
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

A nyelvi jel sajátos jellegéről 

(Hozzászólás egy több évezredes vitához) 

,, . . . Sehogysem tudom elhinni, hogy a névben valami másféle helyes
ség, valódiság is legyen, mint a megegyezés, a konvenció. Úgy gondolom 
ugyanis, ha valaki valaminek nevet ad, akkor az lesz annak a dolognak 
helyes, valódi neve." Ezt mondja Hermogenés Sokratésnak a Kratylosban.1 

Elhangzottak már akkor a leglényegesebb érvek is a thesei-elv védelmében: 
1. nyelvenkint változik a dolgok megjelölése, 2. a nevek, szavak hang-
alakja módosítható, 3. a hang jellege és a szó jelentése között nincsen szükség
szerű kapcsolat, a hangok jellegüktől merőben eltérő jelentésű szavakban is 
szerepelhetnek, 4. az olyan szó is érthető, amelynek hangalakja semmiféle 
kapcsolatban sem áll a szó jelentésével. 

A vita ennek ellenére tovább folyt az ókorban, a középkorban. LOCKE 
csaknem 2000 évvel később ismét hangsúlyozni kénytelen az általános hiede
lemmel szemben, hogy szó és jelentés között nincsen természetes kapcsolat.2 

HBRDBE,3 és HUMBOLDT4 azonban ismét felkarolja a physei-elméletet. Úgy 
tűnik fel, hogy az évezredes vita folyamán az ellentétes vélemények bizonyos 
függetlenséget mutatnak. Nem semmisítik meg egymást. A megcáfolt elmélet 
tovább él, mintha leperegne róla a kritika. 

A XX. században SATJSSURE állította a kérdést ismét előtérbe, jóllehet, 
íimint írja, ,,a nyelvi jel önkényességét senki sem vonja kétségbe".5 A jel 
önkényességét szoros összefüggésbe állítja a jel rendszerszerűségével (i. m. 
163, 157). A nyelvi jel relatív, differenciatív, negatív. Kizárólag a hangok 
különbsége tartozik a nyelvhez, „teljesen lehetetlen, hogy a hang, az anyagi 
elem maga a nyelvhez tartozzék" (i. m. 164). A beszédszervek tevékenységét 
ezek szerint márcsak azért sem lehet összefüggésbe hozni a szavak jelentésével, 
mivel a beszédszervek szerepe kívül esik a nyelv területén, akárcsak a morse-
készüléké (i. m. 163). 

Néhány évtizeddel a Cours megjelenése után ismét kiújult a harc. 
BBNVENISTE,6 LEROH7 és mások kétségbe vonták a jel önkényes voltát. 

1 PLATÓN Összes Művei. Budapest, 1943. I, 501. 
2 An Essay Concerning Humán Understanding. III. k., II . fej. 1. §. ' 
3 Preisschrift. 3. Abschnitt II, 2. 
4 Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues. Gesammelte Schriften 

V n . 1907., 65. 
5 Cours de linguistique générale. Paris, 1931., 100. 
6 Nature du signe linguistique : Acta Linguistica I (1939). 
7 Vom Wesen des sprachlichexi Zeichens : Acta Lingustical (1939). Vö. CH. BALLY, 

L'arbitraire du signe. Valeur et signification: Le Francais moderné VIII (1940) és 
A. SECHEHAYE, CH. BALLY, H. F R E I , Pour l'arbitraire du signe: Acta Linguistica I I 
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Jelentős, új érvek nem merültek fel a vita során. Annyi azonban kétségtelen, 
hogy a thesei-physei vita még mindig nem tudott nyugovóra jutni. Sem logikai 
érvek, sem az összehasonlító nyelvészet tanúsága8 nem tudja tökéletesen 
megnyugtatni azokat, akik természetes, szükségszerű kapcsolatot éreznek 
hangalak és jelentés között. 

A következőkben igyekszem az oly sokszor bejárt útról letérve meg
közelíteni a problémát. 

* 

Sajátos jelenség, hogy SAUSSUKE jelelméletének bírálói, s általában a 
'physei-elmélet hívei nem hivatkoztak a hangmagasság nyelvi szerepére, holott 
a hanglejtést sokan nyilvánították már, gondolati, érzelmi tartalmak termé
szetes kifejezésének.9 

Felvetődik azonban az a kérdés: ha a hanglejtés lelki tartalmak termé
szetes tükröződése, és önkényes elemet nem tartalmaz, mi az oka annak, 
hogy éppen a hanglejtést sajátítja el legnehezebben az idegen. Ha egyformán 
fejezné ki az azonos gondolatokat és érzelmeket minden nyelv, a hanglejtést 
éppoly kevéssé kellene megtanulni akárcsak a beszédtempót. Ez azonban, 
jól tudjuk, nincsen így. Idegenszerűen hatna a magyarban, ha a valaki végig 
emelkedő hanglejtéssel ejtené a három- és többszótagú kérdőmondatokat, 
ahogyan ez a franciában szokás.10 Egyenesen félreértésre vezetne az angol
ban igen gyakori, szökő zárral végződő kijelentő hanglejtés.11 Az ilyen ejtés
mód nem éreztetné a kijelentő szándékot. Inkább kérdésnek fogná fel az 
ember. Ugyanilyen félreérthető lenne a szökő zárral végződő angol felszólító 
mondat is. Az angolban viszont az eső zárat udvariatlannak érezhetné a 
megszólított.12 

Konvencionális a hanglejtés menete az egyes szótagokon belül is. 
Á magyarban ismeretlen az angol kiejtésre jellemző eső-emelkedő szótag
hanglejtés. Az a hanglejtés, melyet Chiba egy angol kijelentő mondatban 
szereplő day szóban regisztrált, elképzelhetetlen a magyar kijelentő mondat-

(1940—41). A genfi nyelvészek helyesen mutatnak rá LERCH és BENVENiste érvelésének 
fogyatékosságaira. — TAMÁS LAJOS ,,A 'signe linguistique' vitájához" cimű cikkében 
(Pais-Emlékkönyv. Budapest, 1956) ismerteti az ellentétes felfogásokat és a nyelvi 
jel önkényességét vallja. 

