalan beszélés, beszélés hangos gondolkodás. A szó a meg
testesült gondolat. 

Tudományunk legutolsó kérdése már most ez : Hogy válhat 
a hang a gondolat kinyomatává ? Hogy lettek gyökök általános 
eszmék jeleivé? 

Ezen kérdésre is próbáltunk felelni. A különböző nyelvcsalá
dokban utolsó alkatrészekül hátramaradó négy-, ötszáz gyökök 
sem interjectiók, sem hangutánzatok, hanem bizonyos, az emberi ter
mészetben immanens erő által előhozott hangi alaptypusok. Osálla-
potjában az ember nem csak — mikép az állatok — érzéseit in-
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terjectiókkal és cszrevcvéseit hangutánzatokkal, hanem abstract 
képzeteit is finomabban articulált hangokkal volt képes kifejezni. 
Szóteremtő szellemi instinctussal bírt, mely — míg az ember reá
szorult — ellenállhatlan volt, mint valamennyi instinctus, de — mi
helyt czélját betöltötte — el is enyészett, mint hasonló esetben az 
ember valamennyi instinctusa. Ezen — az egyes tárgyakat jelölő 
—• hangi typusoknak eleintén számtalanoknak kellett lenniek, de 
a természetes eliminátió processusa által utóvégre kevés határozott 
typusra szorítattak öszve, mint feljebb a60-ik—64-ik lapon bőveb
ben előadtuk. 

Az emberi beszéd alakulásának megmagyarázása végett esze-
rént sem természetfeletti erők közbejövetelére, sem régi bölcsek 
conclavéjára nincs szükségünk. Az első természetes és instinctiv 
nyelvnyilatkozások, ha a különböző néptörzsektől különböző mó
don tett kiválasztást veszszük hozzá számba, az emberi nyelvnek 
mind első eredetét mind első divergentiáját tökéletesen jól magya
rázhatja meg. Nem csak azt vagyuuk képesek megfogni, mikép 
eredett a nyelv, hanem azt is, mikép kellett egy nyelvnek sok nyel
vekké oldódnia fel; sőt azt is veszszük észre, hogy a nyelv mate
rialis vagy formális elemeiben előtűnő legnagyobb sokféleség, még 
egy közös ős forrás fölvételével sem egyezhetetlen öszve. 

Ezennel immár a nyelvtudomány fejlődési phásisainak végére 
értünk el. Láttuk, hogy valamely nyelvnek első prakticus öszve-
gyüjtése és anyagi meg alaki elemeinek tüzetes fölízelése, bonezo-
lása után a legközelebbi és legfontosabb lépés az emberi nyelv 
valamennyi különbféle fajainak és typusainak classificátiójábau áll, 
és hogy, csak miután ez van elérve, lehet biztosan azon nagy kér
dések megoldásához járulni, melyeket valamennyi physikai buvár-
lat állít fel, a nyelv lényege, eredete és czélja utáni kérdések meg
oldásához. Láttuk tehát a nyelvtudományt is az empiria, classificá-
tió és theoria azon három stádiumát megfutni, melyet valamennyi 
természettudomány szokott megfutni, s ezennel immár mind tárgyá
ra, mind methodusára és történelmi fejlődésére nézve is világosan 
láttuk kitűnni „a nyelvtudomány természettudományi jellemét." A 
nyelvnek nyelvjárási tenyészetéről — mint a nyelv „növésének" 
egyik és főbbik elvéről — szólván feljebb (a 12-ik—26-ik lapon), 
„a nyelvjárások nyelvtudományi jelentékét" is mutattuk ki egye
temben és általában. Hátra van tehát még, hogy, a 29-ik lapon 
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tett igéretünkhöz képest, a nyelvjárások nyelvtudományi nyomós
ságát még különösebben is kitüntessük. 

A tudomány széles terjedelmű birodalmában, úgy hiszszük, 
hogy nem létezik tudomány, melytől a nyelvbuvár többet tanúi
hatna, mint a geológiától. Ha a geológiában egyszer általános is
meretet szereztünk magunknak a földkérget képező, egymásra kö
vetkező rétegekről és az ezen rétegek mindegyikében előforduló 
vagy hiányzó fauna- és flóráról, semmisem oly tanulságos, mint va
lamely szomszédságunkban fekvő kőbánya, valamely barlang vagy 
verem vagy vasúti átvágás lehetőleg pontos vizsgálása, azon czélra, 
hogy a dolgokat concrete saját szemeinkkel lássuk, saját kezeinkkel 
tapogassuk, és tanuljuk, miszerint minden kövecske, melyet fölsze
dünk, tanításokat adhat nekünk,melyek mindig szélesebb kiterjedést 
nyernek és földgömbünk öszves alkatából mindig többet és többet 
ismertetnek meg velünk. Ügy hiszem, hogy a dolog a nyelvtudo
mányban hasonlóul áll. Egyetlenegy szó, melyet társalgási nyel
vünkben vagy hazai táj nyel vünkben használunk, bármily közön
ségesnek és mindennapinak is tessék ezen szó nekünk, ha csak 
gondosan vizsgáljuk és elemezzük, többre fog minket tanítani, mint 
a legszellemdúsabb speculátió a nyelv természete és a gyökök ere
dete felett. Véleményem szerént egyik általánosan érvényes alap
elvül ezt állíthatjuk fel, hogy az, a mi újabb szóképzödésekben 
valóságosan van meg, régibb képződésekben lehetséges; hogy az, 
a mit csekélyebb kiterjedésben ismertünk fel igaznak, nagyobb ki
terjedésben is lehet igaz. Efféle elvek, melyek a geológia stúdiumá
nak szolgálnak alapúi, a nyelvtudomány stúdiumára szintén alkal
mazhatók, ámbár alkalmazásuk kétségtelenül ugyanazon óvatossá
got és szemességet igényli, a melyben áll a geológia terén a tudo
mányos buvárlat nagy kelleme. 

Egykét példa világosabbá fogja tenni, mit akarok a fenébb i-
vel mondani. E példa azt fogja mutatni, hogy az öszvehasonlító 
nyelvészet némely legnehezebb problémáinak feloldása közvetlenül 
házunk ajtaja előtt található, és hogy oly theoriák, melyek, régi 
nyelvek analysisére alkalmazva, ábrándosoknak és hihetetleneknek 
látszhatnának, valóságos és tagadhatatlan tények képen állanak 
épen azon szavakban előttünk, melyeket mindennapi társalgási nyel
vünkben, otthoni pongyola táj ejtésünkben használunk. E példa egy
úttal intésül is fog szolgálni hamarkodó általánosítások ellen. 
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Angolországban a nyelvtanszerü „he is going, I am coming" 
szólás helyett úton útfelén efféle szólásmódot hallani : „he is a-go-
ing, I am a-coming." Már pedig tény, hogy ezen népies, a népnyelv
járásban megőrzött szólás : „he is a-going" sokkal jogosultabb, 
mint az irodalmilag bevett „he is going." Az „ing" az újabb angol 
grammatikákban a partieipium praesentis végzetének neveztetik, 
de az angolszászban ez mint ilyen nem létezik. Angolszászban a 
partieipium praesentis végzete „ande" vagy „inde" (gót. „ands", 
ófn. „anter, enter", kfn. „endo", úfn. „end"). Ez változatlanul fen-
maradt Gower és Chaucer koráig, tehát 1400 tájáig, ámbár már 
ekkor is legtöbb esetben az „ing" végzet által volt kitúrva. Már 
mi tehát ezen „ing" végzet? E végzet újangolban is nyilván két 
különböző jelentésben használtatik. Ha az angol azt mondja „a 
loving child" (szerető gyermek), akkor „loving" verbaladjectivum; 
de ha azt mondja „loving our neighbour is our highest duty" (fele
barátunkat szeretni legfőbb kötelességünk), akkor „loving" verbal-
substantivum. Vannak továbbá még sok „ing" végezeti! (v. ö. az 
úfn. „ung" végezetet) substantivumok — p. o. building (épület), 
wedding (lakodalom), meeting (gyülekezet) —, melyekben a sub-
stantivum verbális charactere, ha nem is egészen, de mégis kiesi 
híján elveszett. 

