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ELŐSZÓ 

 

 

 

 

 

 

Életpályám úgy alakult, hogy korán közel kerültem a stilisztikához, majd egyik 

kutatási területem lett, és az is maradt mind a mai napig. A diploma megszerzése után 

mindjárt tanítottam ezt a tárgyat néhány évig középiskolában a magyar nyelv és 

irodalom keretében. Azután elő kellett adnom főiskolán (az Idegen Nyelvek 

Főiskoláján, négy évig), ezt követően pedig egyetemen (az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékén napjainkig). Közben a főiskolán 

meg kellett írnom a megfelelő jegyzetet, az egyetemen pedig már 1958-ban 

megjelentettük A magyar stilisztika vázlata c. tankönyvet (szerkesztette Terestyéni 

Ferenc, a szerzők rajtam kívül Fábián Pál és Terestyéni Ferenc), amely – nyugodt 

lélekkel mondhatjuk – máig alapvető munka maradt ebben a tudományágban. Néhány 

év múlva, 1961-ben már napvilágot látott A magyar stilisztika útja c. munkám, amely 

határozottan stilisztikatörténet is, ti. a magyar stilisztikával kapcsolatos 

szemelvényeket közölt – rövid pályaképekkel és magyarázó, kiegészítő jegyzetekkel – 

Sylvestertől Verseghyn, Szvorényin, Négyesyn át Zlinszky Aladárral bezárólag, 

ezenkívül tartalmazott stilisztikai lexikont, valamint közölte a stilisztikai fogalmak, 

továbbá a magyar költők, írók stílusával foglalkozó művek, tanulmányok 

bibliográfiáját. Az 1972-ben Jelentéstan és stilisztika címen megrendezett szegedi 

nyelvészkongresszuson (A magyar nyelvészek II. nemzetközi kongresszusa) én 

tartottam az egyik, valójában tudománytörténeti plenáris előadást A magyar stilisztika 

az utóbbi két évtizedben címmel (Nyelvtudományi Értekezések 83. sz. szerk.: Imre 

Samu, Szathmári István, Szűts László. Budapest, 1974. 23–39). 1970-től létrehoztam – 

először a két magyar nyelvészeti tanszéken stilisztikát oktatókból, majd 1980-tól 

fokozatosan bevonva a hazai egyetemek (kivéve a pécsit) és főiskolák stilisztikával 

foglalkozó tanárait is – a Stíluskutató csoportot, amely több tanulmánykötetet 

megjelentetett, és amely többször tárgyalt stilisztikatörténeti kérdéseket is. 1983-tól 

hat éven át finnországi vendégprofesszorként megismertem a finn stilisztikai 

kutatásokat. A kilencvenes évek elejétől tanítom a stilisztikát a Kodolányi János 

Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció tanszékén is. 

Továbbá vezetem a stilisztikai alprogramot az ELTE Nyelvészeti Doktoriskolájában. 

Föltétlen meg kell még említenem, hogy stilisztikatörténeti kutatásaimat nagyban 

segítették a magyar irodalmi nyelv kialakulásával, a nyelvtanok történetével, 

egyáltalán a magyar nyelvtudomány történetével és annak elméleti problematikájával, 

valamint a nyelvműveléssel kapcsolatos vizsgálódásaim, tanulmányaim.  

Így érthető, hogy évek, sőt évtizedek során – gondolnunk kell a stilisztikusok, 

stilisztikatörténeti munkák évfordulóira is – viszonylag számos, stilisztikatörténettel 

foglalkozó tanulmányom látott napvilágot, a legkülönbözőbb helyeken: 

folyóiratokban, évkönyvekben, tanulmánygyűjteményekben, alkalmi kötetekben. 

Amint ezeket nemrégiben számba vettem, azt tapasztaltam, hogy ezek bizonyos 

értelemben valójában átfogják stilisztikatörténetünket a kezdetektől úgyszólván máig. 



Ezért gondoltam arra, hogy a magyar stilisztika kialakulásának időrendjébe szedve 

együtt megjelentetem őket. Természetesen úgy, hogy minden esetben megadom az 

illető dolgozat eredeti lelőhelyét és időpontját. Az eredeti szövegeken nem 

változtattam, néhány esetleges elírás kijavítását nem tekintve. Az előbbiből 

következik, hogy bizonyos fontos részleteket tartalmazó ismétlések előfordulnak a 

különböző időpontokban és más-más célból írt tanulmányokban (néhány esetben 

egyes ismétlődő részeket kihagytam, ezt […] jelzi). A kötet tanulmányaiban az 

irodalmi hivatkozások különböző módon szerepelnek. A régebbi cikkekben ugyanis 

ezeket – az akkori szokásoknak megfelelően – beépítettem a szövegbe. Az újabbak 

esetében azonban – a racionálisabb eljárásnak megfelelően – a hivatkozások rövidítve 

szerepelnek, és azok feloldása a cikkek végén, az „irodalom” című részben található. 

A nyelvészeti, irodalmi szakmai jellegű folyóiratok és művek rövidítésének feloldását 

a kötet végén találja meg az olvasó. 

Úgy gondolom, ez a munka alapja lehet egy később megírandó teljes és részletes 

magyar stilisztikatörténetnek, de minden bizonnyal már ezt is haszonnal forgathatják a 

stilisztika iránt érdeklődő kutatók, egyetemisták, főiskolai és középiskolai diákok, 

mindenki, aki valamilyen formában foglalkozik ezzel a sajátos tárggyal. 

 

Budapest, 2004. július 9. 

 

Szathmári István 

  



I. 

 

STILISZTIKATÖRTÉNETÜNK KORSZAKBEOSZTÁSA 
 

 

 

 

Történeti összefoglalás 
 

A stilisztika valójában a XIX. század második felének és még inkább a XX. század 

elejének a szülötte (a szó maga az Oxford English Dictionaryben 1846-ban, Littré 

francia szótárában pedig 1872-ben jelent meg). De a nyelvhasználatnak és a stílusnak 

a mindenekelőtt gyakorlati – tehát a nyelvi eszközök funkcióját is számításba vevő – 

kérdései nagyon korán felmerültek az ókori görög és római retorikákban 

(szónoklattanokban), poétikákban (költészettanokban), illetve a XII. század második 

felétől ezeket részben felváltó „ars dictandi”-kban (írásműszerkesztés-tanokban). 

Ilyenformán a retorikában például korán megkülönböztetik a három stílusnemet: a 

fennkölt, a közepes és az egyszerű stílust, és vizsgálják a szónoki beszéd legfontosabb 

stíluseszközeit, így a hangos stílus lényeges kellékét: a jóhangzást, a zeneiséget; 

továbbá a trópusokat (szóképeket: a metaforát, a szimbólumot stb.) és az alakzatokat 

(az ismétlést, a fokozást, az ellentétet stb.); illetve az úgynevezett „ornata syntaxis” 

(szó szerint: díszítő mondattan) jelenségeit (a körmondatot, a gondolatritmust), 

valamint a stílus „illő” voltát (illő a stílus, ha a közlés módja összhangban van a közlés 

tárgyával stb.). A poétika akkoriban a költői előadás tudománya volt, az ars dictandik 

pedig részben retorikák, részben poétikák, illetve – persze nem ilyen néven – a 

középkor stilisztikái voltak. Ezek tehát a praxis, a gyakorlat tudományait jelentették, 

így pl. az alakzatokat a retorika a meggyőzés, a poétika pedig az esztétikai hatás 

szempontjából tekintette. Ezekből a gyakorlati tudományokból nőtt aztán ki a 

stilisztika akkor, amikor a retorika már sokak szemében csak elöregedett normatív, 

tehát inkább a nyelvhelyességet előtérbe helyező, erőltetett szabálygyűjtemény lett. 

A fentebb mondottakból érthető, hogy a retorikák és poétikák szerepe a XVIII. 

század végétől egyre csökkent. A nyelv, a nyelvhasználat és a stílus érdemi és 

elmélyültebb vizsgálata hozta aztán meg a stilisztika megszületését. Mai ismereteink 

szerint Wilhelm Wackernagel bázeli egyetemi tanár tárgyalta a stilisztikát először a 

XIX. század harmincas éveiben a retorikától és a poétikától különválasztva. Valójában 

azonban a stilisztikát a XX. század eleji jelentéstan, lélektan és általános nyelvészet 

lendítette előre. Wilhelm Wundt már a XIX. század utolsó évtizedeiben rámutatott 

arra, hogy a szó lélektani szempontból összetett jelenség. K. O. Erdmann pedig a szó 

fogalmi jelentéstartalmán kívül megkülönböztette a szó mellékjelentését és hangulati 

értékét, mások pedig a pejoratív (vagyis negatív irányba mutató) jelentésváltozásokat 

vizsgálták. 

 

 

A stilisztika további alakulása 
 



Az első rendszeres stilisztika megalkotója és a későbbi funkcionális stilisztika 

elindítója, a genfi Ch. Bally az egész nyelvtudománynak új irányt adó Saussure 

tanítványa volt. Sokban követte mesterét, de ő a parole-nak (a beszédnek) és benne a 

különböző érzelmeket kifejező, idegen szóval affektív eszközöknek a vizsgálatát 

állította a középpontba. Az ő szemléletében és gyakorlatában fontos szerepet kapott a 

nyelvi eszközök stílusérték szerinti összevetése, illetve a szinonimika. Össze is 

állította a század eleji beszélt francia nyelv kifejező eszközeinek a – stílusértékkel 

ellátott – gyűjteményét. 

Tanítványai a 20. század közepére még teljesebbé tették a stilisztikát: az érzelmek 

mellett teret adtak az értelmi oldalnak is; utat nyitottak (mesterükkel szemben) a 

történeti stíluskutatásnak, és vizsgálódásaikba bevonták a szépirodalmi művek stílusát 

is. Közben a stílus létrejöttében az eszközök közötti választás, válogatás fontosságát 

hangsúlyozták, és tárgyalásmódjukban a nyelvtani rendszerezést követték (a hangok, a 

szavak, a mondatok, a szócsoportok stb. stilisztikája). Ezzel megvetették a 

funkcionális stilisztika alapjait. 

Közben a húszas évektől a prágai iskola is tovább építette a funkcionális stilisztikát. 

Mindenekelőtt a funkcionális stílus kategóriájának a bevezetésével és a 

stílusjelenségek beható vizsgálatával. Négy funkcionális stílust (nálunk inkább 

stílusrétegnek mondjuk) vettek fel: a társalgási, a szakmai, a tudományos és a költői 

stílust. Ezek tehát a nyelvnek olyan részrendszerei, amelyeket az illető nyelvnek a 

társadalom egyes tevékenységi szféráiban betöltött funkciója határoz meg. 

Elsősorban a funkcionális stilisztikát fejlesztették tovább Európa keleti felében az 

orosz, a korábbi keletnémet, a lengyel, a román és a magyar kutatók, illetve idevágó 

munkák, de ezt erősítették bizonyos francia, továbbá német és más kutatók is. 

 

 

A legutóbbi negyedszázad 

 

Induljunk ki abból, hogy a nyelv- és irodalomtudományban több tekintetben szinte 

forradalmi változás következett be. A nyelvhasználat kerülvén az érdeklődés 

középpontjába, a kommunikációelmélet elvezetett a szociolingvisztikához (a 

társadalmi csoportok nyelvhasználatát vizsgáló tudományághoz), a pragmatikához (a 

beszédpartner szempontjait, a beszédhelyzetet előtérbe állító tudományághoz) stb. De 

elvezetett a szövegnek, a szövegtípusoknak a vizsgálatához is. És közben kiteljesedett 

a szemantika (jelentéstan), a szemiotika (jeltan). Újjászületett továbbá a retorika, az 

irodalomtudományon belül pedig körvonalazódott az új poétika. De ami szintén 

fontos, fellendült az irodalomelmélet, és egyre nagyobb tért hódít a hermeneutika 

(értelmezéstan). 

Mindez érthetően kihatott a stilisztikára is. Elsősorban inkább negatív irányban. 

Mivel a stilisztika – több oknál fogva – amúgy sem tudott sajátos tárgykörrel, 

problematikával és módszerrel rendelkező önálló tudománnyá válni, egyenesen 

válságba került. A Langue française c. folyóiratban 1969-ben ki is mondták: „A 

stilisztikát nagyjából halottnak tekinthetjük.” Vígh Árpád a Helikon 1988. évi 3–4. 

stilisztikai számának bevezető – mintegy orientáló – dolgozatában a következőre utal: 

„Ettől az … egy-két évtizeddel ezelőtt még széles körben művelt, nyelvészeti és 

irodalmi alaptudománynak számító…stilisztikától a hatvanas évektől kezdve elfordult 



a kutatás”, és idézi a francia folyóirat említett következtetését. Egyébként 

hozzátehetjük, hogy a bevezető tanulmány szerzője nem is igen lát kiutat a válságból. 

A jelzett forradalmi változás azonban pozitív irányban is hatott a stilisztikára. Az 

említett bevezető tanulmányt ugyanis követik az angol, a csehszlovák, a québeci, a 

franciaországi és a belgiumi, a lengyel, a magyar, a német, az újlatin, a román, a 

szovjet és az olasz stilisztikai kutatásokról szóló – gyakran alapos – felmérések, 

beszámolók. Nos, az én számomra ezek a dolgozatok a stilisztikának egyáltalán nem a 

haláláról tanúskodnak, hanem éppen arról, hogy – ugyan nemegyszer a poétikába stb. 

ágyazva, tehát nem stilisztikai címszó alatt – egy sereg új vagy megújult 

diszciplínának a bevonásával a stilisztika is inkább fellendült, és hogy az egyes 

országokban szinte sajátos arculatot kapott. 

Folytathatjuk továbbá azzal, hogy az 1991-ben Párizsban megrendezett stilisztikai 

konferencia, illetve az ott elhangzott előadásokat tartalmazó 1994-es Qu’est-ce que le 

style? (Mi a stílus?) c. kötet e tekintetben még tovább megy. A bevezető egyenesen 

megállapítja, hogy az e diszciplínával kapcsolatos kutatások az utóbbi húsz évben 

megsokszorozódtak, és a „halott” elég jó egészségnek örvend. 

Valójában tehát jó úton van a stilisztika. 

 

 

A magyar stilisztika útja 

 

A magyar stilisztika történetét négy korszakra oszthatjuk fel. A XVIII. század végéig 

terjedő idő jelenti az előzményeket: külön stilisztika még nincs, de megszületnek – 

igaz, nyelvtani, nyelvhelyességi stb. megállapításokkal keverten – a nyelvünkre 

vonatkozó első idevágó hosszabb-rövidebb megjegyzések. A XV–XVI. századig 

terjedő szakaszban a magyar nyelvű írásbeliség, az elsősorban vallásos szövegek 

fordítása mintegy szükségessé tette a nyelvvel való valamelyes foglalkozást, s eközben 

földerenghettek egyesek előtt nyelvünk stilisztikai sajátságai is. Bizonyos előrelépést 

jelent a XV. század elejétől a XVI. század második negyedéig tartó, ún. 

„könyvterjedelmű írásosság” kora. Ekkor keletkeznek a kolostori irodalom termékei, a 

kódexfordítások. A fordítók korántsem öntudatos stiliszták, de – talán főleg a latin 

nyelv hatására – kifejlődik bennük bizonyos hajlam egyes stilisztikai jelenségek (a 

halmozás, a felsorolás, a részletezés stb.) iránt. 

Lényeges változást hoz a stilisztika területén is a humanizmus és a reformáció, 

valamint a könyvnyomtatás feltalálása. A humanizmus és a reneszánsz előtérbe állítja 

a vulgáris nyelveket. A nagy humanisták, elsősorban Erasmus, Melanchton és mások 

stilisztikai megjegyzéseket tartalmazó műveinek a hatása kimutatható nálunk is. A 

reformáció azzal, hogy lefordíttatja a Bibliát, a lefordítandó nyelv és az anyanyelv 

jelenségeinek összehasonlítására s ez utóbbi nyelvi-stilisztikai értékének felfedezésére, 

fogyatékosságainak kiküszöbölésére készteti a fordítókat, és mindez elvezet az első 

magyar stilisztikai fejtegetésekhez. Az első magyar szerző, akitől ilyen fejtegetés 

maradt ránk: Pesti Gábor. 1536-i Aiszóposz-fordítása elé csatolt latin nyelvű 

előszavában a parabola (példabeszéd) jelentőségéről, nyelvbeli szerepéről és 

használatáról szól. Szinte világosan látja a parabola stilisztikai értékét: „…úgyszólván 

mindennemű közlésnek a parabolák és a példák adnak fényt és teljes méltóságot, mert 



ezek beszövése…megkettőzi a nyelvbeli kifejezőkészség adományát.” Felismeri, hogy 

a példázatos beszédmód milyen általános az életnek csaknem minden területén. 

Az első magyar nyelvű stilisztikai fejtegetés szerzője a nagy humanista nyelvtudós 

Sylvester János. Már 1539-ben megjelent latin–magyar nyelvtanában egybeveti 

nyelvünket a három szent nyelvvel: a göröggel, a latinnal és a héberrel, s felismeri a 

magyar nyelv jellegzetességeit, köztük több stilisztikai jellegűt is. A mi 

szempontunkból azonban még fontosabbak az 1541-ben megjelent Újtestamentum-

fordítás végéhez csatolt fejtegetései a Biblia példázatos kifejezésmódjáról, átvitt 

értelmű szavairól. Ez a „valóságos stilisztikai fejezet” több példán (kenyér, test, vér, 

élet stb.) megmagyarázza a képes beszéd lényegét, szépségét, s rámutat arra, hogy ez 

gyakori eleme a magyar népköltészetnek, ahogy ő írja: a virágénekeknek. Sylvester 

ezzel megvetette a magyar stilisztikai kutatásoknak az alapját. 

Természetesen Pesti Gáboron és Sylvesteren kívül a későbbiek során más 

bibliafordítók is ráeszmélnek nyelvünk sajátságaira, s gyakran megmagyarázzák az 

átviteles, képes beszéd mibenlétét. Így válik ez a téma a magyar stilisztikai 

gondolkodás ébresztőjévé. A többi XVII. századi nyelvtaníró: Szenczi Molnár Albert, 

Komáromi Csipkés György, Pereszlényi Pál stb. több-kevesebb sikerrel próbálja 

lerázni a latin nyelvtan nyűgét, s kezdi felismerni nyelvünknek a latintól való 

különbözőségét és egy-egy stilisztikai sajátságát. 