8 V ö . SZEREBRENNYIKOV, K BOnpOCy 0 HeflOCTaTKax CpaBHHTeJ7bH0-HCT0pnqeCK0r0 
MeTOAa B H3biK03HaHHH : Izv. Ak. Nauk OLJa I X (1950), 178. 1. XyIK. II, 2, 13. 

9 Vö. RÉVAI MIKLÓS, Elaboratior Grammatica. 1808. I, 150. — „Le mot en lui-
mérne n'est que le symbole abstrait et neutre de la pensée humaine ; mais le ton sur 
lequel il est dit, . . . nous révéle l'áme de eelui qui parle." — írja K R . NYROP (Manuel 
de phonétique du francais parié. Copenhangue, 1923., 122. — K. BÜHLER, Sprach-
theorie. Jena, 1934., 24—33. — E. RJCHTER szerint a hanglejtés feltételes reflex (,,Die 
Einheitlichkeit der Hervorhebungsabsicht und die Mannigfaltigkeit ihrer Auswirkungen" ; 
Aetes du II. Congrés International de Linguistes á Genéve. Paris, 1933). — CH. BALLY, 
aki több ízben szállt síkra a nyelvi jel önkényességének elve mellett (vö. Acta Linguistica 
(1940—41) a hanglejtést a modalitás természetes kifejezésének teTrinti (Linguistique 
générale et linguistique francaise. 1944., 42.). 

10 Vö. M. GRAMMONT, La prononciation francaise. Traité pratique.11 Paris,. 
1941., 178. 

11 Vö. L. E. ARMSTRONG—I. C. WARD, A Handbook of English Intonation, 
Cambridge, 1944., 20. 

12 Vö. W. RIPMAN, English Phonetics. London, 1931., 158. 
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ban.13 Eső-emelkedő szótaghanglejtéssel igen ritkán, legfeljebb olykor csodál
kozó felkiáltások esetében találkozunk. 

Ismeretlen a magyarban a németben gyakori, erősen ívelt emelkedő-eső 
szótaghanglejtés is. Mindenekelőtt ez a szótaghanglejtés kölcsönöz sajátos 
színt a magyarországi németek magyar beszédének. 

Előfordulhat az is, hogy az egyes hanglejtésformák gyakoriságában 
mutatkozik eltérés. A németben a névmástalan kérdő mondat, ha az utolsó 
szótag hangsúlytalan, az utolsóelőtti szótagon éri el a legnagyobb hang
magasságot. Megesik azonban olykor az is, hogy a hang az utolsóelőtti 
hangsúlyos szótagon némileg esik, és a hangsúlytalan utolsó szótagon újból 
emelkedik. A hollandban szintén ismeretes ez a két forma, azonban — ahogy 
ezt E. HERMÁNK megállapítja — a hollandban éppen a németben ritkább 
forma az általános.14 

A hanglejtés közkeletű felfogás szerint a hangszínnel szemben állandó. 
E. RICHTEE, sok évezredes hagyományt lát benne (i. m.). A teljes változatlan
ság ellentétben állna a hanglejtésformák szinkronikus sokféleségével, az egyes 
nyelvek között tapasztalható ellentmondásokkal. A hanglejtés alighanem 
azért tűnik fel ilyen változatlannak, mivel változásait feljegyzések híján nem 
tudjuk nyomon követni. Annál értékesebbek a mai nyelvekben megfigyelt 
hanglejtésváltozások vagy változási tendenciák. L. C. W A B D angol hangta
nában hivatkozik például új, még közkeletűvé nem vált hanglejtésformákra.15 

A magyar köznyelvben is megfigyelhető néhány új, egyelőre legalább is 
idegenszerűnek érzett hanglejtésforma.16 

A hanglejtésformák tehát kétségtelenül konvencionálisak. Ugyanakkor 
cseppet sem lepődünk meg azon, hogy a kijelentőmondat általában alap
hangon, eső-zárral végződik a németben,17 a hollandban,18 az izlandiban,19 

a franciában,20 a spanyolban,21 a románban,22 az oroszban,23 a csehben,24 

törökben25 akárcsak a magyarban. E. HERMANN pedig, aki a teljesség igényé
vel igyekszik nagyterjedelmű tanulmányában egybegyűjteni mindazt, ami 
az egyes nyelvek kérdőhanglejtéséről megállapítható, arra az eredményre jut , 

13 A study of accent. Research intő its Nature and Seope in thc light of experi
mentál plioneties. Japán. 1935., 33. 

14 Probleme der Frage : Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in 
Göttingen. Philologisch-Historische Klasse. Jahrgang 1942. Nr. 3—4. 

15 „The present writer has noted three intonation habits which are not familiar, 
however." The phonetics of English. Cambridge, 1950., 203 és kk. 