Ha már most az angolszászt tekintjük, az „ing" végzetet kö
vetkezőleg találjuk használva: 

1) Apanevek (patronymicumok) képezésére —• p. o. Godvul-
íing (Godvulf fia). Az angolszász bibliafordításban Elisa próféta 
lia Elising-nek neveztetik. A többesszámban ezen patronymikumok 
gyakran családok, ciánok, falvak, városok, sőt nemzetek neveivé 
lesznek, p. o. Thyringas (a thüringiek). Még ha „ing" végzetü ne
vek folyó-, hely- vagy fa- nevektől is származtatnak, mindig lehet 
őket patronymikumoknak nevezni, mert a rokonság és eredet esz
méi régi időkben nem voltak élő lényekre szorítva. Az Élbe mellett 
lakó néptörzsök bátran neveztethettek Elbefiaknak vagy Albingok-
nak, mint p. o. a Nordalbingok (északi Albingok) Holsteinban. Né
met- és Angolország sok geographiai nevei ilyen nemzetségnevek 
vagy patronymikumok voltak eredetileg. Angolhonban ilyen hely
ségnevek találhatók: „Mailing, Biliing" stb. vagy összetett formák
ban „Mallington, Billingborough." „Walsingham", az az, Walsin-
gok hazája, a Waelsingok híres nemzetségének — melyhez Sieg-
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fried, a Nibelungok hőse, tartozott —• emlékét tartja talán fenn. 
Német helynevekben, mint „Goettingen" (Hannoverában), „Harlin-
gen" (Hollandiában) és nevezetesen igen sok bajor és würtenbergai, 
„-ingen" végzetü városnevekben régi plurális genitivusokat talá
lunk, melyeknek jclentésök: (die Heimath der) Gottingen, Harlin-
gen stb. (a gottingok, harlingok hazája, telepe). 

2) Az „ing" végzet angolszászban általánosabb attribútumok 
képezésére használtatik, mint p. o. aetheling (nemesember) ; lyteling 
(kis gyermek); níding (rósz ember). Minthogy ezen „ing"-suffixu-
mot gyakran az „1" suffixum előzi meg, igen szokásos lőna„ling" 
származék végzet, efféle szavakban, mint a német „Liebling, Dümm-
ling, Erstling, Neuling" vagy az angol „darling (e. h. dearling, 
angsz. deorling = Liebling, kedvencz), hireling (Miethling, bérencz), 
yearling (Jáhrling, egy éves állatfi), foundling (Findling, lolencz), 
nestling (Nestling, vakarcs), worldling (Weltling, világfi), change-
ling (Wechselbalg, váltottgyermek). Valósággal kétséges, vájjon 
efféle szavakban, mint aetheling, lyteling, melyekben „l"-re végző
dik a tő, a suffixum nem volt-é mégis „ling" e helyett „ing" és 
vájjon nem ez az írás ,.aethclling, lytelling" volt-é az eredeti. így 
„farthing" (v. ö. osztrák „Vierting",) is „feordling" (német „Viert-
ling") elfajulása. 

Azt hitték, hogy az újangol participium praesentis ugyanezen 
származási végzet által lőn képezve; de angolszászban ezen suffi
xum „ing" főképen nőmének és adjectivumokhoz ragasztatik, nem 
pedig igékhez. Volt azonban angolszászban más származtató végzet, 
mely igékhez ragasztatott, ige-főnevek képezése végett. Ezen végzet 
„ung" volt, a német „ung" ; p. o. „claensung", angolul „cleansing" 
(Reinigung, tisztítás); beácnung", angol, „beaconing, beckoning" 
(jeladás). A régibb angolszászban ezen „ung" végzetü abstractu-
mok sokkal számosabbak, mint az „ing" végzetüek. Azonban az 
„ing" nem sokára háttérbe kezdte szorítani az „ung"-ot és mai 
napon angolban nyoma se maradt fenn többé oly főneveknek, melyek 
az „ung" végzet segélyével származtatnának igéktől. 

Ámbátor már, mint mondám, természetesebbnek látszhatnék, 
a praesentis participiumot újangolban úgy tekinteni, mint eredeti 
„ing" végzetü adjectivumot, mégis ilyen népszólások mint „a-going, 
a-thinking" inkább az „ing" végzetü igetönevekre utalnak, mint 
azon forrásra, melyből az újangol participium származott. „I am 



NYEEVJÁllÁSOK VALLOMÁNYAI. \n 
going" valósággal ebből van elrontva „I am agoing", az az, „I 
amon going" és a praesens partieipiumában eszerint igen egyszerű 
eljárás által egy ige-í'önév locativus-casusát fedeztük volna fel. 

Állítsuk tehát ténygyanánt fel, hogy a jelenidö participiumá-
nak helye a nyelvjárások általi újtenyészet folyamatában egy ige
név loeativusa vagy más casusa által töltethetik be. 

Már most vessünk egy pillantást a francziára. 1679-iki június 
3-kán a franczia akadémia azt docrotálta, hogy a praesens partici-
piumait ezentúl nem kell declinálni. 

Mit akart ezen decretum jelenteni ? Egyszerűen azt, a mit 
most minden franczia grammatikában találunk, hogy „eommen-
c,ant, finissant" indeclinabilisok, ha activ vagy neutrális értelemben 
a jelenidő participiumának jelentésével bírnak, hogy ellenben a 
masculinum és femininum végzeteit veszik föl az egyesszámban és 
a többes számban, ha adjectivumokúl használtatnak. De mi ennek 
a szabálynak az oka? Egyszerűn az, hogy „chantant", ha partici-
pium gyanánt használtatik, nem a latin participium praesentis 
„cantans", hanem az úgynevezett gerundium, az az, egy igefőnév 
casus obliquusa, a latin „cantando", mely megfelel az angol „a-sin-
ging"-nek, míg az igazi latin participium praesentis a román nyel
vekben adjectivum gyanánt használtatik és fölveszi a nönemi vég
zetet — p. o. „une femme souffrante" stb. 

Itt tehát újra látjuk, hogy analyticus nyelvekben a praesens 
participiuma által képviselt eszme egy igenév casus obliquusa által 
fejezhető ki. 

Tekintsünk most egy távolabban fekvő, de mégis rokon nyel
vet, a bengalit. Ott azt találjuk, hogy az úgynevezett intinitivus 
„te" által képeztetik, a mely „te" egyszersmind a locativus végzete 
az egyesszámban. Ennélfogva a praesens : „karitechi" — szósze-
rint „én vagyok cselekvő" — és az imperfectum "karitechilám" — 
szószerint ,;én valék cselekvő" — nem egyebek, mint az „áchi = 
vagyok" és az „áchilám = valék" öszvetételei oly szóformával, 
melyet participium praesentis-nek lehetne nevezni, mely azonban 
tényleg a casus locativusban álló igefönév. „Karitechi" azt teszi 
„cselekvésben vagyok", ugyanazt mit angolban „I am on doing" 
vagy „I am a-doing." 

Már most ez a kérdés : Vájjon ezen tökéletesen érthető metho-
dus, mely szerint a praesentis participiumot egy igenév casus obli* 
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quusából és a praesens indicativusát ezen igenévnek a „lenni" se
gédigével való öszvetétele által képezzük, szolgáltat-é nekünk, 
úgyszólván, reagenst, melyet bízvást alkalmazhatunk oly nyelvek 
analysisére, melyek határozottan egészen más családhoz tartoznak ? 
Vegyük a baszk nyelvet, a mely minden bizonynyal sem ariai sem 
sémi nyelv és majdnem nagyobb gazdagságot fejtett ki igeidomok
ban, mint bármely más ismert nyelv. A praesens itt egy participi-
umnak nevezett alaknak egy utána következő segédigével való 
öszvetétele által képeztetik. Azon úgynevezett participium maga 
azonban az „an" suífixummal képeztetik, és ugyanezen suffixum 
a főnevek locativcasusának képezésére is használtatik; p. o. „men-
dia" srr a hegy ; „mendiaz" = a hegyről; „mendia/t" =r a hegyéén; 
„mendico" = a hegy miatt. Ugyanazonképen „etchecm" = a ház
ban ; „ohean" = az ágyban. Ha azután ez igét 

„erorten niz" = esem 
„erorten his" =± esel 
„erorten da" = esik 

közelebbről vizsgáljuk, „erorten"-ben ismét az „erorta" igefőnév 
locativus casusát ismerjük fel, a mely igefőnév gyöke „eror" = 
„esés" volna, úgy hogy az indicativus praesentis a baszk igében 
eredetileg sem azt nem jelenti „esem", sem nem ezt „eső vagyok", 
hanem ezt „én (vagyok) esés-fon", vagy, hogy azon pontra térjünk 
ismét vissza, a melyből kiindultunk, annyit mint az angol „I am 
a-falling." Az „a" az „a-falling"-ban eredeti „on" helyett áll. így 
áll „asleep" is e helyett „on sleep", „aright" e helyett „on rihte", 
„away" e helyett „on weg", „aback" e helyett „onbaec", „again" 
e helyett „ongén" (v. ö. „entgegen") stb. 

