
4. Az  idézett  szakirodalom  anyagára  (és  példájára)  támaszkodva  a  mo
dista  grammatika  szerkezetét  most  alapjában  két  modell  értékű  példa:  Erfurti 
Tamás  ,,Grammatiea  speculativa"ja  és  Siger  ,,Summa"ja  alapján  fogom  be
mutatni.  íme  e  két  mű  legfontosabb  hozzáférhetőségi  adatai:  Thomas  of 
Erfurt:  Grammatiea  speculativa.  (Latin  és  angol  nyelven.)  Kiadta  G.  L. 
B U R S I L L  H A L L  (terjedelmes  bevezetővel)  a  „The  Classics  of  Linguistics"  soro
zatban,  London,  1972.  Siger  de  Courtrai:  Summa  Modorúm  Significandi,  ed. 
G .  W A L L E R A N D .  In: Les  Oeuvres  de  Siger  de  Courtrai.  Les  philosophes  belges. 
VIII.  Louvain,  1913.  Ez  az  a  kiadás,  amelyre  BursillHall  (Speculative  gr.) 
támaszkodik,  és  az  itt  jelzett  oldalszámok  is  erre  vonatkoznak.  Azóta  azon
ban  van  újabb  kiadás is:  Sigerus  de Cortraco:  Summa  modorúm  significandi — 
Sophismata.  Ed.  Jan  P I N B O R G ,  Amsterdam,  1 9 7 7 .  (Amsterdam  Studies  in  the 
Theory  and  History  of  Linguistic  Science,  Series  III.  — Studies  in  the  History 
of  Linguistics.  Vol.  14.)  Pinborg  itteni  bevezető  tanulmánya  egyébként  a 
modista  grammatika  történetét  is  kifejti. 

A modista grammatikák  — nem annyira saját, mint inkább a mi utólagos 
felosztásunk  szerint  —  általában  három  részből  épülnek  fel.  Ezek  közül  szá
munkra,  mint  grammatikatörténeti  nóvum  is,  az  első  a  legfontosabb.  Ezt  az 
első részt,  melyben  a másik  kettőben  kifejtett  grammatikai  leírás  megalapozá
sát  kapjuk,  maguk  a  modisták  különféleképpen  nevezték.  BursillHall,  a  kér
dés  monográfusa,  a  metanyelv  leírásának  aposztrofálja;  én  — nem  tagadva  ez 
utóbbi  elnevezés  jogosságát  sem  — inkább  lét  és ismeretelméleti  alapvetésnek 
nevezném,  vagy,  a  grammatikához  való  viszonyát  kiemelendő,  metagramma
tikának,  esetleg  programmatikának.  Megítélésem  szerint  ugyanis  a metanyelv 
terminus  —  óhatatlan  XX.  századi  asszociációi  folytán  — ad  hoc  vagy  lega
lábbis  konvencionális  leírási  nyelv  bemutatásának  képzetét  keltheti;  a  modis
ták  számára  azonban  mi  sem  tűnt  alternatívamentesebb,  objektívabb  előfel
tételnek,  mint  az  a  tárgyalási  keret  (nem  egyszerűen  nyelv,  hanem  filozófiai 
kiindulás),  melyet  ebben  az  első  részben  kifejtettek.  (Ami  pedig  a  javasolt 
programmatika  kifejezés félreérthetőségét illeti  — hogy tudniillik a program szó
ból  is  származtatható  —,  tudatában  vagyok,  de  nem  látok  benne  problémát, 
hiszen  ezek  a  fejtegetések  bizonyos  értelemben  valóban  előzetes  programot  is 
nyújtanak  a grammatika  leírásához.)  Folytatva  tehát  a grammatikák  szokásos 
szerkezetét:  a  második  rész  a  szófajok  és  akcidenciák  leírását  tartalmazza,  a 
harmadik  pedig  a  szófajok  szintaxisának  (tulajdonképpen  konstrukcióinak) 
tanát.  Mind  a  második,  mind  — már ahol  nem  hiányzik  — a harmadik  rész  a 
jelölés  módjainak  az  első  részben  megalapozott  fogalomrendszerére  támaszko
dik,  s  önmagában  ez  a  tény  is  kiemeli  a  programmatika  jelentőségét.  Ez  tar
talmazza  végül  is  a modisták  voltaképpeni  n y e l v f i l o z ó f i á j á t ,  s  dol
gozatomban  éppen  ezt  kívánom  új  szempontból  bemutatni.  Ezért  — a  gram
matikai  teljesítmény  teljes  elismerése  mellett,  amelyet  egyébként  a  nyelvtu
dománytörténészek  egy  részétől  a modisták  nem kapnak  meg  — a  továbbiak
ban  főként  erre  a programmatikai  részre  koncentrálok. 

A  tárgyalt  programmatikai  fejtegetések  nemcsak  a  leírás  technikáját 
adják  meg,  hanem  — sőt elsősorban  definitíve bevezetik  azokat az  elemeket 
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és  kategóriákat,  amelyekre  a  leírás  során  szükség  lesz,  illetve  amelyek  ez  utób
biakat  megalapozzák.  E  kategóriák  két  vonalon  helyezkednek  el.  Az  egyik  (a 
grammatikai  leíráshoz  közvetlenül  kapcsolódó,  szorosabb  értelemben  nyelvé
szeti)  kategóriasor a, hang—jel—dictio—pars orationis  fogalmaké.  A  másik  a 
moduszok  rendszere,  melyet  alább  részletesen  látni  fogunk.  Ez  utóbbi  azonban 
már  az  első  kategóriasor  tagjainak  definícióiba  is  belejátszik. 