1(5 Vö. FÓNAGY—SOLTÉSZ, A mozgalmi nyelvről. Budapest, 1954., 46 és kk. 
17 H. KLINGARDT, Übungen im deutschen Tonfall. Leipzig, 1927. — O. v. ESSEN, 

Hoehdeutsche Satzmelodie : Zschr. f. Phon. u. alig. Sprwiss. IX (1955), 76 és kk. 
18 E. és W. P É E , Beitrag zum Stúdium der niederlandischen Intonation : Arch. 

Néerl. VII (1932), 80 kk. és VIII (1933), 58. 
19 S. BERGSVEINSSON, Grundfragen der islandischen Satzphonetik. Kopenhagen — 

Berlin, 1941., 142. 
2 0 GRAMMONT, i. m. 151 és kk. 
21 T. N A VARRÓ TOMÁS, Manuel de Prononciacion espanola.2 Madrid, 1921. Németül : 

Handbuch der spanischen Aussprache. Leipzig —Berlin, 1923., 109. 
22 WEIBLINGER, Beitráge zur Feststellung des Tonfalls in den romanischen Spra-

chen : /Arch. ges. Ps. XXXII (1914), 229. 
23 A. V. ISACENKO, Fonetika spisovnej rustiny. Bratislava, 1947., 214. 
24 B. HÓLA, Űröd do fonetiky. Praha, (1948), 150. 
25 O. v. ESSEN, Satzintonation in türkischen Lesetexten : Zs. d. Deutschen Morgen-

landischen Gesellschaf t. CVI (1956), 101 és kk. 
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hogy a kérdő hanglejtés messzemenő egyezést mutat egymással nem rokon 
nyelvekben.26 

Ha önkényesnek tekintenők a hanglejtést, különösen érthetetlen ma
radna, hogyan lehetséges, hogy az öröm, izgalom, örömteljes csodálkozás 
általában magas hangfekvésben s a hanglejtés élénkebb ingadozásában jut 
kifejezésre, szomorúságnak, kedvtelenségnek viszont mélyebb hangfekvés és 
egyenletesebb hanglejtés felel meg. 

Ha a hanglejtés a közlés tudatosan használt, önkényes eszköze lenne, 
hogyan beszélhetnénk „áruló hangról", hogyan csendülhetne ki a hanglejtés
ből a szomorúság vagy az öröm a beszélő akarata ellenére is. Hogyan árul
hatná el a hang gondosan leplezett haragját vagy belső bizonytalanságát. 

A hanglejtésformákat természetes szálak fűzik a kifejezett tartalomhoz. 
Ez abból is kiviláglik, hogy a hanglejtés megél bizonyos fokig konvenció 
nélkül is. Az idegen szavak semmit sem mondanak számunkra. Amikor azon
ban számunkra ismeretlen nyelven szólal meg egy hang a rádióban, a hang
lejtés, a hangsúly, a beszédtempó sejteni engedi: híreket hallunk-e vagy a 
gyűlölet szenvedélyes kitörését egy rádiójáték keretében. Ha a hanglejtés
formák merőben önkényesek lennének, sohasem jöhetett volna létre az a 
nemzetközi nyelv, amelyet zenének nevezünk. Akár lefordítják, akár nem 
fordítják le a Carmen szövegét magyarra, a zene megérteti, mikor tetet 
közönyt, nyugalmat, mikor tükröz kirobbanó szenvedélyt Carmen hangja.27 

Bárhol is adják elő a Varázsfuvolát, a zeneértő hallgató figyelmét nem kerüli 
el, hogy az első kvintettben előbb félzárlattal, majd teljes zárlattal énekelik 
az ,,Auf wie-ie-de-ersehen"-t. A félzárlat világosan érzékelteti a francia, a 
magyar, az orosz hallgatókkal, hogy ez a búcsú nyitott ajtót hagy, hogj^ a 
szereplők nem tudtak még elszakadni egymástól.28 

Folytatni lehetne a sort. Ahogyan folytatni lehetett volna a hanglejtés 
konvencionális jellegét bizonyító példák felsorolását is. N. J . TRUBETZKOY 
elválasztja a szerinte konvencionális, önkényes intellektuális hanglejtés
formákat és a természetes, szimptomatikus érzelmet kifejező hanglejtést.29 

Valójában azonban az érzelmek tükrözése is konvencionális, nyelvenkint 
kisebb-nagyobb mértékben eltérő hanglejtésformák segítségével történik; de 
nem tekinthetjük önkényesnek a kérdés és kijelentés nyelvrokonságon túl
növő, általános hanglejtésformáit sem. Az intellektuális és affektív hang
lejtésformák szétválasztásával nem választottuk szét az önkényes és termé
szetes elemet. Nem választhatók szét más módon sem. 

A hanglejtés természetes és ugyanakkor történelmileg determinált. 
A lényegében ugyanazt a tartalmat tükröző hanglejtésformák közül hol az 
egyik, hol a másik rögződött a különböző nyelvekben. A hanglejtésforma 
konvencionálissá vált anélkül, hogy ezáltal megszakadt volna a forma és 

26 Probleme der Frage : Nachrichten von der Akademie der Wissenschaft in 
Göttingen. Philologisch-Historische Klasse. Jhrg. 1942. Nr. 3 - 4 , 153 k., 363 kk. 

27 Vö. J . COMBARIEU, Les rapports de la musique et de la poésie. Paris, 1894., 
31. — A beszéd és zene kapcsolatára, a zenei nyelvre vonatkozóan számos szép és értékes 
gondolatot találunk SZABOLCSI BENCE ,,A melódia története" című munkájában (Buda
pest, 1950.). 