Legyen ez elég a nyelvtudomány alapját képező elvek egyiké
nek, t. i. azon elvnek bizonyítékául és megvilágosításáúl, mely szerint 

mi újabb szóképezményekben valósággal létezik, régibb ké-
pezményékben valószínűnek vagy legalább lehetségesnek kell elis
merni, és hogy az, a mi kicsinyben ismertetett fel igaznak, nagyban 
is lehet igaz. 

De ugyanazon bizonyíték egyszersmind intésül is szolgálhat. 
A nyelvtudományban sok anyag fekszik előttünk, mely az inductiv 
következtetések törvényszerű korlátainak áthágására csábíthat 
minket. Következtethetünk ugyan a nyelvben az ismertről az is
meretlenre, de kísérlőleg, nem positive. Még oly kicsiny körön be-
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lül is, minőt az ariai nyelvfaj képez, korántsem következés még, 
hogy annak, a mi a francziában lehetséges, a latinban lehetségesnek 
lenni kell, hogy az, a mi a bengalit magyarázza, a szanszkritot is 
magyarázza. Sőt tisztán kivételes esetnek kellene tekinteni azon 
némely ariai nyelvek és a baszk nyelv közt, participiumaik képzé
sében feltűnő kétségtelen hasonlatosságot. A tudós Garnett azon, 
ban („A szavak képzéséről obliquus casusokból." Philological so-
ciety, vol. III. N - 54, 1847), miután azon elvet felállította, hogy a 
jelenidő participiuma egy igefőnév locativusa által kifejezhető, jeles 
értekezésében azt igyekszik bebizonyítani, hogy az eredeti ariai 
participium, a latin „aman(t)s", a görög „typtőn" (önt" helyett „ön" 
pótléknyújtással), a szanszkrit „bodha(n)t" stb., ugyanazon elv sze
rint képeztetett, — hogy ezek valamennyien egy igefönév flectált 
casusai. Ebben azonban, úgy hiszem, csalatkozott a derék angol 
tudós, a mint csalatkoztak előtte és utánna sokan, a kik azt képzel
ték, hogy annak, a mi a nyelv széles országának egyik részében 
találtatott igaznak, azonképen igaznak kell lenni ezen ország va
lamennyi részében. De ez nem áll és nem állhat. Habár a nyelv nö
vése általában véve jól megérthető alaptörvényektől vezéreltetik 
és kormányoztatik, még sem volt annak továbbfejlődése oly egy-
idomu, hogy haladásának minden státióján, életének minden kor
szakában pontosan ugyanazon tüneményeket ismételte volna. Úgy
mint a geológus különbféle ismérveket kémlel, ha londoni vagy 
oxfordi agyaggal vagy régi veres homokkővel foglalkozik, úgy a 
nyelvbuvárnak is kell különbféle formátiókra lennie elkészülve, 
még ha a nyelv történelmének csak egyetlenegy korszakára, a haj-
lítóra, is szorítkozik. 

Az újabb nyelvek fontossága a nyelv természetének alapos 
ismeretére, a lényegébe való helyes belátásra és azon elveknek, 
melyek szerint a régi nyelvek növése végbe ment, valódi méltány
lására nézve soha sem lőn elegendőképen méltányolva. Minthogy a 
régi nyelvek tanulmánya mindig csekély kisebbszámra szorítko
zott és minthogy általában fölteszszük, hogy újabb nyelv régi nyelv
nél könnyebben megtanulható, hozzá szoktunk, az úgynevezett 
klassikus nyelveket — szanszkritot, hellént, latint — a gondolatköz
lés tisztább és tökéletesebb eszközeinek tekinteni, mint Európa 
úgynevezett vulgáris nyelvjárásait. Nem akarjuk most Hellasz, 
Róma, régi India irodalmait hasonlítani öszve Német-, Angol-, Fran-
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czia-, Olaszország irodalmaival. Egyedül egymagáról a nyelvről 
akarunk jelenleg beszélni, a nyelvnek gyökeiről és szavairól, a 
mindegyik nyelvjárásnak sajátságos declinátiókról, conjugátiók-
ról és constructiókról, és ezekre nézve minden bizonynyal meg kell 
engedni, bogy az újabb nyelvek a régiekkel tökéletesen egyenlő 
lábon állanak. Vájjon föltebető-é, hogy mi, kik művészetben és tu
dományban, bölcsészetben és vallásban folyvást haladunk, a nyel
vet, a szellem ezen leghatalmasabb műszerét, az ő korábbi tiszta
ságáról alásülyedni, azt erejéből és nemességéből kifogyni és puszta 
jargonná válni engedtük volna ? Habár a nyelv folyvást is változik, 
azért az koránt sem fajúi folyvást; a mit a nyelvtörténetében fajú-
lásnak vagy romlásnak szoktunk nevezni, mindenesetre valósággal 
semmi egyéb, mint életének szükséges föltétele. A nyelvtudomány 
törvényszéke előtt eltűnik a régi és új nyelvek közötti különbség. 
Valamint a botanikában vén fák nem állítatnak más osztályba, 
mint ugyanazon fajú fiatal fák, azonkcpen régibb és fiatalabb nyel
vek között tenni különbséget a tudományos osztályozás elveivel 
homlokegyenest ellenköznék. Áfát magában befejezett egészképen 
kell tanulmányoznunk, azon időtől kezdve, midőn magva tétetik a 
földbe, azon ideig, midőn gyümölcsét hullatja, és a nyelvet ugyan-
azonképen kell egész gyanánt tanulmányoznunk, élete nyomait 
szakadatlanul lesve a legegyszerűbb gyökökön kezdve egészen a 
legbonyolultabb leszármazásokig és elhangolásokig. A ki az újabb 
nyelvekben romlásnál vagy anomáliánál egyebet néni bír fölismerni, 
az ugyan keveset ért a nyelv valódi természetéből. Ha a régi nyel
vek az iijabb nyelvjárások eredetére vetnek világot, viszont a holt 
nyelvek természetében is tűn fel sok rejtély, mely csak az élő 
nyelvek tanúvallomásai által magyarázható meg. Eltekintve min
den más elmélkedéstől, a modern nyelvek arra segítenek minket, 
hogy kétségbevonhatatlan tanúbizonyságok alapján állíthatjuk fel 
a nyelvtudomány vezérelveit. Az újkori nyelvek a nyelvbuvárra 
nézve ugyanaz, a mi a geologra nézve a tertiar — vagy a még 
ezeknél is ifjabb — formátiók. Diez müvei — „a román nyelvek 
öszvehasonlító nyelvtana" és a „Lexicon comparativum linguarum 
romanarum" minden tekintetben épen oly becsesek, mint egy Bopp, 
Grimm, Zeuss és Miklosics munkái, sőt épen ők visznek — beve
zető előlépcsők gyanánt — a legcsélszerübben be az ariai nyelv 
régibb korszakának tanulmányába. Sok pont, mely a szanszkritra, 
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hellénre és latinra nézve csak inductiv következtetések által bizo
nyítható be, itt történeti tanúságok által állapítható meg. 