A következő állomást Geleji Katona István jelenti. Magyar gramatikatska c. 

munkáját 1645-ben nyelvművelő szándékkal adja közre. Hiányolja a korabeli 

helyesírás egységes voltát, s fejletlennek, kiműveletlennek találja a „szólást”, azaz a 

magyar stílust. A továbbiakban átgondolt stilisztikai nézetekre valló megjegyzéseket 

tesz. Felismeri például a magyar nyelv képzőrendszerének a gazdagságát, látja az 

érzelemnek a jelentőségét, és jó stílusérzékére mutat az a megállapítás, hogy a „szókot 

a dolgoknak mivoltokhoz és természetekhez kell alkalmaztatni, és ami egyikhez illik, 

a másiknak nem kell…”. 

A második korszak, lényegében a XIX. század hozza meg a stilisztika különválását 

és az alapok lerakását. Nálunk Révai Miklósnak A magyar szép toll (1805), Verseghy 

Ferencnek Usus aestheticus linguae hungaricae c. műve (1817), Kazinczy Ferenc 

egész munkássága, Bitnicz Lajosnak A magyar nyelvbeli előadás tudománya c. 

könyve (1827), Szvorényi József Magyar ékes szókötése (1846) stb. jelzi a főbb 

állomásokat. A Magyar Nyelvőr megindulásának idejéhez (1872) érve rá kell 

mutatnunk, hogy megjelennek az első stilisztikai tankönyvek, ezek azonban a stílus 

lényegét, a nyelvi elemek stiláris funkcióját még nemigen tudják megragadni. Néhány 

általános fogalmazási szabályt adva (a világos, szabatos, magyaros stb. stílus kellékei) 

főként meglehetősen szigorú és gyakran nem a realitáson nyugvó nyelvhelyességi 

tanácsokat sorakoztatnak fel. A stilisztikával foglalkozók közül csak a korszakot 

lezáró Négyesy László emelkedik ki. 1894-ből való s azután sok kiadást megért 

stilisztikája már átmenet a modernebb stílustudomány felé. Ez a munkája 

nyelvészetileg megalapozott megállapításokat tartalmaz; továbbá a nyelvhasználatot 

elődeinél nagyobb mértékben veszi figyelembe, és elsőként értékesíti a jelentéstan 

eredményeit. Már a kilencszázas évek elején tartott egyetemi stílusgyakorlatain nem 

kisebb egyéniségek vettek részt, mint Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász Gyula, 

Oláh Gábor. 



A századforduló tájékán induló és az ötvenes évekig tartó harmadik korszaknak a 

stilisztikáját Európa-szerte az jellemzi, hogy – mint láttuk – elmélyültebben kezdik 

elemezni a stiláris jelenségeket, továbbá a stílusrétegeket és az egyéni stílust. 

Ilyenformán a korszak végére – más stilisztikai iskolák, irányzatok mellett – 

kibontakozik a funkcionális stilisztika. Nálunk azonban e korszaknak három 

negatívumára is rá kell mutatnunk. A stilisztikát illetően itt nem támadt Simonyi 

Zsigmondhoz hasonló nagy egyéniség, és valahogy a magyar stilisztika nem tudott a 

kutatások középpontjába kerülni. Ehhez járult még, hogy 1934 után – mivel a 

stilisztikának külön tárgyként való tanítását megszüntették – az efféle kutatások száma 

még inkább lecsökkent, és a külföldi eredmények is kevésbé kerültek be hozzánk. 

Azért természetesen a mi stilisztikánk sem marad egy helyben. Megindul a szókincs 

új szempontú stilisztikai feldolgozása. Kezdik jobban megismerni a 

mondatszerkezeteket, a stílusrétegeket és a teljes nyelvrendszert a stilisztika 

szempontjából. E korszak egyik kiemelkedő alakja Zlinszky Aladár, aki Négyesy 

örökét folytatja. Munkássága félig az előző korhoz tartozik, félig azonban már az újat 

jelenti. A fellendülő lélektani és jelentéstani irányok eredményeit és saját kutatásait 

felhasználva fontos részlettanulmányokat ír. A stilisztika kereteit kitágítja, a nyelvi 

jelenségeket bonyolult – mai terminussal: kommunikatív – szerepükben igyekszik 

megragadni. Szakítva az addigi formális logikai módszerrel, új lélektani, társadalom- 

és művelődéstörténeti vizsgálatok alapján igyekszik például a szóképeket új 

rendszerbe foglalni. A kifejezés stílusa c. tanulmányában az érzelmekből indul ki, s 

keresi az ezeknek megfelelő nyelvi kifejezéseket. 1914-ben megjelent kiváló 

középiskolai stilisztikájában pedig részletesen vizsgálja a szókincs, a szólások és a 

mondatok stilisztikai funkcióját, majd a stílus helyességének és művésziességének 

nyelvi jellemzőit. – A korszak igazi kiemelkedő egyénisége és a magyar stilisztikának 

európai szintű művelője Zolnai Béla. A francia és német stilisztikai iskolák 

eredményeit értékesíti nálunk. Különösen jelentősek a hangtan terén végzett kutatásai, 

de lényegesen előbbre vitte a stilisztika más részlegeit és a stíluselemzést is. 

A negyedik korszakot, a ma stilisztikáját – amely napjainkban is alakul – körülbelül 

az ötvenes évektől számítjuk. Mint megállapítottuk, a harmadik korszakban 

stilisztikánk – bizonyos előbbre lépések ellenére – elmaradt az európai fejlődéstől. Ez 

a hullámvölgy 1945 után még tovább mélyült. Két okból is: egyrészt a l’art pour l’art 

elleni küzdelem jegyében és következtében a szépirodalmi művek formai, ezen belül 

nyelvi-stilisztikai vizsgálata szinte a nullára redukálódott. Másrészt a nyugati, újabb 

stilisztikai irányzatok, módszerek csaknem teljesen ismeretlenek maradtak nálunk. 

Ebből a hullámvölgyből csak 1954 után láboltunk ki. Az indíttatást a III. Országos 

Nyelvészkongresszus stilisztikai vitája adta, amelyet Balázs Jánosnak A stílus 

kérdései c., a problémákat feltáró, visszatekintő és a szó legteljesebb értelmében 

távlatokat nyitó előadása vezette be. Itt hangzott el továbbá Martinkó Andrásnak 

külön előadásszámba menő hozzászólása, amelyben már akkor sok modern elemet 

tartalmazó, szinte önálló stilisztikai koncepciót fejtett ki. E kongresszus hatására a 

nyelvtudomány területén, az irodalomtudományban pedig a formai, a nyelvi-stiláris 

jelenségek vizsgálatának a fokozatos előtérbe kerülésével immár több irányból is 

megindultak a stilisztikai kutatások, igen sokféle színt képviselve, különösen a 

hetvenes évek elejétől kezdve, ti. a strukturalista néven összefoglalt irányok, 

módszerek ettől az időtől kezdenek hatni jelentősebb mértékben. Több tankönyv, 



tanulmánykötet, számos dolgozat, stíluselemző munka stb. látott napvilágot. Az 

ötvenes és a hatvanas évek magyar stilisztikáját összefoglalóan így lehet jellemezni: 

bár gyakran összehangolatlanul két vagy több sínen futnak stilisztikai kutatásaink, és 

nem mindig elmélyültek ezek a vizsgálódások; bár meglehetősen nagy a terminológiai 

és a módszertani bizonytalanság, a magyar stilisztika ebben az időszakban mégsem 

jelentéktelen mértékben lépett előre, akár a hagyományosabb, funkcionális 

stilisztikában elért eredményeket, akár a modernség felé való közeledést, akár pedig a 

gyakorlatot: a műelemzést és az oktatást vesszük figyelembe. 

A magyar stilisztika a későbbiekben megfelelt e várakozásoknak. Ismét, sőt a 

korábbiaknál jóval nagyobb számú idevágó kötet, tanulmány látott napvilágot. Az 

újabb – gyakran csak születőben lévő – diszciplínák, módszerek vagy csak 

elképzelések (a kiteljesedett szemantika, a szociolingvisztika, a szövegtan, a 

pragmatika stb., illetve a hermeneutika stb.) nálunk is kitágították a stilisztikai kutatás 

határait, és mintegy „valósabbá” tették a stílusvizsgálatokat. Ugyanakkor azonban 

napjainkban is sok még a bizonytalanság, s néhányan már nálunk is a stilisztika 

válságát hirdették. Erről ugyan nincsen szó, csupán sokoldalú – bár gyakran nem a 

stilisztika címén futó – kutatásokról. 

Hogyan képzeljük el a stilisztika jövőjét? Úgy gondolom, hogy egy-másfél 

évtizedig az egyes nyelvterületek stilisztikusai folytatják kutatásaikat a korábbi 

módon, vagyis esetleg más diszciplínák keretében, továbbá meghatározott módszerrel 

és meghatározott jelenségeket véve vizsgálat alá. És közben minden bizonnyal 

körvonalazódik majd még jobban az általános stíluselmélet; megszületik egy 

mindenkinek elfogadható stílusértelmezés, és kikristályosodnak a módszerek. 

Ezenkívül közben létrejönnek eltérő szemléletű és felépítésű teljes stilisztikák is. 

 
A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. 

Főszerk.: Sipos Lajos. 

Magyar Könyvklub, Budapest, 20022. 168–171. 
 

 



II. 

 

ELSŐ KORSZAK A KEZDETEKTŐL A XVIII. SZÁZAD VÉGÉIG 
 

 

 

1. A MAGYAR STILISZTIKA INDULÁSA 

(A mai stilisztika és stilisztikatörténetünk kezdeti szakaszának vizsgálati problémái) 

 

1. A második világháború után, de különösen az utóbbi években külföldön – és kissé 

megkésve – hazánkban is az érdeklődés középpontjába került mind elméleti, mind 

gyakorlati síkon egy, a nyelvészet és az irodalomtudomány határán álló tudományág: a 

stilisztika. Ennek igazolására az Európa-szerte nagy számban megjelent rendszeres 

stilisztikák és a stíluselemzés elvi, valamint gyakorlati kérdéseivel foglalkozó munkák 

felsorolása helyett (vö. a legújabb magyar stilisztikai kutatásokra is: Szathmári István: 

A magyar stilisztika útja. Bp., 1961. Bevezetés XIV–XVI. és Stilisztikai bibliográfia 

545–681) csupán néhány jellemző jelenségre utalnék. A Fédération des Langues et 

Littératures Modernes nyolcadik, liège-i kongresszusa zömben a stílus 

legkülönbözőbb (az egyes nyelvekre is alkalmazott) kérdéseivel foglalkozott (Langue 

et Littérature. Paris, 1961. 448 l.) – Ugyanezt példázza más, de nagyon érdekes módon 

az, hogy Jefimov a művészi stílus problematikájának szentelt több mint ötszáz lapos 

művében önálló nyelvészeti tudománynak nevezi a művészi nyelv stilisztikáját, tehát 

valójában a stilisztikának egy részét – igaz, hogy valóban a legfontosabb részét: 

„Om~bjelhe lmbmÄ p`kmpqm~qej{lmÄ shjmjmchvepimÄ l`rih – l`rih m ~gzie 
trdmfepqbellmÄ jhqeo`qroz – mnoedej~eqp~ bpek tmdmk o`gbhqh~ 
pmboekellmcm ~gzimgl`lh~ h jhqeo`qrombedelh~… J`i h bp~i`~ l`ri`, ml` 

rkeeq pbmÄ noedkeq hgrvelh~, keqmdz h o`glmpqmomll}} nomajek`qhir.” (A. 
I. Fshkmb: Qqhjhpqhi` trdmfepqbellmÄ oevh. Lmpib`, 1961. 2. 5.) – Végül 

hasonlókról tanúskodik Ullmann Istvánnak a Kilencedik Román Nyelvészeti 

Kongresszuson Lisszabonban 1959-ben „Választás és kifejező érték” címen elhangzott 

előadása (magyarul megjelent a Szegedi Tanárképző Főiskola 1963-i Évkönyvében, 

159–166). 

2. Vajon mivel magyarázható a stilisztikának ez az élretörése? Úgy gondolom, 

mindenekelőtt a mai, ún. funkcionális stilisztikának a közvetlen gyakorlati voltával. A 

stilisztika gyakorlati jellege két síkon mutatkozik meg. Egyrészt abban, hogy megtanít 

a mondanivaló legmegfelelőbb, azaz legcélszerűbb és leghatásosabb kifejezésére. 

Ismeretes, hogy a nyelv mind szókincsében, mind nyelvtani szerkezeti elemeiben, 

megoldásaiban több lehetőséget kínál számunkra mondanivalónk közlésére. Más 

szóval, a nyelvben vannak rokon értelmű szavak, kifejezések, továbbá rokon értelmű 

nyelvtani elemek, szerkezeti megoldások; a megfelelő műszóval: lexikológiai és 

grammatikai szinonimák. – Mondhatjuk pl. a magyarban, hogy „Azután rendet 

csináltam.”, de színesebben így is: „Azután rendet teremtettem.” Vagy: „Nagy 
gondban vagyok a sok baj miatt.” ~ „Fő a fejem a sok baj miatt.” S bizonyára nem 

„véletlenül” élt József Attila Éhség című versében az eszik, étkezik, táplálkozik, 

fogyaszt stb., illetőleg fal, zabál, tömi a fejét stb. szinonimasorból először a 

„közömbös”, tényközlő eszik, majd éppen a nagy jellemző erejű fal igével: 



 

A gép megállt. Elfáradt por kering 

fölötte, mint az őszi köd meg pára, 

s rászáll az emberek hajlott nyakára, 

kik esznek most. Átizzadt szennyes ing 

 

hűl a vállukra. Fal, fal egyre mind. 

 

Továbbá azt a mondatot, hogy „Vendégünk már holnap megérkezik.” így is 

jelezhetjük egy kissé határozottabban s más árnyalatban: „Vendégünk már holnap meg 
fog érkezni.” Végül az udvarias kérés négy fokát érezzük ki a következő más-más 

szerkezetű mondatokból: „Legyen szíves megmondani, hogy …!” ~ „Lesz szíves 

megmondani, hogy…?” ~ „Lenne szíves megmondani, hogy…?” ~ „Nem lenne szíves 

megmondani, hogy…?” Amikor tehát beszélünk vagy írunk, tulajdonképpen az efféle 

lehetőségek, mondhatnánk: stilisztikai variánsok között válogatunk. A stilisztika 

éppen ennek a válogatásnak a szabályait rögzíti, azaz arra tanít meg, hogy 

mondanivalónk közlésére annak tárgyától, céljától és különböző körülményeitől 

függően milyen szavakat, kifejezéseket, nyelvtani elemeket és megoldásokat 

válasszunk (mindebbe természetesen a közlő alany mint subiectum is beleszól!), hogy 

közlésünk az adott esetben a legcélszerűbb, a leghatásosabb legyen. (A válogatás 

körülményeiről l. Ullmann idézett tanulmányát.) M. Cressot így fogalmazza meg a 

stilisztika feladatát: „Notre tâche est d’interpréter le choix fait par l’usager dans tous 

les compartiments de la langue en vue d’assurer à sa communication le maximum 

d’efficacité.” (Le style et ses techniques. Paris, 1951. 2.) 

A stilisztika gyakorlati jellege másrészt abban mutatkozik meg, hogy – az előbb 

vázolt folyamatot mintegy visszapergetve – hozzásegít a tartalom és forma egységét 

szemmel tartva, de a legfontosabb formai elemek: a nyelvi – illetőleg a szövegben már 

– stiláris eszközök „stilisztikai mondanivalóját” is feltárva a szépirodalmi művek 

teljes értékű megértéséhez, élvezéséhez. – Vajon egyáltalán megértenénk-e pl. a 

szimbolizmusnak, sőt a magyar szimbolizmusnak az ismerete nélkül „A fekete 

zongora”, a „Kocsi-út az éjszakában”, a „Vörös szekér a tengeren” stb. című Ady-

verseket? A szavak, szókapcsolatok puszta jelentésén túl a stilisztika és a stílustörténet 

segítsége nélkül megsejtetik-e az igazi mondanivalót a következő vers- és 

regénycímek: Babits: Fekete ország; Móricz: Sárarany, A fáklya (ez utóbbival 

kapcsolatban gondoljunk az „Úri muri” rendkívül szuggesztív záró képére is: „A tűz 

ropogott, az állatok, emberek veszettül bőgtek, ordítottak. A hajnalban az Alföld 

közepén egy tűzfáklya mutatott az égre, a tűz, a tűz, a szent tűz, amely minden rosszat 

megemészt…”; vö. még „Zsarátnok” város a Rokonokban); Krúdy: A vörös 

postakocsi; Kaffka: Színek és évek; sőt Fejes Endre: Rozsdatemető; stb., stb. A 

stilisztika igazíthat el a képek, hasonlatok, metaforák, szinesztéziák s a mai, nehezen 

vagy egyáltalán be nem sorolható szóképek rendkívül bonyolult, de annál több 

különféle hangulatot, rejtett összefüggést megéreztető világában, amely különösen 

jellemző a költő, író egyéni látásmódjára (Proust egyenesen így fogalmazza meg erre 

vonatkozó véleményét: „Je crois que la métaphore seule peut donner une sorte 

d’éternité au style.” Idézi Ullmann i. m. 165; valamely fiatal költő is efféle kijelentést 



tett nemrégiben: „A metafora a forma motorja.”!). – Végül még egy példa. Tóth Árpád 

ezt írja Hivogató c. versében: 

 

Én szép ifjuságom 

Sárgul hervadozva, 

Ülök már a sutban 

Lomhán darvadozva, – 

Ilyen vagyok én már, 

Fanyar, csöndes, fáradt, 

Így szeress, ha kellek, 

Nem járok utánad! 

 

Ha valaki nem ismeri a darvadozva szó árnyalatilag pontos jelentését, stilisztikai 

értékét, úgy is megérti e versszakot s benne – legalábbis megközelítően – a kérdéses 

szót. De menyivel többet mond – elsősorban érzelmileg-hangulatilag – annak számára, 

aki ismeri a szó történetét, s – ami ezt kíséri – stílusértékének alakulását. (A stilisztika 

mint komplex diszciplína nem lehet el a nyelvtörténet, továbbá a leíró nyelvtan, 

valamint természetesen az irodalomtörténet nélkül!) 