A vox  nem  fizikai  értelemben  vett  hang  (mint  ilyen  ugyanis  nem  tárgya 
a  grammatikának,  így  hát  hangtannal  foglalkozó fejtegetés a  modistáknál  nem 
is  szerepel,  ami  megint  csak  a  logikai  elkötelezettség  egyik  következménye), 
hanem  a  j e l (signum)  legalkalmasabb  anyaga.  (Vox  est  habilissimam  inter 
alia  signa    mondja  Erfurt i  Tamás,  i.  m.  19.  Megjegyzem,  hogy  Tamásnál  a 
hivatkozások  paragrafusszámokat  jelölnek.)  A  jel  meghatározására  a  modisták 
nem  fordítanak  különösebb  gondot;  jel  az,  ami  valamit  jelölni  tud  (quod  habét 
rationem  aliquid  significandi  —  mondja  már  Martinus  de  Dacia).  A  hang 
önmagában  nem  képes  erre.  csak  ha  az  elme  (mens)  felfogja a  jelölendő  dolgot, 
és  a  hangot  felhasználja  a  jelölésre.  így  válik vox signicativa-vóu.  Ebből  követ
kezik,  hogy  a  nyelvtan  az  elme  fogalmainak  összefüggő  beszéddel  való  kifeje
zésére  szolgál.  (Grammatica  .  .  .  est  propter  expressionem  conceptus  mentis 
per  sermonem  congruum.  Siger  i.  m.  134.)  A  fogalom  lehet  egyszerű  (simplex), 
ekkor  egy dictio  vagy  egy pars orationis  fejezi ki.  A dictio  egyfelől  a  vox  mint 
a n y a g ,  másfelől  a  jelölés  képessége  (általában ratio significandi,  Sigernél 
signandi)  mint  f o r m a  egyesülése.  (Természetesen  így  minden  dictio  jel,  de 
nem  vice versa.)  A szófaj, a pars orationis  — a  dictio,  amennyiben  felruházódik 
mind  a significatio  és consignificatio  képességével,  mind pedig ennek  megnyilvá
nulási  módjával  (modus). Significatio-n  i t t  szó  szerint  jelölést,  tartalmilag  a 
hagyományos  értelemben  vett  jelentést, CBZSBZ  SJ  fogalom  felidézését  kell  érte
nünk, consignificatio-n  pedig  — mai  terminussal  — alapjában  a  jelentés  olda
láról  tekintett  kookkurrenciát. 

Ezzel  megérkeztünk  a  moduszokhoz.  Bár  a  fentiekben  — és  néhányszor 
alább  is  — ezt  a  terminust mód-nak  fordítottam,  szeretném  megjegyezni,  hogy 
ez  nem  is olyan  kézenfekvő.  A modus  fogalma  a  módon  kívül  felöleli az  eljárás, 
kategória,  lételv,  rendezőelv  stb.  momentumait,  ezért  — ha  a  dolog  adott  eset
ben  nem  eldönthető    a  magyarosított  helyesírású modusz-ná  1 kell  marad
nunk.  A  modista  nyelvelmélet  mármost  alapszerkezetében  háromféle  moduszt 
különböztet  meg:  a  jelölését (modus significandi),  a  megértését (modus intel-
ligendi)  és  a  létét (modus essendi).  (Az  „alapszerkezetében"  szót  azért  hang
súlyoztam,  mert  Sigernél,  mint  látni  fogjuk,  látszólag  négyféle  modusz  szere
pel, valójában  azonban  csak  a jelölés moduszának  két  szintre  finomításáról  van 
szó.) A három  modusz  összefüggése teljesen determinált:  a  jelölés  a  megértésre, 
a  megértés  a  létre  megy  vissza.  így  ez  az  alapszerkezet  a  lét  ismeret—nyelv, 
illetve  az  ontológia  gnoszeológia  lingvisztika  sornak  felel meg;  az  egyirányú 
deduktivitáshoz  a  kifejtés  szintjén  nem  férhet  kétség. 

A  „grammatika  előtti"  moduszok  áttekintését  megkönnyítheti  az  az 
összefoglaló  táblázat,  melyet  a  280.  lapon  bemutatok.  A  sematikus  összefüggés 
és  az  alábbi  részletezés  egymást  magyarázza. 

Modus essendi.  Teljes  mértékben  nyelven  és  gondolkodáson  kívüli,  létel
méleti  kategória:  a  dolgok  ós  tulajdonságaik  önmagukban  véve.  (Pontosabban 
azt  kellene  mondani:  az  „olyannak  levés  módja",  amiképpen  a  szóban  forgó 
dolog  van.  Ezt  a  megszorítást  tulajdonképpen  minden  modusz  esetében  meg
tehetnénk,  lévén,  hogy  ebben  a  felfogásban  a  „milyen  modusz?"  kérdés  nem 
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annyira  a  „mi  ez?",  mint  inkább  a  „hogyan  van  ez?"  kérdéssel  szinonim. 
Minthogy  azonban  ebben  a  rendszerben  minden  éppen  az,  ahogyan  van,  ke
vésbé  skrupulózus  előadásban  a  könnyebb  tájékozódás kedvéért  ez a  két  szem
pont  váltogatható.)  A  modus  essendi  a  dolgok  lényegét  jelenti,  abszolút  mó
don,  azaz  minden  máshoz  való  viszonytól  függetlenül.  A n y a g i l a g  (mate



rialiter)  a  modus  essendi  a  dolog  tulajdonsága  (rei  proprietas  absolute,  E.  T.). 
Ez  trivialitásnak  tűnnék,  ha  nem  tennénk  rögtön  hozzá,  hogy  anyagilag  a 
következő  szinteken  is  a  dolog  tulajdonságaival  fogunk  találkozni,  melyek 
csupán  a  formális  elv  szerint  lesznek  mássá  az  intellektusban  és  a  nyelvben. 
(It t  tehát  az  arisztotelészi  anyag—forma  megkülönböztetéssel  van  dolgunk, 
nem  pedig valamiféle ,,dialmatos"  anyagfogalommal.)  F o r m á l i s a n  a  mo
dus  essendi  a  lét  elvét  vagy  képességét  reprezentálja (ratio essentiae). 

Ami  a  deduktivitást  illeti,  nem  árt  még  világosabban  kiemelni,  hogy  a 
most  következő  szinteken  a  dolgok  és  tulajdonságaik  leképezése,  interpretá
ciója megy  végbe,  nem  pedig  újrarendeződésük, analízisük stb.; vagyis  mind  az 
intellektus,  mind  a  vox  szintjén  a  dolognak  a  már  magában  vet t  létében  meg
lévő tulajdonságai  tükröződnek.  Nem  új  tehát,  ami keletkezik,  hanem  ugyanaz, 
csak  másképp. 

így  mindjárt  a modus intelligendi  esetében.  Ez  a modusz  a  megértés  szint
je,  ahol  is  az  elme  felfogja  a  dolgokat  és  tulajdonságaikat.  Aktív  és  passzív 
megnyilatkozásai  vannak,  melyek  formálisan  megegyeznek,  amennyiben  mind
kettő  esetében  a  megértés  elvéről (ratio intelligendi)  van  szó,  anyagilag  azon
ban  különböznek  egymástól. Modus intelligendi activus  az  a  mód,  ahogyan  az 
elme,  aktív  ráirányulása  révén,  felfogja,  megérti  a  dolgokat  és  tulajdonságai
kat.  Anyagi  oldalát  tekintve  ez  a  modusz  az  intellektus  tulajdonsága (proprie-
tas intellectus).  Formálisan  természetesen  a  megértés  elve  (ratio  intelligendi) 
határozza  meg,  ahogyan  a  ráirányulás  eredményét,  a modus intelligendi pas-
sivus-1  is.  Ez  utóbbi  azonban  anyagilag  ismét  a  dolog  tulajdonsága, proprietas 
rei:  az  a  mód,  ahogyan  a  dolog  és  tulajdonságai  az  elmében  tükröződnek,  azaz 
a  dolog  az  elme  általi  felfogottságában.  Martinus  de  Dacia  meghatározása  sze
rint  a  megértés  módjai a  dolog  ugyanazon  tulajdonságai  (ti.  mint  a  létben),  de 
arra  való  tekintettel,  ami  a  dolog  az  elmében,  és  amennyiben  ezek  a  tulajdon
ságok  a  dologgal  együtt  a  megértettség  állapotában  vannak  (modi  intelligendi 
sunt  eaedem  proprietates  rei  secundum  quod  res  est  in  intellectu  et  ut  eaedem 
proprietates  cum  re sunt  intellectae  — idézi  B U R S I L L  H A L L  i.  m.  9 2 ) . 