28 Ennek nyelvi megfelelőjére JESPERSENnél találhatunk példát, aki megemlíti, 
hogy a két búcsúzó közül az első magasabb hangfekvésben mondja többnyire a Viszont-
látásra!-t, mint a második, s a hanglejtés is csupán a jelenetét lezáró válaszban éri el 
az alaphangot (Lehrbuch der Phonetik. Leipzig —Berlin, 1904., 228). 

29 Grundzüge der Phonologie : TCLP. VII (1939), 198-202 és 2 4 - 2 6 . 
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tar talom természetes kapcsolata, anélkül, hogy a hanglejtés önkényessé vált 
volna. A konvenció szembeállítható a spontaneitással, nem zárja ki azonban 
feltétlenül a hangalak és a tartalom természetes megfelelését. Helyes tehát, 
ha a jelelméletben gondosan megkülönböztetjük az ö n k é n y e s és a 
k o n v e n c i o n á l i s szót.30 

A természetes és önkényes elem szimbiózisát egy francia és egy magyar 
mondat hanglejtésének összehasonlításával szeretném érzékeltetni. 

Mind a magyar, mind a francia mondatban magasabb hangfekvésben 
ju t az öröm kifejezésre. A francia mondat közepes hangfekvésből indul és 
szökő zárral végződik. A magyar mondat eső zárral végződik, és a hanglejtés 
esik az egyes ütemeken belül. (Ld. 2. ábra.) Ha azonban egybevetjük a meg
felelő, viszonylag érzelemmentes kijelentőmondattal (Tegnap még itt romok 
álltak), azt tapasztaljuk, hogy az örömteljes csodálkozásnál sokkal enyhébben 
lejt az ütemen belül a hanglejtés, s a kijelentő mondattal ellentétben az 
egymást követő hangsúlyos szótagok fokozatosan emelkednek. Ha ezeket 
összekötjük, enyhén emelkedő vonalat kapunk. (Ld. 3- ábra.) Ezért keltheti 
a hallgatóban az ilyen mondat azt a benyomást, hogy a hanglejtés fokozatosan 
emelkedik. A magyar ós francia mondat hanglejtése tehát nem tükrözi telje
sen azonos módon az örömteljes csodálkozást, mindkettő nyilvánvalóan 
konvencionális, a történelmileg meghatározott kereteken belül azonban 
azonos tendenciák jutnak kifejezésre.31 

* 
Nem vetődött fel a physei—thesei vita folyamán, vajon önkényes-e az 

emocionális fonémavariáns. A kérdést tudomásom szerint csupán TBTJBETZKOY 
érintette. Szerinte az érzelmet tükröző hanglejtéssel szemben az érzelmet 
kifejező fonémavariánsok (TRUBETZKOY a magánhangzók megnyújtását hozza 
fel példaként) konvencionálisak, önkényesek,32 mivel feltételezik a mással
hangzók és a magánhangzók (azaz konvencionális nyelvi elemek) meglétét. 
s minthogy csupán egyes nyelvekben fordulnak elő. 

Az emocionális fonémavariánsokról keveset tudunk, mivel a fono-
lógusok figyelme kevéssé irányult eddig feléjük. Valószínűnek látszik, hogy 
megállapodás szabályozza az emocionális hangnyújtást. A német schschön!-
nek megfelelő szszép! kevéssé használatos a magyarban. Hangsúlytalan, 
magánhangzók affektív megnyújtása gyakori I . JOBDAN megfigyelése szerint 
a románban.33 A magyarban furcsán hangzanék a Ce faceeel-nek megfelelő 
Mit csináááU (A fordítónak vigyáznia kell tehát, amikor írásban jelzett 
fonémavariánsokat „fordít'Me magyarra.) Az affektív nyújtás feltételei idő
vel egy nyelven belül is változnak. A francia affektív szóeleji mássalhangzó-
nyújtás (un bbandit, fformidable) a hangsúly előretolódásával kapcsolatos 
viszonylag újkeletű jelenség.34 

30 Á Bank utca, Vadász utca és Arany János utca közötti háztömb elpusztult 
a háború folyamán. Akár Arany János térnek, akár Vadász térnek nevezik el a kelet
kezett új teret a gyerekek, az elnevezés nem lesz önkényes. Attól fogva azonban, hogy 
kikötöttek az egyik vagy másik elnevezés mellett, ez a név konvencionálissá vált. 

31 Az érzelmet tükröző hanglejtésben kétségtelenül kisebb az önkényes elem sze
repe, mint a modalitást kifejező hanglejtésformákban. Vö. L. KAISER, Psvchologic and, 
linguistic value of melody : Acta Psychologica I X (1953), 293. 

32 TRTJBETZKOY SATTSSURE nyomán nem tesz e kettő közt különbséget (Grund-
züge 27). , 

33 Vö. Stilistica limbii romane. Bucuresti, 1944., 57 kk. 
34 Valószínűleg a XIX. század utolsó évtizedeiben terjedt el csupán. 
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Mindebből nem következik azonban, hogy az emocionális fonéma
variánsok önkényesek. Egyik nyelvben a mássalhangzók megnyújtása gyako
ribb, egy másik nyelvben a hangsúlyos vagy hangsúlytalan magánhangzókat 
nyújtják meg inkább az affektív beszédben. A megnyújtás ennek^ellenére 
mindegyik esetben az érzelem természetes tükröződése lehet. Hogy valóban 
az is, ezt akárcsak a hanglejtésformák esetében, az bizonyítja mindenekelőtt, 
hogy azonos érzelmek hasonló formában jutnak kifejezésre nem-rokon nyel
vekben. A nagy és grófi szó azonos jelentése ellenére semmiféle alaki egyezést 
sem mutat . Ha azonban azt akarja érzékeltetni az elbeszélő, hogy valami 
igen nagy volt, a németben és magyarban egyaránt megnyújtja a szó magán
hangzóját: gro-ofi, na-agy. 