Az újabb román nyelvjárásokban teljesebb és világosabb kép 
— úgyszólván a nyelv eredetének és növésének ismétlődése — 
fekszik szemünk előtt, mint akárhol egyebütt az emberi nyelv özs-
ves történelmében. Megleshetjük a latint az első Scipióféle felirat 
idejétől (283 Kr. e.-tÖl) fogva azon ideig, midőn az újlatin nyelv 
első nyomaira akadunk Sardinia-, Olasz-, Spanyol- és Franczia-
országban. Azután évezredeken által követhetjük az újabb latin 
nyelv fejlődésének későbbi történelmét az ő hat nyelvjárásaiban, 
melyek valamennyin gazdag és hiteles okmáuyu irodalommal bír
nak. Ha franczia nyelvtani formák kétséges borúban tűnnek élőnkbe, 
verőfényeket vetnek reájok a vélek párhuzamosan futó olasz és 
spanyol formált. Ha valamely szó eredete olaszban homályos, csak 
a franczia és spanyol felé kell pillantanunk és rendszerint fogunk 
— kutatásainkban útmutatókúl szolgálandó — hasznos ujjal-mu-
tatásra bukkanni. Hol remélhetünk — ezen újabb nyelvjárásokon 
kivül — tökéletesen biztos zsinórmértéket találni mindazon lehet
séges változások megmérésére, melyeket a szavak formában és 
jelentésben szenvedhetnek, anélkül, hogy identitásukat vesztenék 
el ? Itt valamennyi ellenvetést tények által némíthatunk el, itt az 
által, hogy a hangzás és jelentés valamennyi változását a latintól 
kezdve be egészen a francziába lépésről lépésre kísérhetjük, ki
erőszakolhatjuk a szilárd meggyőződést, míg, ha göröggel, latin
nal és szanszkrittal van dolgunk, csak az inductiv következtetések 
szelid nyomása áll rendelkezésünkre. 

Ha be akarjuk bizonyítani, hogy e latin szó „coquo" (néme
tül „ich koche", főzök) és e hellén szó „péptö" (főzök) egy és ugyan
azon szó, azon tényt kell kétségenkivülivé tennünk, miszerint „k" 
és „p" gutturális és labiális tenuisek latinban és görögben egymással 
fölcseréltethetnek. Aiégi nyelvekben kétségkívül elegendő tanúsá
gok fekszenek előttünk ennek bebizonyítására. Kevesen fogják hi
hetőleg „pénte" és „quinque" („fünf", öt) identitását tagadni akar
ni és ha tennék, egyszerű odamutatas Itália oszk nyelvjárására, 
melyben „Öt" nem „quinque", hanem „pomtis", volna elégséges 
annak bebizonyítására, hogy a két alak csak nyelvjárási kiejtés 
által különbözik egymástól. De az etymolog bizonyítító ereje nagy 
mértékben megerősödik, ha élő nyelvekre utasíthat és ezekben tel-
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jességgel ugyanazon hangi befolyásokat mutathatja ki. így a gal 
nyelvjárás a gutturális tenuist tünteti fel, hol a walesi nyelvjárás 
a labiálist mutatja. „Öt" írben „coic", welsziben „pimp." „Négy" 
írben „cethir", welsziben „petwar." Oláhban viszont latin „qua" 
(„qu" utánna következő „a"-val) „pa"-vá változik; latin „aqtta, 
eqita, gwatuor^-ból, „ap«, épti, patru" lesz oláhban. 

Sehol sem vagyunk továbbá — az újabb nyelveken kivül — 
képesek, új alakok titkos fölserdülését lesni s igy a nyelv gram
matikai articulátiójának képezésére kínálkozó segédforrások meg
találását tanulni meg. Mind az a mi jelenleg a franczia nyelv gram
matikai rendszerében tisztán formálisnak mutatkozik, eredetileg 
— a mint könnyen bebizonyíthatni — substantiális volt, és ha 
ezen tényt egyszer elménkbe kellőképen benyomtuk, hajlandóbbak 
is leszünk a régibb nyelvek grammatikai rendszerére vonatkozólag 
ugyanazon elvet ismerni el. Ha tanultuk, hogy a franczia futurum 
„j'aimer-ai" az infinitivusból és az „avoir" segédigéböl öszvetett 
idő, sokkal készebbek leszünk a latin „bo-" és a görög „sö"-vég-
zetü futurum („dabo" , „lysn") ugyanilyen megmagyarázásának 
megengedésére. Az újabb nyelvjárások úgyszólván elárulják anyelv 
titkait. Meglepnek gyakran az egész nyelvépület fölépítésére hasz
nált matériáié csodálatos egyszerűsége által, és új képzéseikben 
tökéletesen ugyanazon eljárást ismételik sokszor, mely által ré
gibb formák jöttek létre. Ezen német szónak „entzwei" eredete 
iránt p. o. semmi kétely nem foroghat fenn: „Entzweireissen" nem 
csak annyi mint „két darabra, ketté szakítani", hanem a „dara
bokra, szélyel szakítani" általánosabb jelentését is veszi fel. Az an
gol szolga is azt szokta mondani „it came a-two", ha sok dara
bokra is tört valamit szét. „Entzwei" tökéletesen ugyanazon czél-
nak felel meg, mint a latin „dis" ezekben „dissolvo, disturbo, dis-
traho." És mi ezen „dis" eredeti jelentése ? Tökéletesen ugyanaz, 
mely a német „entzwei"-é. Német „meine Schuhe sind entzwei" 
annyi mint „meine Schuhe sind zerrissen." A „duo" számnév az 
„is" adverbiális végszólaggal következő változásokon megy ke
resztül: „Du-is"-ból lesz „cívis", „dvis"-ből pedig „dbis." „Dbis"-
ben vagy a „d"-nek vagy a „b"-nek kell tágítania, úgyhogy „dis" 
vagy „bis" marad hátra. „Bis" latinban „kétszer", „dis" pedig 
„ketté, szélyel" jelentésben használtatik. Ugyanezen processus ve
zet „duellum" (párviadalVtól „dvellum, dbellum és bellum"-hoz, a 
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görög „dyis"-töl „dfis" és „dis" („kétszer")-hez ; „duiginti"-töl „dvi-
ginti" és „viginti" (húsz)-hoz; „dyi-kosi"-tól „dyikosi, fikosi" és 
„et'kosi"-hoz át. 

De a mi a szavak formájáról áll, ugyanaz áll azoknak jelen
téséről is. Mit mondanánk ezen állításhoz, hogy oly szó, mely szansz
kritban „jó" értelmű, görögben „rósz" jelentéssel bír? Pedig egyebet 
se kell tennünk, mint kevés századdal visszafelé kísérnünk az új-
fölnémet „schlecht" szót, és azt fogjuk találni, -hogy ezen szó akkor 
„gut" jelentésben használtatott, és közvetítő irók tekintetbe vétele 
által egyszersmind észrevehetjük, hogy a jelentés ezen átmenete 
korántsem volt oly erőszakos, milyennek látszik lenni. „Schlecht" 
azt jelentette „schlicht" és „recht" és „gerade", de azt is jelentette 
„einfáltig", és „einfáltig" a „thöricht" jelentését vette fel, a „thö-
richt"-böl annyi lett, mint „nutzlos", és „nutzlos" annyivá, mint 
„schlecht." „Saelig", a mi angolszászban = „beatus, selig" volt, 
angolban mint „silly, einfáltig" jelenik meg (kétértelműén mint 
németben) és a szófogalom ugyanezen rosszabbulása észrevehető 
a görög „euethes" = „jólelkű, ártatlan, jámbor, együgyü"-ben, a 
franczia „bon homme"-ban, sőt a szepesi nyelvjárásban a „ Jesulein" 
fenséges neve „együgyű ember" jelentésévé van lealacsonyítva. 

A mi itt a román főnyelvjárásokról van mondva, ugyanaz áll 
— némi módosítással — a germán főnyelvjárásokról — a fölnémet-
röl, alnémetről és szkandinávról — és, szűkebb körben, ezeknek 
al- és al-al nyelvjárásaikról — p. o. svéd és dán, friesz és flamandi, 
skót és angol, sváb és frank, bajor és sziléziai, hienz és szepesi, 
buda- és brassó-vidéki német nyelvjárásokról is — és azonképen 
valamennyi más — akár ariai, akár sémi, akár ugor — nyelvág 
nyelvjárásairól is. 