A  megértés  után  a  hanggal  való  megjelölés  következik.  Ez  lenne  a modus 
significandi,  ós a modisták  többségénél  ez így is van.  Siger azonban  ezt  a  szférát 
két  szintre  osztja  oly  módon,  hogy  megkülönbözteti  a  „signare"  és  a  ,,signi
ficare"  (hevenyészett  fordítással:  a  jelölés  és  a  jelentés)  színjét.  Nevezetesen: 

Modus signandi:  a  hang  nyelvivé  válásának,  a  vox  dictiová  válásának 
szintje;  mondhatnánk,  az  a  mód,  ahogyan  a  hang  az  elme  által  felfogott  dolog 
számára  való  lesz. Aktív  és passzív  megnyilvánulásait  tekintve  a modus signan-
di activus  az  a  mód,  ahogyan  az  elme  a  hangot  a  jelölés  képességével  ruházza 
fel  (anyagilag  tehát  ez  továbbra  is  az  intellektus  tulajdonsága),  a modus sig-
nandi passivus  viszont  az  a  mód,  ahogyan  az  elmében  tükröződő  dolog  meg
jelöltté  válik,  vagyis  ismét  maga  a  dolog  (így  ez  is  proprietas  rei),  ám  ezúttal 
mint  felfogott  és  hanggal  megjelölt  entitás.  Formálisan  a  modus  signandi 
mindkét  megnyilvánulása  természetesen  a  jelölés  elvét (ratio signandi)  teste
síti  meg. 

Sigernél negyedik,  mindenki  másnál  harmadik  szint  a modus signif icandi. 
A  meghatározás  nagyon  gyakran  hiányzik  — ebből  is  látszik,  mennyire  kulcs
fogalom:  szinte  evidencia  —,  vagy  lényegében  egybeesik  azzal,  amit  Siger  a 
modus  signanöiról  mond.  Ra j ta  kívül  mindenkinél  itt  válik  a  vox  dictiová, 
nála  pedig,  azt  mondhatjuk,  i t t  válik  a  jelölő  hang  meghatározott  szófajú 
jelentéses  szóvá.  (Segít ennek  megértésében,  ha  figyelembe  vesszük,  hogy  Siger 



szerint  például  a dolor  és  a doleo  a  modus  signandi  szintjén  még  nem  különbö
zik,  a  modus  significandién  már  igen.  A  signare  szintjén  tehát  egy  fogalomkör 
hangjelölőt kap, másképp:  a  hang  már  v o n a t k o z i k  egy  fogalomra,  de  ez 
a  hang  csak  a  significare  szintjén  lesz  grammatikailag  megformálódott  jelen
téses  s z ó v á .  Siger megoldása azért  rokonszenves,  mert  csírájában  magában 
rejti  a  fogalom  és  a  nyelvi  jelentés  elkülönítésének  lehetőségét.  Erfurti  Tamás 
viszont  úgy  oldja  meg  a dolor  és  a doleo  megkülönböztetését,  hogy  magát  a 
significatiot  ruházza  fel  kettős  szerepel: ratio significandi  [—  ratio  signandi 
Sigernél]  és ratio consignificandi  —  ami  a  szót  meghatározott  szófajisággal 
ruházza  fel.  Mindezt  technikailag  a  modi  significandi  activi  alosztályai  oldják 
meg;  erről  lásd  alább.)  — Abban  mindenesetre  valamennyi  modista  egyetért, 
hogy  mindez  a vox  területe,  és  mindannyiuknál  ezen  a  szinten  kezdődik  a 
tulajdonképpeni grammatikai elemzés.  így ezt amoduszt úgy is értelmezhetjük, 
mint  azt  a módot,  ahogyan  a hang  mint emberi  nyelv  létezik,  vagy  ahogyan  az 
ember nyelvisége  létezik. 

Modus significandi activus:  az  a  mód,  ahogyan  a  hang  grammatikailag 
tükrözi a dolog  lényegét,  más  szóval  ahogyan  az  intellektus  a hangot  meghatá
rozott  fajú  nyelvi  entitássá  (meghatározott  szófajú  szóvá  vagy  funkciójú  ak
cidentális  elemmé)  teszi.  Anyagilag:  proprietas  intellectus,  formailag: ratio 
significandi.  A  modus  essendivel  ez  úgy  függ  össze,hogy  egy  dolog  k ü l ö n 
b ö z ő  t u l a j d o n s á g o k k a l  rendelkezik, amelyeknek kifejezése  k ü l ö n 
b ö z ő  j e l ö l é s m ó d o k a t  kíván  meg.  (Ebből  következik,  hogy  a  modus 
significandi  activusnak  alosztályai  lesznek.) 

Modus significandi passivus:  az  a  mód,  ahogyan  az  intellektusban  tük
röződő dolog  a  szó  jelentésévé  válik;  a dolog  a  szó általi  tartalmi  felidézhetősé
gében.  Ennek  a  modusznak  tehát  nem  a  grammatikához,  hanem  ismét  magá
hoz  az  objektivitáshoz  van  köze:  proprietas  rei.  Formailag  természetesen  ez  is 
a  ratio  significandi  megnyilvánulása. 

A  dolog  (res)  ebben  a  konstrukcióban  tehát  több  szinten  is  létezik:  1. 
önmagában,  2.  megértettként,  mint  fogalom,  3.  (vagy  3 — 4.)  kifejezettként, 
mint  a  szó  fogalmi  tartalma.  E  különböző  szinteken  így  materialiter  ugyanar
ról  a  dologról  van  szó,  amely  azonban  formaliter  másmás  módban  jelenik 
meg. Táblázatunkban  az  érintett  materiálisán  egyező  moduszokat  dőlt  betűvel 
emeltük  ki.  A  modus  essenditől  a  modus  significandi  passivusig  nyilakkal 
jelölt  folyamat  pedig  a  gondolatmenet  ontológiai  gnoszeológiai—nyelvfilo
zófiai  —  szerkezeti  oldalról  tekintve:  belső  logikáját  tükröző  —  lépéseinek 
felel  meg  (azzal  a  megjegyzéssel,  hogy  Siger  kivételével  mindenki  másnál  a 
modus  intelligendi  passivus  után  értelemszerűen  a  modus  significandi  activus 
következik). 

