
Friedrich Engels és a nyelvtudomány* 

0. Ma már általánosan ismertnek tekinthető, hogy MARX és ENGELS, a 
tudományos szocializmus megalapozói, kitűnően ismerték a különböző tudo
mányterületek egész sorát. Tudományos érdeklődési körükbe beletartozott 
nemcsak a filozófia, a politikai gazdaságtan, az osztályokra és az osztályharcra 
vonatkozó tanítás, hanem alaposan foglalkoztak még további más társada
lomtudományi diszciplínákkal, természet- és struktúratudományokkal is. 
K. Marx — egyebek közt — matematikával, ókortudománnyal, joggal, mező
gazdasági tudományokkal, geológiával és földtörténettel éppúgy foglalko
zott, mint a fejlődéselmélettel. F. Engels — akinek tudományos munkássá
gát méltatandó íródott e cikk is — sokoldalú tanulmányokkat folytatott min
denekelőtt a történettudomány és az elméleti hadtudományok terén, s az 
akkoriban rohamosan fejlődő természettudományok, így pl. a fizika, kémia, 
biológia, fejlődéselmélet és a matematika körében is, ahogy ezt művei is vilá
gosan bizonyítják. 

Ezzel szemben némelyeket meglephet, hogy Engels egészen különös 
mértékben érdeklődött a nyelvtudomány iránt, amelyet ő maga is ,,régi sze
relmének" nevezett.1 Nyelvészeti problémákkal kapcsolatos állásfoglalások 
szövik át szinte mindegyik művét, s számosat levelei közül is. Megjegyzései az 
emberi nyelv komplex jelenségének igencsak különböző aspektusaira vonat
koznak. A nyelv keletkezésével és lényegével, a nyelv-gondolkodás-munka 
viszonyával kapcsolatban gyakran idézik gondolatait, amelyeket ,,A munka 
szerepe a majom emberré válásában" című tanulmányában és a Marxszal kö
zösen írt ,,A német ideológiá"-ban fejtett ki. Ezek a művek elsőként foglalkoz
tak a nyelv bizonyos általános filozófiai jellegzetességeivel materialista szem
pontból, s a nyelv keletkezésének olyan elméletét vázolták fel, amelynek ki
indulási pontjául a társadalmi termelés szolgál. Engels még a grammatika és 
a nyelvtörténet területének is szakértője volt. Munkáiban újra és újra gram
matikai és nyelvtörténeti kérdéseket érintett s ezekkel ott részben részlete
sen is foglalkozott. Ezen túlmenően igen alaposan tanulmányozta e nyelvé
szeti diszciplínákat, amint az levelezéséből is igen jól kitűnik. E tanulmányok 
során nagy hasznát látta nyelvtudásának: 12 nyelven beszélt, s 20-at értett.2 

A nyelvtudománnyal az ötvenes években és a nyolcvanas évek kezdetén fog-

* Fordította: ROHONCI KATALIN. 
•K . M A R X — F . ENGELS Werke (a továbbiakban: MEW) 29: 583. 
2 Engels a németen kívül az alábbi nyelveken beszélt, illetve értett: latin, görög, 

angol, francia, olasz, spanyol, orosz, cseh, szerb-horvát, bolgár, perzsa, román, ógermán 
nyelvek, északi germán nyelvek, holland, fríz, kelta nyelvek. A szerző — sajnos — semmit 
sem tud arról, hogy Engels finnugor nyelvekkel is foglalkozott volna, vö. Biographie 274. 
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lalkozott különösen intenzíven, bár e témakört működésének többi szakaszá
ban sem veszítette teljesen szem elől. Az ötvenes évek vége felé nagy lendülettel 
kezdte tanulmányozni az ógermán nyelveket és az összehasonlító nyelvtudo
mányt. 1859 novemberében így ír Marxnak: „Most mélyen belevetettem ma
gam az Ulfilas-ba, egyszer már végére kellett járnom ennek az átkozott gót
nak, amellyel eddig mindig csak elvétve foglalkoztam. Meglepődve tapaszta
lom, hogy sokkal többet tudok, mint gondoltam volna; ha még valami segéd
eszközre szert teszek, akkor azt hiszem, 2 hét alatt teljesen elkészülök vele. 
Akkor nekilátok az óskandinávnak és az angolszásznak, amelyekkel szintén 
mindig csak úgy félkézzel foglalkoztam. Mindmáig szótár vagy más segéeszköz 
nélkül dolgoztam, csupán a gót szöveggel és a ,,Grimm"-mel, de az öreg fickó 
valóban remek."3 

Az ötvenes években még az a gondolat is foglalkoztatta Engelst, hogy 
megírja a szláv nyelvek összehasonlító nyelvtanát. Sajnos a külső körülmények 
megakadályozták e terv megvalósítását (éppen a ,,tiszteletreméltó kereske
delem", saját fő elfoglaltsága volt ez az akadály).4 így csak körülbelül 25 év
vel később jutott újra ahhoz, hogy munkáiban nyelvészeti kérdésekkel foglal
kozzon, bár már 1841-ben megjelent egy írása egy brémai újságban „Platt
deutsch" címmel, amelyben érdekes meglátások találhatóak a nyelvi rendszer 
működésével kapcsolatban.5 

Hogy Engels újra nyelvészeti kérdésekkel kezdett foglalkozni, az össze
függ a német előidőkkel kapcsolatos történeti kutatásaival. így az 1881 — 1882-
ben keletkezett „A németek őstörténetéhez" című munkájában egy „Jegyzet" 
címet viselő fejezetben ,,A német törzsek"-ről ír.6 Ebben az ógermán törzsek 
rokonságára és tagozódására vonatkozó, akkoriban elfogadott nézeteket tár
gyalja, amelyeket e munkájában konkretizál s döntő kérdésekben át is értékel. 
Ennek során főként az antik írók kijelentéseire támaszkodik, figyelembe véve 
ezeket az egyes germán nyelvek nyelvészeti tényeinek, a hang- és az alaktan 
jellegzetességeinek megítélésekor. A nyelvészeti anyagot nemcsak átveszi a 
germanisztikával foglalkozó szaktudósoktól, hanem észrevesz olyan, mindad
dig elhanyagolt nyelvészeti összefüggéseket is, mint például a fríz és az angol 
palatalizáció közötti rokonság: ,, így az angolban a torokhangok átalakulása 
sziszegőkké szintén nem francia, hanem fríz eredetű. A k helyett használt angol 
eh = es, a lágy magánhangzók előtt g helyett használt angol dzs létrejöhetett a 
k helyett használt fríz tz-ből, tj-hől és & g helyett használt fríz dz-bő\, de soha
sem a francia ch-hól és g-ből".7 

Körülbelül ugyanebből az időből származik ,,A természet dialektikája" 
című töredék egyik jegyzete is a ,,polarizációdról. Engels ebben a nyelvfejlő
dés bizonyos olyan általános törvényszerűségeit vizsgálja, amelyeket kora 
hagyományos szemléletmódja figyelmen kívül hagyott.8 E kérdésre a későb
biekben még visszatérünk. 

3 MEW 29: 583. 
4 Vö. MEW 28: 39, 667, 45. jegyzet; 29: 583. Az életrajzba található megjegyzés is 

minden valószínűség szerint arra vonatkozik, hogy Engels az ötvenes években ,,egy 
könyvet" szándékozott ,,az általános nyelvészet kérdéseiről írni" (275), lévén hogy 
Engelsnél egy ilyen könyv megírásának tervére vonatkozóan semmiféle adatot sem 
találunk. 

5 MEW, kiegészítő kötet, 2. rész, 137 kk. 
6 MEW 19: 435 kk., 461 kk. 
7 I . m. 466. 
8 MEW 20: 486. 
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Engels nagy figyelemmel követte a nyelvészeti vitákat és publikációkat. 
Ismerte az összes fontos nyelvészeti művet. Sok munkájában — leveleiben 
pedig különösen gyakran — foglalt állást ezekkel kapcsolatban s részletesen 
foglalkozott a különböző nyelvészek nézeteivel. Többször is kifejezésre ju t ta t ta 
nagyrabecsülését J . GBIMM, BOPP, D I E Z és a történeti-összehasonlító nyelvé
szet más képviselői iránt is (így pl. ,,A németek őstörténetéhez"-ben, az „Anti-
dühring"-ben és különböző leveleiben), bár korántsem értett velük mindig 
egyet s esetenként korlátaikat is megmutatta. C. E. BECKERt, a mondatrészek 
tanának megalapozóját viszont határozottan bírálta,9 s W. BRATJNE és más 
újgrammatikusok nézeteit is igen kritikusan értékelte.10 

Mindezzel még nem merítettük ki Engels nyelvészeti tevékenységének 
körét. Mindenekelőtt nem említettük meg még azt a munkáját, amellyel a 
továbbiakban valamivel részletesebben is foglalkozni szándékozunk, „A frank 
dialektus"-t. E munka különleges jelentősége abban rejlik, hogy speciális 
nyelvészeti kutatás. ,,Jegyzet"-ként részét képezi egy hosszabb, ,,A frank kor
szak" című kéziratnak, amely a frank birodalom belső fejlődését tárgyalja a 
galliai honfoglalástól kezdve egészen a 9. századig.11 Maga a ,,A frank dialek
tus" 1881 és 1883 között keletkezett s Engels nem fejezte be teljesen; körül
belül 25 nyomtatott oldalnyi terjedelmű.12 Sok más Engels-kézirathoz hasonló
an ez a mű sem jelent meg a szerző életében, s a hagyaték gondozói, a német 
szociáldemokrácia jobboldali vezetői sem publikálták. így történhetett meg 
az, hogy ,,A frank dialektus" csak 1935-ben, 40 évvel a szerző halála után 
jelent meg a Szovjetunióban, Németországban pedig csak 1945 után adták ki. 

Évtizedekig senki sem ismerte Engelsnek e művét, s gondolatai hosszú 
időn át a nyelvészetben sem gyümölcsözhettek. Ezt a dolgozatot később, meg
jelenése után is meglehetősen elhanyagolták még a marxista nyelvtudósok is.13 

Ez az oka annak, hogy ma sem foglalja el azt a helyet a nyelvtudomány törté
netében, amely pedig megilletné. 