De ha a nyelvjárások általában áraszthatnak fényt a nyelv 
hangi, idomi és jelentési növésének valójára, annál inkább fognak 
fáklyákúl szolgálhatni azon különös nemzeti nyelv növésének föl
derítésére, melynek ők nyelvjárásai. És valóban az élő népnyelv
járások tanulmányának nyomossága az egyes nemzeti nyelvek is
meretére nézve a nyelvtudománynak e század elején megszületése 
után a nyelvtudósok által általánosan el is lőn ismerve, kiválólag 
Némethonban. Grimm Jakab (Geschichte der deutschen Sprache. 
3. kiad. 581. lap.) így nyilatkozik: „Mai népnyelvjárásaink bizo
nyos érteményben az írott-nyolveknél többet tartalmaznak, az az, 
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bennek írott-nyelvekké föl nem vergődött régi dialektusoknak is 
még elég maradványai rejtőznek. Nyelvünk története számára te
temes nyereség volna meríthető ezen népnyelvjárásokból, ha terv-
szerüleg olykép vizsgáltatnának meg és dolgoztatnának fel, hogy 
egyes jelentékeny népségek ama nyomai bennek följelennének, és 
hogy kisüttetnék, melyik nagy tömbnek tagja volt legyen mindeni-
kök. Ily czélra azonban kevésbé volna szükséges ritka, az írott 
nyelvtől idegen, szavak után ólálkodni, hanem sokkal inkább vala
mennyi döntő hangok, alakok és kifejezések aránylását venni szem
ügyre, légyenek bár azok mai nap a legkelendőbbek is. — Mire kell
jen a népnyelvjárás gyűjtésénél ügyelni, a minap a sziléziai nyelv
járásra vonatkozólag Weinliold által jelöltetett meg remek módon, 
de régen előtte gyakoroltatott Schmeller által ennek kitűnő bajor 
szótárában." 

A Grimm által itt dicsért útmutatás Weinliold ily czímü mun
kájának „Ueber deutsche Dialectforschung. Die Laut- und Wort-
bildung und die Formen der schlesischen Mundart. Ein Versuch 
von Dr. Kari Weinhold. Wien, 1853." 9.—14.-ik lapjain olvasható. 
Ugyanezen munka 1.—ö.-ik lapjain Weinliold a nyelvjárások tanul
mányozásának fontosságáról következőképen szól: 

„A föld nyelvei élő-fák módjára serdülnek föl a tápláló ég 
fölé; erős ágakká és megszámlálhatatlan galyazattá szétmenő, ha
talmas törzsekként állanak ott. Az utolsó hajtásokat szemünk alig 
képes áttekinteni, és így a fának légkörbeli kimenetele hasonló 
a föld mélyébe való lemeneteléhez, mely az ö csirájával és a gyö
kerek szövevényével hasonlóképen elbúvik a szem elől. 

Az ariai nyelvfa egyik erős ága a germán ; a fölnémet és az 
alnémet a germán nyelvágnak két gálya; mindkettő dús és virágzó 
lombbokrétákkal díszeleg. E lombbokréták a Sehley- torkolat és 
a Monte-Rosa, a Gravelingen, Riga és Brassó közti német nép-nyelv-
jái'ások. 

Ezen német nyelvek és nyelvjárások közepette sajátságos 
színezettel emelkedik ki a müveit körök és írott müvek mai nyelve. 
Ez a német szellem mesterséges, de nagy és hatalmas terméke — 
a különben egymástól eltérni szerető német észak és dél hitújítás
kori egybekeléséből származott magzat. Míg északi és déli Német-
hon az állam és egyház, a tudomány és magasabb szellemi élet 
nyelve fölött egyezkedtek, addig minden tájon tovább élt az ősök-
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tői örökölt nyelv, kieresztve természetesen a szabályozó fegy elem-
alól, de életteljesen és annál hetykébben és termékenyebben. 

Grimm Jakab megjegyezte, hogy a nyelvjárások idővel sza
porodnak. Föl az őskezdetfelé mindig kevesebbedik számuk s az 
egyesek mindinkább közelednek egymáshoz; de le a jelen lapály a 
felé megszámlálhatatlan sokaságban serkednek föl a földből.*) 
Mint a főuyelvek az ősnyelvhez, úgy viszonylatiak az egyes nép
törzsek nyelvei az anyanép nyelvéhez, melynek ők leányai. A ko
rábbi vagy későbbi kiköltözés a szülői házból és a következő élet 
sorsai hatással vannak úgy az emberi mint a nyelvi leányok kép
ződésére és időmúlására. E leányok gyermekeiben a tovább-kép-
ződés és önálló kiképződés tovább megy és alighogy az ősi név és 
a nemzetségi arezvonások emlékeztetnek még a közös házra, a 
melyhez tartoznak. Ha a friesz és a svájczi, a luxemburgi és a 
stájer, tájuyelveiken beszélnek egymással, kiérezik ugyan a közös 
német hangot, de azt is sejtik, hogy őket egy nyelven beszélő apá
iktól több év választja el, mint a fövenypartokat a havascsúcsok
tól óra. Azonban nem szükséges a német nemzettest oly távoleső 
tagjait vetni öszve; hiszen az altenburgi különbözik a greizitől, 
söt sokszor azon egy faluban az átcsörgedező patak képez határt 
kisebb nagyobb nyelvsajátságok között. 

Nem nyomozzuk itt a nyelv eredetét, — a nyelvjárások ke
letkezését se vizsgáljuk szabatosabban; természet és történet, a 
világot képző hatalmak, őket is szülték. így valamely nemzet nyelv
járásai az ő törzsei történeti és földrajzi viszonyainak emlékeiké
pen állanak ott; a földtájak, melyeken e törzsek felnőttek és át
költözködtek, melyeken működtek és pihentek, a hangidomításban 
és a szójelentésben árulják el magokat; az állami és erkölcsi állapo
tok, a szavak élése és hálása a nyelvkincsen ott hagyják nyomai
kat. Tudós gyümölcsök ezek, melyek azonban bizonyára gyakor
lati tartalom nélkül sem szűkölködnek. A nyelvjárások a külön
böző néptörzsek physiognomicáját adják ; bizonyos nyelvi folyama
tok kezeléséből, az accentuátióból és a mechanicus nyelvütésből 
szól, úgy a nehézkes és hideg, mint a sebes és hő szívütés, nem is 
említve azt, a mi a szellemek anyagi alkotásaképen van a nyelv-

*) Lásd feljebb a 16. s köv. lapokon Müller Miksa nyilatkozatát Grimm Ja
kab ezen nézete iránt. 
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kincsben lerakva. De a népnyelvben egyszersmind ifjító forrást is 
bírunk, melybe lemeríthetjük az irodalmi nyelv elélt, elcsigázott 
testét. A fris és mesterkéletlen gondolatraozgás, a találó és érzé
kileg erős szavak nevezetesen ma szolgálhatnak könyvnyelvünk 
nyavalyáinak ellenszeréül. 

A nyelvjárásokkal való tüzetes foglalkozás jelentősége min
den európai országban van elismerve, valahol csak tudományos 
szemügy fordíttatik az anyanyelvre. Némethonban is korán kezdtek 
ügyelni a nyelvjárások sajátságaira, habár korábbi századokban 
enyelgöleg és ingerkedőleg inkább, mint komolyan és Öntudattal. 
A német nyelv- és régiség-tudománynak Grimmék és Lachmann 
vezérlete alatti lendülete szükségképen magával ragadta a nyelv
járások tárgyalását is. Ez Schmeller J. A. (szül. 1785., f 1852.) ki
tűnő munkálataiban jelentkezett legszebben, ki Bajorország nyelv
járásainak nyelvtani tárgyalását adta (1821.), bajor szótárában 
(1821—37. 4. kötet) pedig mintát alkotott minden e nemű dolgo
zatra és nélkülözhetlen segédeszközt valamennyi germanistikus 
búvárkodásnak. Schmeller ösztönzésének tulajdonítandó azon nagy 
elevenség is, mely e mezőn ezentúl mutatkozott; ámbár azt is hozzá 
kell tennünk, hogy munkálatai hasonrangu utódok nélkül marad
tak. Felette könnyen vették a feladatot; azt vélték, hogy néhány 
idegen és ritka szó öszvehasonlításával minden van megtéve és 
nevezetesen azt nem vették észre, mire Grimm Jakab is figyelmez
tetett, hogy a nyelvjárások grammatikai alkata lexikális szerkeze
tökkel jelentőségre nézve legalább is egyenlő fokon áll. *) 