Ettől  a ponttól  kezdve  — ahol  is  a  metagrammatikából  leereszkedünk  a 
tulajdonképpeni  grammatikába  a modista  kifejtés deduktív  rendszere  meg
szűnik  logikai  lépések  ábrázolásának  lenni.  A  további  moduszok  ugyanis  lé
nyegében a modus significandi activus  a l t í p u s a i ,  konkrét  megnyilvánulási 
módjai.  Ezeknek  elnevezése  és hierarchikus  rendje szerzőnként  eltérő  — persze 
nem  a  végeredmény  tekintetében,  hiszen  ez  mindenütt  a  priscianusi  gram
matika  kategóriáinak  reprodukciója.  Az  első  lépés  azonban  mindenkinél  meg
egyezik:  a  modus  significandi  activus  felosztása  esszenciális  és  akcidentális 
moduszokra.  Ez  a lépés is  magának  az ábrázolt dolgnak  a természetéből  folyik. 
,,Egy és ugyanazon  dologban  e dolog különböző,  egymásnak  ellent nem  mondó 
tulajdonságai  jelenhetnek  meg,  amelyekből  az  aktív  jelölés  különböző  módjai 



következhetnek"  (in  una  et  eadem  re  possunt  reperiri  diversae  proprietates 
rei,  non  repugnantes,  a  quibus  sumi  possunt  diversi  modi  significandi  activi) 

mondja  Erfurti  Tamás.  A  modus  significandi essentialis  Sigernél  a  szófaj 
lényegét  jelenti,  például  a  szubsztanciát  és  a  minőséget  a  nomen  esetében  — 
de  a  kibontakozó  rendszer  itt  éppen  ezért  csak  több  lépcsőben  éri  el  a  pris
cianusi  nyolc  szófajt.  A lényeg nála ugyanis  kétféle:  á l t a l á n o s  lényegük 
tekintetében  megegyező szófajok  s p e c i f i k u s  lényegükre  nézve  különbö
zőek.  Felosztása  szerint  van  tehát modus significandi essentialis generális, 
amely  az  osztályozott  entitásokat  (nem  merek  nyilatkozni,  hogy  még filozófiai 
vagy  már  grammatikai  kategóriákról  vane  szó)  a modus entis  (létezés),  a 
modus esse  (valamivé  válás)  és  a modus disponentis  (valami  számára  valóság) 
szerint  osztja  fel;  és  van modus significandi essentialis specificus,  amely  e  há
rom  osztályon  belül,  sajátos  lényegi  jegyek  alapján,  végül  is  előállítja  a  nyolc 
szófajt.  Erfurti  Tamásnál  ezzel  szemben  a modus significandi essentialis-nak 
három  szintje  van,  a generalissimus,  a subalternus  és  a speciálissimus,  ahol  is 
az  első  mindjárt  a  nyolc  beszédrészt  produkálja,  míg  a  második  kettő  azok 
alkategóriáit. 

A  modus  significandi accidentalis  a  ragozható  és  ragozhatatlan  szófajok 
elkülönítésében  játszik  szerepet.  A  modisták  az  előbbieket  partes magis  prin
cipalesnek  nevezték,  ily  módon  az  utóbbiak  hiányosságaként  fogva  fel,  hogy 
nincsenek  akcidentális  moduszaik.  Siger  itt  sem  hagy  kétséget  afelől,  hogy  ez 
a  felosztás  is  a dolog  objektív  tulajdonságainak  különbségeire  megy  vissza  — 
a  kevésbé  prineipiális  szófajok  éppenséggel  kevésbé  principiális  tulajdonságo
gokat  tükröznek. 

További  lényeges  moduszpár  szerzőinknél  a modus significandi absolutus 
és respectivus.  Ezek  nem a  fentiek valamelyikének  alárendelt  moduszok,  hanem 
keresztosztályozások  (bár Tamásnál  inkább  csak  az  akcidentália  körében  van 
szerepük).  Akcidenciák  esetében  modus  significandi respectivus-TÓ\ van  szó,  ha 
az  akcidentalitás  más  szófajok  jelölés módjához  képest,  azokra  való  vonatko
zással  lép  fel  (mai  kifejezéssel:  a  kookkurrencia  eszköze), absolutus  az  olyan 
akcidencia,  mely  nem  vezet  ki  az  adott  pars  orationisből,  annak  belső  jegye. 
Például  a  nomeneknél  abszolút  akcidencia  a  species  és  a  figura. Species-1 
képeznek  az  egyazon  beszédrész  egymásból  képzett  változatai,  például  a  no
men  esetében albus  és albedo.  (Ezzel  kapcsolatban  nem  árt  emlékeztetni  arra, 
hogy  Priscianusnál  és  kommentátorainál  egyaránt  hiányzik  a  főnév—mellék
név  megkülönböztetés.  A  modista  grammatikák  előzményei  között  kiemelt 
Petrus  Heliasnak  ugyan  — mint  említettük  — szokás  ilyen  felfedezést  tulajdo
nítani, de ez alighanem félreértés: a szubsztancia és a minőség nála is  ontológiai 
fogalom,  és  így  a nomen substantivum  nem  főnév,  hanem  olyan  nomen,  amely 
szubsztanciát  fejez ki.  Akár egyazon  szó  is  lehet  hol  minőség,  hol  szubsztancia 
kifejezése,  mint  még  korábban  Anselmusnál  a grammaticus  'művelt',  amely 
közvetlenül  a  műveltségre,  közvetve  — ámde  szokásos  jelentésében  — viszont 
a  művelt  emberre  vonatkozik.  Ezek  a fejtegetések  világosan  nem  grammatikai 
jellegűek.)  De  térjünk  vissza  a  speciesekre.  Két  alfajuk  a primitiva  és  a deri-
vál a  —  ámde  ismét  nem  grammatikai,  hanem  logikai  értelemben,  például  az 
előbbi  szavak  esetében  a  'fehérség'  elsődleges  a  'fehér'  dolgokhoz  képest.  A 
figura  esetében  is  egyazon  pars  változatairól  van  szó,  ám  ezek  összetételek 
révén származnak egymásból.  így  a figura lehet simplex,  mint például  a doctus, 
és  composita,  mint  az indoctus.  A  species  és  a  figura  kivételével  a  nomenek 
Összes  többi  akcidenciája  respektív  (casus,  genus,  numerus,  persona,  gradus, 



qualitas,  substantivum,  adiectivum  a  sigeri  változatban).  Sigerusnál  azonban 
ez az abszolút—respektív  megkülönböztetés  az  esszenciális  moduszokra  is  érvé
nyes : a  generális  egyben  respectivus  is  (talán  az ens  és esse logikai  összefüggé
sére utalva),  míg  a  modus  significandi specificus  természetesen  abszolút,  hiszen 
éppen  ez  határozza  meg  a  nyolc  szóosztály  valamelyikét. 