A neves szovjet germanista, V. M. ^ IRMUNKSKIJ érdeme, hogy ,,A frank 
dialektus"-t a tudományos kutatás számára közvetlenül is hasznossá tet te. 
„Deutsche Mundartkunde" című értékes könyvében 2irmunskij Engels 
művét veszi alapul saját, a német nyelvjárásokat, azok rokonságát és tagozó
dását vizsgáló munkájához, melyben egy külön fejezetet szentel arra, hogy 
méltassa Engels jelentős dialektológiai teljesítményeit s hogy bemutassa, 
milyen alapvető módszertani jelentősége van e tekintetben ,,A frank dialek
tus "-nak.14 Sok egyedi tény és összefüggés tárgyalásakor is közvetlenül Engels 
kutatási eredményeihez kapcsolódik — gyakorlati és elméleti kérdésekben 
egyaránt. A dolog természetéből fakad, hogy 2irmunskij számára Engels 

9Vö. MEW 20: 299. 
io L . alább. 
11 MEW 19: 474 kk., 479 kk.' 
12 Általában 1881 —1882-t tartják a „Der fränkische Dialekt" keletkezési idejének 

MEW 19: 683, 250. jegyzet; ËIBMUNSKIJ 37). Engels azonban e művében hivatkozik 
MJ. COSIJN „Altwestsächsisehe Grammatik"-jára, amelynek első része csak 1883-ban 
jelent meg Hágában (vö. MEW 19: 497, 588); ezek szerint Engels 1883-ban még dolgozott 
ezen a munkáján. 

13 Érdekes kuriózum, hogy az első explicit nyelvészeti hivatkozás a „Fränkische 
Dialekt"-re IST. J . MAERnál található, aki megpróbálta Engels művét koronatanúként fel
használni saját téves elméletei érdekében. Marr e munkát már a megjelenése előtt is 
ismerte (vö. ËERMUNSKIJ 38). 

14 áiRMUNSKU 25 kk., különösen 37 kk. 
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e műve elsősorban „a történeti nyelvjáráskutatáshoz kapcsolódó alapvető 
speciális vizsgálatként" érdekes, bár természetesen nem kerüli el figyelmét an
nak „általános módszertani jelentősége".15 

Amennyiben e munka teljes tartalmát szeretnénk felölelni (s természete
sen ez kell hogy legyen a célunk), akkor magától értetődővé válik, hogy nem 
szorítkozhatunk tartalmában csupán az egyedire, a dialektológiai aspektusra. 
Már kezdettől fogva arra kell törekednünk, hogy a munkában rejlő általánost: 
Engelsnek az egyes tények bemutatásához és magyarázatához alapul szolgáló 
nyelvelméleti nézeteit hozzuk a felszínre. Csak ezáltal érhető el az, hogy „A 
frank dialektus" a jövőbeli nyelvészeti kutatások és — különösképpen —a 
marxizmus alapján álló nyelvelmélet kifejlesztése során tökéletesen hasznosít
ható legyen. Ebben az értelemben e mű elsősorban a nyelvtörténet és a gram
matika elmélete számára érdekes. Mindkét tudományággal kapcsolatban 
explicite és implicite is egész sor fontos és differenciált gondolatot vet fel. 
Engels e munkája aligha tekinthető hagyományos nyelv járáskutatási dolgo
zatnak; ezeken a kereteken már csak azáltal is túlhalad, hogy a dialektológia 
tényeit mindig átfogóbb, immár nem dialektológiai jellegű összefüggésekben 
szemléli. Eközben — amennyire erre szükség van — a hagyományos értelem
ben vett nyelvtudomány határait is átlépi. I t t csak utalhatunk arra, hogy e 
dolgozatok a helynévkutatás számára is nagy jelentőséggel bírnak. 

így Engelsnek e dolgozata nemcsak egy jól sikerült speciális dialektoló
giai vizsgálódás, hanem a szó valódi értelmében vett nyelvészeti munka — az 
egyedüli ilyen, melynek a marxizmus—leninizmus egyik klasszikusa a szer
zője. A dolgozat ezáltal paradigma-értékűvé válik a dialektikus-materialista 
tudománymódszertan nyelvészeti alkalmazása szempontjából. 

Ez a dolgozat azzal a céllal íródott, hogy hozzájáruljon Engels nyelvtu
dományi örökségének termékennyé tételéhez, különös tekintettel az előbb em
lített általános-nyelvelméleti aspektusra. Amennyiben a téma tárgyalásakor 
célszerűnek tűnik, Engels és Marx más írásait is fel fogjuk használni, természe
tesen anélkül, hogy e kereteken belül a nyelvre vonatkozó nézeteik átfogó ábrá
zolására törekedhetnénk. 

Annak bizonyítására, hogy Engelsnek a nyelvről vallott nézeteivel tu
dománytörténetileg mennyivel megelőzte — többnyire lényegesen fiatalabb — 
kortársait, ,,A frank dialektus"-t különböző releváns pontjaiban össze fogjuk 
majd vetni azoknak az újgrammatikusoknak munkáival, akik a múlt század 
utolsó harmadában a vezető nyelvtudományi iskolát képviselték. Egy ilyen 
összevetés márcsak azért sem nélkülözi az aktualitást, mivel az újgrammati
kusok munkáin alapuló, pozitivista nyelvtudományi koncepciók még ma is 
léteznek, pedig tudománytörténetileg már rég túlhaladottak. Az újgrammati
kusok nyelvelméleti pozícióinak kritikai értékelésével természetesen nem kí
vánnánk BRUGMANN, DELBRÜCK, P A U L és mások jelentős teljesítményeit ki
sebbíteni. 

S még egy előzetes módszertani megjegyzés: Engels nyelvelméleti fel
fogását úgy kívánjuk tárgyalni, ahogy az éppen ,,A frank dialektus"-ban ki
fejeződik. Ezek a gondolatok ott részben explicit, részben azonban implicit 
módon szerepelnek. „Implicit" formában megjelenő gondolatokról akkor be
szélhetünk, amikor ezek explicite megállapított összefüggések logikailag kény
szerítő előfeltételeiként vagy implikációiként jelennek meg. Ezek explikálása 

1 5 1. m. 37. 
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legitim tudományos eszköz. Engelsnél egyébként az is előfordul, hogy fontos 
összefüggéseket csak néhány szóval vázol fel anélkül, hogy közvetlenül is áb
rázolná ezeknek az összefüggéseknek a mikéntjét. Ilyen esetekben megpróbál
juk pontosabban is kidolgozni a megfelelő viszonyok természetét, milyenségét. 

1. Engels frank dialektusról írott művének kétségtelenül az a fő jelleg
zetessége, hogy a nyelvet egységes ossz jelenségnek (einheitliches Gesämt-
phenomen) tekinti, amelyet két lényeges oldala jellemez: a nyelv egyrészt a 
társadalommal szorosan összefüggő történeti, társadalmi jelenség, másrészt 
pedig verbális jelek (pontosabban grammatikai szabályszerűségek és struktú
rák) rendszere. Engels újra és újra kifejti, hogy a nyelv e két oldala állandóan 
egymásra és egymásba hat, sőt egymást kölcsönösen meghatározza. A nyelv e 
két aspektusát csak módszertani okokból választhatjuk el egymástól, bár még 
az ilyen szétválasztásánál sem szabad figyelmen kívül hagyni a köztük levő 
kapcsolatokat. 

1.1. A nyelvnek társadalmi-történeti jelenségként való értékelése már 
abból is következik, hogy ,,A frank dialektus" Engels korai germán történe
lemmel foglalkozó munkái között szerepel, s ezek közt ez a, ,,A frank kor
szak" című íráshoz „Jegyzet"-ként csatolt dolgozat azt kívánja bizonyítani, 
hogy „a frankok a németek egy elkülönült, különböző néptörzsekre tagolt 
csoportját képviselik, egy sajátos, sokfajta nyelvjárásra bomló dialektust 
beszélnek, vagyis rendelkeznek a német főtörzs minden jellemzőjével — amire 
szükség is van ahhoz, hogy őket az iskevonókkal azonosnak tarthassuk".16 

Ebben az értelemben Engels nagy figyelmet szentel annak, hogy bemutassa 
a nyelv- és a társadalomtörténet összefüggéseit; eközben azonban világosan 
rámutat a társadalomtörténet elsődleges voltára. Ez igen szemléletesen kife
jezésre jut többek közt ott is, ahol röviden felvázolja a holland nyelv tör
ténetét.17 

„Amióta ugyanis a XII . , XI I I . és XIV. században a nagy vihardagály 
majdnem egész Seelandot elpusztította, a területi összefüggés megszakadásá
val megszűntek a frízek egymás közti politikai kapcsolatai is. Azóta a régi fríz 
szabadság maradványai alulmaradtak a környező fejedelmek szorongatásaval 
szemben és ezzel együtt a fríz nyelv is csaknem mindenütt megesemmisült. 
Nyugaton a németalföldi, keleten és északon a szász és a dán nyelv korlátozta 
szűk területre vagy szorította ki teljesen a fríz nyelvet, de ez minden esetben 
erős nyomokat hagyott a behatoló nyelvben". Kezdtek — éppen az ófríz terü
leteken — kifejlődni a fontos holland kereskedővárosok, amelyek Hollandia 
gazdasági vezetésével együtt a politikait is átvették, úgyhogy a 16 —17. szá
zadban a függetlenségi harc „magja és gerince" már ez volt. Éppen itt, Seeland 
és Holland területén alakult ki aztán a németalföldi irodalmi nyelv, „fríz ele
meket, szavakat és szóformákat átvéve". így adódhatott az, hogy míg a kö
zép németalföldi jellegében tisztán frank, az új németalföldi irodalmi nyelv 
frank-fríz kevert jellegű (azaz isztveon-ingveon). Engels példaként erre — 
más jelenségek mellett — azt említi meg, hogy számos esetben a középholland 
(és közfrank) rövid e-nek az újhollandban i felel meg, vö. középholland gewes 
'gewiß', es 'ist', selber 'Silber', blent 'blind' ~ újholland gewis, is, zilver, blind. 
I t t olyan nyelvváltozással van dolgunk, amelynek az érvényre jutása egyértel-

16MEW 19: 467. 
1 7 1 . m. 500 kk. 