A darvadozik ugyanis – mint Mészöly Gedeon részletesen kifejti szép 

tanulmányában (Juhász Gyula darvadozása és Petőfi rónája. Nyelv és Irodalom. Acta 

Universitatis Szegediensis. 1955. 7–15) – a daru szó származéka. A daru pedig igen 

kedves madara népünknek (szerepel népdalokban, szólásokban stb.). A darvadozik 

igét eredetileg annak a jelölésére használták, hogy a daruk hajnalban és alkonyatkor 

csoportosan játszanak, kiabálnak. Innen fejlődött ki – emberekre vonatkoztatva – a 

’vigadozás közben ordítozik’, illetőleg ’csoportosan beszélget’ jelentése. Azután mint 

a Szeged vidéki nép tájszavát Tömörkény vitte bele az irodalomba, inkább ’csöndesen 

beszélget’ jelentésben. Majd tőle vette át Juhász Gyula, és tette a magyar költői nyelv 

nagyon kifejező szavává, nála azonban szinte hangtalan és szomorkás a darvadozás (l. 

pl. a Negyvenhatosok, a Darvadozás c. költeményeit). Végül Móra Ferenc révén jut el 

a szó a pesti írótársaságokba, majd Tóth Árpádhoz. – Íme így érlelték, ízesítették 

íróink, költőink a Tisza menti nép hangulatos szavát (Maupassant mondotta – amit a 

nyelvvel, a stílussal foglalkozóknak nagyon meg kell szívlelniük –: „Les mots ont une 

âme.”) 

Ezúttal – mivel nem tartozik szorosan ide – csak tételszerűen utalok arra, hogy a 

stilisztikának mint önálló diszciplínának – hogy a fent említett kettős gyakorlati 

funkciónak megfelelhessen – elsősorban milyen feladatokat kell megoldania. a) Meg 

kell vizsgálnia az egyes nyelvi – hangtani, szókincsbeli, alak- és mondattani – elemek, 

valamint stilisztikai formák (pl. ellentét, fokozás; allegória stb., továbbá ismétlés, 

elhallgatás stb.) állandósult stilisztikai értékeit, illetőleg alkalmi stiláris lehetőségeit. – 

b) Meg kell állapítania ezek tipikus felhasználásának módját, azaz foglalkoznia kell a 

stílusrétegekkel, a stílusárnyalatokkal és a stílusirányokkal (ezek értelmezését, 

rendszerét l. A magyar stilisztika útja 513–514, 511–513, 467). – c) Vizsgálni kell 

mind a nyelvi elemeknek és stilisztikai formáknak, mind pedig a stílusrétegeknek, a 

stílusárnyalatoknak és a stílusirányoknak a történeti alakulását. – d) Végül foglalkozni 

kell a stíluselemzésnek, a szövegelemzésnek (explication de textes), az irodalmi vagy 



műelemzésnek és az egyéni stílus vizsgálatának elvi és gyakorlati kérdéseivel, röviden 

stíluselemzéssel és stíluskritikával. 

3. Az igazság kedvéért mutassunk rá arra is, hogy a stilisztika nem áll egyedül az 

„élre törésével”. Az utóbbi időkben ugyanis – talán mintegy az élet parancsára – mind 

külföldön, mind hazánkban a gyakorlatibb jellegű diszciplínák: a leíró nyelvtan, a 

nyelvművelés, a helyesírás, a lexikográfia, az irodalmi nyelv s köztük a stilisztika 

vizsgálata stb. került az érdeklődés és a kutatások középpontjába. Hogy a magyar 

nyelvtudomány – különösen a legutóbbi évtizedben – szinte soha nem tapasztalt 

mértékben fordult a gyakorlati élet, a nyelvhasználat vizsgálata felé, azt két tény is 

igazolja. Egyfelől olyan hatalmas, egyszerre tudományos és gyakorlati munkáknak a 

megjelenése, mint A magyar nyelv értelmező szótára és A mai magyar nyelv 

rendszere, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Másfelől az a körülmény, hogy 

annyi tudományosan megalapozott, de a – jó értelemben vett – népszerűsítés igényeit 

is szem előtt tartó leíró nyelvtani, stilisztikai, nyelvművelő, helyesírási stb. munka (sőt 

nyelvtörténeti is, l. Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Bp., 1963.) még sohasem 

látott napvilágot, mint éppen napjainkban. Ezek a könyvek, cikkek – ide véve a 

lexikográfiai, a nyelvjárásgyűjtő stb. jellegű munkákat, illetőleg munkálatokat is – 

gyakorlati céljaik ellenére, sőt helyesebben ezek segítségével és más tudományágakat, 

tudományokat is bevonó vizsgálati módjukkal igen nagy lépést jelentenek előre, elvi 

tekintetben is az egyes diszciplínák és az egész magyar nyelvészet területén (l. a 

Magyar Nyelvben folyamatosan megjelenő szemléket, amelyek az 1945 óta elért 

eredményeket foglalják össze tudományáganként). 

4. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy igazán gyakorlativá, valóban 

hasznossá csak a mai ún. funkcionális stilisztika válhatott (nagymértékben nyilván 

ennek a létrejötte adott lehetőséget a stilisztika élretörésére!). A régi stilisztikát – 

nagyon summázva s csak a negatívumokra utalva – az jellemezte, hogy csupán az 

irodalmi nyelvet, közelebbről a szépirodalmi stílust vizsgálta, a mindennapi nyelvvel 

nem vagy nemigen törődött; de a szépirodalmi stíluson belül is inkább az ún. díszítő 

eszközökkel (trópusok, alakzatok) foglalkozott, azokat is formálisan szemlélte; végül 

ez a stilisztika teoretikus jellegű volt: igen gyakran előre kialakított szabályokkal 

dolgozott. Ezzel szemben a mai, ún. funkcionális stilisztika – amelynek kialakítása 

elsősorban Ch. Ballynak és tanítványainak (J. Marouzeau, M. Cressot) a nevéhez 

fűződik – a nyelv funkcionálásában (mégpedig a nyelvhasználat minden területén) 

részt vevő valamennyi nyelvi elem stilisztikai értékeit kutatja, s eközben vizsgálja 

ezeknek az elemeknek az adott mondanivaló kifejezésében betöltött, igen sokszor csak 

nagyon nehezen kihámozható funkcióját, úgy is mondhatnánk: magát a nyelvi 

valóságot! (A funkcionális stilisztika kialakulását – a magyar viszonylatokra nézve is 

– l. részletesebben Balázs János: Stilisztikai tanulmányok. Bp., 1961. 33–43.) 

Persze a stilisztika igen nagy utat tett meg, amíg odáig jutott, amíg az apró 

nyelvhasználati megjegyzésekből sajátos problematikával, rendszerrel és módszerrel 

rendelkező, önálló diszciplína lett. Viszont ez utóbbit csak úgy érthetjük meg, ha 

ismerjük az előzményeket, ha feltárjuk az előrevivő lépcsőket és a hátráltató 

buktatókat egyaránt. Ennek a kis tanulmánynak – az eddig elmondottakon kívül – 

éppen az lenne a feladata, hogy megvilágítsa a magyar stilisztika elindulásának, első 

kezdeti lépéseinek vizsgálati problémáit. (Ezúttal is szeretném felhívni a figyelmet az 

utóbbi időben meglehetősen elhanyagolt tudománytörténeti kutatások fontosságára. 



Egy-egy tudomány vagy tudományág története ugyanis szerves része az illető 

tudománynak, vagy tudományágnak: mintegy magasabb nézőpontból értékeli annak – 

mennyiségi és minőségi – fejlődését, felméri időálló eredményeit, módszereit – 

rámutatva a visszaesések okára is, és ugyanakkor mindig perspektívát ad a mának; 

végül egyáltalán nem lényegtelen erkölcsi-nevelő értéke és az a körülmény, hogy 

nélkülözhetetlen része a társadalomtörténetnek is.) 

5. Az egyes diszciplínák történetében egyáltalán nem lényegtelen, hogy milyen 

korszakokat különböztetünk, illetve különböztethetünk meg benne. Fontos ez 

nemcsak azért, mert megkönnyíti az időrendi tájékozódást, hanem azért is, mert a 

helyesen megválasztott korszakok lehetővé teszik a fejlődés pregnánsabb bemutatását 

– az egyes szakaszok elhatárolásával s legjellemzőbb jegyeiknek a kiemelésével. 

Ezenkívül a korszakolásnak elvi és gyakorlati következményei vannak, úgyhogy maga 

a korszakolás gyakran tükrözi az egész tudományág koncepcióját, felfogásmódját. 

Ennek figyelembevételével és felhasználva a külföldi s az – igen kis számú – hazai 

irodalmat, valamint saját, elsősorban az irodalmi nyelv történetével foglalkozó 

kutatásaimat kíséreltem meg a magyar stilisztika történetének – az egyetemes 

stilisztika történetére támaszkodó – korszakolását. (A magyar stilisztika útja VII–

XVI). A felvett négy korszak közül az elsőt így jelöltem meg: „A kezdetektől (kb. a 

XV. századtól) a XVIII. század végéig: A magyar stilisztika kezdetei” (i. m. VII). 

Kérdés most már, mit tekinthetünk e téren kezdetnek. Úgy gondolom, csakis az 

első, stílusra vonatkozó, stilisztikai jellegű megjegyzés megjelenését. Effélék azonban 

természetesen nem egyszerre, nem minden előzmény nélkül keletkeznek. Amikor 

tehát Pesti Gábornak a parabolára vonatkozó (és 1536-i Aiszóposz-fordítása elé csatolt 

előszavában közzétett) fejtegetését mint – mai ismereteink szerint – a kezdetet 

tárgyaljuk, meg kell emlékeznünk azokról a XV. századi és XVI. század eleji 

jelenségekről is, amelyek a „kezdethez” elvezettek. Ezenkívül semmiképpen sem 

feledkezhetünk meg arról a társadalmi, gazdasági, művelődési stb. alapról, amely 

egyáltalán igényt támasztott ebben az irányban, és amely lehetőséget adott ezek 

létrejöttére. Végül föltétlenül foglalkoznunk kell az európai, főként a velünk kulturális 

kapcsolatban álló népek stilisztikájával, hiszen az indíttatásokat elsősorban tőlük 

kaptuk. 

6. További kérdés, hogy milyen forrásokat milyen módszerrel használhatunk fel a 

magyar stilisztikatörténet első korszakának a felkutatásához. 

Úgy gondolom, elsősorban a nyelvtanokat. A nyelvtanírók ugyanis kezdettől fogva 

rögzítik a mindenkori nyelvállapotot, eközben azonban válogatnak az azonos vagy 

rokon szerepű, de különböző formájú nyelvi jelenségek és stilisztikai formák, azaz 

lényegében stilisztikai variánsok között, és ugyanakkor egységesítenek, vagyis azonos 

elv alapján oldanak meg a nyelv egészében heterogén jelenségeket. Más szóval: egyes 

jelenségeket a norma rangjára emelnek, amelyekhez képest aztán a többi variáns nem 

egy esetben „ritka”, „közönséges”, „közömbös”, „falusias” (pl. Pereszlényi Pál 

grammatikájában: „Vngari rure educati… efferant” CorpGr. 550) stb. minősítést kap. 

A normatív és – később – a stilisztikai szempont érvényesítése, általában a mindig 

fejlettebb nyelvtanírás aztán egyre aprólékosabb, finomabb s ugyanakkor pontosabb 

nyelvi vizsgálatra készteti a grammatikusokat, amelynek az eredményei két síkon is 

mutatkoznak: a „választékosan” (eleganter), „helyesebben” (rectius)-féle 



stílusminősítésben, továbbá a bizonyos műfajhoz való kötöttség feltüntetésében (pl. 

„in oratione”, „in historiis maxime, sanctis” stb.). 

A nyelvtanok után az úgynevezett nyelvtanféléket említhetjük. Ilyennek tekintem a 

korai idegen nyelvű grammatikákhoz írt értelmezéseket, paradigmákat; az 

ortográfiákat; írás-olvasástanító könyvecskéket, továbbá a nem rendszeres 

grammatikát adó, hanem stilisztikai, nyelvhelyességi kérdésekkel is foglalkozó 

nyelvtani jellegű, illetőleg tágabb értelemben vett nyelvművelő munkákat (ilyen pl. 

Geleji Katona István Magyar Gramatikatskája). Az előbbiek részben kezdetleges 

voltuk, részben távolabb eső témájuk és kisebb terjedelmük miatt nem sokat jelentenek 

a stilisztikatörténet számára. Az utóbbiak azonban, mivel rendszerint külön pontokban 

foglalkoznak stilisztikai kérdésekkel, már igen jelentősek a számunkra, s átvezetnek a 

következő, még fontosabb forrástípushoz. 

Legtöbbet mondanak a stilisztikatörténet kutatóinak az önálló stilisztikai fejezetek, 

az alaposabb, terjedelmesebb fejtegetések és a kisebb-nagyobb rendszerezést is tar-

talmazó könyvek. E típus sorát Sylvester Jánosnak az Újtestamentum-fordításhoz 

csatolt könyvvégi jegyzetei nyitják meg. A stilisztikai jellegű könyv azonban csak a 

XIX. század elején, a következő korszakban születik meg Révai Miklósnak A magyar 

szép toll című munkájával (ezzel születik meg az önálló stilisztika, s éppen ez jelenti 

az új korszakot). 

Végül a nyelvtanírók más műveiben, szótárak bevezetőjében, egyéb szerzők – 

főként vallásos tárgyú és gyakran idegen nyelvből fordított – munkáinak elő- és 

utószavában, levelekben stb. található stilisztikai jellegű megjegyzéseket, 

észrevételeket kell megemlítenünk, amelyek rövidségük és alkalmi jellegük ellenére 

jellemző módon egészíthetik ki a magyar stilisztika indulásáról alkotott képünket. 

7. Hogyan használhatjuk fel forrásainkat? Mindenekelőtt össze kell gyűjteni az 

egyes nyelvi jelenségekre (hangokra, szavakra, alak- és mondattani elemekre), 

stilisztikai formákra, szóképekre, továbbá stílusrétegekre és -árnyalatokra, műfajokra 

stb. vonatkozó stiláris megjegyzéseket. 

Ezután azt vizsgáljuk, hogy ki milyen indíttatásra, milyen értékű megfigyelésről 

adott számot, mennyire vitte előre a magyar stilisztikát, s hogy alakult nyelvünk 

stilisztikai felmérése, rendszerezése. Végül az efféle megjegyzések érvényességének 

eldöntése céljából rendkívül fontos annak a felkutatása, hogy az illető grammatikus 

vagy más szerző saját gyakorlatában, nyelvében élt-e, s úgy élt-e a kérdéses stiláris 

jelenséggel (jelenségekkel), ahogyan grammatikájában vagy más művében 

körvonalazta. Ebben a tekintetben – s egyáltalán mindenfajta stílusvizsgálat esetén – 

különösen sokat mondanak számunkra az illető szerzőnek más szerzők munkáján 

végzett javításai; ti. ilyen esetben a javítások – szemben a „spontán” fogalmazással – 

tudatos stilisztikai mérlegelésről tanúskodnak (l. Szenczi Molnár Albert és irodalmi 

nyelvünk c. dolgozatomat, amelyben Szenczinek a Károli-biblián végrehajtott 

„jobbításait” veszem számba: NytudÉrt. 40. sz. 345–354). – Végül – különösen ha 

jelentős grammatikusról, íróról, költőről, stilisztáról stb. van szó – ajánlatos a 

stilisztika területén kifejtett hatásukkal is foglalkozni. 

8. Felvázoltuk stilisztikatörténetünk kezdeti szakaszának legfőbb vizsgálati 

problémáit. Maga a részletes vizsgálat azonban – még az előzményeknek, a XVI. 

századi társadalmi, gazdasági, művelődési stb. viszonyoknak s Pesti Gábornak a 

tárgyalása is – jóval meghaladná e dolgozat kereteit. Ezért ezúttal – mintegy 



előlegezve a végeredményt – csupán röviden utalunk befejezésként a XVI–XVII. 

századnak a magyar stilisztikatörténetben betöltött szerepére. 

Sylvester a bibliai és a magyar népköltészetre is jellemző képes beszéd lényegének 

a feltárásával, Geleji Katona igen lényeges stilisztikai sajátságok (a stílus „illősége”, 

tömörsége, az affectus szerepe a stílusban stb.) meglátásával, Czeglédi István a latin 

stilisztika jelenségeinek a magyarra való alkalmazásával („Baratsaghi Dorgalas…” 

[Kassa] 1663. 222–251, passim), Gyöngyösi egy műfaj, a költői nyelv fő 

stílussajátságainak a bemutatásával (a Kemény János emlékezete c. művében írt s az 

olvasóhoz szóló előszavában), s valamennyi nyelvtanírónk stilisztikai jellegű 

megjegyzéseivel az önálló magyar stilisztika útját egyengették, azt az utat, amely a 

következő korszakban Révai „A magyar szép toll”-ához és Verseghy „Usus 

Aestheticus…”-ához vezet. 

Az alapvetés tehát megtörtént. 

 
Néprajz és Nyelvtudomány IX. [1965] 33–39. 

 
 

 

2. SYLVESTER JÁNOS: AZ OLL’AN IGHIKRÖL VALO TANUSAG, MELL’EK NEM 

TULAYDON IEGZISBEN VÎTETNEK 

 

1. Sylvester Jánosnak a Grammatica hungarolatinán kívül másik nevezetes műve az 

azzal egy időben készülő „V ú Te›tament• Maqar ńelwe‡” (a cím így folytatódik: 

mell’et aZ Gxrxg ęs Diak ńelwbxl vyonnan fordijtank, az Maqar nipnek Kere›Zt’én 

h×tben valo ipp×li›ire”). Ez 1541-ben jelent meg szintén az újszigeti nyomda 

termékeként. A Ferdinándnak és fiainak szóló latin nyelvű ajánlással kezdődik, 

tartalmazza a teljes Újtestamentumot, és az utólag hozzácsatolt, disztichonban írt 

summáriumokkal s a stilisztikai fejtegetéseket is magába foglaló könyvvégi 

jegyzetekkel végződik. A krakkói évek, Luther példája, Erasmus hatása és Sylvester 

nemzeti önérzete mind, mind közrejátszottak e fordítás létrejöttében. Ez utóbbiról 

tanúskodik egyik levele, amelyben Nádasdynak arról ír, hogy más nemzetek 

gúnyolódását akarja elhárítani bibliafordításával („Insultabant nobis reliquae nationes 

ante aliquot annos, quod cum et Mosci suum haberent in sua lingua evangelium, 

Hungari non haberent.” Közölve: ItK. 1893: 91). A Karthauzi Névtelen – Horváth 

János szavaival élve – kódexirodalmunk első öntudatos írói egyénisége is hasonló 

módon nyilatkozik 1526 táján a munkájához írt prológusban, elmarasztalva a 

magyarokat, hogy – a szomszéd népekkel ellentétben – nem tudnak felmutatni 

bibliafordítást (l. Nytár. IV, XXIII.). Sylvester ismerte Luther, Melanchthon munkáit, 

a hazaiak közül Komjáti, Pesti Gábor fordítását, a régi bibliafordításokat. Ezeket 

nyilván figyelembe vette, ő azonban új módon: a görög szövegből kiindulva fordított 

(Pesti csak a Vulgatát s Erasmus fordításait használta fel). Ezenkívül – humanista 

filológushoz méltóan – oly nagy mennyiségben tanulmányozta a latin nyelvű fordítási 

segédleteket, filológiai munkákat, Vallának és mindenekelőtt Erasmusnak a 

megjegyzéseit (róla ajánlásában így nyilatkozik: „Erasmus ille Roterodamus orbis 

Christiani eximium decus”), mint hazánkban elődei közül senki! 