Nem  követjük  tovább  a  modista  rendszer  részleteit.  Elég  az  hozzá,  hogy 
ilyen  típusú  moduszoknak  és  az  általuk  definiált  metagrammatikai  terminu
soknak  segítségével  írják le szerzőink  a latin nyelv  — pontosabban  a  priscianusi 
grammatika  — egész  rendszerét  (beleértve  az  i t t  most  nem  tárgyalt  harmadik 
részt,  a  szintaxist  is),  mégpedig  —  a  mi  nézőpontunkból  tekintve  — a  filozó
fiai  meghatározásoktól  egyre  közeledve  a  nyelvtaniak  felé.  Maga  a  modista 
rendszer  azonban  nem  ismeri  ezt  a  váltást:  minden  grammatikai  entitás  és 
konstrukció végül  is  a  1 é t,  adolgok és tulajdonságaik objektív következménye. 

5. A  fenti  vizsgálat  alapján  rátérhetünk  a  modista  nyelvfilozófia  értéke
lésére.  Kiindulásként  —  mint  az  minden  elméleti  teljesítmény  megítélésekor 
ajánlatos  lenne  —  különbséget  kell  tennünk  legalább  három  kérdés  között:  1. 
Hogyan  jön  létre  az  adott  elméleti  rendszer  társadalom  és  eszmetörténeti 
szempontból?  2.  Hogyan  interpretálják  az  adott  rendszert  sa já t  kifejtői?  3. 
Hogyan  értékelhető  az  adott  elméleti  rendszer  külsőleg,  utólag,  a  megítélő 
korának  és  vállalt  szemléletének  megfelelő  tudományosság  nézőpontjából? 
Kétségtelen,  hogy  e  kérdéseket  még  továbbiakkal  lehetne  kiegészíteni,  illetve 
finomítani  lehetne.  Legalább  ennyit  azonban  logikus  (és  etikus  is)  megkülön
böztetni. 

Az  első  két  kérdésre  a  fentiek  lényegében  megadják  a  választ.  K e l e t 
k e z é s t ö r t é n e t i l e g  a  modista  nyelvfilozófia  a  (több  hullámban  Nyu
gatEurópába  érkezett,  részben  átinterpretált)  arisztotelészi  filozófia  alkalma
zása  a priscianusi—donatusi  latin  grammatikára.  (Arisztotelészi filozófiát mon
dok,  nem  logikát,  mint  szokásos,  mert  ennél  többről  és  kevesebbről  van  szó. 
Többről,  amennyiben  a  Metafizika,  De  anima  stb.  is erősen  jelen  van  az előfel
tételek  között;  és  kevesebbről  is,  hiszen  az  arisztotelészi  logika  részét  képező 
Topika  dialektikáját  nem  tet ték  magukévá.  Ennyit  eszmetörténetileg;  a  tár
sadalomtörténeti  alapra  pedig  utaltunk  Arisztotelész  filozófiájának  általában 
vet t  adaptációját  tárgyalva.) Ami  az  ö n i n t e r p r e t á c i ó t  illeti:  a módis 
ták  elméletük  lényegét  abban  lát ták,  hogy  az  a valóság elsődleges  és  univerzális 
lételveivel  megalapozza  a  grammatikát,  vagyis  tudományosan  igazolja,  hogy 
a  nyelv  szükségszerűen  olyan,  amilyen.  A  modista  nyelvfilozófia  öninterpretá
cióján  természetesen  az  érintettek  elméleti  fejtegetéseiben  kidomborodó  szán
dékot,  irányultságot  kell  érteni,  nem  azt,  hogy  ők  maguk  explikálták  volna 
önértékelésüket.  Ez  utóbbi  elvileg  elvárhatatlan  olyan  szerzőktől,  akikben  fel 
sem  rémlik,  hogy  szemléletüknek  lehetne  elfogadható  alternatívája. 

A  modista  nyelvfilozófia harmadik  szempontú,  esetünkben  m a i  meg
ítélhetőségének  elsődleges  feltétele,  hogy  helyesen  lássuk  az  elmélet  valóságos 
alapszerkezetét,  vagyis  kifejtési  logikája  mögött  feltárjuk  a  teória  tényleges, 
genetikus  logikáját.  Ennek  döntő  momentumára  többszörösen  utaltam.  A  szó
ban  forgó grammatikák  szervező  elveiknek,  nevezetesen  a  moduszoknak  háló
zatát  globálisan  és  részletekbe  menően,  logikai  és  deduktív  változataik  mind
egyikére  nézve  különkülön  is,  következetesen  a  d o l o g ,  tehát  az  objektív 
lét  tulajdonságaihoz  kötik.  Nemcsak  a  programmatika,  hanem  a  szófajok és  a 
másodlagos  kategóriák  meg  emezek  szintaxisa  tárgyalásában  sincsen  semmi, 



amit ne  a v a l ó s á g  s z e r k e z e t é n e k  l e k é p e z é s e k é n t  ábrázol
nának.  Ámde  min  alapul  a  moduszok  rendszerének  eme  bonyolult  építménye ? 
Nyilvánvalóan  a  priscianusi  grammatika  struktúráján.  Ha  a  moduszok  kon
strukciója  részletekbe  menően  „megalapozza"  a  grammatika  elveit,  akkor  ez 
csakis  azért  lehetséges,  mert  pontosan  úgy  szerkesztődik,  hogy  céltárgyának 
természetét  igazolja.  Következésképpen  valójában  a  moduszok  szisztémája 
ered  a  grammatikáéból,  s nem  megfordítva.  Ha ezek  után  a dolog  és  a  megértés 
szerkezetének  a  moduszépítménnyel  való  izomorfiája  mégis  igaz  marad,  az 
nyilván  annyit  tesz,  hogy  — ismét  a  közvetlen  látszattal  ellentétben  — ez  a 
nyelvtanfüggő  fogalmi  rendszer  determinálja  a  modista  lét  és  ismeretelmélet 
s truktúráját .  Összefogva  mármost  a  láncot:  a  modista  nyelvelmélet  —  gene
tikus  logikáját  tekintve  —  nem  egyéb,  mint  a  priscianusi  latin  grammatika 
szerkezetének  egy  speciális  metanyelv  (ti.  a  moduszok)  prizmáján  keresztüli 
rávetítése  a  valóság  és  az  intellektus  szférájára  —  a z  e l s ő  t r a n s z c e n 
d e n t á l i s  n y e l v f i l o z ó f i a . 