6 Nyelvtudományi Közlemények 81/2. 
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műen társadalmilag meghatározott. Bár ebben az esetben a középholland 
e-nek az újhollandban i felel meg, emögött nincs semmiféle ,,hangtörvény", 
amely ezt a változást előidézhette volna. Az esetet teljességgel csak a gram
matikán belülről szemlélve azt mondhatjuk, hogy az említett változás után a 
frank e-s és a fríz i-s alakok továbbra is egymás mellett éltek holland földön. 
Ami i t t megváltozott, az — pontosabban szólva — nem a (szó)alak, hanem 
annak felhasználhatóságának megítélése az össznépi kommunikáció szempont
jából, a társadalmi értékelés — s ezzel együtt az irodalmi nyelvi norma. Az a 
nyelvtörténeti leírás, amely nem ad számot az ilyen folyamatokról (úgy, 
hogy ezeket „hangtörvényekre" redukálja s eközben speciálisan társadalmi 
jellegüket ,,ki- és elabsztrahálja", avagy azáltal, hogy ezeket „irrelevánsnak" 
tekintve tényei közül kizárja), nem felel meg a nyelvtörténet lényegének, hi
szen az csak a legritkább esetben halad a hangtörvények nyílegyenes pályá
ján. Ez különösen olyan sokoldalú folyamatok esetében érvényes, mint a nem
zeti nyelvek kialakulása vagy az ezek nyelvi formáinak (irodalmi nyelv, köz
nyelv és nyelvjárások) szövedékében bekövetkező változások. 

Engels egy másik írásában, a korábban már említett, a polarizációról 
szóló jegyzetben („A természet dialektikájá"-ban) megpróbálja kidolgozni, 
milyen módon hatnak a nyelvtörténetben a fejlődés általános elvei. így ír 
erről: „J . Grimm számára még igaz volt az az állítás, hogy egy német nyelv
járás vagy alnémet, vagy felnémet. Eközben számára egyszerűen nem is léte
zett a frank nyelvjárás. Mivel a késői karoling kor irodalmi nyelve felnémet 
volt (a felnémet Lautverschiebung érintette a délkeleti frank részeket), ezért 
— Grimm elképzelései szerint — a frank az egyik helyen az ófelnémetbe, má
sut t pedig a franciába „veszett". Eközben teljességgel megmagyarázatlan 
maradt, hogy akkor honnan is került a holland a száli területekre. Csak Grimm 
halála után „bukkantak" újra rá a frankra: a szalira, amely németalföldivó 
„ifjodott", a ripuárira a közép- és alsó-rajnai nyelvjárásokban, amelyek rész
ben — különböző mértékben — eltávolodtak a felnémet irányába, más részük 
viszont megmaradt alnémetnek: úgyhogy a frank olyan dialektus, amely egy
szerre fel- ó s alnémet is.18 A német nyelvfejlődést hosszú időn át meghatá
rozó pólusok, a felnémet és alnémet (azon három nagy dialektus egyikére vo
natkoztatva, amelyekre a nyugati germán szótesett) nem kibékíthetetlen el
lentétek, mint ahogy azt a germanisztika Engels korában szinte általánosan 
vélte. Engels a frank példáján megmutatta, hogy egy törzsszövetség már év
századok óta létező egységes dialektusa (amely a továbbiakban is sok közös 
jellegzetességet őriz meg) a nyelvtörténet során széthasadhat egy fel- és egy 
alnémet részre. A második mássalhangzó-eltolódás kiterjedése sem a három 
nagy germán törzsszövetség határait követi (mint ahogy azt Grimm és az új
grammatikusok feltételezték), hanem kialakítja a saját új határait: „Egyálta
lán nem szükségszerű, hogy e mássalhangzóeltolódás utolsó nyoma egy már 
korábban létezett külön nyelvjárási csoport határán vesszen el, elhalhat egy 
ilyen csoporton belül is, és csakugyan ez történik".19 

Általánosabban fogalmazva: az egyszer keletkezett nyelvi határok és 
(ezzel együtt) a dialektusok nem determinálják egyszer és mindenkorra a jövő
beli nyelvi fejlődés egészét. A nyelvtörténet mindig újabb „pólusok" kialaku
lását hozza magával. Az egyes nyelvjárások sokoldalú és ellentmondásos, kü-

18 MEW 20: 486. 
19 MEW 19: 505. 
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lönböző területekről kiinduló folyamatok alapján jönnek létre, ami aztán „ke
resztbeosztályozáshoz" vezet. A nyelvjárások nem egy egyre újabb elágazások 
révén létrejövő családfához hasonlítanak, amelynek ágai, ha egyszer szétvál
tak, akkor már örök időkre mindenféle kapcsolat nélkül fognak egymás mel
lett futni. Lényeges, hogy vannak a nyelvjárási és a törzsi határokon túlmenő 
integráló folyamatok, s a szomszédos nyelvjárások nyelvi közössége nemcsak 
a genealógiai rokonság révén létezik, hanem „másodlagosan", társadalmi 
kontaktusok révén is keletkezhet. Engels „A frank dialektus"-ban a nyugati 
szász és a frank közös jellemzőit hozza fel példaként erre.20 Az ilyen kapcsola
tokat rendszerint átvételen alapuló kapcsolatoknak (Lehnbeziehungen) ne
vezik. A kölcsönzések (Entlehnungen) ilyen értelemben tehát semmiképpen 
sem tekinthetők periférikus avagy természetellenes folyamatoknak; ezek jelen
tőségét általában messzemenően alábecsülik.21 

Ha valahol nyelvi közösségek és nyelvi határok alakulnak ki, nem lehet 
teljes biztonsággal megjósolni, hogy elfogadják-e egyáltalán a beszélők a nyelvi 
újításokat, hatni fognak-e azok, s ha igen, mekkora lesz földrajzi és társadalmi 
hatókörük. Ezen a ponton válik jelentőssé számunkra a szükségszerűség-vélet
len kategóriapár. Engels érdeme, hogy kidolgozta a „véletlen" — az ő korában, 
de még ma is — erősen elhanyagolt nyelvtudománybeli szerepét. E kategória 
figyelembevétele nélkül számos nyelvtörténeti jelenség egyszerűen megmagya
rázhatatlan marad. Ahogy azt már láttuk, a nyelvi változások éppenséggel 
nem úgy zajlanak le, hogy egy egyszer — még valamikor az ősidőkben — kiala
kult elterjedési területen az egyik hangtörvény a másikat követi. Az, hogy 
egy tetszőleges nyelvi változás mennyire tud előretörni egy nyelvjárási terü
leten, az — Engels megállapítása szerint — véletlen.22 Véletlenen itt nem a 
szubjektív nem-tudást kell érteni, hanem a szükségszerű dialektikus ellenpó
lusát; más, nyelven kívüli szempontokból nézve ugyanis már gyakran nem 
véletlenszerűek azok a határok, ameddig a nyelvi újítások előretörnek, hanem 
egybeesnek a politikai-gazdasági határokkal. Ebben az értelemben a véletle
nek fellépése is prediktábilis, természetesen ezt nem az egyedi eseményekre 
értve. A nyelvi határok az érintett terület politikai-gazdasági határait követik, 
azt azonban nem tudjuk előre megmondani, hogy melyik nyelvi jelenséghez 
melyik konkrét határ fog majd tartozni. Ha feltételezzük, hogy a nyelvtörté-
netbeli szükségszerűség elsősorban a nyelv időbeli változásait általában, vala
mint a kommunikációs közösségeknek a gazdasági közösségen („Verkehrge
meinschaften") alapuló kialakulását s fennmaradását jelenti, akkor itt is ér
vényes az, hogy a véletlen — a mindenkor rendelkezésre álló feltételek keretén 
belül — a szükségszerűnek megjelenési formája s egyben kiegészítője is. 

Hogy a nyelvi fejlődés társadalmi meghatározottságának és annak dia
lektikus-ellentmondásos jellegének kidolgozása milyen fontos kérdés Engels-
nél, azt csak akkor tudjuk igazán lemérni, ha szemügyre vesszük, milyen fej
lett is volt a grammatika „A frank dialektus" keletkezésének idején. Éppen 
akkoriban, a 19. század hetvenes éveiben találtak egymásra Lipcsében az 
újgrammatikusok s ekkor kezdték kialakítani koncepciójukat. Korlátoltsá
guk azonban — a nyelvtudomány korábbi pozícióihoz képest elért jelentős ha
ladás ellenére — számos ponton nyilvánvalóvá válik. Az újgrammatikusok, 

20 I. m. 496 kk. 
21 Ebben rejlik egyébként Marr Engels-értelmezésének racionális magva. 2 2 1 . m. 505 k. 

6* 



3 0 8 WOLFGANG ULLRICH WURZEL 

mint igazi pozitivisták, csak az érzékeink által közvetlenül felfogható autonóm 
nyelvi tényeket tekintették a kutatás tárgyának. Úgy vélték, hogy a figyel
mük középpontjában álló nyelvi fejlődést kizárólag ,,nyelven belüli", termé
szeti törvényként ható ,,hangtörvények" determinálják, amennyiben azok 
„természetes" módon zajlanak. A fejlődés egyenes vonalon halad, ellentmondá
sok nélkül, a fejlődési elv evolucionalista módon leegyszerűsödik, úgyhogy 
végül mechanisztikus-determinisztikus képet kapunk. 