Milyen általában Sylvester fordítása? Sokoldalú előtanulmányainak segítségével 

minél jobban meg akart felelni az erasmusi követelményeknek az eredeti gondolat 

szabatos és hű tolmácsolásában, ezért minden energiáját a helyes és pontos 

értelmezésre irányította. Keveset bízott az olvasóra: kínos gonddal igyekezett 

biztosítani a szöveg érthetőségét, ilyenformán gyakran válik – különösen a fejtegető 

részekben – körülményessé, kissé terjengőssé. Szókincse azonban gazdag. Ő már nem 

fordít vagylagosan, mint Komjáti. Ez utóbbinál egyébként is sokkal világosabb, 

magyarabb, érthetőbb, az idegen szavakat, szólásokat stb. – elveihez híven – jobban 

kerüli másoknál, de a latinos módhasználatot megtartja. Stílusa közelebb áll az 

élőbeszédhez, bizonyos pongyolább ismétléseket is megenged. (Vö.: Horváth János: A 

reformáció jegyében. Gondolat Kiadó, Bp., 19572. 155–160; Balázs János: Sylvester 

János és kora. Tankönyvkiadó Vállalat, Bp., 1958. [A továbbiakban: SylvJ.] 239–271; 

Varjas Béla: Kísérő tanulmány a „Sylvester János: Új Testamentum” című 

„Bibliotheca Hungarica Antiqua” kiadványhoz. Bp., 1960. 47 l.) 

2. Sylvester nemcsak a magyar nyelvet fedezte fel, nemcsak megalkotta első 

nyelvtanát, hanem jelentős kezdeményező lépéseket tett a magyar stilisztika, 

jelentéstan, nyelvművelés és verselés területén is. 

A XVI. század második negyedében három út vezetett a vulgáris nyelvek 

felfedezéséhez, grammatikai rendszerbe foglalásához, majd szabványosításához. Ezek 

azonban – mint a Grammatica esetében is láttuk – a legtöbbször nem választhatók el 

szigorúan egymástól, együtt jelentkeznek, az egyik támogatja, erősíti a másikat. 

Sylvesternek az VÃy Te›tament• Maqar ńelwe‡…” című fordításához csatolt könyvvégi 

jegyzetei szintén a fordítómunka közben tudatosodtak, alakultak ki. A cél: tanítani, 

csak tágabb értelemben. Az a szándéka Sylvesternek, hogy a „Maqar nip” ezek 

segítségével jobban megértse a Biblia mondanivalóját. 

A könyvvégi jegyzetek közvetlenül nem nyelvtani jellegűek, de vele rokon: 

stilisztikai, jelentéstani, nyelvhelyességi kérdéseket tárgyalnak. S ehhez vegyük hozzá, 

hogy ekkor még sokáig együtt jelentkezik a nyelvvel foglalkozó valamennyi probléma 

és vizsgálat. Ahogy a Grammatica nyelvünknek főként alaktani jelenségeit fedezi fel, 

és ad azok használatára vonatkozólag bizonyos szabályokat, ugyanígy e jegyzetek 

nyelvünk néhány stilisztikai sajátságát fedik fel, és azok megértésére, felhasználására 

adnak útbaigazítást. Mindez talán indokolttá teszi, hogy ezeket a jegyzeteket ún. 

nyelvtanfélének minősítsük. 

3. Most lássuk, mi váltja ki Európa-szerte az effajta stilisztika indulását, mire 

támaszkodott Sylvester, van-e ez irányú munkásságának előzménye. 

A stilisztika – mint ismeretes – csak a XVIII. század vége felé önállósul, az ókorban 

és a középkorban a retorikák és a poétikák foglalkoznak a stílussal (vö. III. NyKongr. 

104–111; StilTan. 7–15). A humanizmus enemű munkái egyfelől a klasszikus latinság 

stíluseszményeihez térnek vissza (igaz, hogy később ezekben a görög és a latin 

irodalom mellé felsorakozik a héber is, új anyagot, új szempontokat szolgáltatva a 

stíluskutatóknak), másfelől – mint Erasmus „De duplici copia verborum ac rerum” 

című munkájával kapcsolatban rámutathatunk – a jobb megértés és megértetés, a 

változatos és árnyalatos stílus kialakítása érdekében sokkal elmélyültebben elemzik a 

nyelvi-stiláris jelenségeket. Közben pedig a humanizmus és a reneszánsz, a reformáció 

stb. hatására feléledő vulgáris nyelvek is gyarapítják a példaanyagot, és mintegy 



követelik mind sürgetőbben nemcsak grammatikai, hanem stilisztikai sajátságaiknak a 

felfedését is. 

Az efféle stilisztikai megjegyzések létrejöttét, mint amilyeneket Sylvester jegyzetei 

tartalmaznak, különösen a fordítással kapcsolatos, két korábbi eljárásmód segítette elő: 

a bibliai iratok négyféle lehetséges értelméről szóló tanítás és az ún. „Ioci communes” 

összeállítása. 

A bibliai értelmezéstan a bibliai iratoknak a középkor óta négyféle lehetséges 

értelmét különböztette meg (a középkori logikai distinctiók szerint): a) betű szerinti 

értelem (é.: szó szerinti; sensus litteralis, verbalis, immediatus), b) képes értelem 

(sensus allegoricus), c) erkölcsi célzatú értelem (sensus moralis) és d) előképes 

értelem (sensus anagogicus). Ezeken belül a szó szerinti értelem ismét lehet: 

tulajdonképpeni (sensus proprius) vagy átvitt (sensus improprius, translatus). A 

különféle írásmagyarázó iskolák és doktorok e négyféle értelmezés közül hol az 

egyiket, hol a másikat helyezték előtérbe. Erasmus például – hogy tárgyalt korunkhoz 

közeledjünk – sokszor hajlott a Biblia allegorikus magyarázata felé. Luther viszont 

már 1517-ben gyermekes játszadozásnak tartotta a négyféle értelmezést, szerinte 

nyelvtani alapon, filológiai gondossággal a Biblia szó szerinti értelmét kell 

megállapítani. 

Ez a tanítás nagymértékben elősegítette a kezdetben csak teológiai, később mind 

általánosabb érdekű és a vulgáris nyelveket is mind jobban érdekkörébe vonó 

grammatikai, retorikai, jelentéstani, stilisztikai, nyelvhelyességi vizsgálódásokat. 

Hiszen a szó szerinti értelem megállapítása elképzelhetetlen nyelvtani, sőt stilisztikai 

tudás nélkül, az allegorikus értelem meghatározásához is föltétlenül szükség van a 

jelentéstan és a stilisztika alapvető elemeinek az ismeretére. – Sylvesterre e tekintetben 

Erasmuson kívül elsősorban Melanchthon hatott, aki említett latin retorikájában ezt a 

korábban kialakult gyakorlatot szentesítette. Nagy tekintélye révén hatással lehetett rá 

Luther is. (Vö. Balázs, SylvJ. 135–137, 272–273.) 

Hogy mit jelentett a „loci communes”, a régi retorikáknak, szerkesztéstanoknak ez 

a műszava, arról Balázs János így összegezi a tudnivalókat: „a humanizmus korabeli 

retorikai irodalomban loci communes-nak a különféle írásművek taglalására szolgáló 

vezérszavakat nevezték, melyek, mint egy filozófiai alapon felépített, egyetemes 

fogalmi hálózatnak az elemei, az írásművek címében, vagy nota marginalisként az 

egyes lapok szélein az áttekintést, tájékoztatást nagyban megkönnyítették.” (Nyr. 

LXXXI, 148.) Mindehhez még azt tehetnénk hozzá, hogy a locus communisokon kívül 

a humanista retorikák, szerkesztéstanok nagyon fontosnak tartották a metaforák, 

hasonlatok, parabolák stb., sőt – mint Sylvester mondja levelében (l. ItK. 1893: 96; 

ugyanitt a „loci communes”-ról is megemlékezik) – „a helyesen való tolmácsolás 

közönséges és különös törvényeinek” hasonló szempontú gyűjtését is. És talán nem 

tévedünk, ha azt mondjuk, hogy ezek a „locus communis”-ok – Sylvester később 

említendő bírálata is ezt igazolja – bizonyos normafélét jelentettek. Egyfelől, mert 

általában lényeges szavakat, kifejezéseket stb. számítottak közéjük; másfelől mintegy 

ezeket elraktározták, hogy aztán – ha szükség volt rájuk – minden írás vagy olvasás 

alkalmával rendelkezésre álljanak. – Sylvester szintén ezeket az elveket, módszereket 

felhasználva gyűjtötte anyagát bibliafordításához, s eredményül kaptuk ez utóbbin 

kívül jegyzeteit is. (Vö. Balázs, SylvJ. 137–142; Uő.: Nyr. LXXXI, 145–148.) 



4. Volt-e magyar előzménye Sylvester stilisztikai megjegyzéseinek? Egyházi, 

bibliai iratok fordítása Sylvester korában nem volt új magyar földön. Mint láttuk, a 

kódexirodalomban még bizonyos stilisztikai kiegyenlítettség is létrejött, mégis az első 

magyar szerző, akitől stilisztikai fejtegetés maradt ránk – mai ismereteink szerint – a 

szintén humanista Pesti Gábor. 

1536-i Aiszópsz-fordítása elé csatolt latin nyelvű előszavában a parabola 

jelentőségéről, nyelvbeli szerepéről és használatáról szól. Szinte világosan látja a 

parabola stilisztikai értékét. Mint mondja, e gyűjteményt azért jelenteti meg, mert 

tudja, hogy úgyszólván minden közlésnek a parabolák és a példák adnak nemcsak 

minden fényt, hanem teljes méltóságot, mivel ezek alkalmazása – a tudósok 

feljegyzése szerint – megkettőzi a kifejezőerőt („…cum intelligamus omnem nJ modo 

nitorem ›ed et vniuer›am propè ›ermonis cuiu›q3 dignitatem à parabolis et exemplis 

proficisci, harum enim acce››ione (vt a docti››imis viris memorie traditum e›t) 

cJduplicatur ›ententiae dos.” A
2
 – A

3
). Ezután felsorolja azokat az egyházi és világi 

alkotásokat, amelyekben a parabolának fontos szerepe van. Azt is felismeri, hogy a 

példázatos beszédmód milyen általános az életnek csaknem minden területén: 

nemcsak a piactereken, hanem a költők és prózaírók műveiben is. Forrása, inspirálója 

minden valószínűség szerint Erasmus volt (a nevét is említi az előszóban), aki – mint 

már utaltunk rá – külön munkát írt a parabolákról és a hasonlatokról. Pesti – Erasmus 

jegyzeteit felhasználva – szintén tesz néhány megjegyzést a Biblia sajátos 

szólásmódjáról Újtestamentum-fordításának a végén, ez azonban jelentőségében 

messze elmarad a Sylvesteré mögött (vö. Balázs, SylvJ. 285). 

5. Az első magyar nyelvű stilisztikai tanulmány szerzője Sylvester. A Biblia 

sajátos stílusa, gyakori átviteles kifejezésmódja a fordítók figyelmét önkéntelenül is 

hamar a képes beszéd jelentéstani és stilisztikai vizsgálata felé terelte. A középkori 

bibliai értelmezéstan, amely már tárgyalta a Szentírás átvitt értelmű szavait és 

kifejezéseit, még tovább fejlődött, szélesedett a keresztyén humanista tudósok 

kezében. Természetes tehát, hogy az ő iskolájukon, módszereiken nevelkedett 

Sylvester Újtestamentum-fordításának a végéhez csatolt jegyzeteiben „Az oll’an 

ighikr×l valo tanu›ag, mell’ek nem tulaydon ieqzi›ben vìtetnek” címen a Biblia 

példázatos stílusáról, átvitt értelmű szavairól, kifejezéseiről stb. értekezik. 

A bibliai értelmezéstant követve abból a jelentéstani tételből indul ki Sylvester, 

hogy minden szó és minden mondat akármilyen nyelvben vagy eredeti, vagy átvitt 

értelmű („Minde‡ ighe, minden be›Zid akarmi ńeule‡, auaq tulaydon ieqzi›ben vìtetik, 

auaq nem.” RMK. I. 16., számozatlan [II. 162b]; a továbbiakban csak a lapszámot 

jelezzük). Az eredeti értelemről így nyilatkozik: „Tulaydon ieqzi›ben vitetik az ighe 

mikoro‡ el nem t#uozik attul, az mit kiu#ltkippe‡ kell ieqezni” (uo.). Az ilyen 

szavakat általában könnyű megérteni – folytatja Sylvester –, másokat azonban nehéz. 

Az ún. nehéz szavakról külön fejezetet iktat be a most tárgyalt után: „Az nehez 

ighiknek Maqar›#g#rul, mell’ek az vy te›tamentumban vadnak, Abc ›Zerint” címen. 

Ebben a fejezetben főként az idegen szavak jelentését magyarázza meg, gyakran 

megkísérelve – többször helyesen, többször tévesen – eredetük megfejtését is. – Átvitt 

értelmű a szó akkor, „mikoro‡ el t#uozik attul, az mit kiu#ltkippe‡ kell vala ieqezni” 



(uo.). A szavak egymásutánja, „a be›Zid” („Az ›ok ighikbxl be›Zid li›Zen” uo.) is lehet 

tulajdonképpeni és átvitt értelmű. 

Ezután szavakat és mondatokat említ mindkét értelemben, a Bibliából vett 

példákkal illusztrálva. A bűn például eredeti értelmén kívül ’áldozat’-ot is jelent: „Azt 

[Jézust] az ki b×nt nem tudott, bűnnę tiuę [Isten]” (163a). Itt a bűn először eredeti, 

másodszor átvitt értelmében szerepel – állapítja meg Sylvester. Szót ejt még a Kenír, 

Te›t és Vír szavakról. – Átvitt értelmű mondatai közül is lássunk egyet: „Te mikoro‡ 

vad olayfa voln#l, az igaz olayf#ba oltat#l be” (163b). E „be›Zidnek tulaydon êrtelme” 

– Sylvester szerint – ez: „Te mikoro‡ pog#n nembxl t#madt#l volna, ćs ennek okairt 

ideghen nip voln#l az i›tent×l, az Sido nip kxzibe v#la›Ztat#l, kik az i›tennek tulaydon 

nipi.” (Uo.) Kiemeli, hogy különösen Pál apostol él gyakran „ill’en be›Zideknek 

nemiuel” (uo.), s ez az oka egyebek között annak, hogy írását nagyon nehéz 

megérteni. 

És itt következik Sylvester fejtegetéseinek legszebb, a magyar nyelvhasználatra 

legtöbbet mondó része. Megállapítja, hogy a bibliaolvasónak hozzá kell szoknia az 

átviteles kifejezésmódhoz, mert a Szentírás tele van az ilyen szavakkal és 

mondatokkal. De – folytatja Sylvester – „Kxń×… hozz# ›Zokni az m× nip×nknek, mert 

nem ideghen ennek ez ill’en be›Zidnek neme” (164a). Azt is megmondja a 

továbbiakban, hogy hol használja népünk az efféle beszédmódot: „Il ill’en be›Ziduel 

naponkid valo ›Zol#›#ban”, és „Il inekekben, kiu#ltkippe‡ az vir#g inekekben, 

mell’ekben czudálhatťa minden nip az Maqar nipnek elmijnek êles volt#t az leli›ben, 

mell’ nem egêb, hanem Maqar poë›is.” (Uo.) Szerintem ez utóbbi mindkét 

megjegyzésnek megvan a maga föltétlen értéke. Annak a hangsúlyozása ti., hogy a 

magyar nép az átviteles kifejezésmódokkal él hétköznapi beszédében – azonkívül, 

hogy éleslátásra való felismerés –, mai módon: igenlően dönti el a szóképekkel 

kapcsolatos vitát, azt a vitát, amely a körül folyt, hogy a köznyelvivé vált metaforák 

metaforáknak számítanak-e egyáltalán, s ilyenformán a stilisztikában tárgyalandók-e, 

vagy pedig nem, s a jelentéstan foglalkozzék velük (vö. Szathmári István: A magyar 

stilisztika vázlata. Tankönyvkiadó, Bp., 1958. 77–80, irodalommal). Azzal meg, hogy 

Sylvester a virágénekeket hozza példának (ha ezek tartalmát mindjárt meg is vetette – 

mint erre sokan rámutattak –), már mint igazi nemzeti humanista, a magyar költői 

stílusnak első méltányolója s egyben a magyar stilisztikának is első munkása 

jelentkezik. (Hogy Sylvester elítélőleg nyilatkozott virágénekeink tartalmáról, annak – 

Balázs János így nyilatkozik – „minden bizonnyal az volt az oka, hogy e névvel – a 

legújabb kutatások szerint – nem a szelíd szerelmi dalokat illették, hanem a Balassitól 

emlegetett latrikánus énekeket, tehát a „Venus Vulgivaga” ihlette, nem éppen 

szemérmes versezeteket.” Opponensi vélemény. Kézirat. 17.) 