A  transzcendentalitás  fogalmát  —  az  eredeti  kanti  meghatározás  szel
lemében,  de  nem  betűjét  követve  — i t t  abban  a  szokásos  értelemben  haszná
lom,  miszerint  minden  olyan  tapasztalat,  melyet  a  tapasztalás  eleve  adott 
s t ruktúrája  rendez  el,  transzcendentális  jellegű.  Eleve  adotton  természetesen 
tág értelemben  vett  kiindulási  rendezőelvet  értek,  amely  nem szükségképpen — 
sőt,  valójában  szükségképpen  nem  velünk  született,  sokkal  inkább  egy 
készen  kapott  és  az  adott  vonatkozásban  alternatíva  nélküli  szemléleti  (ezen 
belül  gyakran  tudományos)  paradigma  kényszere.  Nyelvfilozófián pedig  konk
rétabban  annak  egyik  válfaja  értendő  itt,  nevezetesen  a  nyelvi  filozófia  (a 
nyelven  keresztüli  filozofálás). 

Maga  a  kivetítés,  a  transzcendentálás,  olyan  jellemzője  a  modista  gram
matikának,  melyet  nehéz  félreismerni.  Két  ponton  azonban  a  szakirodalom 
véleményem  szerint  elégtelen  módon  reagál erre a  tényre;  az egyik  a  „mit  vetí
tenek  k i?"  kérdése,  a  másik  pedig  e  tény  jelentőségének  megítélése. 

Első  megközelítésben  úgy  tűnik,  hogy  ami  i t t  transzcendentáltatik,  az  a 
latin  nyelv  szerkezete.  Ez  a feltételezés egyszerre  helyes  és nem  az.  Közvetlenül 
biztosan  nem  áll,  hiszen  a  kiinduló  evidenciarendszer  nem  a  latin  nyelvnek 
magának,  hanem  Priscianusnak  e  nyelvről  szóló  grammatikája,  mely  ráadásul 
egy  másik  — igaz,  hogy  igen  rokon  szerkezetű  nyelvre,  nevezetesen  a  gö
rögre  épülő  hagyomány  letéteményese.  (Ugyanakkor  kétségtelen,  hogy  maguk 
a  modisták  a grammatika  terminust  — CHOMSKYval szólva  — „rendszeres  két
értelműséggel"  használták,  pontosabban  inkább  rendszertelen  egyértelműség
gel,  hiszen  a  grammatikáról  értekezve  még  elvben  sem  különböztették  meg  a 
tárgyat  annak  leírásától.)  Másfelől  viszont  ez  a  grammatika  — bár  ennek  csak 
ma  lehetünk  tudatában  — egy  m e g h a t á r o z o t t  t í p u s ú ,  mindenek
előtt  egy  nominatív  mondatfelépítésű  emberi  nyelv  leírása  volt,  s  bizonyára 
nagyon  is  másképp  festett  volna,  ha  az  ókori  európai  kultúra  megteremtői 
történetesen  a  kaukázusi  ergatív  nyelvek  valamelyikét  beszélik.  Ebben  a  te
kintetben  tehát  a  latin  nyelv  objektív  különössége  valóban  ott  van  a  modisták 
nyelvfilozófiai premisszái  között,  miközben  persze  ők  maguk  legjobb  meggyő
ződésük  szerint  a z  e m b e r i  n y e l v  m i n t  o l y a n  természetét  vélték 
megragadni  a priscianusi  grammatikában.  Ám  hogy ez az utóbbi  inkább  tekint
hető  a  kivetítés  tárgyának,  mint  a  latin  nyelv  maga,  az  technikai  szinten  is 
megmutatkozik.  Ha  ugyanis  a  modista  leírásnak  a  valóban  grammatikai  részét 
vesszük  szemügyre,  belátható,  hogy  a  moduszok  rendszere  a  grammatikának 



nem  tükörképe,  hanem  függvénye.  A  moduszok  típusai  és  altípusai  ugyanis 
nem  a  grammatika  objektumainak  megkettőzései,  hanem  egy  olyan  fogalom
készletet  alkotnak,  amely  a  grammatikai  objektumok  (gondolati)  előállítását 
eredményezi,  mondhatnánk  „generatív  metagrammatikát"  képez  a  gram
matikához.  Ha  tehát  a  közvetlenül  kivetített  rendszert  keressük,  az  végül  is 
nem  egyéb,  mint  a  moduszoknak  a grammatika  leírása  céljából posztulált  köre, 
azaz  szigorúan  véve  a modus significandi activus,  összes  alfajával  és  működési 
elvével  együtt.  (Hogy  a  gondolatrendszer  eredeti  magva,  az  „ősmodusz"  éppen 
a  modus  significandi,  az  persze  nem  véletlen,  lévén  a  nyelv  lényege  szerzőink 
számára  —  akkor  már  több  mint  ezer  éves  hagyomány  alapján  —  éppen  a 
significatio.)  Vegyük  észre  tehát:  szó  sincs  arról,  mintha  a  modisták  magukat 
a  grammatikai  objektumokat  vélték  volna  felfedezni  a  valóságos  lét  szerkeze
tében.  Egyikük  sem  állítaná  például,  hogy  valóságban  léteznek  speciesek,  figu
rák  vagy  nyelvtani  esetek.  De  azt  persze  igen,  hogy  a  létezés  objektív  módjai, 
a  dolgok  és tulajdonságaik olyanok,  hogy  a speciesek,  figurák, esetek  stb.  szük
ségszerűen  adekvát  módon  képviselik  őket  a  grammatikában.  Ámde  — és ez  a 
kérdés  másik  oldala  —  a  szükségszerű  adekváció  eme  gondolata  nem  valami
féle  ismeretelméleti  optimizmus  következménye  a  modistáknál,  hanem  azé  az 
evidenciájuké,  hogy  a  moduszok  fogalmában  lét,  ismeret  és  nyelv  k ö z ö s, 
á l t a l á n o s  szervezőelvét  ragadták  meg.  így  a  moduszok  rendszere  a kifej
tésben  lényegében  még  a  lét  kategóriáinak  is  fölébe  kerekedik,  predetermináló 
erejű  platonikus  őselvvé  hiposztazálódik.  Pontosan  ezt  fedezték  fel és  utasítot
ták  el  a  nominalisták  a  spekulatív  grammatikában.  Mindez  azonban  — és  ezt 
nagyon  pontosan  kell  látnunk  — végső  soron  csak  a  kifejtés  logikájából  eredő 
objektív  látszat,  amely  mögött,  a  gondolatrendszer  genezisében,  a  fenti  érte
lemben  vett  transzcendentális  konstrukció  a  lényeg. 