A nyelvjárások megítélésekor is hasonló nézetekkel találkozunk. így 
például Osthoff feltételezte, hogy a népi nyelvjárások „családfájukat megsza
kítatlanul egészen a germán népiség történeti kezdeteiig" vezetik vissza füg
getlenül a nyelven kívüli, társadalmi feltételektől.23 Ilyen szemléletmód eset
ben természetesen szó sem lehet arról, hogy a nyelvtörténet a társadalomtörté
nettől függ. De a H. Paul, az újgrammatikus iskola vezető teoretikusa által 
képviselt nézet is, bár más úton, de olyan nyelvészeti gyakorlathoz vezet, 
amelyből de facto hiányzik a nyelvtörténet és a társadalomtörténet kapcsola
tának egész problémaköre. Paul általánosságban elismeri, hogy a közlekedés
nek „nyelvjáráskeveredés" a következménye, s ezáltal adódhatnak a nyelvi 
fejlődésben bizonyos „inkonzekvens jelenségek".24 De azt is elismeri, hogy „a 
nemzetségi tábla képe . . . mindig bizonytalan"; „ez csak úgy állapítható 
meg, ha bizonyos különbségeket önkényesen kiragadunk, másoktól pedig el
tekintünk."25 A különféle egyedi nyelvi jelenségekből, melyeknek fejlődése 
egymástól elszigetelve zajlik s melyeknek határai gyakran nem esnek egybe, 
azt a következtetést vonja le, hogy a nyelvi jelenségek határa és története 
elvileg független egymástól. Ezzel azonban már fel is bontotta, el is tüntette 
a nyelvjárásokat, s végső következtetésként még az is kiderül, hogy az új
grammatikusok nyelvtörténeti szabályszerűségei, a „hangtörvények" az 
egyénre korlátozódnak.26 Miközben az egyén nyelvét nyilvánítják a nyelvfej
lődés egyetlen, a törvények szintjén is megfogható jelenségének, eltűnik a tár
sadalmi vonatkozás, s ezzel együtt az összes, ebből adódó problémafelvetés is. 
Joggal mutat rá 2irmunskij, hogy az ilyen elvek alapján keletkezett „helyi 
grammatikák" alapjában véve csupán egyes ideolektusok leírásai (legtöbb
ször a kutató saját ideolektusáé): „Az, hogy egy ilyen nyelvészeti 'Robinson' 
leírja az absztrakt hang- és grammatikai rendszert a maga törvényszerű fej
lődésében az éppilyen absztraktnak felfogott közép- és ófelnémetből kiin
dulva . . . módszertani szempontból a konkrét társadalomtörténeti proble
matikáról, a nyelvtörténet és a néptörténet közti összefüggésről való lemondást 
jelenti."27 

1.2. A nyelv rendszerszerű-grammatikai (systematisch-grammatische) 
oldala is megfogalmazódik „A frank dialektus "-ban. A szerző nem ad részletes 
képet a frank grammatikáról; ezt sem a téma maga, sem pedig a dolgozat rövid 
terjedelme nem teszi lehetővé. Engels a dolgozatban különböző helyeken mégis 
újra és újra kiemeli, hogy számára a nyelv nem egymástól nagmértékben füg
getlen egyedi tények halmaza, hanem olyan átfogó rendszer, amelynek elemei 
meghatározott viszonyban állnak egymással. Ebben a rendszerben egy egyedi 
nyelvi jelenség lényege, azt csak önmagában tekintve, nem állapítható meg, 

2 3 OSTHOPF 15 (idézve: 2IRMTJNSKIJ 64). 
" P A U L 72. 
25 I. m. 43. 
26 I . m. 38. 
27 2 lRMUNSKIJ 6 6 . 
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hanem elsősorban annak az egész rendszerben betöltött szerepéből adódik. 
A rendszer tagjai állandóan hatnak egymásra s meg is határozzák egymást. 
Ezeket a gondolatokat a továbbiakban még részletesebben is kifejtjük. 

Csak látszólag meglepő, hogy Engels nagy figyelmet szentel a nyelvi 
rendszer és szerkezete problémájának, hiszen „A frank dialektus" e tekintet
ben sem áll magában, hanem része Marx és Engels életművének. Munkáiban 
nagyon fontos szerepet játszanak a strukturális-rendszerszerű elemzések. Kü
lönösen jellemzőek e tekintetben Marx nagy gazdasági művei, „A politikai 
gazdaságtan bírálatához" és „A tőke", amelyek tartalma épp a kapitalizmus 
gazdasági rendszerének elemzése. így például Marx a „Grundrisse" bevezeté
sében a kapitalista termelési mód szigorú rendszerszerű-strukturális tárgyalása 
mellett száll síkra, hogy ezáltal az azt domináló kategória, a tőke szerepe s ezzel 
együtt annak lényege is világosan kifejthető legyen: „Képtelen és hibás dolog 
volna tehát a gazdasági kategóriákat abban a sorrendben felsorakoztatni, 
amelyben történelmileg a meghatározóak voltak. Sorrendjüket éppenséggel az 
a vonatkozás határozza meg, amelyben a modern polgári társadalomban egy
mással állnak, s amely pontosan fordítottja annak, amely természetszerű sor
rendjükként jelenik meg. Nem arról a helyről van szó, amelyet a gazda
sági viszonyok a különböző társadalmi formák egymásutánjában történel
mileg elfoglalnak, . . . hanem a modern polgári társadalmon belüli tagozó
dásukról."28 

Ebben az összefüggésben hangsúlyoznunk kell, hogy „A frank dialektus" 
is azt tanúsítja, hogy a strukturális vizsgálati módszereket nem kívülről kell a 
marxizmus—leninizmus módszertanába integrálni, mint ahogy azt néha kö
vetelik. A marxista dialektika — mint ismeretelmélet és mint módszer — eleve 
tartalmazza a „logikai" és a „történeti" kategóriáját, amelyek egysége az em
beri megismerés dialektikus törvényszerűségét fejezi ki. A ,,logikai"-n azt 
az elméleti felismerést értjük, amely az érintett tárgy törvényszerűségeit el
vont és rendszerű formában tükrözi vissza, a „történeti" alatt pedig a tárgy 
keletkezésének és fejlődésének megismerését és reprodukálását. Ebben az érte
lemben a „Grundrisse" és „A tőke" nemcsak a rendszerszerű módszer mesteri 
alkalmazására szolgáltat példát, hanem egyben klasszikus mintája annak is, 
miképpen lehet egyben a „logikai" és a „történeti" általános egységét is meg
teremteni a kutatásban és a bemutatásban is.29 ZELENY a „Das Kapital und 
die Wissenschaftslogik bei Marx" című munkájában joggal utal arra, hogy a 
struktúrafogalmat alapjában véve csak Hegelből és Marxból kiindulva lehet 
megfelelő módon megérteni. Másmilyen próbálkozások vagy kudarcot vallot
tak, avagy csupán újra „felfedezték Amerikát".30 Ha magunkban mindezt 
tisztáztuk, akkor azon sem csodálkozhatunk, hogy Engels kora polgári nyelv
tudományát messze megelőzte a nyelv rendszerjellegének felismerésében is. 
Ez aztán fonológiai és morfológiai részletkérdések tárgyalásában is kifejezésre 
jut, ahol olyan gondolatokat vetett fel, amelyekhez a nyelvészet csak száza
dunk középén, a grammatikaelmélet fejlődésével jut el újra. 

28 Grundrisse 28. 
29 PhilWB 667 k. 
30 ZELENY 64, 14. jegyzet. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy hogy a nem 

marxisták által elért tudományos eredményeket el lehetne (vagy akár el kellene) hanya
golni. A teendő inkább az, hogy ezeket marxista oldalról gondosan átsorolják és megvizs
gálják a belőlük adódó filozófiai konzekvenciákat. Az átvételük szükségességére vonatkozó 
kérdés csak mindezek után tehető fel. 
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Engels kortársai, az újgrammatikusok, többnyire csak egyedi tények 
gyűjtésével és elemzésével foglalkoztak. Ezen a koncepción belül nem merül
hetett fel az olyan központi probléma sem, hogy milyenek ezeknek az egyedi 
tényeknek az egymás közti összefüggései, vagy hogy melyek az egésznek te
kintett nyelv tulajdonságai. Míg a J . Grimm-féle nyelvfelfogásban, amely a 
nyelvet organizmusnak tekinti, annak rendszerjellege még kifejeződik (bár 
biológiailag némileg elidegenítve), az újgrammatikusoknál már elvben egy
mástól független részlet jelenségek halmaza. Ezt tükrözi mindegyik „kézi
könyvük" módszertana is. 

Amint azt már korábban hangsúlyoztuk, a nyelv két oldala, a rendszer
szerű-strukturális és a történelmi-társadalmi, egységet képez. Esetünkben 
nem diszjunkt tárgykörökről van szó, hanem egy jelenség különböző aspektu
sairól. Egyik aspektust abszolutizálva helytelen eredményekre jutnánk — 
ezt bizonyítja „A frank dialektus" is. Szorosan kapcsolódik ehhez a témakör
höz az is, ahogy Engels Dühring nevelési programjának nyelvtudományi ol
dalát taglalja az „Antidühring"-ben.31 Ebben a Dühring által olyannyira 
kedvelt K. F . BECKER és J . CH. A. ÜEYSE-féle grammatikát „egészen a régi 
klasszikus filológia módjára nyesegetett 'technikai' ófrank grammatikának" 
nevezi, „amely teli van az összes ezzel járó, a történeti alap irányára vissza
vezethető kazuisztikával és önkényességgel". Pozitívumként állítja ezzel szem
be az „egész modern történeti grammatikát", Bopp, Grimm és Diez nevét 
említve itt. Honnan ered ez a szigorú ítélet, amellyel Engels elmarasztalja K. F. 
Beckert, akinek a mondatelemzése (ma már tudjuk) a modern szintaxis, kü
lönösen pedig a függőségi grammatika néhány aspektusát vetette előre? 

Bár Engels kritikáját gyakran félremagyarázták, mégsem tűnik túl ne
héznek megválaszolni a fenti kérdést: Engels Beckernek a nyelv történeti
társadalmi szemléletének teljes hiányát veti a szemére. Becker nyelvtudomá
nya nemcsak hogy nem függ össze a társadalommal és ennek fejlődésével, ha
nem még egy ilyen viszony megteremtésének lehetősége is hiányzik, lévén 
hogy a történeti dimenzió egyáltalán nem szerepel nála. A Grimm-féle törté
neti grammatika viszont szoros kapcsolatban áll a történelemmel, bár ez utób
bit természetesen még nem materialista módon fogták fel. Engels maga tör
téneti munkáiban — Grimm történeti grammatikájának eredményeit alapul 
véve — a nyelv- és a társadalomtörténet összefüggéseit történeti-materialista 
szempontból állítja helyre.32 Közismert, hogy az újgrammatikusok a nyelv 
történetének kutatását tekintették a nyelvészet szinte kizárólagos feladatá
nak; e téren mutatkoztak meg nagy eredményeik is. Hiányzott ugyan náluk 
a társadalomtörténettel való kapcsolat, de szerepelt a fejlődési elv. Az általuk 
olyan részletesen ábrázolt nyelvi fejlődés természetesen összefüggésbe hozható 
a társadalomtörténettel. E tekintetben ők messze meghaladták Beckert. 