Ezzel egyidejűleg nyelvjárási szépirodalom is fejlődött. Ne
vezetesen Hebel alemann költeményei (1803.) találkoztak mindig 
növekvő tetszéssel s felköltöttéka kedvet a nyelvjárások költészet-
beli használatára. Hebel népszerű költői természete kellemet és 
értéket adott költeményeinek. Sokan vágytak és véltek nyomába 
léphetni, de a számos nyelvjárási költők közül csak egy érte el a 
mire vágyott, — Holtéi az ő sziléziai költeményeiben (1830). O nem 

*) Lásd feljebb a 98.-dik lapon a Grimm német nyelvtörténetéből közlött 
idézetet. Weinbold fenebbi sorainak Íratása (1853) óta azonban : Schkicher Volks-
thümlicbes aus Sonneberg (1855), Weinhold, Alemannisehe Grainvnatik (1863), 
Weinhold, Bairisclie Grammatik (1867), WeinholJ, Beitrage ra einem scblesiscben 
Wörterbuche (lb55), Letér, Karntisches Wörterbucb (1862) és sok más jeles 
munka jelent meg e téren, mely nem esik többé a fenebbi megrovás alá. 
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enyvezett — a többi módjára — táji hangokat és szavakat fölnémet 
érzelmekkel és gondolatokkal öszve, hanem szerencsésen visszate
remtette a nép érzését, gondolkodását és szólását. Ez az egyetlen 
és a legmagasabb, a mi ezen irodalmi nemtől telhetik; a többi mind 
üres polyva és merő enyelgés. 

A népnyelvjárások iránt mutatkozó ezen részvét mellett az 
öszves német nyelvjárásokat öszvefoglaló mutatványgyüjtemények 
is kísértettek meg. De ilyen gyűjtemények alap és támasz nélkül 
vannak mindaddig, míg az öszves német nyelvjárások öszvehasonlító 
grammatikája által nem irányoztatnak. Ezt Schmeller igen jól érezte 
és részben ki is vitt volt ilyen munkát, midőn a halál érte utói. E 
feladat megoldása tehát a jövendőre maradt; szükséges kiegészítése 
az Grimm J. történelmileg öszvehasonlító nyelvtanán&k. és a német 
nyelv történelmére nézve nélkülözhetetlen. A következő lapok adalék
kal akarnak járulni ezen czél eléréséhez." Eddig Weinhold. 

A népnyelvjárások nyelvtudományi jelentékét illetőleg to
vábbá Schleicher (Die deutsche Sprache. Stuttgart. 1860. 110. 1.) 
ezt mondja : „A német nyelvjárások a német nyelvnek természet
szerű, a nyelvtörténelmi elváltozások törvényei szerént lett formái, 
ellentétben az irodalom többé vagy kevésbé csinált és iskolameste-
rileg szabályozott és szabogatott nyelvével. Már ebből is követ
kezik azoknak magos értékök a német nyelv tudományos kiku
tatására nézve; dús bősége van itt oly szavaknak és idomoknak, 
melyek, ámbár jók és ősnémetek, az írott nyelv által megvetet
tek ; sok található itt, a mi a régibb nyelvemlékek magyarázatára, 
sőt a mostani írottnyelv megismerésére értékesíthető, eltekintve a 
nyelvtörténelmi, a hangphysiológiai érdektől, melyet a német nyelv
járások rendkívül dús sokfélesége nyújt." És az idézett mü 170. 1.: 
„Ki vételtel énül végigható hangtörvények hiányán vehetni igen vi
lágosan észre, hogy a német írott nyelv nem a nép ajkán élőnyelv
járás, nem a régibb nyelvforma háborítatlan továbbfejlődése. Nép
nyelvjárásaink nyelvileg magasabban álló, szilárdabb szabályu 
organismusok-képen szoktak megjelenni a tudományos szemlélődés 
előtt, mint az írottnyelv." 

Megint a feljebb idézett Weinhold más helyütt (Allemanni-
sche Grammatik. Berlin, 1863. 9. 1.) így szól: „A hangokban,mint 
a nyelv alapanyagaiban, nyilatkozik épen annyira az általánosan 
német jelleg, mint minden egyes dialectus különös jellege. A hah-
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gokban nyilvánul a sohasem nyugvó nemző erő, mely — míg az 
az irodalomban az irályi törvényszabás által zabolázva van — 
a közönséges élet szabad beszédében a legszaporább bőtenyészet-
tel munkálkodik. Az irálynyelv az ízlés és szellemi művelődés vál
tozatainak van alávetve; minden emberélettel vénülnek és halnak 
el szótömbök és mondatalkatok, és mások jönnek helyette divatba, 
melyek sokszor hamisak és idegenek s elcsúfítják a nyelv termetét 
és ábrázatát. A nyelvjárás ellenben mindig üde és iíju; ő is vesz 
fel néha idegen szavakat, de nem feledi cl mellettek saját szavait, 
és vagy rövid idő múlva ismét kidobja a betolakodót vagy népszerű 
öltönyt ad neki. A mit az idők változatos folyamatában hervadozó 
lombok pótlásául teremt, az a veleszülesett csira- és sarj-törvényt 
követi. A hangok fejlődési történelmének a legvonzóbb tárgyak
kal szolgál; a szóhajlítás és mondattan tömérdeket meríthetnek 
belőle. 

A vocálisokban játszik mindenekfölött a legtarkább élet és 
uralkodik áradozó mozgalom. Az áramlatnak általán véve szilárd 
törvénye van, mely által határozott medrekben tartatik ; de a nyelv
járásokban merész elegyülések és paizán átmenetek fordulnak elő, 
hasonlók a hegylejtők szaporú vízfakadásaihoz, melyek, számtalan 
egymást átvágó erekben futosva tétova, utóvégre mégis a völgy-
beli állandó folyó medrébe iramlanak. Két vagy három formula sze
rént ez élet le nem igézhető." 

Diefenboch (Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung stb. 
hrsg. von Dr. A. Kuhn. 8. Bánd. Berlin, 1859. 385. 1.), Frommann 
„Die deutschen Mundarten" czímü folyóiratának ismertetésében ezt 
mondja: „Német férfiaknak ezen, immár öt évfolyamban előttünk 
fekvő, mesteri és véghetetlenül szorgalmas kéz által vezérelt mun
kája megerősíti bennünk azon meggyőződést: hogy a nyelvjárások 
átbuvárlása nélkül valamennyi nyelvbuvárlat hézagos marad, még 
pedig nem egyedül az írottnyelvek kiegészítésére szolgáló számtalan 
grammatikai és lexikális részletek okáért, hanem hangi és logikai 
nyelvképződmények egész gazdag kategóriái miatt, melyekből az 
írottnyelvek csupán öszvefiiggésnélküli töredékeket vettek fel, és 
melyeknek stúdiuma a nyelvképződésnek általában vezet be leg
mélyebb labyrinthusaiba. A népnyelvjárásokban a nyelv csodateljes 
teremtési korszakának utófénye dereng még, habár elhomályosítva 
sokszor az érzelem oly nyersesége által, mely az állatilag-naivpara-
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dicsomi időtől még idegen volt, valamint a zenei érzék azon nagy 
megfogyása által, mely valamennyi későbbi nyelvkorszakat jelle
mez, de némely nyelveknél csak lassan áll be, egynéhányaknál 
épen csak az ízlés elváltozásában látszik állani vagy a hallás- és 
szólás-szervek meglágyúlásában is, minőt nevezetesen az olasz és 
újkori hellén nyelv tüntetnek fel." 

Es midőn Frommann folyóirata a hatodik évfolyam után a ki
adás költségeit fedező előfizetőszám hiánya miatt megszűnt, ugyan
azon Diefenbach az idézett „Zeitschrift" 10. köt. 1861. 69. 1. így 
kiált fel: „Tehát a német museum, a müncheni történelmi bizott
ság, a német szövetség stb. pénztárainak nincs-é pénzök ezen meg
becsülhetetlen krónika fen tartására, melynek nemfolytatása, hacsak 
egy fél embernomzedékig is, gyorsan haladó és ennélfogva gyorsan 
nivellirozó időnkben kipótolhatatlan hézagokat hagy a német nép-
törzsököknek, azok sajátságai- és nyelvjárásainak, tehát a német 
össz-nyelvnek ismeretében is ?" 