Azzal,  hogy  a  programmatika  nyelve  számára  a  moduszt  választották 
(vagy  inkább  dolgozták  ki)  központi  terminussá,  szerzőink  eleve  elkötelezték 
magukat  a transzcendentálás  mellett,  hiszen  a modusz  nem  nyelv,  de  még  csak 
nem  is  ismeretelméleti,  hanem  eminensen  lételméleti  fogalom  volt  számukra. 
Kérdés:  mennyiben  volt  mindez  szükségszerű  ?  Nos,  logikailag  nem  volt  az. 
Még ha  a modusz  mint  terminus  univerzális  is, az egyes  moduszszintek  értelme
zésében  akár  minőségi  ugrást  is  tételezhettek  volna  a  nyelvi  és  a  nem  nyelvi 
moduszok  között.  Világképüknek  azonban  nem  volt  szüksége  ilyen  distink
cióra.  A  középkor  általános  felfogása  szerint  a  nyelv  és  a  gondolkodás  által 
ábrázolt  valóság  ..per  definitionem"  a  nyelvvel  és  gondolkodással  rendelkező 
lény  valósága,  vagyis  az  ember  számára  adott  (teremtett)  valóság  volt.  Nyelv, 
gondolkodás,  a  dolgok  valósága  —  egyaránt  az  e m b e r  szférája.  Minőségi 
ugrás  csak  az  ember  alatti  és  az  ember  feletti  lények  tárgyalására  való  átme
netnél  szükséges  és  lehetséges  ami  azonban  nem  tárgya  a  modista  nyelvel
méletnek.  (De  ebben  az  eszmerendszerben  még  ezek  a  szférák  is  az  emberre 
vonatkoztatva  azok,  amik.  Általában  a  középkori  gondolkodás  — a  közhelyes 
felfogással  szemben  —  nem  kevésbé  emberközpontú,  mint  bármely  filozófia, 
csupán  speciális  emberképre  épül.) 

Az  az  alapképlet,  mely  szerint  a  modista  metafizikában  egy  metanyelv 
szerkezete  transzcendentáltatik  a  valóság  szerkezetére,  elkerülhetetlen  és  meg
hökkentő  párhuzamokat  mutat  aTractatus  Wittgensteinjének nyelvfilozófiájá
val.  I t t  is, ott  is  egy  a  tudományos  megismerés  számára  kidolgozott  fogalmi 
nyelvi  metarendszer  szerkezete  vetül  rá  a  világra:  a  modistáknál  a  moduszoké 
és  raj tuk  keresztül  a  priscianusi  grammatikáé,  Wittgensteinnél  a  Russell 



Whiteheadféle  „Principia  Mathematica"  nyelvéé.  I t t  is, o t t  is  az  emberi  nyelv 
mint  olyan  elvét  képviseli  a  választott  nyelv,  a  modistáknál  az  egyetlen  lehet
séges  grammatika  evidenciájából,  Wittgensteinnél  ,,a  gondolatot  álruhába  öl
töztető"  köznapi  nyelv  elutasításából  és  egy  tökéletes  nyelv  iránti  igényből 
eredően.  I t t  is,  ott  is  a  nyelv  mutat ja  a  dolgok  állását,  s  mutatis  mutandis  a 
nyelv  határai  a  világ  határai  is.  Minden  egyéb  aztán  persze  alapjában  más.  A 
nyelvi  transzcendentálás  alanya,  oka,  célja,  filozófiai  mondanivalója  tekinte
tében    modista  nyelven  szólva:  materialiter  — össze vethetetlen  a  két  rend
szer.  De  formaliter ?  Nem  rokonit jae  a két  szemléletet,  hogy  bennük  a  nyelv 
szerkezete  determinálja  az  ember  világának  szerkezetét?  Hangsúlyozom:  a 
világét,  nem  pusztán  annak  intellektuális  leképezését,  mint  a  relativista 
nyelvfilozófiákban.  Egy  l i n g v i s z t i k a i  o n t o l ó g i a  különösségével 
állunk  i t t  szemben,  olyan  szemlélettel,  melyet  századunk  vívmányaként  szokás 
számon  tartani. 

A  modista  nyelvfilozófiának  a  nyelvelmélet  történetében  kijelölt  helyét 
—  ha  fenti elemzéseim  helyesnek  bizonyulnak  alaposan  át  kellene  értékelni. 
A  nyelvészek,  még  a  kérdés  legkiválóbb  szakértői  is,  ha  egyáltalán  pozitívan 
ítélik  meg  ezt  a  teóriát,  azt  emelik  ki,  hogy  a  maga  nemében  nem  kevésbé  volt 
egységes,  összefüggő,  kidolgozott,  tartalmas  grammatikai  elmélet,  mint  szá
zadunk  nem  egy  iskolájáé.  Ehhez  nem  fér  kétség.  A  fentiekben  azonban  azt 
kívántam  bemutatni,  hogy  valójában  ennél  többről  van  szó:  a  grammatiea 
speculativa  külön  fejezet  a  nyelvfilozófia  történetében  is. 

Ha  a  nyelvelmélet  historiográfiájában  ez  az  értékelés  várat  magára,  az 
nemcsak  abból  ered,  hogy  a  szaknyelvészek  többségének  filozófiai  affinitása 
vagy  másfél  százada  meglehetősen  lanyha,  hanem  abból  is,  hogy  a  modista 
grammatika  egyébként  felismert  transzcendentalitását  részleteiben  félreértik. 
A  ,,mit  vetítenek  ki?"  kérdése  ugyanis  már  önmagában  belejátszik  a  dolog 
jelentőségének  megítélésébe.  Ha  például  a  többször  hivatkozott  B U R S I L L 