Még egy másik pontot is figyelembe kell venni ezzel összefüggésben. 
Becker munkái a szintaxissal foglalkoztak, vagyis egy olyan tudományterület
tel, amely Engels korában a többi nyelvészeti diszciplínához képest még hát
rább tar tot t a fejlődésben, s amelynek a legtöbb nyelvész (így Grimm és az 
újgrammatikusok is) alig szentelt figyelmet. A szintaxis ekkor még nem tudott 
igazán bekapcsolódni a nyelvészet fejlődésébe. Bár Becker strukturális-
funkcionális elemzés során jutott el a „mondatrészek" rendszeréig, de ez a 

31 MEW 20298 k. : 
32 Vö. különösen: Die deutschen Stämme. MEW 19: 461 kk. 
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rendszer parallel módon állt az addigi nyelvtudományi kutatás fő eredményei 
mellett s nem volt azokkal semmiféle kapcsolata. A Becker szintaxisában 
található gyümölcsöző kezdeményeknek nem volt semmi közük e kor nyel
vészetének egyéb elméleti gondolataihoz; olyan átfogó szintaktikai koncep
cióba voltak beágyazva, amelynek egészen nyilvánvalóak a hiányosságai (s 
amely koncepció később, ahogy azt már tudjuk, a prakticista „iskolai gram
matika" alapjává vált). Ezért nem csodálkozhatunk, ha Engels, aki külön 
sohasem foglalkozott szintaktikai problémákkal, sok más nyelvészhez hasonló
an nem vette észre a Becker grammatikájában meglevő pozitív kezdeménye
zéseket. 

Dühringnek az a követelése azonban, hogy a nyelvészet csak a „boldog 
emlékezetű Heyse és Becker" grammatikájából álljon, s ami még ennél is több, 
csak — nacionalista-bornirt módon — a némettel foglalkozzon, kétségtelenül 
visszalépés lett volna, s e tekintetben teljesen megalapozott volt Engels kri
tikája. 

2. Miután a korábbi részekben a nyelvnek az általános kérdéseivel foglal
koztunk, úgy ahogy azok Engelsnél is megjelennek, a továbbiakban a gramma
tika néhány speciálisabb kérdésére kívánunk kitérni, elsősorban a grammati
kai szabályosságok problémájára. 

„A frank dialektus"-ban több helyen is felbukkan a „szabály" gram
matikai értelemben vett fogalma. így például a holland nyelv bizonyos g r a m 
matikai tulajdonságairól beszélve szó esik „ingveon-szabályról".33 Ezzel azon
ban még nem mondtunk sokat Engels grammatikafelfogásáról, hiszen 
bály" terminust sokféleképpen használják a nyelvtudományban. Az újgram
matikus BRAUTE például arról beszél egy, a frank nyelvről és a Lautverschie-
bung-ról szóló, Engels által bírált írásában, hogy a „frank szabály" szerint 
ragoznak.34 Többet tudunk meg arról, hogy mit is ért Engels grammatikai sza
bályon annak a vitának az alapján, amelyet a Berg területén az igeragozásá
ban előforduló úgynevezett „egységes többesszám" (Einheitsplural) megíté
léséről folytatott: „Braune és mások abból az egyszerű észrevételből kiindulva, 
hogy a bergiben a három személyt azonosan kezelik, az egész bergi hegyvidéket 
a szász nyelvterülethez számították", mivel az Einheitsplural ingveon jelleg
zetesség. Van azonban egy döntő különbség a bergi és a szász között, amelyet 
Braune teljességgel figyelmen kívül hagy: „A bergi dialektusban a jelen idő 
mindhárom többes számú alakja szintén egyforma, de nem d-re végződik, mint 
a szászban, hanem nt-re, mint a frankban." S Engels hozzáfűzi még: „Az igaz, 
hogy a szabály a szászból került át, de sajnos, frank módra alkalmazzák, s 
ezzel az ellenkezőjét bizonyítja annak, amit bizonyítania kellene."35 Ez az 
utolsó mondat különösen fontos. Nemcsak egyszerű dialektológiai helyreigazí
tás, hanem egyidejűleg az alábbiakat is jelenti: 

(I) Egy nyelv grammatikája nemcsak egységeket tartalmaz, hanem szinkrón 
módon működő szabályokat is. 

(II) Ezek a szabályok két részből állnak: egyrészt a szó szoros értelmében 
vet t s z a b á l y b ó l és annak m e g v a l ó s í t á s á b ó l (Ausfüh
rung). Más szóval: van egy formai és egy tartalmi oldaluk. 

3 3MEW 19: 497, 498. 
34 BRAUNE 16. 
3 6MEW 19: 496 k. 
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(III) A szabályok formai és tartalmi oldala nem kötődik össze mereven és 
megváltoztathatatlanul, hanem bizonyos mértékű „függetlenséggel" ren
delkezik, ami a nyelvi fejlődésben fejeződik ki — a szabályok megvál
toznak. 

(IV) A szabályok átvehetők (ti. más nyelv[változatok]-ból). 
Az Engels által bemutatott grammatikai-nyelvtörténeti folyamatot a 

következőképpen mutathatnánk be a grammatikaelmélet eszközeivel: A frank 
nyelv grammatikája tartalmaz egy olyan morfológiai vagy flexiós szabályt, 
amely (irodalmi német megfelelőjével azonos módon) az igék jelen idejű többes 
számához két különböző személyvégződést rendel, a 2. személyben jtj-t, az 
1. és a 3. személyben pedig /n£/-t. Ha elhanyagoljuk az itt lényegtelen rész
leteket, akkor a szabály a következőképpen néz ki:38 

(1) 0-+{y [ + P s]}/[Pl] ]v 

Ez a következőket jelenti: A többes szám 2. személyében a jtj végződés kap
csolódik az igetőhöz, egyébként pedig (azaz az 1. és a 3. személyben) az jntj 
végződés. A szász szabály nem tesz különbséget a személyek között, emiatt 
formája is egyszerűbb és egységesen a jtj végződést vezeti be (ezt Engels a 
(d) mellékformában alkalmazza): 

(2) 0 _ Í / [ + P 1 ] ]v 

így jönnek létre például olyan jellegzetes alakok, mint például a wi hebbet 
(hebbed 'wir haben'). E szabály Engels által tárgyalt bergi megfelelője az alábbi: 

(3) 0 - n / / [ + Pl] ] v 

Könnyű belátni, hogy ennek a szabálynak ugyanolyan egyszerű az alak
ja, mint szász megfelelőjének, csak éppen a tipikus frank jntj ragot vezeti be, 
vö. a hant többesszámú alakot. Tehát csak a szabály ,,szász formáját" vették 
át, megmaradt viszont a frank „megvalósítás". 

Engels utal arra, hogy ez a szabály már arra a korra érvényes, amelyben 
a ,,Heliand"-ot lejegyezték. Ebben ugyanis a valódi ószász alakok (pl. tholöd 
és gornöt) mellett olyanok is előfordulnak, mint tholönd 'sie dulden' és gornönd 
'ihr klagt'. 

A bergi „kontaminációs szabály" keletkezése Engels számára nem csak 
grammatikai kérdés. Kialakulásának körülményeit vizsgálva arra a következ
tetésre jut, hogy az a frank és a szász lakosság keveredésével jött létre e terüle
ten, azaz bizonyos társadalmi feltételek alapján.37 Ha Engelsszel együtt azt 
állapítottuk meg a fentiekben, hogy a nyelvtörténet szorosan összefügg a tár
sadalomtörténettel, úgy most az egyes grammatikai szabályokra is vonatkoz
tathatjuk ezt a felismerést: 
(V) A mindenkori társadalmi feltételek szolgálnak alapul a szabályok fejlődé
séhez és elterjedéséhez. 

36 A fonológiai és morfológiai szabályok, ezek tulajdonságai és formalizálásuk 
kérdéséhez vö. WURZEL (i. m.) különösen 1 kk. 

3 7MEW 19: 498. 
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Másutt Engels arra a próbálkozásra vezeti vissza az irodalmi nyelv és az 
idegen nyelvek zöngés és zöngétlen zárhangjai (b — p stb.) közti, a fel- és kö
zépnémet területen jelentkező bizonytalankodást, hogy ,,a vonatkozó minden
kori nyelvjárási mássalhangzó-eltolódási törvényét ez utóbbiakra alkalmazzák" 
és így folytatja:,,s ezt önkéntelenül megkísérlik".38 Az „eltolódási törvény" 
(Verschiebungsgesetz) terminust nem értelmezhetjük másképpen, mint annak 
a fonológiának rendszerszerű szabályát, amelyet a beszélő birtokol (tehát amely 
részét képezi grammatikájának), s amelyet használ és megért. Akárcsak az 
előző esetben, itt is kizárt a történeti-hangtörvényi értelmezés: a beszélő ter
mészetesen nem képes alkalmazni az „eltolódási törvényeket", ha ezek már 
évszázadok óta nem hatnak. A szabályok nem tudatos alkalmazásának itt is 
nagy a jelentősége. így tehát a grammatikai szabályok Engels által felmutatott 
tulajdonságait még kiegészíthetjük eggyel: 
VI) A szabályokat a beszélő nem tudatosan alkalmazza. 