Ezután szerzőnk általános stilisztikai jellegű megfigyeléseiről ad számot. Rámutat 

arra is, milyen az átviteles stílus az egyes nyelvekben. Úgy gondolom, a stilisztika 

lényegét, alapját ragadta meg, amikor – ezúttal is a „tanító” lép előtérbe! – ezt írja a 

szókép, trópus keletkezéséről: „Azt hi›Zem hoq êrted imm#r#n hoq az fel×l meg 

mondott be›Zidekben egebet kell êrteni, hoq nem mint az ighik l#ttatnak iegezni, êrted 



hoq ezekben az lap#t nem lap#t, az ›Zir× nem ›Zir×…, hanem czak valami 

ha›onlato››#ghirt vettetnek ez ieqzi›ben” (164a). Ugyanis nemcsak az átviteles 

kifejezésmód (vö. Szathmári i. m. 76–125), hanem „a stílus” sem egyéb, mint „más 

mondás, helyettesítés, a szokványostól való eltérés”. Vagyis a stílus úgy jön létre, 

hogy a fogalmi mondanivalónak közvetlenül megfelelő nyelvi eszközöket (a közlés 

tárgyától, céljától, körülményétől stb. függően) a valójában fonetikai, lexikológiai és 

grammatikai szinonimakincsből válogatva olyan stiláris eszközökkel „helyettesítjük”, 

amelyek a számunkra legmegfelelőbb, maximális hatást váltják ki az olvasóból, 

hallgatóból (vö. Szathmári: Népr. és Nytud. IX. 33–35). És példát ad az összehasonlító 

stilisztikára is: rámutat, hogy sok szólásunk egyezik a zsidó és a görög nyelvével, s 

ezek természetesen hatnak a fordításban („Ez ighe ęs keńir mikoro‡ tulaydon 

ieqzi›iben nem vitetik ęs, tulaydon az Sido ńelwnek, tulaydon az Maqar ńelwnek, 

êrczed nem az tulaydon ieqzi›ben, hanem az ›Zol#›nak mogq#ban, mert ê ›Zinte vq il 

mint az Sido nip. Egq keńeren vaqok vele, azaz egq ilete‡. Keńeret attanak nêki, azaz 

ti›Ztet honnan ilete legen.” (164b). De fordítás során az idegen nyelvű művekben – 

fejtegeti továbbá Sylvester – gyakran találkozunk olyan átvitelekkel, amilyenek a mi 

nyelvünkben nincsenek (amelyeknek „kedue nincz m× n#lunk” uo.). A szükség arra 

kényszerít bennünket, hogy ezeket is tolmácsoljuk. Az ilyenek aztán megszokottá 

válhatnak, s „×dxuel kedue›ek li›Znek m× n#lunk ęs” (uo.). A bibliafordítók s általában 

az irodalmi alkotások – mint tudjuk – a fordítás révén sok szólást honosítottak meg az 

egyes nyelvekben. 

Sylvester felismeri az efféle szólások jelentőségét, hogy tulajdonképpen az illető 

nyelvnek a lényegét teszik: „Az ›Zol#›nak mogq#t ęs minden ńelwben iol meg kell 

êrteni, ęs akkippe‡ kell ›Zolni mint minden ńelwnek ›ol#›a vaqon.” (Uo.) Két jellemző 

példát is említ. A latinban ezt találjuk: „Kx›Zxntelek t×txkxt.” A mienkben ezt: 

„Kx›Zxnxk t×nektek”, vagy „Filljitek az i›tent”, illetőleg: „Fill’etek az i›tent×l”. (Uo.) 

Fejtegetéseit azzal a megjegyzéssel zárja, hogy „Err×l az ki b×x‡ akarna irni egg 

koń× telnęk benne, m× nek×nk mo›t#‡ ›em ×dxnk, ›em erxnk ninczen, hog err×l ›ok 

be›Ziduel iriunk.” (Uo.) 

Sylvesternek az előbb említett nyilatkozatából, a Grammaticában elszórt 

megjegyzéseiből (pl. Quae superioribus ita sunt cognatae, vt ab illis separari nullo 

modo possint. Orthographia enim literarum est, Prosodia syllabarum, Etymologia 

dictionum, Syntaxis orationum. – De quibus singulis consilium non est hoc loco agere, 

sed de Orthographia tantum, et quidem, quoad eius fieri potest, breuissime. Si quis 

plura his hac de re desiderat, legat ea, quae secundo tractantur libello.” CorpGr. 10; 

stb.) s egész ránk maradt munkásságából arra következtethetünk, hogy gondolt egy 

nyelvművelő, stilisztikai jellegű könyv megírására is. Pesti Gábor még csak 

általánosságban jelölte ki Aiszóposz-fordításának előszavában a nemzeti 

nyelvművelés célját és feladatait (magyarra fordítva idézi Balázs János: Nyr. LXXXI, 

156). Sylvester továbbment: a magyar grammatika és stilisztika megalkotását is 

feladatának érezte. Stilisztikai jellegű megjegyzéseit áttekintettük. Hogy a „szólásnak 

módját”, vagyis a stílust, a magyar nyelv stílusát hogyan, milyen fejezetekben 



tárgyalta volna, arra vonatkozólag Balázs János érdekes következtetéseit (SylvJ. 284–

287; Uő.: Nyr. LXXXI, 156–158) így foglalhatnánk össze. Az egyik fejezetben – a 

kordivatnak is megfelelően – az átviteles, képes kifejezésmódról lett volna szó. Egy 

másik fejezet pedig a stílus „illőség”-ét tárgyalta volna, amelynek Arisztotelészig 

visszanyúló hagyományai vannak az európai retorikai irodalomban, s amely fontos 

helyet foglalt el a korábbi humanista retorikában. Ez utóbbira Sylvester ismertetett 

nyilatkozatán kívül az 1541 januárjában Nádasdyhoz írt latin nyelvű leveléből is 

következtethetünk, amelyben többek közt megokolja, miért intézte bibliafordításának 

ajánlását Ferdinánd királyhoz, s nem régi patrónusához, Nádasdyhoz: „Nagyságod 

dicséretét egy más munkára tartogatjuk. Mert az illőre („decorum”) minden írásműben 

a legszigorúbban ügyelnünk kell.” (Nyr. LXXXI, 157; a latin szöveget l. ItK. 1893: 

91). 

Sylvester imént tárgyalt fejtegetése, ez a valóságos stilisztikai fejezet – ahogyan 

Horváth János nevezi (i. m. 158) – az első híradás a magyar nyelv s benne a magyar 

népköltészet stílusáról, amely ezeknek egy jelentős sajátságára: az átviteles 

kifejezésmódra mutatva rá, megveti az alapjait az öncélú magyar stilisztikai 

kutatásoknak. Ezzel Kelet-Európában magyar humanista tudós jut el először a 

klasszikus, majd a keresztyén humanizmuson keresztül (l. latin verseit, 

Grammaticájának latin részeit; Újtestamentum-fordítását, Gramaticájának magyar 

részeit) a népi, nemzeti humanizmusig (l. megjegyzéseit a magyar stílusra, poézisra 

vonatkozólag). 

A teljes könyvvégi jegyzetek (a stilisztikai fejtegetésén kívül tartalmazták „az nehez 

ighikr×l, az mirx szerszamokrul, az pinzeknek nemir×l, az betegsighekr×l” szóló 

részeket), amelyek valószínűleg csak 1540 táján születtek, a magyar nyelvű filológiai 

értekező próza első hajtásai. A „nehéz ighik”-et tárgyaló részben az egységes 

nyelvhasználat kialakítására közvetlenebb utalást is találunk. Egyfelől arra utal, hogy a 

közlést nem értheti meg, aki nem ismeri a szavak jelentését, másfelől megrója azokat, 

akik nem a közösségtől elfogadott jelentésben élnek a szavakkal („…ha valaki az 

ighiknek igaz ieqzi›it iol meg nem êrti, az be›Zidet ›em êrti meg. Soka‡ ›ok ighiket m#s 

êrtelemben vi›Znek hoq nem mint az ighiknek igaz ieqzi›ek volna. Az kx››ig ›Z#z 

ighinek kxzzxle alig íl egquel igaz ieqzi›iben…” 165a). Az egységesítő, állandósító, 

normalizáló szándék felé mutat a keresztyén szóval kapcsolatos megjegyzése: „…nem 

illik az meg ›Zokott ighit×l el t#uozni” (167a). 

Hogy Sylvesternek a magyar nyelv feltárása érdekében kifejtett munkásságát teljes 

egészében lássuk, mindehhez vegyük hozzá: szinte páratlan disztichonaival azt is 

bebizonyította, hogy nyelvünk nemcsak alaki gazdagságban, nemcsak 

kifejezőképességben, hanem ritmusban is versenyezhet a klasszikus és bibliai 

nyelvekkel (vö. Horváth János i. m. 159–161)! 

 
Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968. 120–121; 112–119. 

 

 

3. SZENCZI MOLNÁR ALBERT: NOVAE GRAMMATICAE UNGARICAE… LIBRI DUO ÉS 

EGYÉB MŰVEI 



Stilisztikai jellegű megjegyzések 

 

Szenczi Molnár se nyelvtanában, se egyebütt külön stilisztikai kérdésekkel nem 

foglalkozik, de mint több nyelvtant ismerő, rendkívül jó nyelvérzékű és költői 

tehetséggel is megáldott grammatikus nyelvünknek sok stiláris elemét, sajátságát 

megemlíti, sok stilisztikai jellegű megjegyzést tesz, gyakran „indifferenter”, 

„eleganter”, „rectius” kifejezésekkel utalva az egyes alakváltozatok közötti – nem 

utolsósorban – stilisztikai különbségekre is. Ilyenek például: a metaplazmusok 

(CorpGr. 124–126; a továbbiakban a számok a CorpGr. lapszámát jelölik); a névelő 

emfatikus szerepe, nyomatékosító funkciója (254–255); a középfok a 

„finomkodóbbak” használatában (133); a látand igealak csak az írott nyelvben 

szerepel (179); az -ít képzőnek van -ét és („expresse”) -éyt alakja (181); versben a 

főnévi igenév birtokos személyragos (181); a fel és föl változatnak a szó hangalakjától 

függő használata (224); a kifejező indulatszók stilisztikai szempontú osztályozása és 

felsorolása (251–252); az alaktanban, de különösen a mondattanban felsorolt nyelvtani 

szinonimák; két, akkoriban nagyon gyakori figura etymologica (272). Jelenleg nincs 

módunkban ezek érvényesítését végigvizsgálni, de kisebb mérvű bepillantás alapján is 

azt mondhatjuk, hogy Szenczi Molnár e tekintetben általában szintén követte a 

nyelvtanában kifejtett elgondolásait. 

Érdekes és érdemes lenne Szenczi Molnár stílusával részleteiben foglalkozni. Most 

csak annyit említek meg, hogy ezt a stílust az ízes és színes, mindig találó szavak, 

kifejezések, röviden a keresetlenség jellemzi. Nem véletlen, hogy Szenczi Molnár 

realista stílusának, költői és prózai nyelvének az irodalomtörténet Balassi és Zrínyi 

között az első helyet jelölte ki. 

A latinizmusok, az idegenszerűségek száma lényegesen csökken fordításaiban az 

elődökéhez képest. Ahogy mondani szokták, ő már modern műfordító, 

zsoltárfordításaiban egyszer híven tolmácsol, másszor szabadjára engedi a zsoltár 

hangütése alapján támadt gondolatait, érzéseit. Zsoltárai – természetesen – éppen 

ilyenkor a legszebbek (l. részletesebben Tolnai Gábor: Molnár Albert személyisége. 

In: Szenczi Molnár Albert válogatott művei. Sajtó alá rendezte Vásárhelyi Judit. 

Madách Kiadó, Bratislava, 1976. 10–17). Ennek ellenére különösen a feltételes 

módnak, az összetett múlt időnek, az accusativus cum infinitivo szó szerinti 

fordításának stb. idegenszerű használatával találkozunk nála elsősorban a Károli-

bibliából vett példákban s az Institutio fordításában (pl. „Láttác xtet feltámatnac 

lenni.” 269; „Tudlac tégedet kiczoda légy” 271; „Mikor nagy bánatban volnéc” Zs. 

266; „maga nyilván láttuc, hogy ez tudomány a kere›Ztyeni Religioban igen ›Zükséges 

és ha›Znos legyen” I. 249; „…az mellyet elvégezett vólt xnnxn magában…” uo. 472; 

stb.) 

 
Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968. 218–219. 

 

 

4. GELEJI KATONA ISTVÁN: MAGYAR GRAMATIKATSKA 

Stilisztikai jellegű megjegyzések 

 



Sylvester után Geleji Katona István a következő nyelvtanírónk, aki – részben stilisz-

tikai tanulmányainak, részben jó nyelvi megfigyelőképességének az 

eredményeképpen, illetőleg a „nyelvművelő mozgalom” hatására – valóban stilisztikai 

jellegű, de a nyelvművelést is közelről érintő megjegyzéseket tesz. (Természetesen a 

tárgyalt alaktani és szókincsbeli megjegyzések közül is soknak van több-kevesebb 

stilisztikai vonatkozása.) 

Geleji Katona a XIX. és XX. pontban (CorpGr. 316) a stiláris elemeknek, ez 

esetben a szavaknak az „illőség”-éről mondottakkal a helyes stílus egyik alapvető 

szabályát rögzítette: „A’ ›zókot a’ dolgoknak mi-voltokhoz, és termé›zetekhez kell 

alkalmaztatni, és a’ mi egygyikhez illik, a’ má›iknak nem kell illetlen×l tulajdonítani.” 

(XIX.). „Epithetumokot-is a’ dolgokhoz termé›zetekvel egygyezxket, s’ nem pedig 

ellenkezxket, kell adni.” (XX.). (A stílus „illő” voltáról Arisztotelész retorikájától 

kezdve sokan szóltak; l. StilTan. 11 kk.) 

Geleji felhozott példáinak értékelésével már nem mindig érthetünk egyet. A XIX. 

pontban efféléket említ: „Nints egy tsepp, borom-is; egy ›zem buzám-is; egy ›zál fám, 

›zénám, ›zalmám-is; egy marok li›ztem is… Nem: egy szál borom-is; egy tsepp buzám, 

li›ztem, ›zénám-is.”. Az előbbi formákat „A’ kxz›ég goromba ›zollás”-ának minősíti. A 

NySz. adatai szerint az egy szál borom-féle kifejezések a XVI–XVII. században 

nagyon használatosak voltak, s ma sem hibáztatható pl. a csepp, a szem ilyen 

összefüggésekben: nincs egy csepp lisztem sem, nincs egy szem fánk sem, de azt is 

mondják egyes nyelvjárásokban, hogy egy szál ingben, ruhában, sőt: nincs egy szál 
kenyerem, vizem stb. Ez a jelentésbővülés érthető, mert a magyar nyelv – sok más 

nyelvhez hasonlóan – szereti a mértéket, a mennyiséget konkrét jelentésű szavakkal 

kifejezni. Csak e szavak esetében a mennyiség kicsi voltának jelölése előtérbe került 

azzal szemben, amire eredetileg vonatkoztatták. Természetes azonban, hogy az 

efféléknek táji, népi ízük, hangulatuk van. – A XX. pont példái: „Mint: Szxrny× rut; 

rettenetes gono›z; i›zonyu ke›er× etc. Nem: ›zxrny× ›zép; rettenetes jo; i›zonyú édes. 

Ide hozhatni a’ fel-fedé›t-is, mellyben contradictio vagyon. Igazán: fel-nyitás, vagy ki 

nyitás volna.” Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az ilyenfajta nyomósító jelzők nem 

hibáztathatók. Valójában az érzelem, az indulat következtében létrejött „logikátlan” 

túlzások ezek (pl. Prohászka János: Balassa-Eml. 111–115, Nyr. LXXVII, 196–208; 

vö. III. NyKongr. 169). – Érthető jelentésváltozással jött létre az egyébként ritkán 

használatos felfed, illetve a belőle származó felfedés. Megmagyarázza a szemlélet más 

irányú érvényesítése (nem a ’fed, takar’, hanem a ’nyit’ jelentés), s ezt csak megerősíti 

a fel igekötő. 

Már-már a Bally-féle stilisztikára emlékeztet Gelejinek az a megjegyzése, amely 

szerint olyan nagy jelentőséget tulajdonít a szókincsben az affectusnak, az érzelemnek: 

„Sok guggoló, és tsúfoló értelmetlen ›zók vagynak a’ Magyar nyelvben, a’ mellyeket 

az emberek az affectu›tol indittatván, tsak hirtelenében gondolnak: Mint: Izgágálkodik, 

gullyog, tsámpáskodik, ergelőtye, áhi, gézen-guz; kótyon-fitty… Sok ›zép 

Adagiumokval-is a’ mi nyelv×nk rakva, melyekbxl egy ›zép kis kxnyvetske lehetne.” 

(XXXV. CorpGr. 329; vö. Szathmári István, MstÚ. 368, 88. jegyzet). – Ehhez 



kapcsolódik az, amit – bár vitatható módon – egyes szavak, kifejezések eufemisztikus 

használatáról mond a XXXIX. pontban (325). 

Úgy látszik, Geleji Katona sokat adott a tömör, rövidségre törekvő kifejezésmódra. 

A XVII. pontban (314) a pleonazmus, a szószaporítás, a stilisztikai cél nélküli 

helytelen ismétlés egyes jelenségei ellen kel ki (az Az I›tennek az x jo-volta-féle 

szerkezetekben az ő névmást, az Az I›tennek hozzánk valo nagy kegyelme, a’ melly 

kegyelemnek soha nem lé›zen vége-félékben a kegyelem szó ismétlését tartja 

fölöslegesnek). Igen jó stílusérzékkel kifogásolja az azon tselekedeteket tselek›zik, sőt 

az E›ső e›ik-féle ismétléseket is („… azon egy ›zó kxzel egy-máshoz ne repetalta››ék, 

hanem varialta››ék, változtatta››ék” (315), s ezzel rámutatott a változatos stílus 

fontosságára és a magyar nyelvű fogalmazványok leggyakoribb fogyatékosságára. – A 

tömör stílus érdekében – ma is érvényes módon – javasolja a való elhagyását bizonyos 

esetekben (gono›zul valo élés helyett gono›zul élés), a ›zerént valo helyett -i képzős 

forma (Természet ›zerént valo tulajdon›ágok, helyesen: Termé›zeti…, 315) stb. 

Rámutat – Szenczi Molnárhoz hasonlóan (l. ott) – a magyar képzőbeli gazdagságára 

(XXVII., XXVIII., XXXVII., XXXVIII. 319–320, 324–325), s igen érdekes 

tanácsokat ad a latin szavak és kifejezések magyar tolmácsolására, többek között arra 

is felhíva a figyelmet, hogy a latin szó alapján a magyar származékszók analógiájára 

stb. hogyan lehet megalkotni annak megfelelőjét (l. XXXVI. 323–324, továbbá XXVI. 

318–319 stb.). 

 
Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk.  

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968. 252–253. 