Még kevésbé bizonyítja a fonémavariánsok önkényes voltát az a körül
mény, hogy önkényes nyelvi elemek jelenlétét tételezik fel. Az érzelmeket 
tükröző hanglejtés is hangokat, nyelvi elemeket tételez fel. Igaz, a hang
lejtéssel szemben a variáns a fonéma aktualizációja, ami a fonémára áll, az 
a fonéma variánsára is vonatkoztatható. A variáns mint a fonéma aktuali
zációja valóban önkényes is. A beszédhang több azonban a fonéma puszta 
megnyilvánulásánál. Nyelvi szerepe csupán bizonyos mértékig köti a beszéd
hangot. Hogy ezen a latitüdön belül milyen konkrét formában nyilvánul meg 
egy adott hangtani helyzetben, ezt a beszélő sajátos intenciója, érzelmei, 
pillanatnyi hangulata határozza meg. Mindkét gyerekemnél megfigyelhettem, 
hogy izgalom, nagy öröm, erős kívánság, agresszív érzelmek hatására magán
hangzók ejtésekor a nyelvhát felfelé tolódik, ilyenkor é helyett *-szerű hangot 
ejtenek. Számos nyelvben figyeltek meg hasonló jelenségeket.35 HEGEDŰS 
LAJOSnak egy Negyed községből való magyar telepes mondta magyarázat
ként, hogy rendesen tej-et mond az ember, de ha ,,kijön belőle a belsőség", 
akkor té-t. I . JORDÁN közlése szerint visszatartott haragnál démon helyett 
dimon-t ejtenek (i. m. 34). Az öröm vagy harag hatására fokozódik az izom
tónus, fokozódik egyebek között a nyelv tenziója is, amint ez beszéden kívüli 

hangos megnyilvánulásoknál is megfigyelhető gyerekeknél (gondoljunk az 
örömteljes hji-szerű felkiáltásokra). Az erősebb tenzió következtében válnak 
a lágy képzésű zöngés zárhangok zöngés (esetleg zöngétlen) tenuis-szá.36 

A haragot tükrözi a „fester Einsatz", a glottális zárral induló zönge az ilyen 
magyar mondatokban: Micsoda aljasság [mit/oda ?alja//a"g]! Undok [?undok]! 
Az erély, a tet tetet t indulat hatására jelenik meg a glottális zárhang a katonai 
vezényszavakban: Balra át [bal ra ?at]! Hátra arc [ha' t ra ?arts]! 

A dentális r erős pergetése a férfias erő és az erőszak kifejezése a leg
különbözőbb nyelvterületeken és a legkülönbözőbb korszakokban. Tóth Béla, 
miután semmiféle fenyítés nem használt, így kiáltott rá a gyerekeire: bútor -
raktár, s eközben erősen pergette az r-eket. Egy középkori fabliau prédikátora, 
mikor már végkép nem találja meg a keresett helyet a misekönyvben, így kiált 
fel: Barrabanl A szundikáló hívek felkapják a fejüket, és borzadály vesz erőt 
leikükön. Az erőszakoskodó. ,,ultralink" funkcionáriusokkal kapcsolatban így 

35 W. HORN az angol beszédben mutat ta ki több ízben az érzelmek hatására bekö
vetkező nyelvhátemelkedést. Vö. Experimentalphonetik und Sprachgeschichte : Prc-c. 
II . Int. Congr. Phon. Se. 1935, 16. — Neue Wege der Spraehwissenschaft : Neuere Spra-
chen Beih. 22. — Laut und Lében I. Berlin, 1954. Vö. még ROGGE, Vom Wesen des 
Sprachwandels. 1934. 91 k. 

Vö. E. RICHTER, Das psychische Gesehehen und die Artikulation : Archives 
néerlandaises de phonétique expérimentale XIII (0000), 13. 
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ír Sztálin: ,,Nem is szólva azokról, a tisztesség ne essék szólván 'forradalmárok
ról', akik azzal kezdik az artel megszervezését, hogy leszedik a templomok 
harangjait. Leszedi a harangot — ez aztán a for-r-radalmár!"37 

Amikor a hangváltozás folyamán egy zártabb ejtésű magánhangzó 
kerül a nyíltabb ejtésű változat mellé (vagy megfordítva), a nyelvközösség 
tagjai többnyire a zártabb magánhangzót finomabbnak érzik a nyíltabb 
változatnál. így például finomabbnak, illetve nőiesebbek érzik a grammatiku
sok a XVI. és XVII. században a zárt e-t, mint a nyílt £-t,38 az a -J- r helyébe 
lépő e + r-t (THLTROT I . 10 és kk.), az angol grammatikusok az á monoftongi-
zálódása során előállott e változatot. ,,Valde delicate pronunciant" írják az 
angol grammatikusok azokról, akik az ai monoftongizálódása során e-t ejtettek 
(HORN-LEHNERT, i. m. 286), stb. Azt is sejtetik olykor a kortársak, hogy 
miért. H E N R I ESTIENNE szerint az udvaroncok a Frances, Angles kiejtést 
azért kedvelik jobban, mint a ,,helyes" Francoes, Angloes-t, mivel az ilyen 
ejtésmód finomabb (,,plus mignard"), s mivel a hölgyeknek kevésbé kell 
ilyenkor kitárniok ajkaikat.39 Ebben az összefüggésben említhető meg, hogy 
a tá tot t szájjal való nevetést Gogoly Holt lelkek-ében ösztönösen illetlennek 
érzi Csicsikov. Amikor a tábornok teli torokból nevet (hahahahal), ,,Csicsikov 
is nevetett, de a tábornok iránti tiszteletből e hangra: hehehe!"i0 