Mindezeknek alkalmazása a magyar nyelvjárások tervszerű 
szakértő tanulmányának jelentősségére önként adja magát és a 
külföld e nyomatékos szózatainak összveállítására nagyrészt azon 
óhajtás indított, vajha intésül szolgálhatnának hazai nyelvtudó
sainknak, ne feledkeznének meg végképen a magyar nyelvjárások 
tervszerű szakértő följegyzésének már harmincz és több év óta az 
akadémiában ismételve megpendített, de soha kellőleg föl nem karolt 
és megoldását mindeddig is hiában váró, fontos és siető feladatáról. 

Ezen — a nyelvtudomány természettudományi jellemét és a 
nyelvjárások nyelvtudományi jelentékét világosító — hosszabb be
vezetés után következő czikkekben a „nyelvjárások vallományait" 
legelöl a nyelvtudománynak azon körére nézve akarjuk igénybe 
venni, mely a nyelvnek —• úgyszólván —• testével vagy külsejével 
foglalkozik, a hangokkal — melyek által hallhatóvá teszi magát 
a nyelv, akár betühangoknak (Laute), szótagoknak vagy szavak
nak nevezzük — s azoknak eredetét, azoknak formátióját és azon 
törvényeket igyekszik feltüntetni, melyek azoknak növését vagy 
enyészését határozzák meg. 

De vájjon igazolhatjuk-e, és mikép igazolhatjuk azt, hogy 
most nyelvhangokat — a jelentéstől külön választatott, független, 
önálló nyelvhangokat — léptetünk fel a nyelvtudomány egyik részé-
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nek tárgya gyanánt, miután feljebb a 60.-ik lapon a nyelv leglénye
gesebb jellemvonásául a hang és gondolat különválaszthatatlan-
ságát állítottuk fel? És vájjon igazolhat)uk-e és mikép igazolhat
juk aztán azt is, hogy most betühangokat láttatunk feltüntetni a 
nyelv elemei- és a nyelvtudomány objectumaiképen, miután feljebb 
körömszakadtáig azon elv mellett küzdöttünk, miszerint a nyelv a 
praedicativ és demonstratív gyököknél egyszerűbb alkatrészekre 
semmikép sem bontható, oldható fel ? — 

E két kérdésre mindenesetre kötelességünk felelni, mielőtt 
e bevezetést berekesztjük. Feleljünk elébb az első pontra. Ez nagy 
fontosságú pont, a melyre nézve semmiféle kételynek és semmiféle 
homályosságnak nem szabad fenmaradnia. Újra kijelentjük tehát 
azon egészen határozott meggyőződésünket, miszerint a gondolat 
— azon értelemben, a melyben feljebb is vettük — a fogalmi gon
dolkodás értelmében — nyelv nélkül lehetetlen. Allatoknak és még 
semmi nyelvet sem beszélő gyermekeknek egyaránt nincsenek ész-
beli fogalmaik, azon nagy különbséggel azonban, hogy a gyermek 
magában hordja az ész és nyelv ép csiráit — csak még nem való
ságos észszé és nyelvvé kifejletten — inig az állat — existentiája 
jelen állapotában - ilyen fejlődésre képes csirákkal vagy tehet
ségekkel nem bír. Az állatoknak érző- és észrevevö tehetséget, 
emlékezetet, akaratot és itélötehetséget meg kell engednünk, de 
nyomát sem Ítélhetjük nekik oda annak, a mit a görögök a „lógós" 
szóval jelöltek, mely igen helyesen és természetszerűen mind „nyel
vet" mind „észt" jelent, ámbár eredeti jelentése = „öszvegyűjtés, 
öszveszedés, öszvefoglalás"; mert az ész sem nem több, sem nem 
kevesebb, mint az egyesnek az általános alá foglalása, és a nyelv 
minden szava — vagy legalább minden neve — ugyanazon a pro-
cessuson alapszik, — az egyesnek az általános alá foglalását tün
teti elő. Az ember — mint már feljebb láttuk — sem fának, sem 
állatnak vagy folyónak vagy bármely más tárgynak, mely őt ér
dekeié, nem adhata nevet a nélkül, hogy elébb általános quali-
tást fedezne fel, mely neki az elnevezendő tárgy észrevevésekor 
ennek legszembetűnőbb ismertetöjeléül, tulajdonságául tűnt fel, szel
lemére felötlő, túlnyomó benyomást tett. Bármelyik szót is vizsgál
juk, mindig ugyanazon eredményhez jutunk, mindig általános qua-
litást találunk kifejezve, melyről föl van téve, hogy az általa jelölt 
tárgyat tulajdonságúi illeti. 
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Nyelv nélkül nincs ész, ész nélkül nincs nyele. „Nyelv" és „ész" 
közt nincs lényeges különbség, hanem egyedül formális differen-
tia. Szigorúan véve a dolgot, épen olyan lehetetlen beszélni, szava
kat használni — habár tökéletlen, határozatlan vagy hamis — fo
galmak, eszmék, gondolatok nélkül, mint gondolkodni szavak nél
kül. Lehetséges nyelv nélkül látni, észrevenni, tárgyakat bámulni, 
rólok álmodni; de szavak nélkül még olyan egyszerű képzetek is 
— milyen „fehér" vagy „fekete"— még pillanatra sem realisálhatók. 
A gyermek — mielőtt még beszélni tudna — meg bírja ugyan kü
lönböztetni az édest a keserűtől, az az, tudja, hogy az édes nem 
keserű; megkapja az édesség érzéki érzését; örül neki, emlékezik 
reá, megkívánja újra; de nem tudja, mi „édes"; el van merülve 
érzéseibe, örömeibe és emlékezéseibe ; nem tekinthet felülről azokra 
alá, nom ítélhet felölök, nem beszélhet rólok. Ezt Schelling találóan 
így fejezi k i : „Miután nyelv nélkül — nem egyedül bölcsészi, hanem 
— általában emberi öntudat nem gondolható, a nyelv alapja öntu
dattal nem rakathatott, és mégis, mennél mélyebben hatunk be a 
nyelvbe, annál határozottabban dei ül ki, hogy mélysége a legön-
tudatos^bb termék mélységét még igen messze múlja felül. A nyelv
vel úgy van, mint az organicus lényekkel; úgy hiszszük, hogy 
azokat vaktában látjuk létesülni és nem tagadhatjuk képződésök 
minden részletének kimérhetetlen szándékosságát." Hegel egysze
rűbben és merészebben így nyilatkozik : „Nevekben gondolkodunk" 
(Es ist in Namen, dass wir denken). 

Articulált hangokra ténylegesen sohasem is akadunk másként, 
mint a mennyiben határozott eszmékkel egyesültek és ugyanazon-
képen határozott eszmékre sem akadunk soha másként, mint a 
mennyiben articulált hangokban megtestesültek. Sehol és soha a 
világban, a mint az valóságban van, nem találunk articulált han
gokat — olyan hangokat, milyenek a nyelv testét képezik — a me
lyek önmagokra és a nyelvtől függetlenül léteznének. Egy emberi 
lény sem ejt articulált hangokat szándék nélkül, czél nélkül, jelen
tés nélkül. A szótárainkban felhalmozott számtalan nyelvhang-ala-
kítmányoknak semmi existentiájok sem volna, a nyelvtest üres ár
nyékai és rémképeiként tűnnének fel előttünk, ha a gondolat meg
testesüléseként, az eszme valósulásaként nem állanának ottan. Még 
az érzelemhangok is, melyekkel helylyel közzel élünk, a kiáltások 
és rivallások is, melyek az articulált beszédnek előfutárai, határo-
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zott jeJentés nélkül nem existálhatnak. Az articulált hang mindég 
valami belsőnek kinyilvánítása, világrahozása, — valami, kinyilat
koztatás után, a külvilágba való kilépés után sovárgónak manifestá-
tiója vagy kinyilatkoztatása. 