 

 

5. PERESZLÉNYI PÁL: GRAMMATICA LINGVAE VNGARICAE 

Stilisztikai jellegű megjegyzések 

 

Pereszlényi – Szenczi Molnárhoz hasonlóan – nyelvtanában külön stilisztikai 

kérdésekkel nem foglalkozik. De nemcsak hogy megemlíti nyelvünknek több stiláris 

elemét, sajátságát; nemcsak hogy utal az egyes alakváltozatoknak a többek között 

stilisztikai különbségére is (pl. „melius” 470; „usitatius” 470; „eleganter”, 

„elegantius”, „elegantissime” 527–529, 538; „quidam delicatiores” 412, „cum 

delicatioribus” 430), hanem egyre erősödő stilisztikai tudatról tesz tanúbizonyságot. 

Meglátja az egyes nyelvi rétegek közti különbséget („in ›ermone communi” 459, 507; 

„Vngari rure educati… efferent…” 507; stb.). Fölfedezi, hogy bizonyos stíluselemek 

meghatározott műfajhoz kötődnek (az „elbeszélő” múlt az elbeszélésekben használatos 

458; a futurum coniunctivi „in communi ›ermone rarus est in hi›toriis, maxime ›acris, 

Frequens” 459; a birtokos jelző -nak, -nek ragja „… ›aepe in oratione [maxime ligata] 

omittitur…” 510; stb.). Már fölfigyel a század stílusára és az új írók írásmódjára (454–

455). Észrevesz apró finomságokat (430). Gyakran ontja a szókincsbeli és nyelvtani 

szinonimákat (pl. „bizony, bizonyára, bizonnyal, valósággal ’procerto’” 536 stb.; l. a 

mondattant). 



Magának Pereszlényinek a stílusát ilyen kevés anyag alapján nem jellemezhetjük 

még röviden sem, annyit talán mégis megjegyezhetünk, hogy fogynak nyelvében a 

bántó latinizmusok. 

 
Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968. 336–337. 

 

 

6. PESTI GÁBOR, CZEGLÉDI ISTVÁN, GYÖNGYÖSI ISTVÁN 

Stilisztikai jellegű megjegyzések 
 

A stilisztikai jellegű megjegyzések sorát – mint Sylvester stilisztikai fejezetének 

előzményeit tárgyalva láttuk – Pesti Gábor Aiszóposz-fordításának előszava nyitja 

meg. Egyrészt a fordítások, melyek vizsgált korunkban főként a reformáció hatására 

igen nagy számban jöttek létre, másrészt a humanista retorikák (vö. Balázs: III. 

NyKongr. 111–115) több elméleti és gyakorlati stilisztikai kérdést vetettek fel a XVI–

XVII. században. Erről tanúskodik a fordítások előszavában sok apró megjegyzés. 

Részletesebb, akár csak a Sylvesteréhez hasonló terjedelmű és jelentőségű stilisztikai 

fejtegetésről azonban nem tudunk. Mindössze kettőt emelhetünk ki. 

a) A magyar stilisztikatörténet becses emlékének tekinthetjük Czeglédi István 

fejtegetéseit, amelyek „Baratsaghi Dorgalas…” ([Kassa] 1663.) című hitvitázó 

művében (222–251 passim; betűhíven megjelentette Trócsányi Zoltán: MNy. XXIV, 

164–169) láttak napvilágot. A bibliafordítások már kezdetben fölvetették az átviteles, 

képes beszéd mibenlétének kérdését. Ez vezette el Sylvestert Újtestamentum-

fordításához csatolt fejtegetéseinek a megírásához, s így vált ez a téma a magyar 

stilisztikai gondolkodás ébresztőjévé (vö. Horváth János: A reformáció jegyében 158). 

Úgy látszik azonban, hogy a XVII. század sokszor nagyon heves hitvitáiban ismét 

előtérbe került – éppen a bizonyítás vagy a cáfolat eszközeként – annak a vizsgálata, 

hogy a Biblia egyes kifejezéseit „bet× ›zerént” vagy a „bet× kiv×l valo értelemben 

kel… venni” (MNy. XXIV, 167; a Trócsányi közléséből idézek, de az eredetivel 

egybevetettem). 

Czeglédi István a XVII. század külföldet járt, kiváló szónok hírében álló, nagy 

műveltségű hitvitázója (1620–1671; l. Szinnyei, MÍr. II, 481–485) említett művében 

ellenfelét, az „Elhailot Papistát” a transsubstantiatio kérdésében vallott protestáns 

felfogás helyességéről igyekszik meggyőzni. Ennek érdekében felhasználja és 

fejtegetéseibe beleszövi a Biblia (magyar) nyelvére alkalmazott stilisztikai ismereteit, 

közben magyar körülírásokkal is helyettesítve, illetőleg megmagyarázva, értelmezve 

az idegen műszavakat. Czeglédi a korabeli stilisztikai (és jelentéstani) fogalmak 

felhasználásával, „tudományos” módszerrel (a hasonló szavak, kifejezések 

egybevetése: l. i. h. 166; a tudósok, „doctorok” korábbi megállapításainak 

mérlegelése: l. uo; valóban idézi Szent Ágostont, Bonifáciust stb.) meggyőzően 

bizonyítja, hogy a kálvinisták szerint „a sacramentum szokat” („Ez az én testem…”) 

nem betű szerint kell érteni, hanem „tulajdon szollas rendi kiv×l” (i. h. 167). De nem 

elégszik meg ennek a megállapításával, általánosítva szintén meghatározza – 

mégpedig a tartalom és a forma felől is –, hogy mikor van dolgunk képes beszéddel, 

illetőleg ennek eszközeivel: „Valamikor è Verbum Sub›tantivum, EST, két termé›zet× 



dolgokat foglal egyben, nyilván ot figurát, s Tropu›t kel kere›ni.” (I. h. 167.) A 

trópusok közül (ezeket a későbbi terminológia szerint helytelenül azonosítja a 

figurákkal; vö. MstÚ. Stilisztikai lexikon, az „alakzat” és „trópus” címszó alatt) 

magyar példákat hoz a következőkre: metafora, hipallage, szinekdoché, metonímia (i. 

h. 167), s a hipallagét meg is határozza (uo.), és többször, több oldalról magyarázza a 

szavak, kifejezések valódi és átvitt jelentését (Trócsányi az efféléket összegyűjtve 

közli: i. h. 168). Czeglédi tehát Sylvesterrel egyezően értelmezi a képes beszédet és 

hozzá hasonlóan a Biblia trópusait a magyar fül számára természetesnek tartja 

(csodálkozva azon, hogy ellenfelei, a katolikusok e szóképeket nem értik meg!). 

Abban viszont túllép Sylvesteren, hogy részletesebben elemzi az eredeti és átvitt 

jelentést, és hogy több trópusfajra hoz példát. Czeglédi fejtegetései ugyanakkor azt is 

igazolják, hogy bár ebből a korból nem maradt fenn teljes magyar stilisztika vagy akár 

csak nagyobb ilyen részlet, a magyar iskolákban tanították a stilisztika elemeit (vö. 

Trócsányi: i. h. 169), s voltak, akik foglalkoztak a magyar nyelv efféle jelenségeivel. 

(A Baratsaghi Dorgalas következetlen helyesírásáról és szokatlan szedéséről l. 

Trócsányi: MNy. l, 18–22.) 

b) Gyöngyösi Istvánnak a „Kemény János emlékezete” c. művéhez írt s az 

olvasóhoz szóló – alig emlegetett – előszava olyan stilisztikai megjegyzéseket 

tartalmaz, amelyek immár a költői műfajra s az alkotó költő (és nem a fordító) 

nyelvére vonatkoznak. Gyöngyösi (1629–1704) – mint ismeretes – a XVII. század 

magyar irodalmának kiemelkedő költője. Bár – például Zrínyivel ellentétben – kora 

nagy nemzeti kérdéseitől inkább távol tartja magát, mégis érdeme, hogy számos 

nagyobb elbeszélő költeményében, főként az ún. epithalamiumokban – a nemesi 

közízléshez való alkalmazkodáson kívül – formai csiszoltságával a „költői ékes 

beszéd” hagyományos eszközeinek gyakran eredeti alkalmazásával, a képes beszéd 

iránti finom érzékével, stiláris ötletességével, gyakori leíró és lírai betéteivel stb. 

olvasóközönséget nevelt, és hatott a XVIII., sőt a XIX. század költőire (vö. MIrT. II, 

184–196). A mi szempontunkból még az teszi jelentőssé Gyöngyösit, hogy említett 

előszavában mint tudatos stiliszta szólal meg, igazolva azt, hogy tudomása van a 

„műfaji normákról” is. 

A „Porábúl meg-éledett Phoenix…”-nek (ismertebb címén: Kemény János 

emlékezete) két egykorú, egy XVII. és egy későbbi, XVIII. századi másolatos kézirta 

maradt fenn. „Az olvasóhoz” című előszó csupán az egyik XVII. századi kéziratban, 

az ún. Nyitrai Kódexben található meg. Ennek alapján adta ki Dugonics András a 

„Gyöngyösi I. Költeményes Maradványi” I. kötetében; legutóbb, 1921-ben pedig 

Badics Ferenc a RMKT. XVII. sz. II. kötetében (201–205; a kéziratokra stb. 

vonatkozólag l. Badics Ferenc: uo. 359–412, kül. 359–371, 411). 

Ez az előszó, amelyet Gyöngyösi mintegy a maga verselő eljárásának az igazolásául 

és magyarázatául írt, egyúttal valóságos kis értekezés a költői műfaj stílusáról. 

Mindjárt abból indul ki, hogy a költészet más szavakat, más nyelvi elemeket kíván, 

mint a közönséges beszéd: „…nem tartottam szintén ollyan rendet, mint a’ folyó 

írással való historiában, hanem a’ Poësistis kévántam azokban követnem, és az szerint 

alkalmasztattni- is ezen munkácskámat;… a’ mely szók nem a’ közönséges magyar 

beszéd szerint tanáltatnak némely helyeken a’ versekben, a’ nem másképpen eset(t) 

annyira, mint a’ versek kedviért tett alkalmasztatásbul. Mert azoknak szoros rendi nem 

vehet ugy bé minden szót, mint a’ folyó irásnak tágasab mezeje…” (i. h. 201). Költői 



eszközei közül elsőként a metaplazmusokat említi. Érdekes, hogy a „Deák Poësis”-ből 

indul ki, de nem követi szolgaian. Megjegyzi, hogy „…annak ednihány speciesi 

vannak, de a’ nem mindenik illik a’ magyar szó folyásához még a’ versekbenis…” 

(uo.; egyébként a metaplazmusokról Szenczi Molnár stb. beszél nyelvtanában). Tehát 

csak azokat sorolja fel, „a’kiket a’ Magyar szóbanis folytathatni” (uo.): győzelem pro 

győzedelem (syncope); Lány pro leány (synaeresis); Veselén pro Veselényi (apocope); 

tenyerin pro terenyén (metathesis; Gyöngyösi itt tehát a palócos formát [vö. MTsz.] és 

az é-ző változatot! – tekinti köznyelvinek). Megemlíti továbbá azokat a szavakat, 

amelyeknek „az első syllabáját, a’ mint a’ szükség hozta, hol rövid, hol hosszú ki 

mondásra alkalmasztatta” (i. h. 203): teszem, teszed, teszi ~ tészem stb. (communis 

syllabák). Élt az új szóalkotások lehetőségével: misege pro mivolta (verba novata). 

Felhasznált „nem mindenütt közönséges”, azaz tájszókat: fellyegek pro felyhők. 

Megváltoztatott „a’ versek cadentiája kedvéért” vonzatokat, szerkezeteket: vágy vmit 
pro vmire („Bellona sisakját kevés a ki vádgya”). Alkalmazta – szintén a cadentia 

kívánalma szerint – a 3. sz. birtokos személyragnak az ország különböző területein élő 

-e, illetőleg -i változatát: élete ~ életi. Végül „megszínelte” verses históriácskáját 

„holmi régi fabulás dolgokkal, hasonlatosságokkal és másféle leleményes toldalékok 

közbevetésével”, nehogy „Tinódy Sebestyén módjára csak a dolog valóságát fejezze ki 

a versek együgyűségével”. 

Az előszót annak a hangsúlyozásával zárja Gyöngyösi, hogy a verseiben található, a 

közbeszédben és írásban nem használatos szavakkal, szóalakokkal két okból élt: a 

verses forma (sorhosszúság, rím stb.) és a költői nyelv emelkedettebb, díszesebb volta 

miatt („Vannak azért ezen okbul az én verseimben is oly szók, és azokban oly 

dispositiók, a’ mellyek a’ verseken kivűl nem volnának szintén illők a’ dolog 

igyenessen való ki magyarázására, de azok a’ verseket ékesséteny szokták inkáb, hogy 

sem mint valami dísztelenségére szolgálnának.” I. h. 205). 

Utalnunk kell még arra, hogy Gyöngyösi a stilisztikai fogalmakat általában 

meghatározza (pl. „Mikor a’ szónak közöpibül valamely bötő vagy syllaba ki 

vettettetik, a’ kit Syncopénak hínak a’ Deákok…” i. h. 201); hogy többször magyarul 

is megnevezi őket (ha mindjárt körülírással is; pl. metaplazmus: „más formára 

vonás”); hogy tudomása van a tájszólásokról, sőt ezeket tudatosan fölhasználja költői 

eszközként („Mert az al földön mind a’ fel földen, a’ Tiszán és Dunántúl mint innét, 

sok dolgokot másképpen szoktak nevezni és a’ szók pronunciálásában másképpen élni, 

és így találtatnak az én írásombanis sok szók, a’ mellyek nem mindenüt 

közönségesek.” I. h. 204). 

Csak futó vizsgálatot végezhettem arról, hogy Gyöngyösi követi-e költői 

gyakorlatában az itt kifejtett elveit. De ez is meggyőzött, hogy eszerint jár el 

verseiben; hogy – amint Tolnai nyilván részletesebb kutatás alapján s példákkal 

igazolja (A nyelvújítás. MTA. Bp., 1929. 34–35) – valóban Gyöngyösit kell első 

tudatos nyelvújító költőnknek mondanunk. Gyöngyösi előszava azzal, hogy túlment a 

fordítás, a Biblia átviteles beszédmódjának stilisztikai vizsgálatán, hogy legfontosabb 

irodalmi műfajunknak, a költői nyelvnek több hangtani, szókincsbeli, nyelvtani és 

stiláris sajátságát meghatározta, stilisztikatörténetünkben nagy lépést jelent az első 

magyar nyelvű efféle összefoglaló munka, Révainak „A magyar szép toll” c. 

stilisztikája felé. (Vö. még: Trócsányi, Régi magyar nyomtatványok nyelve… 33–35; 



Pais: I. OK. IV, 447; Bárczi: A magyar nyelv életrajza. Gondolat Kiadó, Bp., 1963. 

239–240, 257–258.) 
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1. ARANKA GYÖRGY ÉS A STILISZTIKA 
 

1. Az elmúlt hónapokban a szolnoki tudományos ülésre készülvén – hogy Geleji 

Katona István kifejezésével éljek – Verseghy stilisztikájával voltam foglalatos, 

közelebbről, azzal, hogy Verseghy műveiben milyen mértékben és hogyan szól 

nyelvünk hangjainak és zenei jelenségeinek a stílusértékéről, stilisztikájáról. Két 

következtetésre jutottam. Egyrészt arra, hogy bár Verseghy külön stilisztikát nem írt – 

ez a diszciplína egyébként akkor még nem is önállósodott –, mégis – persze nem 

stilisztikai rendszerezésben – nem jelentéktelen lépéseket tett a funkcionális stilisztika 

felé (pl. a stílus adekvátsága, a szinonimák fontossága, bizonyos stílusrétegek, pl. a 

hivatalos stílus jellemzése, a jóhangzás bemutatása stb.). Másrészt azt állapíthattam 

meg, hogy az eufónia Verseghynél szinte „grammatikai rang”-ra emelkedik, és nagy 

szerepet kap benne az ének, a zene, miközben részletesen foglalkozik a hangzó beszéd 

sajátságaival, – mai szakkifejezéssel – a szövegfonetikai eszközökkel. 

Az elmondottaktól is indíttatva arra gondoltam, talán nem lesz érdektelen 

megvizsgálni, hogy a magyar felvilágosodás jellegzetes alakja, az Erdélyi Magyar 

Nyelvművelő Társaságnak a motorja: Aranka György milyen mértékben és hogyan 

vont be stilisztikai jelenségeket elsősorban nyelvművelő programtervezeteibe. 

Természetesen felmerülhet a kérdés, hogy – Enyedi Sándor szavaival – „a derék 

táblabíró… aki nem tekinthető szakmabeli irodalmárnak vagy nyelvésznek” (Aranka 

György erdélyi társaságai. Bp., 1988. 26) felemelkedhetett-e a jelzett tekintetben, ha 

nem is a kiváló nyelvtudós és stilisztikus Verseghy színvonalára, de olyan fokra, 

amelyen a szerzők föltétlen maradandót alkotnak. Magam erre a kérdésre „igen”-nel 

válaszolok. Az a tény ugyanis, hogy Aranka a nyelv kiművelésére és e kiművelést 

elvégző társaság megszervezésére tette fel az életét; és hogy ennek megvalósítása 

érdekében folyamatosan tájékozódott a hazai és külföldi szakirodalomban, valamint a 

közműveltség alakulásában; továbbá hogy jó gyakorlati érzékére támaszkodva 

röpiratokat és részletes, reálisnak mondható tervezeteket készített a nyelvművelő 

társaság működésére; végül pedig, hogy bizonyos értelemben a Kazinczyéhoz hasonló 

levelezést folytatott erdélyi, magyarországi és bécsi írókkal, értelmiségiekkel (vö. 

FelvIr. 313)…mind, mind hozzájárult ahhoz, hogy Benkő Loránd a magyar irodalmi 

nyelv e korabeli alakulásával foglalkozó könyvében (FelvIr. 13) az „irodalmi vagy 

nyelvi (vagy mindkét) téren neves és hatásos személyiségek” között említi, egy sorban 

Baróti Szabó Dáviddal, Bessenyeivel, Dugoniccsal, Faludival, Révaival, Verseghyvel 

és másokkal. Erre utal egyébként az is, amire ugyancsak Benkő hívja fel a figyelmet: 

„Kazinczy és Aranka… több alkalommal is egész listákat váltottak egymással műveik 

kölcsönös nyelvi lektorálásának eredményeképpen” (141). Továbbá hogy a nyelvi 

norma szintjét illetően „Mellette – ti. Baróti Szabó mellett – a csoport tagjainak 

legtöbbje, elsősorban Andrád, Aranka, Benkő József, ifj. Cserey, Kovásznai, Teleki 



Ádám, Tordai ha nem is országosan, de legalábbis erdélyi viszonylatban az írók 

legtájékozottabb rétegéhez tartozik” (480). 