H A L L  nagy  monográfiájának  összefoglalásában  e kérdésnek  mindössze  egy  láb
jegyzetet  szentel  (i. m.  331),  az  nem  független attól,  hogy  magát  a latin  nyelvet 
véli  meghatározónak  a  metafizikai  és  logikai  keretek  alakulásában  —  amiben 
persze  a  kor  egészére  nézve  sok  igazság  van,  de  a  modisták  tekintetében  nem 
elég  konkrét.  Még  kevésbé  fogadható  el  például  R O B I N S  alapállása,  aki  a  mo
disták  metafizikáját  ,,majdnemhogy  naiv  eljárásnak"  t a r t j a  (Ancient  and 
Mediaeval  Grammatical  Theory  in  Europe,  88).  Az  ehhez  hasonló  hozzáállás 
valójában  azt  a  megalapozatlan  fölényt  tükrözi,  mely  a  pozitivisztikus  min
denttudás  saját ja :  minthogy  nem  ismeri  fel  saját  metafizikai  előfeltevéseit, 
úgy  véli,  hogy  ilyenek  csak  egy  „tudománytalan  tudományosság"  szemléletét 
befolyásolják. Valójában egyetlen  nyelvelmélet  sem  lehet  meg  legalább  implicit 
lét  és  ismeretelméleti  előfeltevések  nélkül,  s  mindegyikük  részese  valamely 
tudományos  paradigmának.  Ha  pedig  ez  utóbbi  jelesül  éppen  a  XX.  század 
jellegzetes  neopozitivista  szcientizmusa,  akkor  különösen  kevés  alap  van  felté
telezni,  hogy  ennek  szerkezete  független  attól  a  formális  logikai,  sőt  gram
matikai  hagyománytól,  melynek  szolgai  tiszteletét  a  modisták  szemére  vetik. 

Senki  sem  gondolhatná  komolyan,  hogy  a  spekulatív  grammatika  nyelv
elméleti—metafizikai  rendszerét  a  XX.  század  végén  elfogadható  vagy  adap
tálható  módszerként  ajánlja a  ma  nyelvészeinek  figyelmébe.  De  épp  ily  mega
lapozatlan  lenne nem  felismerni,  mennyire  modern  az az elv,  melyre ez a  közép
kori  nyelvfilozófia felépül,  vagy  hogy  szóhasználatunkkal  mi  se  essünk  szá
zadunk  tudományelméleti  hübriszének  bűnébe  milyen  tekintetben  nem  előz



mény nélküli  az  a wittgensteini  nyelvfilozófiai fordulat, melyet  egyébként  (jog
gal)  mintegy  határkőnek  tekintünk  a  bölcselet  történetében.  A  grammatica 
speculativa  lényege,  egy  tudományos  metanyelv  megszerkesztése  és  elveinek 
projekciója  a  valóság  egész  szerkezetére  —  igen  jelentős  gondolkodói  teljesít
mény.  S nem  is  az  egyetlen  a  (számunkra?)  sötét  középkorban. 

H A V A S  F E R E N C 

Akadályok  hazai  nyelvtudományunk  fejlődésének  útjában; 
eredmények  az  akadályok  ellenére* 

Ünnepeltünk  tudományos  munkásságának  imént  elhangzott,  tartalmas 
ismertetéséből  és  méltatásából  megtudhattuk,  hogy  e  munkásság  milyen  sok 
tudományterületre  kiterjedt,  milyen  tekintetben  bővítette  tudásunkat,  milyen 
alkotásokat  eredményezett.  Lehete egy tudományos  méltatástól  többet  kíván
ni ? E  kérdésre  akár  nemmel,  akár  igennel  válaszolhatunk.  Bizonyos,  ma  ész
lelhető  jelek  szerint:  n e m ,  mert  csak  egy  a  fontos:  megvane  egy  tudomá
nyos  mii,  avagy  nincs,  előbbre  vittee  szakmai  tudásunkat,  vagy  nem,  össz
hangban  vane  mai  tudományos  nézeteinkkel,  avagy  nincs,  a  ma  divatban 
levő  tudományos  irányzatok  szellemében  fogante,  avagy  nem. 

Szerintem  azonban  lehet  egy  tudományos  művel  és  annak  szerzőjével 
vagy  akár  egy  egész  tudományággal  kapcsolatban  egyéb  szempontokat  is  fel
vetni.  Hallgassuk  meg  például,  miben  lá t ja  „Finnugor  rokonságunk"  (1937.) 
című  könyvében  a  finnugrisztika  finnországi  felvirágzásának  magyarázatát 
ZSIRAT  M I K L Ó S .  Z S I R A I  ezt  í r ja:  „Castrén  derékban  kettétört  pályájának  tudo
mányos  jelentőségét  nem  szabad  a  közvetlen,  a  kész  egyéni  eredmények  mér
tékével  mérnünk:  igazi  hatása  csak  utóbb  bontakozott  ki  a  maga  mélységében. 
Jórészt  neki  köszönhetjük,  hogy  a  finn  közvélemény  szüntelen  érdeklődéssel, 
a  nemzeti  tudományokat  megillető  áldozatos  szeretettel  fordult  a  rokonnépek 
tanulmánya  felé,  s  legfőképpen  az  ő  érdeme,  hogy  Finnországban  a  lelkes 
kutatók  egész  gárdája  állt,  áll  ma  is  az  úttörőhős  eszményeinek  szolgálatá
ban."  Zsirai  tehát  egy  tudományszak  felvirágzásának  egyik  tényezőjét  a  köz
vélemény  alakulásában  lát ja.  Hasonló  magyarázatát  adja  Zsirai  annak,  hogv 
Reguly  Antal  tanulmányútjainak  idején és  azt  követően  Magyarországon  meg
növekedett  az  érdeklődés  a  magyar  nyelv  rokoni  kapcsolatainak  kérdése  iránt, 
s  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  „erejét  szinte  meghaladó  anyagi  áldoza
tokat  is  hozott"  Reguly  vállalkozásának  sikere  érdekében.  Másként  mondva: 
„a  megnövekedett  érdeklődés"  kielégítésére  (522.  lap)  ,,a  legilletékesebb  szak
körök  és  tudományos  életünk  hivatalos  szervei  figyelmes  elismeréssel  jutal
mazzák  1872ben  annak  a  Budenz  Józsefnek  a  munkásságát,  aki  Regulyt  és 
Hunfalvyt  követően  a  legtöbbet  tette  nyelvünk  rokoni  viszonyainak  tisztá
zása,  egyben  persze  a  finnugor  nyelvtudomány  hazai  életrehívása  érdekében" 
(534).  Zsirai  tehát  a  nyelvtudomány  X I X .  századi  alakulásában  lényegesnek 
tart ja,  hogy  abban  a  korban  Akadémiánk  a n y a g i  áldozatokat  hozott 
a  nyelvtudomány  érdekében,  a  h i v a t a l o s  s z e r v e k  pedig  elismerés
sel  jutalmazták  a  tudományos  munkát. 

*  Elhangzot t  Vértes  Edi t  70.  születésnapjának  ünnepén,  a  Magyar  Nyelvtudo
mányi  Társaság  1 980.  június  6án  tar to t t  felolvasó  ülésén. 