Az undor, a gyűlölet hatására ösztönösen bekövetkező garatszűkülettől 
(faukale Enge),41 a magyarban és számos más nyelvben haragot vagy nagy
fokú határozottságot tükröző (nem fonemikus) glottális záron keresztül a 
magánhangzók és mássalhangzók konvencionális meggyújtásáig az érzelmet 
kifejező ejtésmódok gazdag skálája színezi a beszédet. A variáns és a kifeje
zésre jutó érzelmi, hangulati tartalom közötti kapcsolat különféle lehet. 
Lehet szimptomatikus (feltétlen, vagy feltételes reflex), lehet szimbolikus 
jellegű. Többnyire a képzési mozzanat határozza meg a variáns jellegét, 
olykor azonban a hanghatás42 minden esetben természetes, kauzális kapcso
latról van szó. A változat materiális sajátságai folytán válik kifejezővé. 
Ezek a sajátságok éppoly kevéssé tudatosak, mint az a gyakran bonyolult 
kauzális lánc, mely egy adott érzelemtől, velleitástól a variáns létrejöttéhez 
vezet. Csupán a beszédhang hangulatában tükröződik mindez. Többnyire 
azt is bajos meghatározni, vajon konvencionális vagy teljesen spontán meg
nyilvánulással állunk-e szemben. Számunkra most az a lényeges, hogy az 
érzelem és a nyelvi forma között nem szűnik meg a természetes kapcsolat 
a kifejezésmód konvencionálizálódásával sem. 

Ez az oka annak, hogy az ejtésváltozatok és a hanglejtés esetében a 
mennyiségi különbségek is jelentősek. Az önkényes nyelvi hangok csupán 

37 Akiknek a siker a fejükbe szállt. A leninizmus kérdései. Budapest, 1948., 319. 
38 Vö. THTJROT, De la prononciation francaise. Paris, 1881., 60 k. 
39 Deux dialogues dü nouveau langage francois italianizé. Ed. P. RISTELHTJBER, 

Paris, 1885., II, 252. 
4 0 SZABÓ ENDRE fordítása. 315. Erre az adatra ZOLNAI BÉLA professzor hívta fel a 

figyelmemet. Az ajaknyílás expresszív szerepére már P. PASSY utalt. Vö. Etude sur les 
changements phonétiques et leurs caractéres généraux. Paris, 1890., 222. 

41 Vö. F. TROYAN, Der Ausdruck der Sprechstimme. Wien — Düsseldorf, 1952. 
183 kk., 146 kk. 

42 A szász ember, írja GABELENTZ, ,,ha tompa, mély jelenségekről beszél, tompítja, 
mélyíti hangját", és schröcMiche, tűje Fünsternüss-t mond. Vö. Die Sprachwissenschaft. 
Xeipzig, 189., 362. 
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minőségileg különbözhetnek egymástól. Ha egy labiális zárhang zöngés. 
akkor b, ha nem zöngés, akkor p. Egy * hang rövid vagy hosszú. Átmenetek 
nincsenek (a zöngésség, hosszúság foka közömbös). A b nem lehet „nagyon &". 
Minél zöngésebbek ezzel szemben a beszédben a zöngés hangok, annál „lágyabb. 
melegebb, bársonyosabb" a hang. Minél feszesebb a p, t k-nál a zárképzés, 
annál keményebb, erélyesebb, katonásabb jelleget kölcsönöz a szavaknak. 
Módosul a nagy szó kifejező értéke is aszerint, hogy mennyire nyújtja meg 
az elbeszélő az a-t.43 

* 
Térjünk vissza ezután a kerülő után a fonémákhoz. Haladjunk át , 

mielőtt a köznyelv „prózai" formájához érnék, a költői nyelv perifériáján. 
A költő szavait a nemzeti nyelv szókincséből mefíti, akárcsak a tudós vagy 
az utcai árus. Mégis joggal hangsúlyozták a rétorok, esztéták DIONYSIOS 
HALiKARXASSEUStól44 BERZSENYin45 keresztül napjainkig, hogy a költői 
műben a hangos forma harmonizál a tartalommal. Ez az egyes szavakból 
hiányzó összhang a költői mű nagyobb egységein, a soron, szakaszon belül 
alakul ki, amint ezt már DIONYSIOS is tudta.46 S hogy ez a harm'ónia a népdal
ban és műköltészetben egyaránt valóban létrejön,47 ezt az olvasó szubjektív 
élményén kívül bizonyíthatja a hangstatisztika,48 s mindenekelőtt a műfordí
tás, amely éppen abban különbözik a hites tolmács fordításától, hogy a vers 
tartalmán túl megőrzi az eredeti mű tartalmas hangjait is. 