2. Előadásomat nyelvtudomány-, közelebbről stilisztikatörténetinek szánom. A 

tudománytörténet pedig a vizsgált kort, diszciplínát, jelenséget mindig a mindenkori 

ma szemével teszi mérlegre, de természetesen úgy, hogy ugyanakkor vissza is helyezi 

a saját korába. 

A XVIII. század végéről, a XIX. század elejéről a stilisztikát illetően annyit 

mondhatunk, hogy mint az ókortól kezdve, még ekkor is a retorikák foglalkoznak 

stilisztikai kérdésekkel, jelenségekkel. De azért az első kísérleti lépéseket már többen 

megteszik – pl. Adelung nyomán, de magyar nyelvű terminológiát teremtve és magyar 

nyelvi anyagra hivatkozva Révai Miklós „A magyar szép toll” c. munkájával is (l. 

Éder Zoltán közzétételében és utószavával: Bp., 1973.) – a retorikától különválasztott 

stílustudomány felé. (A „stilisztika” szót Németországban állítólag Novalis terjeszti el 

a XIX. század harmincas éveiben. Az Oxford Dictionary 1846-ban, a francia Littré 

pedig 1872-ben szótározza először.) És szintén ebbe az irányba hatott Verseghy, 

mindenekelőtt „Usus Aestheticus Linguae Hungaricae” c. (Buda, 1816–1817) 

hatalmas, egyszerre retorikai, poétikai és stilisztikai jellegű munkájával. (L. a kort 

részletesebben Balázs János: III. NyKongr. 115–119 és StilTan. 22–29.) 

Ami pedig a mai stilisztikai nézőpontot illeti, hangsúlyozom, hogy magam a 

Saussure-tanítvány Ch. Bally által a XX. század elején megalapozott, a Prágai 

iskolától stb. továbbfejlesztett és az újabb diszciplínák (kommunikációelmélet, 

szövegtan, szociolingvisztika, pragmatika stb.) révén kiteljesedett funkcionális 

stilisztika alapján állok. Mindjárt megjegyzem, hogy talán ez a stílusfelfogás a 

legalkalmasabb vizsgált korunk mérlegre tételére, mivel Kazinczy, Révai, Verseghy és 

– természetesen – Aranka idevágó munkáiban is ott formálódik a stilisztikai funkción 

alapuló majdani rendszerezés. E stílusfelfogás szerint egyébként – leegyszerűsítve a 

dolgot – a kommunikációban elkülöníthetjük a nyelvet, a beszédet, a stílust és a 

szöveget. Ebben a felfogásban a nyelv valójában anyagraktár: hangoknak, szavaknak 

és kifejezéseknek, valamint alak-, mondat- és szövegtani jelenségeknek (és ezek 

variánsainak), továbbá a felsoroltak használati szabályainak az összessége. Aki most 

már közölni akar valamit, a kommunikációs tényezőktől függően ezekből válogathat. 

Így jön létre a beszéd. A beszéd pedig – a kifejezés hogyanjára, vagyis a kifejezés 

módjára téve a hangsúlyt, más szóval pragmatikai szempontból – egyúttal stílus. A 

stílus tehát a kommunikációs helyzetnek megfelelő beszédmód. És tegyük hozzá, a 

kommunikáció mindig szövegben megy végbe. Megemlítem még a következő 

alapvető dolgot: a nyelv azért tud megfelelni a különböző kommunikációs 

helyzeteknek, azért tud stílussá lenni, mert a nyelvi szintekhez tartozó és valójában 

szinonimasorokba rendeződő eszközöknek (nyelvi variánsoknak, tulajdonképpen az 

anyagraktár elemeinek) van, pontosabban lehet stílusértékük, illetve ilyen értéket 

kaphatnak a beszédben, a szövegben. A stílusérték pedig az a gondolati, érzelmi-

hangulati, asszociációs tartalom, amely az illető elemnek, kifejezésnek, mondatnak 

stb. – a vele azonos fogalmi tartalmú, de semleges, illetve más stílusértékű párjához 

viszonyítva – a sajátja, mondhatnánk: többlete, és amely alkalmas arra, hogy 

különböző hatást váltson ki. (L. Szathmári István: MNy. 83: 284–297.) Ideiktatom 

még – mivel vizsgált korunk felé is mutat – Fülei-Szántó Endrének a stílusra 

vonatkozó megjegyzését: „A stílust felfoghatjuk úgy is, mint a nyelvi szegmentumok 



és a szóválasztás olyan kombinációját, amely értékeket realizál (esztétikumot, 

világosságot, tömörséget, szabatosságot stb.).” (Idézi Zeman László: A magyar nyelv 

rétegeződése. Szerk.: Kiss Jenő és Szűts László. Bp., 1988. 1051.) 

3. Lássuk, Arankának milyen írásait vizsgáltam meg a jelzett szempontból. Alapul 

vettem Enyedi Sándornak már említett körültekintő összeállítását („Aranka György 

erdélyi társaságai”). Ebből – mint számomra legtöbbet mondót – a nyelvmívelő 

társasággal közvetlenül kapcsolatos első és harmadik írását elemeztem (43–59, 71–

101), de áttekintettem a többit is. Ezenkívül áttanulmányoztam Aranka György szótári 

dolgozatait az Éder Zoltán által közreadott formában (Benkő József nyelvészeti 

munkássága és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság. Bp., 1978. 241–284). 

Ennek a tanulságai azonban külön előadást igényelnének, így csak egy-két esetben 

hivatkozom rájuk. 

Arankának az „Egy Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság felállításáról való 

rajzolat a haza felséges rendeihez” c. 1791. január másodiki dátumú felszólítása két 

célt tűz ki a társaság elé: „a nyelv mívelésé”-t és „a nemzet világosításá”-t (50). Az 

előbbi „az anyai nyelvnek tisztán való megtartásá”-t, ill. „bővítésé”-t jelenti (51; 

ezekről még szó lesz a stilisztika kapcsán). Az utóbbi pedig – Aranka gyakorlati 

érzékét is bizonyítandó – a következőket teszi szükségessé: az eddigi könyvek 

számbavétele (a felvilágosodás szempontjából), „könyvesszoba” felállítása, az idegen 

nyelvű könyvekről recenziók megjelentetése, a fontos efféle könyvek lefordítása, a 

„hazánk és nemzetünk viselt dolgai”-ról szóló munkák megszerzése és megismertetése 

(ezzel kapcsolatban külön gondol a „szépnem”-re is), olvasótársaság és olvasószoba 

felállítása, a könyvkölcsönzés megszervezése és az olvasás megkönnyítésére 

magyarázó szótár szerkesztése (53–56). 

Az „Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság. A Magyar Nyelvmívelő Társaságról 

újabb elmélkedés” c., 1791. augusztus elsejei keltezésű írás – mint az idézett alcím is 

jelzi – valójában az előző rajzolatnak egy kissé módosított és részletesebb kifejtése. 

Aranka a „Bévezetés”-ben megmondja, hogy újragondolta az egészet, részben mert „jó 

hazafiak” és barátai „segítő utasítások”-at adtak, részben mivel többen kétségeskedtek 

– egyébként maga a szerző is –, hogy vajon a kitűzött cél megvalósítható-e. Ezúttal „a 

társaság munkálkodásainak a tárgyait” így jelöli meg: „a nyelvmívelés és szükséges 

esméretek terjesztése” (75). 

4.1. A stilisztikai vonatkozások tárgyalását kezdjük annak a körülírásával, hogy mit 

értettek – mit értett Aranka – „a nyelv kiművelésé”-n, ti. ennek a függvénye volt 

minden nyelvi-stilisztikai kérdés. A felvilágosodásnak ez a legfontosabb 

művelődésbeli tevékenysége röviden: a nyelvhasználati szabályok (normák) 

megállapítása, a szó- és kifejezéskészlet gazdagítása, a nyelvi helytelenségeknek 

helyesekkel való pótlása, továbbá az így megformált nyelvnek, a nemzeti nyelvnek 

(vö. FelvIr. 58), a nyelvi ismereteknek minden eszközzel való terjesztése 

(„közönségessé tétele”); ilyenformán ez a program átfogta a nyelvvel való 

foglalkozásnak szinte minden részlegét. Aranka ezenkívül azt is hangsúlyozza, hogy 

„mind a két hazában azon egy igaz magyar nyelv légyen” (51), és ő is kiáll a nemzeti 

nyelv státusa mellett: „Az értelemnek csak a tulajdon nemzeti nyelvnek való támadása, 

terjedése, bősége és egymással való közölhetése és közlése űzheti el egy nemzetben az 

értelem homályát.” (109.) 



4.2. Maga a stílus szó Arankánál egyszer (78) és a kötetben még egyszer, Fekete 

Jánosnak a Társasághoz intézett levelében fordul elő (223). Ezekben az esetekben és 

külön meg nem nevezve sokszor, ennek a szónak a következő az értelme: gondolatok 

felöltöztetésének, kidolgozásának, előadásának a módja (pl. „gondolatja… 

öltöztetésének s előadásának … módja” 149). Egyébként az eredeti célkitűzésnek 

megfelelően Aranka (is) inkább a „szép”, ill. „együgyű” (értsd: egyszerű, l. SzT. 1. 

jelentés) stílus tulajdonságait emlegeti, pl. „Egy szép könyvnek az az esmertető jele, 

hogy kellemetes, édes, folyó és olvastatja magát” (45); „caesari együgyü, de 

fülbemászó előadás” (145). Mindamellett Aranka érzékeli a stílus adekvátságának a 

szükségét is: „Ami több, a szók és kifejezések abban a bőv beszédben (értsd: 

Cicerónál) úgy a gondolatokhoz és dologhoz vagynak szabva, hogy értelmes ember és 

helyesen, egy szót is sem ki nem vethet belőlek, sem meg nem cserélhet bennek.” 

(146.) És a stílusnak különböző hatást kiváltó szerepére is többször találunk nála 

utalást, pl. „És hogy az ifjak vegyék észre magokat, hogy az igaz ékesszólásban … a 

munka csak akkor felséges, ha a tárgya a szívben érzékenységet (érzékeny CzF.-nál 

’szívreható’), kidolgozása az elmében tüzet, leírása és kimondása a dologban 

elevenséget s a szemlélőben gyönyörűséget tud gerjeszteni.” (175.) Észleli továbbá az 

egyéni stílus létét és fontosságát: „… az íróknak és írásoknak tulajdon különösségek, 

amint nevezik, karakterek, mindazoknak az apró és nagy különösségeknek 

summájában áll, melyek minden írónak és írásnak csupán tulajdonai s másokkal nem 

közösök, akár jók és szépek légyenek azok…” (150). 

4.3. Aranka a Társaság sürgős feladataként jelöli meg „egy jó magyar grammátika 

vagy nyelvmester” és „egy jó magyar szótár vagy lexikon” összeállítását (51, 76, 119, 

140), vagyis a mi jelenlegi szempontunkból a nyelvi anyagraktárnak, a variánsoknak a 

számbavételét. 

A kommunikációs tényezők szerepét látva (pl. „…megjegyezni – azaz meg kell 

jegyezni a szavakkal kapcsolatban –, hogy … hol és kik s hogy élnek vélek” 51) 

érzékeli a szavak és kifejezések stílusértékét, kidolgoz bizonyos stílusminősítő 

rendszert, és ezzel mintegy utal a nyelvi elemek felhasználásbeli lehetőségeire. Ezt írja 

például a szótári dolgozataiban (l. Éder Zoltán idézett munkájában 277; a 

továbbiakban így rövidítem: Éder): „Az elé-fordulo nem közönséges élésű, értelmű és 

hangu szok, azoktól melyek ma közönséges élésben vagynak, meg kűlömbőztetvén; 

azok-közűl mindenikének melléje tétessék: melyik ó, melyik ujj, és ezekkel a’ régi 

vagy mái Irok-kőzűl ki hol élt; ’s azok melyik bizonyos helység-béliek, hol vagynak 

szokásban, és mit tésznek…”. A következő megjegyzése meg már normatív 

szempontokra is utal: „A’ csunya, paraszt, gyermeki, csufondáros szoknak a’ 

Magyaroknál vagyon tiszteséges bé vett meg felelő szavak: azért ezeket mindenkor 

utánnok kell tenni és meg kell jegyezni, hogy azok helyett a’ Könyv Irásban, s 

tiszteséges beszédben ezekkel szoktanak élni. p. o. Bé csukni az ajtot. 

Tiszteségesebben Bé tenni az ajtot. Gyerkőcze Paraszt Gyermeketske.” (Éder 283.) És 

íme Aranka stílusminősítő rendszere: „… a’ Szok irattassanak Betűk rendi szerént, és 

minden szonak szollás formájának, tétessék utána minémű: u. m. Kőzőnséges é vagy 

csak néhol élnek vélle, ó é vagy ujj, eredeti é vagy eredett, kőzőnséges é v. 

Provinciális vagy Dialectus; tiszteségesé vagy paraszt, vagy jádzi, tréfás, vagy 

példabeszédes, vagy ujj, rosz kohoba kőlt, s’ ezekre a’ hol illik jegyeztessék meg hol 

kik éltek vagy élnek vélek.” (Éder 281.) 



Foglalkozik aztán a tájnyelvi elemekkel, vagyis a provincializmusokkal (pl. 51–52, 

Éder 264, 267, 268, 280, 283), a régi szavakkal (pl. 53, 80, 81, Éder 266–267, 280), az 

új elemekkel (pl. 49, 53, Éder 247), az idegen szavakkal (pl. 47, 53, Éder 280, 281), a 

szakszavakkal (pl. 78–79, 81, Éder 247, 280–281); a komikus, durva stb. nyelvi 

elemekkel (pl. 52, 83, Éder 281) stb. Érthető módon viszonylag legrészletesebben az 

úgynevezett provincializmusokat tárgyalja Aranka. Német és más példákra hivatkozva 

és a székely, a mezőségi, a palóc stb. beszédet röviden jellemezve meghatározza, mi a 

dialektus (l. Éder 263–264 és 268), majd igen jó, a kort meghaladó érzékkel kimondja, 

hogy a táji beszéd önmagában nem hibáztatható: „A’ mi a’ Beszédbeli Kűlőmbséget, 

ugy nevezett Dialectusokat nézi; tehát élhet ugyan vélek akárki szabadon és senki 

érette tőrvényesen meg nem perelheti akármiképen mondja és irja, fönn vagy fenn, 

Eskola vagy Iskola, Hűt vagy Hit…: de illő még is réá vigyázni és meg választani, 

kivált az irásba, és aval (!) élni, a’melly azonban a’ hellyeken, mellyeken a’ nyelvnek 

mintegy piattza vagyon, inkább Szokásban vagyon.” (Éder 271–272). De azt is 

hangsúlyozza, hogy a tájszavakkal „közönségesen, kivált a tisztességes beszédek 

rendében és gyülekezetekben élni nem szabad. Ilyen példának okáért egyem – 

mondokért. Toportyánféreg, medvéért sat.” (52, az említett két szóra l. TESz.), illetve 

hogy a „közönséges és tisztességes” tájszavak „egymással felcseréltethetnek, mint 

példának okáért: tengeri, törökbúza, málé; mely ugyan jó, de ebben igen vigyázni kell, 

hogy csak egy helységbeli, úgynevezett provinciális szók, sőt még szólás formái is 

tisztességes beszéd rendibe soha fel ne vétessenek, mert csömört okoznak, alacson és 

házi beszédbe pedig élni lehet vélek.” (83; alaki tájszók felsorolását l. Éder 268–272.) 

4.4. Külön érdemes szólni – mint alapkérdésről – arról, hogyan látta Aranka a 

szinonimitás jelentőségét. Azt írja Károly Sándor 1980-ban „A Magyar 

Szinonimaszótár és a szinonimitás” c. dolgozatában, hogy a szinonima fogalma a 

nyelvtudomány története folyamán változáson ment át. A klasszikus hagyomány 

szerint (pl. Páriz Pápai 1782-es szótárában) szűkebb értelemben volt használatos: 

azonos értelműséget jelentett. A XIX. században viszont – tágabban – „olyan szavak 

viszonyát kezdte jelölni, amelyeknek a jelentése árnyalatilag, kis mértékben 

különbözik egymástól, vagy amelyeknek a jelentése – más megfogalmazásban – 

hasonlít egymáshoz. Mindezek… megengedik mind a jelentésazonosság, mind a 

jelentéskülönbség kritériumát.” (MNy. 80: 145.) A modern szinonimaszemlélet 

viszont „élesen elválasztja a szó kognitív és emotív, denotatív és konnotatív jelentését, 

az előbbiben teljes egyezést kíván, az utóbbiban megengedi a különbözést.” (Uo. 146.) 

Aranka Adelungra utalva és Páriz Pápaihoz hasonlóan egyértelmű szavaknak tekinti a 

szinonimákat szótári dolgozataiban („…az egy értelmű Szok, az ugy nevezett 

Synonimák” Éder 246). De látja azt is világosan, hogy igen kicsi az egyértelmű szavak 

száma. A horpasz, sovány, ősztővér, hitván, t›appant” pl. szerinte valójában nem 

egyértelműek, meg is magyarázza miben különböznek egymástól (l. Éder 246). A 

szótárfajták tárgyalása kapcsán később kimondja: a szinonimaszótárak „csak arra 

készittetenek, hogy az egymáshoz hasonlítto értelmű Szoknak kűlőmbsége belőllek 

meg tessék” (Éder 276), közelebbről „… tétessék fel hogy a’ két szo, mennyiben 

hasonlit ’s mennyiben kűlőmbőzik, ha több ilyen szo van, a’ kűlőmbség grádittsai 

határoztassanak meg.” (Éder 282.) Aztán hoz példát a lexikai szinonimákra (pl. 

„Példának okáért feltészem, hogy egy nemes gyülekezetben valaki maga vélekedése 

mellett sokáig harcol; ennek más okos ember helyesen mondhatja: Hiában igyekezék 



az úr. Egy értetlen pedig, ha elmésségét akarván mutatni, azt mondaná: Hiában 

kakaskodék az úr, ez az illendőséget megsértené.”; 52, l. még Éder 266, 282, 283). És 

felfedezi a grammatikai szinonimákat is (pl. … így szoktunk szólani: megyek vala a 

piacon, mikor sat. Találkozám egy emberrel, jött a kapu felől. Ezek a változási az 

igének: 1. megyek vala, 2. találkozám, 3. jött, három megkülönböztetett időváltozások, 

aki érti…” 45–46, l. még az engem: engemet, ujjam: ujjamat változatokra: Éder 266). 