Engels szabálykoncepciója — e kérdéskör újgrammatikus megközelítési 
módjához képest — a nyelvszemlélet teljesen új minőségét jelenti. Az újgram
matikus számára ugyanis egyáltalán nem léteznek szinkrón módon működő 
szabályok, csak történetiek, a már eddig is többször említett „hangtörvények". 
H. Paul kifejezetten hangsúlyozza, hogy „ilyesféle szabályok láttán nem 
szabad arra a következtetésre jutni, hogy ezek a bizonyos hangátmenetek újra 
és újra lezajlanak, az egyik alakból egy másikat képezve. Az érintett alakok 
esetében, amelyek közt ilyesféle viszony áll fenn (azaz a hangtörvények által 
létrehozott szinkrón alternációk; a szerző megjegyzése) vagy mind a kettő elrak
tározódik az emlékezetben, vagy az egyik a másikból analógiásán képződött." 
Számára szabályjelleggel csak „egy bizonyos meghatározott korszakban le
zajlott történeti fejlődés" rendelkezik, s nem a nyelv abból eredő „egymás mel
lett létező viszonyai", vagyis az olyan alternációk, mint amelyek például a szó
végi zöngétlenedés által létrejönnek, így például [hunífo] — [huni].39 Ezáltal 
a rendszer síkján a közvetlenül megfigyelhető pozitív nyelvi adatok, a „nyelvi 
cselekvés összes megnyilvánulása" válik a „nyelv kutatójának valódi célpont
jává" a grammatika szabályszerűségei helyett.40 Bár a különböző egymásra 
következő nyelvi állapotok a „hangtörvények", azaz a történeti szabályok 
által vonatkoznak egymásra, de a nyelvállapotok összevetése csak „reális 
objektumok és tények közötti" összehasonlítást jelenthet, hiszen absztrakciók 
között semmiféle oksági kapcsolat nem állhat fenn.41 I t t nagyon szemléletesen 
tet ten érhető a pozitivista korlátoltság, még H. Paulnál is, aki azt másutt néha 
leküzdeni látszik. Paul „pszichikai organizmusait" értékelhetnénk ugyan a 
rendszerszerű szinkron szemlélet bizonyos kezdeményeinek, ám ezekben egy tő 
összes grammatikai alakja (tehát eset, szám, idő, mód, személy stb.) egymás 
mellett egyenként és önállóan szerepel, és csak az úgynevezett „asszociációk" 
hálózata által kötődnek egymáshoz s más alakokhoz.42 

E nézetekből következik, hogy Engels gondolatának, a szabályok átve-
hetőségének nincs semmiféle újgrammatikus megfelelője. Paul a „dialektus
keveredést" (ahogy ő ezt nevezte) nagyon konzekvensen az „idegen dialektus 

3 8 1 . m. 518. 
39 PAUL 68 k., vö. még 24 kk. 57 kk. 40 I. m. 24. 41 Uo. 42 I. m. 26 kk. 
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egy szavának kölcsönzésére" korlátozta.43 E megszorítás által éppen a dialek
tusviszonyok, az interferencia és a kétnyelvűség legérdekesebb kérdései kerül
tek a nyelvészeti kutatás hatókörén kívülre.44 

3. Előbb már láttuk, hogy Engels elfogadta a szinkrón módon ható 
grammatikai szabályok létét. Az egyes dialektusok közti különbségek (ahogy 
az „A frank dialektus"-ból részletesen kiderül) a szabályokban és a szókincs
ben mutatkozó különbségekből adódnak. Egy bizonyos dialektushoz tartozó 
beszélő tudja, hogy egy adott nyelvi alak — Engels szavaival — „illik-e a 
szájára", vagy inkább „zavarja őt",45 hogy beletartozik-e az az ő nyelvjárá
sába vagy sem, helyes-e vagy helytelen abban stb. Ilyen ítéletek összeségében 
fejeződik ki az, hogy a beszélő — a nyelvelsajátítás folyamata során inte
riorizált nyelvi rendszer alapján — „birtokolja-e" azt a dialektust, vagyis az a 
jelenség, amelyet ma általában nyelvi kompetenciának nevezünk.46 A beszélő 
azt is meghallja, hogy másvalaki ugyanezt a nyelvjárást beszéli-e, mint ő. 
Hogyha a beszélő a — természetesen a saját lakóhelyén túlterjedő — kom
munikáció révén szembetalálkozik azzal a ténnyel, hogy a szomszédos hely
ségek nyelvjárása az övével „az idegen számára észrevehetetlen apróságokig 
megegyezik".47 avagy egy nyelv járáshatárt átlépve azt találja, hogy az egyik 
nyelvjárás „éppúgy a szájába illik, mint a másik",48 ezáltal — tudatosan avagy 
öntudatlanul — a nyelvről szerzett ismereteit alkalmazza és a nyelvi össze
tartozás „népi tudatában" ismeri fel magát.49 Zirmunskij ezzel kapcsolatban 
a „nyelvjárási beszélők kollektív nyelvi tudatáról" beszél.50 

Engels műve különböző helyein is bemutatja, hogy a nyelvi kompeten
ciát nem tekinthetjük egységes és változatlan (homogen und nichtvariabel) 
rendszernek, mint például Chomsky teszi azt az „ideális beszélő/hallgató" 
esetében,51 hacsak nem akarjuk a nyelv működésének és fejlődésének társadal
mi feltételeit eleve megmagyarázatlanul hagyni. A kompetencia egyik lényegi 
vonása, hogy a sokféleség (Heterogenität) és a változékonyság (Variabilität) 
is beletartozik: egymástól nem független, hanem egymást átható és befolyásoló 
grammatikák, a nemzeti nyelv különböző létezési formáinak rendszere. 

Más összefüggésben már szó volt az egyik, Engels által leírt esetről, amely 
változatos és heterogén kompetenciát tételez fel. 

Arról van szó, hogy a „vonatkozó mindenkori nyelvjárás mássalhangzó-
eltolódási törvényét" önkéntelenül az irodalmi nyelv esetében is alkalmazzák.52 

Másutt Engels utalt arra, hogy „egy dialektus sajátossága" akkor kerül igazán 
előtérbe, ha a beszélő nem a saját nyelvjárását beszéli éppen, hanem a „szá
mára érthető irodalmi német nyelvet, amelyet nálunk németeknél többnyire 

4 3 1 . m. 72. 
44 Ezzel — és az ú j g r a m m a t i k u s koncepció n é h á n y m á s pon t j áva l — kapcso la tban 

a lapos korabel i k r i t ika i t a lá lha tó ScHUCHAjtDTnál. Az o t t képvisel t á l láspontok egyes 
a spek tusa ikban viszonylag közel á l lnak Engelséhez. 

4 5MEW 19: 507. 
46 Vö. pl. CHOMSKY 3 k. 
4 7MEW 19: 506. 
48 I. m. 507. 
49 I. m. 505. 
60 álRMUNSKIJ 44. 
5 1 C H O M S K Y : UO. 
5 2MEW 19: 518. 
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erősen magán viseli a tájnyelv hatását."53 Ha itt két egymástól függetlenül 
egymás mellett létező grammatikai rendszert (a nyelvjárásét és az irodalmi 
nyelvét) tételeznénk fel, akkor az ilyen nyelvi jelenségeket (így például a 
„szászos", a „berlinies", a „svábos" stb. beszédmódot) tényszerűen kizárná 
a nyelvészet köréből. Ezek a jelenségek viszont egyszerűen abból adódnak, 
hogy az „elsődleges dialektus" bizonyos, a gyermekkorben elsajátított sza
bályai olyan szilárdan beépültek a beszélő kompetenciájába, hogy egy „má
sodlagos dialektust" megtanulva csak nagy nehezen lehet felfüggeszteni ezen 
szabályok működését (ha ez egyáltalán lehetséges). Ha a fenti dialektusok 
alatt egy nyelvjárást és az irodalmi nyelvet értjük, akkor gyakran adódhat az, 
hogy valaki az irodalmi nyelvet próbálván beszélni, ahhoz jut, amit Engels 
,,a tájnyelv hatását erősen magán viselő . . . irodalmi németnek" nevezett, 
s amit mi a „dialektushoz közel álló köznyelvnek" nevezhetnénk.54 

Engels már a „Plattdeutsch"-ról írott fiatalkori munkájában megfogal
mazott egy érdekes nyelvi jelenséget: „A népnyelv még olyannyira tudatos, 
hogy a felnémet szavakat állandóan átalakítja az alsószász hangtörvényei 
szerint és magába is olvasztja azokat; olyan képesség ez, amelynek már kevés 
alsószász népi nyelvjárás van birtokában".55 A „tudatos(ság)" i t t a grammati
ka érintetlenségét (Intaktheit), a nyelvjárás szabályainak (a nem történelmi 
értelemben vett „hangtörvényeknek") a produktivitását jelenti. Ehhez a kér
déskörhöz Engels újra visszatér „A frank dialektus "-ban az általa „visszafelé 
való eltolódásnak" nevezett pfalzi jelenség vizsgálatakor, amelyet grammatikai 
alrendszerek egymásbahatolásával magyaráz. 

Engels így ír: „De a mássalhangzó-eltolódás korántsem olyan tökéletes, 
mint amilyennek látszik, sőt különösen idegen szavaknál, ellenkező irányú 
eltolódás megy végbe, vagyis a szókezdő néma mássalhangzó egy fokkal nem 
előre, hanem hátra tolódik el; mint látni fogjuk, a t-bői d, a p-ből 6 lesz, a 
szókezdő d és p alnémet fokon marad: dun ' tun', dag, danze, dür, dodt . . . paff 
'Pfaff, peife, palz 'Pfalz', parre 'Pfarrer'. Minthogy a felnémet t és pf helyett 
d ésp áll, úgy idegen szavakban is a szókezdő t-hő\ d lesz, a szókezdő p azonban 
visszatolódik &-vé: derke 'Türke', dafel 'Tafel', babeer 'Papier', borzlan 'Porzel
lan', bulwer 'Pulver'."56 

Az alábbiakban némileg részletesebben is kitérünk Engels igen tömör 
magyarázatára, amelyben a pfalzi és az irodalmi német mássalhangzók közti 
kölcsön viszonyokat tárgyalja. 
(I) A pfalziban magánhangzók előtt nincs szókezdő [ t ] , van viszont igen 

sok olyan szótári elem, mint például dag 'Tag', dür 'Tür' stb., amelyek 
révén adott a pfalzi [d] és az irodalmi német [t] közti kapcsolat. A be
szélő számára a két, mindenkor egymás mellett álló alak (természetesen 
az egységes szemantika alapján) nem lesz önálló szótári elem, amelyet 
külön-külön kellene megjegyeznie, hanem egy és ugyanazon szónak 

5 3MEW 19: 507. 
54 Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes az a kérdés, hogy melyek azok az egyes 

szabályok, amelyek ilyen jellegűek. Más feltételek között születtek bizonyos próbálkozá
sok, melyek úgynevezett „elsődleges" és „másodlagos" nyelvjárási jellemzők kidolgozásá
val akarták e kérdést tisztázni (vö. 2IRMXTNSKIJ 584 kk.). A „szilárd szabályok" — úgy 
tűnik — éppen a „másodlagos" jellemzők, amelyek a köznyelvek kialakulásakor is meg
őrződnek. 