Lehetséges azonban a bizonyításnak talán kevésbé metaphy-
BÍCUS, de meggyőzőbb neme által világosan megmutatni, hogy az 
ész nyelv nélkül nem nyerhet realitást. Vegyünk bármely szót, 
p. o. e latinos német szót „Experiment." E szó az „experior" szótól 
származtatandó. „Perior" — mikép a görög „perán" — annyit je
lentene, mint „valamely dolognak egyik végétől annak másik vé
géig keresztülhatolni; keresztülmenni, -járni valamin." „Peritus" az, 
ak i sokon ment, járt keresztül, járatos; „periculum" olyasmi, a 
min keresztül kell gázolni, vergődni, veszély. „Experior" annyi 
mint „keresztüljárni és kijönni"; onnan jön aztán „experientia" és 
„experiment", próba, kísérlet. A gót „tarán", német „íahren", an
gol „to í'are", a görög „perán"- és latin „perior"-™!* egyazon szó; 
ettől jönnek ezen német szavak „Erfahrung" és „Gefahr", továbbá 
„Wohlfahrt", a görög „euporía." Az „Experiment" szó már most 
addig az ideig bír reális existentiával, a meddig ezen többé vagy 
kevésbé általános eszmét fejezi ki. Hanem vegyük már most a 
puszta szóhangot és változtassuk csupán a hangsúlyozást meg; akkor 
ilyesmi jön p. o. létre, mint „Experiment"- és ez semmi. Változtas
sunk egy vocálist vagy consonánst — p. o. így : „exporiment" vagy 
„esperiment" — és puszta hangot, neszt hallunk, dó nem szót. „Chá-
racter" — hangsúlylyal az első szótagon — angolban bír jelentés
sel, de francziában vagy németben nem; „Charákter" — hangsúly
lyal a második szótagon — jelentéssel bír németben, de nem an
golban és francziában; „charactére" —hangsúlylyal az utolsó szó
tagon —• jelentéssel bír francziában, de nincs jelentése németben és 
angolban. Nem is tesz különbséget, akár articulált a hang, akár 
nem; sőt articulált hang jelentés nélkül még kevésbé reális, mint 
nem articulált hang. Ha tehát már ezen articulált hangok - vagy 
bármikép nevezzük a nyelv testét — seholsem existálnak, függet
len realitással nem bírnak, mi következik akkor? Úgy hiszem, 
akkor az következik, hogy ezen úgynevezett nyelvtest magában 
soha seholsem volt fölszedhető és fogalmainkra kívülről reá aggat
ható. Ebből pedig ismét az következnék, hogy — jelenleg minde
nütt a nyelv mezében megjelenő — fogalmaink sohasem létez-
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hettek meztelen állapotban. Ez tökéletesen helyes okoskodás volna, 
ha a természet bármely más termékére alkalmaznék; de az ellen 
sem lehet kifogás, ha azt a gondolatra és a nyelvre vonatkoztatnék. 
Ha a szín magában nem existál (Jínav yao XQÜfiu tv awfiaii), az kö
vetkezik, hogy semmi, minek színe van, nem existálhat szín nélkül. 
Színező substantia hozzátehető vagy elvehető; de szín valamely 
substantia nélkül — bármilyen aethericus is legyen az — in rorum 
naturá ép oly lehetetlen, mint substantia szín nélkül vagy mint sub
stantia alak nélkül vagy súly nélkül. 

Ha azonban a nyelv és a gondolat egységes és oszthatlan 
jellemét a legteljesebb kiterjedésben megengedjük, mégis szabad, 
úgy hiszszük, tudományos czélok tekintetéből, ugyanazon szabadsá
got igényelnünk, mely oly sok tudományban igényeltetik, t. i. a 
szabadságot, külön, elválasztottan tárgyalni azt, a mi a dolgok ter
mészetében különválaszthatatlan. Ámbár a szín valamely — bár
mily áthericus — substantiától külön nem választható, az optika 
mégis úgy értekezik a világosságról és színről, mintha azok ma
gokért léteznének. A mathomatikus vonalokat vizsgál, a nélkül, 
hogy szélességekről venne tudomást, síkokról beszél, anélkül, hogy 
mélységekkel gondolna, testekről, anélkül, hogy súlyokra ügyelne. 
Ugyanennek van helye a nyelvben is, és ámbár a nyelv és ész iden
titását a nyelvtudomány egyik alapelve gyanánt tekintjük, mégis 
rendkívül hasznosnak tartjuk, úgyszólván, a nyelv holttestének sec-
tiójával, phoneticus alkatának anatómiájával kezdeni — a nélkül, 
hogy annak functióira legkisebb tekintettel is volnánk — és csak 
azután venni vizsgálat alá a nyelvet az ő életteljében és — mind 
úgynevezett növésében, mind pedig hanyatlásában — ügyelni meg 
a benne lakozó erőket. 

A második pontról ugyanaz all. Azt törekedtünk feljobb kimu
tatni, hogy, ha a nyelvet analysáljuk, az az, ha a szavak nyomait az 
ő primitív elemeikig kísérjük vissza, utoljára gyökökhöz jutunk el, — 
nern pedig betűkhöz. Ez még nem eléggé figyelemre méltatott pont 
és csaknem általánosnak tekinthető azon vélemény, hogy a nyelv 
elemei vocálisok és consonánsok, nem pedig, hogy gyökök. Ha azon
ban az „elemek" nevével azon eredeti substantiákat jelöljük, me
lyeknek öszveköttetése által a dolgok, a mint a valóságban vannak, 
elegendökép magyaráztatnak meg, világos, hogy a betűket nem 
nevezhetjük a nyelv elemeinek ; mert a betűket ad infinitivum ráz-
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hatnók együvé, anélkül, hogy valaha szótárt — és még kevésbé 
grammatikát — létesítenénk. Kétségkivül igaz, hogy az alphabe-
tum 24 betűjének minden lehetséges variátióban való öszveállítása 
által valamennyi szót hozhatnánk elő, mely valaha a világ vala
mely nyelvében használtatott. De ezen trilliók-, billiók- és milliókra 
menő hangok még akkor se volnának szavak, mert nélkülöznék a 
legfontosabb alkatrészt, mely a szót valóságos szóvá teszi csak, t. i. 
a különbféle eszméket, melyek által életre hivattak és melyek kü
lönböző nyelvekben különböző módon fejeztetnek ki. 

„Elemnek", mondja Arisztoteles, „azt nevezzük, a miből va
lami áll, úgymint első substantiájából, és a mi maga — formája 
szerént — oszthatatlan, mint p. o. a nyelv elemei (a betűk), a me
lyekből a nyelv (phone) öszvetétetik és a melyekbe, mint végső 
alkatrészeibe, feloldható, míg magok, a betűk, nem oldhatók fel 
többé hangokba, melyek íbrmátiójok szerént különbözők volnának, 
hanem, ha feloldvák, a részek homogének, valamint a víz része víz ; 
— de nem így egy szótag részei." Ha itt „phöne" nem nyelv, hanem 
nyelvhang értelmében vétetik, Arisztoteles bizonyítása ellen semmi 
kifogás nincs. A nyelvhang, mint ilyen, vocálisokba és consonán-
sokba mint őselemeibe feloldható. De a nyelv bizonyosan nem. A 
nyelv legfőbb mértékben jelentésteljes hang és ha az emberi beszéd 
elemeit keressük, nem lehet jellemző tulajdonságainak egyikét, akár 
hallhatóságát, akár jelentőségét, rögtön elejtenünk. Már pedig a be
tűk, mint ilyenek, semmi jelentéssel nem bírnak; a, b, c, d mit sem 
jelentenek, akár egyenként veszszük, akár öszveállítjuk. 

Történeti szempontból tekintve tehát a betűk nem a nyelv 
elemei. A legegyszerűbb alkatrészek, melyekbe a nyelv feloldható, 
a gyökök és ezek magok nem reducálhatók tovább a nélkül, hogy 
a nyelvnek — mely nem puszta hang, hanem mindig jelentésteli 
hang — természete szétrontatik. Lehetnek ugyan gyökök, melyek 
csak egy magánhangzóból állanak, mint p. o. „i" (menni) szansz
kritban vagy „'!" (egy) sinaiban; de ez mindig még csak azt mu
tatná, hogy gyök egyes betű, nem pedig hogy ilyen betű gyök 
lehet. Ha gyököket mint a szanszkrit „chi" (gyűjteni) vagy a sinai 
„tchi" (sok) „eh" vagy „tch" és „i"-be próbálnék felosztani, azt 
találnók, hogy a nyelv határán túlmentünk és hogy a hangtan vagy 
a vhonetica tudományának területére léptünk. 
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