* 

Nehéz lenne bármit is hozzátenni ahhoz az évezredek óta folyó kérdés
hez, mennyiben érvényesül a thesei és physei elv az érintkezés és a tudomány 
céljait szolgáló nyelv szókincsében. Hogy akadnak ún. hangfestő szavak, ezt 
SATJSSTJKE sem vonja kétségbe. Hangsúlyozza ezzel szemben, hogy számuk 
rendkívül csekély, hogy ezek is többé-kevésbé önkényesek, s hogy gyakran 
másodlagos fejlődés eredményeként jöttek létre (i. m. 102). Ami a hangfestő 
szavak számát illeti, erről megfelelő statisztikai kimutatások nélkül nehéz 
vitatkozni. Az egyes nyelvek között minden bizonnyal nagy a különbség 
ebből a szempontból. SAUSSURE anyanyelvében alighanem kevesebb a hang-

43 „La quantité des mots est bornée ; celle des accents est infinie ; c'est ainsi 
que chacun a sa langue propre, individuelle, et parle comme il sent . . . quoique cetté 
langue d'accents sóit infinie, elle s'entend. C'est la langue de la nature." így ír erről 
DIDEROT (Sálon de 1767. Oeuvres complétes XI. Paris, 1876., 136 k. 

44 De compositione verborum XX. 
45 Poétái harmonisztika. B. D. prózai művei. Kaposvár, 1941., 197. 
46 ScHAEFFEB-féle kiadás (Lipsiae, 1808.), 274. 
47 Nem kétséges, hogy a humanista poétikáknak, s általában az ókori hagyományok 

felelevenítésének nem kis szerepe van abban, hogy az újkori költészetben egyre inkább 
érvényre jut a hangharmónia elve. Örömöt, reménységet sugároznak azonban a rímek 
i hangjai már WALTER VON DER VOGELWEIDE híres, tavaszt-váró versében is : 

Möhte ich versláfen des winter gezít! 
wache ich die wile, só hán ich sin nit, 
daz sín gewalt ist ső breit und ső wit ; ' 
weiz got, er lát och dem meien den strit : 
ső lis' ich bluomen dá rife nu lít. 

(Frühlingssehnsucht) 
Ha a hanggal való ábrázolásra való törekvés hiányzik is esetleg egyes irodalmi korsza
kokból, mégis helytelen lenne benne kizárólag az antik poétika örökségét látni. 

48 Vö. M. M. MACDERMOTT, Vowel Sounds in Poetry. Their Music and Tonecolour. 
London, 1940., 8 9 - 9 2 . - J. J. LYNCH, The Tonality of Lyric Poetry : Word IX (1953). 
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festő szó, mint a magyarban, minden bizonnyal lényegesen kevesebb, mint 
az ewe nyelvben49 vagy az indonéz nyelvekben, ahol a virulens hangfestő 
tendencia rendkívül megnehezíti az összehasonlító módszer alkalmazását.50 

Hogy a magyarban dörmög a medve, s a németben a brummen jelöl 
ezt a hangot, az még nem jelenti azt, hogy az egyik vagy másik, vagy mindkét 
szó önkényes lenne. A kettő eltérése világosan mutatja, hogy a hangfestő 
szavak, akárcsak a szókincs más elemei, konvencionálisak, a kettő közös elemei 
(m + r), a s z ó és a szóval jelölt hang objektív hasonlósága pedig a hang és 
jelentés kapcsolata nem önkényes. 

. Hogy számos hangfestő szó történelmi fejlődés során vált csak azzá, 
arra mutat csupán, hogy a hangfestésre való törekvés még eleven a nyel
vekben. Erre utalnak az olyan hangváltozások is, amikor a hangfestő szó 
dacol a szókincs többségében végbemenő alaki változással.51 

* 

SAUSSURE a jel önkényességében látja a nyelvi jel alapvető jellegzetes
ségét. Az önkényesség minden jel közös sajátossága. Márcsak ezért is hely
telen lenne ebben keresni a beszédhangok specifikumát. A hangos beszéd 
jellegzetessége, úgy gondolom, éppen abban áll, hogy önkényes és egyszermind 
természetes. Sokféle formában jelentkezik ez az ellentmondás. A szókincs 
egyrészében önkényes, egy másik részében természetes a jelentés és hangalak 
kapcsolata. Ez az ellentmondás legegyszerűbb formája. A nyelv prozódikus 
elemei (a hanglejtés, hangsúly, mondatritmus) természetesek és egyszermind 
történelmileg determináltak, konvencionálisak. A legélesebb az ellentmondás 
a beszédhangban, amely egyfelől megjeleníti a nyelvi hangot, s egyike a szót 
alkotó (többnyire) önkényes hangelemeknek, másfelől azonban többé vagy 
kevésbé érzékelhető módon tükrözi a beszélő érzelmeit, s ezáltal valamilyen 
lelki tartalom természetes kifejezésévé válik. Az önkényes nyelvi hangot 
tehát csupán olyan konkrét megnyilvánulási formában ismerjük, amely 
sohasem teljesen önkényes. 