55MEW, kiegészítő kötet, 2. rész, 137. 
6 6MEW 19: 517. 
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lesznek a társadalmi kontextustól függő változatai. Egy egységes, mind
két variánsnak alapul szolgáló alak szerepel a pfalzi beszélő grammati
kájában, amely — „elsődleges dialektusa", a pfalzi alapján — /t?/-ként 
szerepel. A [d] és a [t] formák közti viszony rendszerezése olyan fonoló
giai szabály által történik, amely meghatározza, hogy az alapvető [d~\-
nek az irodalmi németben [t] felel meg. I t t nem érdekes, hogy a pfalzi 
beszélő képes-e beszélni a felnémetet, avagy csupán érti azt, azaz pasz-
szívan birtokolja. A fenti szabályt így vázolhatnánk fel: 

(4) \d\ > [t] I felnémet 

A „felnémet" kontextusmegjelölés a szabály társadalmi értékelését jelöli. 
A pfalzi beszélő grammatikájának ezt a szabályát (amely egyébként csak az 
irodalmi németre, a „Hochdeutsch"-ra vonatkozna) következetesen alkalmazza 
minden új, először hallott szóra, tehát az irodalmi németből jövő idegen sza
vakra is. Ennek megfelelően olyan fonetikai szekvenciákat, mint \türkd\ 
[täfdl] stb. fonológiailag (derke), (dafel) stb. alakként értelmezik, s a pfalziban 
(amelyben nincs a (4)-nek megfelelő szabály) ugyanazok a szókezdő mással
hangzók jelennek meg bennük, mint az alapul szolgáló alakokban, azaz egész 
szabályosan [derkd]-nek és [däfdl]-ndik ejtik őket.57 

(II) A pfalziben nincs [pf] sem. Az olyan egymás mellett álló alakokat, mint 
pah—Pfalz és paff—Pfaff, ez esetben is összetartozónak fogják fel, ami
ből következik, hogy az irodalmi német [p/]-nek a pfalziban [p] felel meg. 
Annak alapján, hogy itt a pfalzi az „elsődleges dialektus", az egységes, 
alapul szolgáló alakok a hangváltozás nélküli jpj-t tartalmazzák, vö. 
jpafj. Az irodalmi német [pf]-fe\ való rendszerszerű viszony azáltal jön 
létre, hogy a beszélő beépíti grammatikájába az alábbi szabályt is: 

(5) /pl *• [pf] j Hochdeutsch 

A pf nem fordul elő idegen szavakban, a p viszonyt annál gyakrabban. Mivel 
azonban a pfalzi és alapul szolgáló \p\, hogy úgy mondjuk, már „foglalt" (az 
(5) szabály miatt), és sok szóban a pfalzi [6]-nek az irodalmi németben [p] 
felel meg, az irodalmi német [p~\-t fonológiailag nem jpj-hént, hanem /6/-ként 
elemzik a beszélők. Ezt az összefüggést ragadja meg a (6) szabály, amelyet 
alátámaszt az ezzel párhuzamos (4) szabály is: 

(6) jbj >- [p] I Hochdeutsch 

Az idevágó szótári elemeket tehát zöngés szókezdő mássalhangzók jellemzik 
(jbortslänj, jbulverj) és a pfalzi dialektusban érvényesülő szabályszerűségeknek 
megfelelően — az alapvető jbj-t is [6]-ként ejtik ki — kapnak valóságos hang
értéket. 

Az „ellenkező irányú" eltolódás", amellyel a pfalzi a hangeltolódás 
„felnémet foka" ellen „tiltakozik",58 eképpen a dialektus és az irodalmi nyelv 
egymásra hatásával, azaz ugyanazon nemzeti nyelv két különböző létezés 

57 Az egyszerűség kedvéért itt elhanyagoljuk a magánhangzórendszer problemati
káját. 

58 Uo. 
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módjának interferenciájával magyarázható. I t t különösen jól látszik, milyen 
mélyen hatolt be Engels a nyelvi rendszer és fejlődési törvényszerűségei
nek lényegébe, s rögtön be is mutatjuk majd, hogy a nyelvi fejlemények 
(azaz itt a három korábban felvázolt szabály kialakulása) milyen módon deter-
minálódnak a grammatikai rendszerek szerkezete által is. A pfalzi és az irodalmi 
német hangstruktúrája által már eleve meghatározott a kialakuló szabályok 
formája. Az ilyen nyelvi fejlődésnek (ahogy az a legutóbbi időben bebizonyo
sodott) nagy szerepe van, különösen a fonológiai és a morfológiai síkon. Ennek 
lényegéről azonban még ma is keveset tud a kutatás. 

Evidens azonban, hogy i t t bizonyos nyelven kívüli előfeltevéseket (vagy
is társadalmi feltételek stb.) is figyelembe kell venni, amelyek először is elő
idézik azt, hogy a nyelvjárási beszélő saját dialektusán kívül megtanulja — 
legalább megérteni — az irodalmi nyelvet is, s így a beszélők kompetenciájá
ban találkozhat a pfalzi és az irodalmi német nyelv. Ez azt is mutatja, hogy a 
(4) — (6) szabályok kialakulása — más szempontból nézve — társadalmilag is 
meghatározott. A grammatikai és a társadalmi tényezők együtt hatnak a nyel
vi változásnál, ahogy az már a korábbi, bergi igeragozás-szabály problémájánál 
is kiderült. 

Nem jelenti Engels nagy módszertani teljesítményének kisebbítését, ha 
a dialektológia ma már másként magyarázza a tényeket, mint ő; az ő meg
oldásának a jelentősége — ahogy mi azt be kívántuk mutatni — mindenkép
pen túlmegy ezeknek a tényeknek a magyarázatán.59 

E rész befejezéseként még tegyünk egy rövid összehasonlítást az új
grammatikus koncepció és Engels nézetei között. Természetesen az újgram-' 
matikusok is szembekerültek a történelmi nyelvemlékek (és átalában a szö
vegek) inkoherens jelenségeivel, vagyis a grammatika sokféleségével és válto
zékonyságával, ők azonban ezt — egész konzekvensen — a ,,hangtörvények" 
által szabályozott „természetes" nyelvi fejlődéssel ellentétben álló szabály
talan és zavaró esetként kezelték. Hogy az ilyen jelenségeket kiiktathassák a 
grammatikából, egy olyan szintet igyekeztek találni, amelyen a „hangtörvé
nyek" a természet törvényeinek szigorával érvényesülnének. Mivel az alapo
sabb vizsgálat kiderítette, hogy ez a keresett abszolút egységesség sehol sem 
található, ezért például Delbrück, ,,hogy valódi egységességre leljen, olyanra, 
amelyben a hangtörvények kivételnélkülisége érvényesülne, az egyéni nyelv, 
s ott is a pillanatnyi átlag" szintjére szállt le.60 Az abszolút érvényes szabály
szerűségek keresése így olyan szétdarabolódáshoz vezet, amely alapjában véve 
objektíve csak az abszolút szabálynélküliség lehet. 

4. ,,A frank dialektus" szerzőjének egyik legfontosabb szándéka, hogy 
tisztázza „a nem-frankoknak a frank nyelvről alkotott ítéletében megnyilvá
nuló egész zűrzavart", amelynek fő oka a felnémet mássalhangzó-eltolódás 
abszolutizálásában és a többi nyelvjárási jegy elhanyagolásában rejlik.61 Ez a 
magatartás nagyon határozottan észrevehető Braunénak a frank nyelvről és a 
hangeltolódásról írott munkáján. Engels ezzel szemben azt próbálja meg, hogy 
a kutatott terület egyes dialektusainak valóban „nyelvjárásképző" jellegze
tességeit a maguk egészében kimutassa. Általánosabb megfogalmazásban itt 

59 V ö . ËIRMTJNSKU 4 5 , 2 7 1 k k . 
60 SCHIXCHARDT 10 . 
6 1MEW 19: 495. 
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annak az igen fontos grammatikai problémának a tisztázásáról van szó, hogy 
grammatikai rendszerek egyáltalán milyen elvek alapján hozhatók egymással 
kapcsolatba vagy választhatók el egymástól. 

Engels véleménye szerint helytelen eredményekhez vezet az, ha egyedi 
jelenségek alapján határoznak meg nyelvi határokat. Ilyen példaként említi 
,,a középső- és alsófrank nyelvjárások szokásos elhatárolását", ahol is ,,a nyelv
járásoknak [ . . . ] összetartozó és még a néptudatban is összetartozóként elis
mert csoportját önkényesen és egy itt merőben véletlenül előforduló ismertető
jegy alapján szétszakítják."62 Ez a véletlenszerű kiragadott jellemző jegy a 
spiránsok illetve az afrrikáták még csak nem is konzekvens fellépése a déli 
nyelvjárásokban ott, ahol az északiakban zárhangok vannak. Engels megmu
tatja, hogy a nyelvjárási határokat nem lehet egyedi alakok szembeállításával 
megállapítani. Még ha a különbségek ezek közt elég feltűnőek is, mint pl. a 
holz — holt vagy a rieh — rik esetében, még akkor is előfordul, hogy ezek a 
jegyek nem ,,a dialektus sajátosságát", annak „jellegét",63 vagyis grammatikai 
„alapstruktúráját" tükrözik. Ha csak elszigetelt alakokat hasonlítunk össze 
egymással s nem a grammatika produktív szabályait, akkor az érintett dialek
tusok a felmerülő különbségek ellenére is szoros rokonságban állhatnak egy
mással, mint ahogy az Engels említett példájából ki is derült. 