A beszédben együtt él a közlésnek archaikus, nyelv előtti, természetes 
(szimptomatikus, szimbolikus) formája és az absztrakció egyre magasabb 
fokára elérő gondolataink közlésére, társadalmi életünk sokrétű szükségletei
nek kielégítésére egyedül alkalmas önkényes jelrendszer. Az önkényes jel
rendszer ma sem tudja nélkülözni a közlés spontán, közvetlen formáit, amelyek
ből egykor kikristályosodott, s amelyek ma az önkényes jelrendszer keretén 
belül érvényesülnek. A régi, mint oly sokszor, ezúttal is tovább él az újban. 
A fiziológia nyelvén: a kortikális (tudatos) ós szubkortikális (ösztönös vagy 
félig tudatos) impulzusok egyidejűleg érvényesülnek a beszédtevékenység 
létrehozásakor.52 Ez a fejlődési folyamat a jelrendszer és a jelelemek rendszeré
nek kialakulásával nem ért véget. Szemünk előtt válnak önkénytelen, egyéni 
szimptomatikus hangárnyalatók konvencionális fonémavariánsokká, majd 
önkényes jelelemekké.53 

49 WESTEEMANN a zo 'menni' igéhez fűződő hangfestő határozók közül harminc
kilencet sorol fel (Grammatik der Ewe-Sprache. Berlin, 1907., 45 k.). 

50 Vö. J . ÖONDA, The Comparative Method as Applied to Indonesian Languages : 
L ingua l (1950), 93. 

51 E. H O P F M A N N - K R A Y E B , Grundsátzliches über Ursprung und Wirkungen der 
Akzentuation : Festschrift für Ottó Behagel. Heidclberg, 1924., 47. 

5 2 Vö. R. HTJSSON és G. L. MEINSMA, Linguistique et psychologie : Orbis IV 
(1955), 118 kk. 
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Az évezredek óta folyó thesei—physei vita a nyelvnek belső ellentmondá
sát tükrözi. A nyelv thesei és egyszersmind physei. Igazuk volt azoknak, akik 
a nyelvi jel önkényességét hangsúlyozták. Érthető azonban az is, hogy ez az 

sokakban kielégületlenséget hagyott. 
A morse-készülék csak torzíthatja, sohasem teheti teljesebbé a közlést. 

Az élőszónak azonban sajátos elevenséget kölcsönöz a természetes és önkényes 
elem együttes megjelenése a beszédben. A beszélő hangja, a finom, önkény-
telén hanglejtésárnyalatok, a nyelvi hang ejtésmódjából kicsendülő érzelem 
kiegészíti, aláfesti, olykor cáfolja, differenciálja azt, amit a beszélő önkényes 
szójelek és grammatikai jelek segítségével közölt. A beszédhang kettős ter
mészeténél fogva a beszéd voltaképpen sohasem lineáris, sohasem egysíkú. 
A beszéd polifóniája a költészetben kristályosodott ki. A hangokon, ritmuson 
keresztül tolmácsolt költői mondanivaló valóságos második szólamként kíséri 
a szavak segítségével kifejezésre ju t ta to t t tartalmat. Kétszólamú azonban, 
ha kisebb mértékben is, a köznapi beszéd is.54 Verlaine csupán a második 
szólamra, menyasszonya hangjára figyel, s így nem vezetik félre a közönyt 
vagy gúnyt tettető szavak: 

E t quand vous parliez, a dessein distrait, 
Je prétais l'oreille a votre secret: 
Car la voix, ainsi que les yeux de Celle 
Qui vous fait joyeux et triste, décéle, 
Malgré tout effort morose et rieur, 
E t met au plein jour l'étre intérieur. 

(Hier on parlait de choses et d'autres) 

Ezért is helytelen puszta negatívumot látni a beszédhangokban. Ezért nem 
pótolható a hangos nyelv semmiféle más jelrendszerrel. Joggal mondhatta 
GOETHE, hogy a gondolatainkat és érzelmeinket egyaránt tükröző hangos 
nyelv a legnagyobb emberi vívmány (,,das höchste was wir habén")55 

FÓNAGY IvÁisr 

53 A románban a pogán 'pogány' szó mellett él a pógan 'rémes, ijesztő' szó is. 
Az első szótagon hangsúlyozott pógan eredetileg a pogán szó változata volt csupán, 
amint erre IORGU IORDAN rámutatott, és a szokatlan hangsúllyal a beszélő elszörnyedését 
akarta csupán kifejezésre juttatni. Az idők folyamán önállósult ez a sajátos ejtésmód, 
a pógan önálló szó lett, a hangsúlyeltolódás fonologizálódott. Vö. I. IORDAN, Stilistica 
limbii románé. Bucuresti, 1944., 67. 

54 Amikor ARAGON Aurélien című regényében (44 és k.) a nagy színésznő, Rose 
Melrose megszólal, a társaság megigézve pillant fel rá. Nem a szavai váltják ki ezt az 
ámulatot, hanem a hang maga. ,,Sa voix fit son entrée." — Egy jelentéktelen mondatot 
jelentőssé, izgatóvá tehet a hang : „Soudaine la femme un peu réveuse, un sourire fier 
et un peu scandalisé aux lévres, énonce d'une voix trainante : «Oh non, tóit tu sais!» 
II y a tan t de sensualité dans sa voix qu'il (a férfipartner) lui caresse la nuque de sa main 
grasse." (Sartre, La nausée. Paris. 72) — Hiába érdekes, amit az előadó mond, írja 
T. H. PEAR, a hangja érdektelen és képtelen ezáltal ébrentartani a hallgatók kíván
csiságát. Máskor élvezet hallgatni a ,,jó előadót", bármilyen nehéz és közömbös is az 
előadás tárgya (The psychology of effective speaking. London, 1933., 133 és k.). 

55 Ld. I. WEITHASE, Goethe als Sprecher und Sprecherzieher. Weimar, 1949., 100. 
— „Poesie und leidenschaftliche ítede sind die einzigen Quellén aus denen dieses Lében 
hervordringt" — írja egyik levelében (vö. WEITHASE, i. m. 100). 