Engels szerint a nyelvjárásokat jellegzetességek egész csoportjai jellem
zik. A „pusztán külső megkülönböztetést"64 állítja szembe a dialektus „jel
legének" rendszerszerű elemzésével, amely a lehető legtöbb jegyet veszi figye
lembe. I t t elsősorban olyan szabályokra volt tekintettel, mint például a g és a b 
spirantizálódása a frankban, amelyet egészen a „pfalzin belülig" követni tu
dott, de olyan jellegzetes szótári elemeket is figyelembe vett, mint például a 
bőven {oben helyett). Engels egyébként erősen relativizálja a „zöngétlen zár
hang-eltolódás" jelentőségét a frank dialektus szempontjából, rámutatva en
nek „tisztán véletlenszerű" behatolására. Ugyanezzel kapcsolatban szól a 
„nyelvjárásokba bekerült sok felnémet szóról, amelyekben az sz, z, eh és / 
eltolódott".65 I t t az a ma már általánosan elismert tény fejeződik ki, hogy ezen 
a területen a hangeltolódás nem általánosan érvényes fonológiai szabályként 
tört előre, hanem e helyett az eltolódott mássalhangzókat tartalmazó szavakat 
a délibb dialektusokból egyenként kölcsönöztek, ami nem befolyásolta a 
„ripuári lényegében alnémet jellegét".66 

Nem érdektelen az sem, hogy bizonyos esetekben egy-egy szabály is 
előidézheti egy dialektus grammatikai struktúrájának alapvető megváltozá
sát s ezáltal annak a szomszéd dialektusoktól való elkülönüléséhez vezethet. 
Ilyesféle jelenség például a „zöngés zárhangok kezdődő eltolódása", azaz a 
t?-í-eltolódás, amely Trier körzetének északi határáig hatolt előre a múltban. 
Engels utalt arra, hogy a zöngés zárhangok eltolódása az, amely a „6-nek és a 
p-nek, a ,^-nek és a &-nak, a d-nek és a í-nek sajátságosan közép- és felnémet 
keveredését idézi elő".67 I t t Engels nagy nyelvészeti beleérző képességgel ép
pen egy olyan esetet emelt ki, ahol egy, a rendszerbe újonnan bekerült sza-

6 2 1 . m. 505. 
6 3 1 . m. 507, 505. 
64 I. m. 506. 
65 I. m. 505, 507. 
66 2IRMUNSKIJ (47) ehhez további példaként az i, ű és ü megőrzését és az ü és ö 

elmaradt ajakkerekítés nélküli ejtését (ajakkerekítéses ejtését) sorolja fel. 
« MEW 19: 516. 
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bálynak „abszolút semlegesedés" lesz a következménye, zárhangok ese
tében a feszesség vagy a zöngésség jegye neutralizálódik. Ezzel a fonológiai 
rendszer valóban alapvető — Engels szavaival ,,a nyelvjárás lényegét" érintő 
— módon megváltozik, s ez a változás nem csak a szabályokra hat, hanem az 
alapul szolgáló alakokra is: a feszes és a laza zárhangok egybeesnek és egyetlen 
,,sor" lesz belőlük, amelyen belül a feszesség már nem megkülönböztető jegy. 
Az alapul szolgáló szegmentumok vagy fonémák száma (s ezzel együtt eloszlása 
is) megváltozott. ,,Csak ott, ahol a szókezdő b és p, d és t, g és k éles megkü
lönböztetése lehetetlenné válik (elsősorban ez az, amit a franciák accent alle-
mand-on értenek), csak ott érzékeli az alnémet azt a nagy szakadást, amely a 
második mássalhangzó-eltolódás folytán a német nyelvben bekövetkezett."68 

Abban a néhány sorban, amelyet Engels e kérdéskörre szán, a nyelv
fejlődés egyik központi jelenségével foglalkozik: a fonológiai szabályok és az 
alapul szolgáló formák (alapformák, fonemikus formák) dialektikájával, amely 
a grammatikai rendszer változása során válik nyilvánvalóvá. E problémák pon
tosabb feltárása elengedhetetlen, ha célunk az, hogy létrehozzuk a fonológiai 
változások elméletét (vagy akár csak egy adekvát fonológiai elméletet). 

5. Végezetül foglaljuk még egyszer össze a korábban elmondottakat. 
Azt igyekeztünk bemutatni, hogy Engels ,,A frank dialektus"-ban olyan kérdé
seket elemzett, amelyek még mindig (vagy: ismét) a nyelvtudományi fejlődés 
homlokterében állnak, nemcsak az általuk példázott speciális tények és terüle
tek, hanem elsősorban a szemléletmód, az elméleti háttér és a magyarázati 
összefüggések miatt. 

Nyilvánvalóvá kell válnia annak, hogy Engels még a vázlatszerű meg
jegyzéseiben is anticipálta annak a messzeható elméleti fejlődésnek az alapvo
násait és az elemeit, amelyek beolvasztása még ma sem tekinthető befejeződött 
feladatnak. 

I t t azonban különbséget kell tennünk a felvetett kérdések azon két as
pektusa között, amelyek nagy szerepet kapnak Engels gondolatmenetében. 
Ezek a további fejlődés során is érvényesültek (bár különböző mértékben) s 
még tovább is figyelemmel követendők : egyrészt a nyelv társadalmi meghatá
rozottságának a kérdésköre, s a társadalomtörténet és nyelvtörténet ebből 
adódó kapcsolata, valamint az az egész kérdéskomplexum, amely a nyelvi 
rendszer tulajdonságai, a szabályok problematikája és más grammatikai je
lenségek körül csoportosítható. I t t különösen az a lényeges, hogyan kapcsolód
nak össze egymással Engelsnél az ilyen szempontból megragadott és vizsgált 
kérdések. E két aspektus nemcsak egyszerűen egymás mellett szerepel, hanem 
—mindig más-más értelemben — fel is tételezik egymást: Engels a nyelvvál
tozás társadalmi meghatározóit a nyelvi struktúra rendszerszerű tulajdonsá
gait figyelembe véve határozza meg (ez utóbbiak nélkül a történeti-társadalmi 
faktorok jellege és hatásmódja — nyelvi hatásaikat tekintve — egyszerűen 
nem volna megfogalmazható). Fordítva viszont egy nyelv vagy egy dialektus 
mindenkori állapotát, érvényes szabályait, distinkcióit stb. a társadalmi fel
tételek és folyamatok függvényének és eredményének tekinti s eszerint elemzi 
is őket. Engels műve — miközben ezt az összefüggés tudatosan érvényre jut
tatja s az ebből eredő következtetéseket lehetőség szerint a legtisztábban ki
dolgozza — lényeges és produktív nyelvészeti orientációs lehetőségeket tár 

88 Uo. 
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elénk, bárha a szerzőnek nem is a nyelvészet volt a fő hivatása, hiszen ezzel 
csak az irodai munka, politikai és egyéb tudományos elfoglaltsága mellett fog
lalkozhatott. 

Kézenfekvő, hogy ez az összefüggés (amely az egyes tudomány szem
pontjából példaszerűnek tűnik) a marxizmus filozófiai alapjaiból eredő kon
zekvencia. Engels egy kis, de jelentős területen a Marx nagy gazdasági elem
zéseit jellemző módszereket alkalmazza: a funkcionális-strukturális összefüg
gések genetikus-társadalmi tisztázását és levezetését. Engels ezt a strukturális
genetikus vagy logikai-történeti módszert a nyelv morfológiai-fonológiai as
pektusának vizsgálatával példázza s feltárja ennek elméleti feltételeit is. 
Engels széleskörű, az egyes tényösszefüggésekre is kiterjedő ismeretei, biztos 
elméleti látásmódja és módszertana a frank dialektusról írott dolgozatát olyan 
jelentős példává emeli, amely maga, bár a már bevezetésben is idézett ,,régi 
szerelem" gyümölcse, messze túlnő azon, amit „kedvtelésből végzett munká
nak" nevezhetnénk. 

Mindezek a tények arra is utalnak, milyennek kellene lennie Engels 
nyelvészeti öröksége alkotó értékelésének. E feladatot csak a releváns nyel
vészeti problémát ismerve, azaz a megfelelő nyelvészeti elméletképzés birto
kában és a marxizmus—leninizmus felismerései alapján oldhatjuk meg meg
felelően. 

WOLFGANG ULLRICH WURZEL 
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Friedrich Engels and the Linguistics 

by WOLFGANG ULIÍBIOH WURZEL 

FRIEDRICH ENGELS, the co-founder of scientific eocialism, exhibited a great interest 
for language and linguistics. He was not only engaged in several basic problems of the 
philosophy of language, but figured also as a prominant expert of grammar and language 
history. Especially his paper ,,The Franconian Dialect" contains a number of notions on 
grammar and language change that still hâve significance for today's linguistic discussion. 

The central point in Engels' paper is the concept of language as a uniform pheno-
menon with two différent aspects: as a socio-historical entity and as a System of grammati
cal structures and regularities. For Engels, thèse two aspects do not exist in isolation but 
présuppose each other. The social déterminants of language use and language change are 
formulated with référence to the properties of linguistic structure, without which the 
mode of action of the socio-historical factors would be beyond description. Vice cersa the 
state of the grammatical System is analyzed as a resuit of social conditions and processes. 
This connection is an exemplary conséquence of the philosophical foundations of Marxism. 

The history of a language develops in close connection with the history of the 
respective Society. For instance, the economically and politically leading areas of a nation 
usually implement their leadership also linguistically. Their linguistic forms are valued 
highly and thus détermine the linguistic standards of the national language. If such 
economic-political centers move, then — as a rule — also the valuation of linguistic 
forms will change and with it the linguistic standards. In this way linguistic change may 
take place without a real grammatical innovation. This does not mean that language 
history is mechanically determined by social history. In the relation of history of Society 
and history of language the dialectics of necessity and chance plays an important rôle. 

In Engels' reflection grammar is (unlike the conception of the contemporary 
neogrammarians) a System of rules, on the basis of which the speakers form and under-
stand utterances. The speakers employ the rules unconciously. Grammatical rules hâve a 
form and a content. Both sides are not connected inseperately, but may function relatively 
independent in language history. Rules may be borrowed by one dialect from another. 

The speaker's grammar is always heterogeneous. The speakers are masters of 
various dialects of their national language that influence each other in their „compétence". 
This constellation leads to a special kind of linguistic change by „interférence". 

Altogether Engels' „Franconian Dialect" (written 1881/83) gives a surprisingly 
modem approach to some important linguistic problems. Especially way of considération, 
theoretical background, and the explanatory interrelations are of methodological signi-
fiance for the reader of today. 

7 Nyelvtudományi Közlemények 81/2. 