Egyébként kimondja a – stilisztikai variánsok közötti – válogatás szükségességét is: 

„… hogy <a’> gondolatjokat igazán ’s illendőűl ki tudják fejezni, válogatni kellett a’ 

Szokba…” (Éder 246; l. még 115, Éder 267 stb.). 

4.5. Most már csak felsorolom, milyen stilisztikai vagy a stílust is érintő 

jelenségekről szól Aranka. Többször beszél az ékesszólásról (146, 166, 175, Éder 

247). Kiemeli a kellemes hangzás (nem nevezi eufóniának) fontosságát (45, 81, 105, 

136, 145, 146). Hangsúlyozza továbbá a színháznak „anyai nyelvünk gyarapítására és 

közönségesítésére szolgáló” szerepét (79). Stb. 

Befejezésül még két gondolat. Aranka György is azon kiváló tudósok, irodalmi és 

nyelvi kérdésekkel foglalkozók sorába tartozik, akik Sylvester Jánostól Bárczi Gézáig 

nemcsak meglátták nyelvünk szépségét, pozitív vonásait, hanem mindezt ki is fejezték 

munkáikban. Aranka például így: „…egy olyan igaz magyar ember, aki született 

nyelvével úgy bír, amint egy magyarnak bírnia kell, nem tud semmit olyan magosan és 

szépen gondolni, hogy akármely magos és gyöngy gondolatját is hasonló magos és 

gyöngy beszéddel ki ne tudná adni. A magyar nyelv természeti édességén és 

kellemetességén feljül ép és egész bőv nyelv lévén…” (61). Másrészt: hogy a magyar 

felvilágosodás korában az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság fennállásának 

tizenhárom éve alatt – a nehézségek és fogyatékosságok ellenére is – olyan 

maradandót alkotott, abban nem kis része volt Aranka György munkálkodásának, és 

talán hozzátehetjük, benne a stilisztika irányába ható tevékenységének is. 

 
Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság 200 éve 1793–1993. 

Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadása. 

Erdélyi Tudományos Füzetek 218. sz. Kolozsvár, 1994. 62–67. 

 

 

2. FALUDI, A STÍLUSÚJÍTÓ 

 

1. Huszonöt évvel ezelőtt, 1979-ben, a Faludi halálának 200., születésének 275. 

évfordulóján Kőszegen és Rohoncon megrendezett tudományos ülésszakon már 

foglalkoztam Faludi nyelvi és stiláris teljesítményével, valamint hatásával, „Faludi és 

a magyar irodalmi nyelv” címen (Szathmári 1981). Előadásomban kiemeltem, hogy őt 

– a nyelvújítók nagy hányadával szemben – a nyelv egésze, ezen belül a nyelvnek 

elsősorban az ún. tartalmi, azaz a szókészleti-frazeológiai, mondatszerkesztési és 

stilisztikai jelenségei, továbbá műfaji, verselési, általában esztétikai lehetőségei 

érdekelték. Egyébként legfőbb célja a kifejezésbeli eszközök gyarapítása volt. 

Rámutattam aztán, hogy az alakuló magyar irodalmi nyelv formai (hang- és részben 

alaktani) elemeit illetően – mondhatnánk – ösztönösen járt el, e tekintetben nem az ún. 

normatív típusba tartozott (mint pl. Révai), hanem a Benkő Loránd által átmenetinek 

nevezett csoportba, viszont nagyon is tudatosan alakította saját stílusát, és nagyon is 



tudatosan törődött nyelvünk stílusával. Előadásomban természetesen szóltam a szinte 

páratlan „Jegyzö könyv”-ben található feljegyzések elvi és gyakorlati jelentőségéről. 

Annak, hogy ismét ehhez a témához nyúltam, több oka van. Először is ezúttal be 

akarom vonni a Prágai iskola korábbi kutatásainak idevágó eredményeit, amelyek – 

mint meg fogjuk látni – közelről érintik mind az irodalmi nyelv (újabb nevén 

sztenderd vagy standard) kialakulásának, mind a vele kapcsolatos stilisztikai 

jelenségek szerepének a kérdéskörét. Aztán részletesebben kívánom tárgyalni a 

„Jegyzö könyv”-be foglaltakat. Végül pedig minél alaposabban szeretném igazolni a 

címben jelzetteket, hogy ti. Faludi elsősorban stílusújító volt. 

2. A XX. század húszas éveinek második felében alakult meg a Prágai nyelvészkör. 

Megalapítói főleg cseh nyelvészek (Mathesius, Trnka, Havránek, Mukařovský stb.) és 

orosz nyelvtudósok (Trubeckoj, Jakobson, Karcevszkij) voltak. Tagjai 1929-ben 

jelentették meg alapvető téziseiket. Mint Péter Mihály kiemeli (Péter 1972: 157 és 

kk.), az irányzat két igen fontos jellemzője a következő volt: „1. a nyelvi tények 

rendszerszerűségének elismerése és 2. e tények funkcionális szemlélete, ami a nyelvi 

eszközök és folyamatok bizonyos feladatra, célra irányultságát jelenti”. Ez a 

funkcionális nyelvszemlélet tette lehetővé – mint Péter Mihály egy másik 

tanulmányában kifejti (Péter 1972: 410, l. még 409–416) – az irodalmi nyelv 

lényegének, kialakulásának újraértelmezését. Korábban a kutatók – nálunk is, én 

magam is – elsősorban az irodalmi nyelv kialakulásának külső (gazdasági, társadalmi, 

politikai, művelődésbeli, vallási stb.) tényezőit vizsgálták, továbbá azt, hogy az illető 

irodalmi nyelv mikor, milyen nyelvjárás vagy nyelvjárások alapján, továbbá milyen 

ütemben és módon jött létre. Az ilyen vizsgálat azonban nem ad közvetlen választ arra 

a kérdésre, hogy az irodalmi nyelv miért és mikben különbözik az azt megelőző és az 

irodalmi nyelv létrejötte után is tovább élő népnyelvtől. 

Nos, Havránek az irodalmi nyelvnek egyrészt négy alapvető funkcióját különbözteti 

meg: „a mindennapi közlési funkció mellett a speciális gyakorlati (szakmai), a 

speciális elméleti (tudományos) és a költői funkciót, s e funkciók alapján négy 

funkcionális nyelvet, ill. – a későbbi, módosított terminológia szerint – négy 

funkcionális dialógust különít el (társalgási, szakmai, tudományos és költői)” (Péter 

1976: 411). 

Másrészt – és nekünk most ez a fontosabb – szintén Havránek megállapítása: az 

irodalmi nyelvet a népnyelvtől elsősorban feladatainak polifunkcionalizmusa s ennek 

megfelelően kifejező eszközeinek nagyobb differenciáltsága különbözteti meg. A 

népnyelv ugyanis – folytatja Péter Mihály ismertetésében – „ha eltekintünk a 

népköltészet sajátos szférájától, alapjában véve a mindennapi nyelvi érintkezés, a 

szűkebb értelemben vett kommunikáció célját szolgálja, és a népnyelv kifejező 

eszközeit gyakorlatilag az adott nyelvközösség valamennyi tagja használja. Az 

irodalmi nyelv viszont a mindennapi kommunikáción kívül más feladatokat is ellát, s 

kifejező eszközei között jócskán vannak nem közhasználatúak. Az irodalmi nyelv 

funkciói a kultúra és civilizáció valamennyi területére (termelés, közigazgatás, 

törvénykezés, társadalmi és politikai élet, tudomány, művészetek stb.) kiterjednek” 

(Péter 1976: 410). 

A polifunkcionalizmusból az irodalmi nyelvnek a prágaiak által 

intellektualizációnak, intellektualizáltságnak nevezett másik fontos sajátsága 

következik. Az intellektualizáltság „főleg a szókincsben és a szintaxisban jelentkezik, 



és azon eszközök kimunkálását kell rajta értenünk, amelyek a nyelvet alkalmassá 

teszik a mindennapi nyelvhasználaténál magasabb absztrakciós szint jelölésére, 

valamint a gondolkodás logikai folyamatának, komplexitásának minél pontosabb 

kifejezésére. Az intellektualizáció hozza létre valójában a műszavakat, az egyes 

gyűjtőfogalmakat jelölő szavakat, a szóalkotás új formáit, továbbá a gondolkodási 

folyamatok összefüggéseit kifejező mondatkapcsolási eszközöket és modelleket stb.” 

(Péter 1976: 410). 

3. A tulajdonképpeni mondanivalómat a jelzett két fogalom köré csoportosítom: 

1. Hogyan, milyen módon járult hozzá Faludi nyelvi-stilisztikai eszközeink 

sokrétűvé, sok műfajúvá tételéhez, s ennek megfelelő nagyobb differenciáltságához, a 

prágaiak szavával: a polifunkcionalizmushoz? 

2. Milyen lexikai és szintaktikai jelenségek, eljárásmódok segítségével vitte előre 

nyelvünk intellektualizáltságát, vagyis a magasabb absztrakciós szintek jelölését és a 

gondolkodás logikai folyamatának, összetett voltának minél pontosabb kifejezését? 

Mielőtt azonban a részletekbe bocsátkoznánk, meg kívánom jegyezni a 

következőket: 

1. A polifunkcionalizmus és az intellektualizáltság a gyakorlatban – bizonyos 

esetekben – nem vagy nehezen választható szét. Egyes jelenségek valójában 

mindkettőhöz tartozhatnak. Arra is utalnunk kell, hogy egyes tárgyalandó jelenségek 

közelebbről, mások egy kissé távolabbról kapcsolódnak a két jelzett fogalom köréhez. 

2. Faludi „Jegyzö könyv”-éről ezúttal külön nem szólok (megtettem ezt 1979-es 

előadásomban), de a benne lévő feljegyzéseket nagyon is felhasználom bizonyításként. 

3. Úgyszintén nem szólok irodalmi nyelvünk formai alakulásáról (ez is ott van 

jelzett előadásomban). 

4. Hogyan érvényesült Faludi életművében az említett polifunkcionalizmus? 

A) Induljunk ki abból, hogy Faludit a nyelv „egésze” érdekelte: az elődök, a Halotti 

Beszéd, Pázmány és mások nyelve csakúgy, mint a különböző tájakon élő egyszerű 

emberek beszéde, illetve a kifejezésbeli lehetőségek, akár gáláns versről, akár gúnyos 

vagy tréfás megfogalmazású prózáról, akár pedig a mindennapi társalgásról van szó. 

Tolnai Vilmos így utal erre: „Faludi nyelvújító, de más értelemben, mint az eddigiek, 

és sokan mások, akik utána következtek. Nem a nyelv elemei, a szavak érdeklik őt, 

mint a szófaragókat, a puristákat, hanem a nyelv egésze, mint a lelki élet hű és 

engedelmes tolmácsa” (Tolnai 1929: 38), Hozzátehetjük, pontosabban: a szavak is 

felettébb érdeklik, de mint egy-egy nyelvi-stilisztikai jelenségcsoport részei és főként 

mint kifejezésbeli lehetőségek. 

A nyelv egészén belül Faludi fő célja nyelvünk pallérozottabbá tétele, kiművelése 

és a tudatos stílusformálás. Révai ezt jegyzi meg „Faludi Ferentz’ költeményes 

maradványi” című kötetének Faludi életét és munkáit bemutató írásában: „Hanem 

a’miért a’ Magyaroknál leg inkább meg érdemli az örök ditsf emlékezetet, a’ Haza 

Nyelvnek gyarapodására ›zaggató igyekezete az: melylynek is olyly helyes, olyly 

nyomos jeleit hagyta, és közre botsátotta már életében is: hogy ékesen ›zólló tolla 

miatt, ftet egyezf akarattal köz néven Magyar Tzitzeronak híják vala” (Révai 1786: 

11). 

Az itt jelzettek érdekében gyűjti Faludi a „köz nép és tseléd közt” „a tulajdonabb 

Magyar ›zó ejtéseket”, közelebbről a közmondásokat, a „›zépen illf társ-igék”-et, a 



„›zép magyarázatok”-at és az „ékes mondások”-at. És Tarnai Andor megfogalmazása 

szerint: „az író a népi nyersanyagot az »úri stílus« megvalósítására használta fel” 

(Tarnai 1964: 539). (Csak zárójelben említem meg: Margócsy István megállapítása 

szerint az úri magyar nyelv, illetve stílus „a magyar nyelvnek a nemesek közti 

konvencionális használatára és szimbolikus jelentésére utal”; Margócsy 2004: 23.) 

A nyelv egészén belül hasonló célból állítja a középpontba Faludi a nyelvnek – mint 

már említettem – ún. tartalmi, azaz szókészleti, frazeológiai, mondatszerkesztési, 

stilisztikai jelenségeit, valamint a műfaji és esztétikai kérdéseket. És minden bizonnyal 

az itt jelzettek miatt vett részt Wagner „Phraseologiá”-jának magyar kiegészítésekkel 

való ellátásában (l. Margócsy 2004: 23). 

Okkal határozza meg Pór Péter Faludi stíluseszményét a következőképpen: „Az 

építő elemek sokfélesége s – egy-egy művön belül – kellemes, zavartalan egységük: ez 

hát Faludi stíluseszményének két alapcélzata” (Pór 1969: 247). 

Így teremtett Faludi új stílust a lírában (erről nyilatkozott igen találóan Weöres 

Sándor ilyenformán: „Vele végződik a nehézkes, nemes, régi magyar költészet, és vele 

kezdődik a hajlékony, civilizált új hangzás… az európaiság felé Faludi nyitott ajtót” 

(Weöres 2004: 6–7), és új stílust képviselt a prózában (ezt meg Szörényi László 

jellemezte így: Faludi prózájában „már érvényesül a magyar prózának a régi 

körmondatossággal szemben forradalminak ható játékos és könnyed átalakítása”, 

Szörényi 2002: 359). 

B) A polifunkcionalizmus felé mutat az is, hogy Faludi, bár a stílusrétegekkel, a 

hivatalos, a tudományos stb. stílussal még nem foglalkozott, a költészettel és a 

szépprózával viszont annál behatóbban, közelebbről úgy, hogy új műfajokkal 

kísérletezett, illetve magasabb esztétikai szintre emelte a korábbiakat. Megújította a 

dalformát, megírta az első szonettet (vö. Szauder 1963: 326). Vallásos énekeiről meg 

ezt állapítja meg Kovács Sándor Iván: „…szülöföld-szeretettel, öntudattal, buzdítással, 

erővel és gyöngédséggel teli, felesleges szavak nélküli pontos dicsőítések” (2004: 

375–376). Pásztorai dallamos páros rímű tizenkettősökben beszélnek, és még 

sorolhatnám verstani újításait, kísérleteit. „Versmondattanban olyan tökéletességet ért 

el – állapítja meg Szauder (1963: 326) –, mely Horváth Jánost Aranyra emlékeztette.” 

C) De Faludi a legnagyobb mértékben talán a legkülönbözőbb stílusárnyalatok 

nyelvi-stilisztikai eszközeivel gazdagította a szépirodalmi stílust, nyelvünket. Már 

Kulcsár Endre észrevette: Faludi „fő törekvése az volt, hogy nyelvünket színben 

gazdaggá tegye” (Kulcsár 1901: 57). Révaitól kezdve egészen Kovács Sándor Ivánig, 

akik foglalkoztak Faludi életművével, benne nyelvével-stílusával, mindnyájan utaltak 

Faludi igen változatos stíluseszközeire. Ilyen jelzőkkel, megjelölésekkel találkozunk: 

természetes, kellő színesség és árnyaltság, szentenciózus tömörség; játékos és 

könnyed, az idilli mellett ott az irónia; a prózát röviddé, csattanóssá, tömörré 

varázsolta; versei között van komoly, tréfás, gúnyos és olyan, amelyet a dévaj jókedv 

jellemez. 

D) Éppen a polifunkcionalizmus szemszögéből külön kell szólnunk Faludi fordítói 

munkásságáról. A fordítás mint ösztönző tényező, mint kitűnő iskola és mint 

eredmény egyaránt az új stílust munkálta. A fordítás ébreszti rá ugyanis Faludit arra, 

hogy a terjengős, nehézkes, hiányokkal küzdő magyar prózai nyelv nem alkalmas az 

olasz, spanyol, francia, német művek tolmácsolására. Ezért is alkot új szavakat, 

kifejezéseket, ezért gyűjti és építi be stílusába a népnyelvi vagy azok hatására 



keletkezett fordulatokat, és valójában ezért bánik szabadon, de avatott kézzel az 

eredeti szöveggel fordítás közben. 

E) Itt kell végül arra is utalnunk, hogy Faludi fontosnak tartotta a kiművelt nyelv és 

stílus terjesztését. Ezt írja már 1744-ben a „Nemes ember” előszavában: „Ezt a 

könyvet Magyarországnak, de nem Magyarországrul írtam. A személyes nagyoknak 

szól, mindazonáltal a felserdült és már maga eszén, maga szárnyán járó fiatal rend is 

alkalmas hasznát veheti.” Majd ugyanott summázatként: „Amit írtam, azért írtam, 

hogy messze bújdosásimban ki ne kopnék élő nyelvünkbül, példát adnék sok heverő 

pennának, olvasásra valót nyújtanék a hivalkodóknak, sok jóra emlékeztetném a világ 

gondjaiban elmerült elméket.”18 Az „Udvari ember” harmadik elöljáró beszédében 

pedig ezt olvashatjuk: „Amit írtam, avégre írtam, hogy nyelvünk is terjedjen, hírét is 

adjam: miben miként fárasztják eszeket a külső nemzetségek.” (Szörényi 1978: 70) 

5. Azt, hogy Faludi mennyiben járult hozzá az irodalmi nyelv 

intellektualizációjának, vagyis a magasabb szintű gondolkodás kifejező eszközeinek a 

gyarapításához, két részlegben írom le. Az elsőben a magasabb absztrakciós szintet 

képviselő jelenségeket, részint a forma felől (szóképzés, szóösszetétel, új igekötős 

igék, szóikerítés és közmondások), részint pedig a jelentés természete felől (műszavak, 

gyűjtőfogalmak nevei, elvont főnevek és átvitt értelmű használat). A második részben 

kerítek sort a gondolatok logikai folyamatára, a gondolkodás igen összetett voltára 

utaló nyelvi jelenségek bemutatására (jelzős szerkezetek, birtokos jelzős szerkezetek, 

aforizmák). 

Megjegyzem még, hogy Faludi nyelvújítását illetően mindenekelőtt Tolnai Vilmos 

gyűjtésére támaszkodom (Tolnai 1929: 37–41). 

I. A) A forma felől: 

1. A szóképzés. – Faludi leggyakoribb szóalkotásmódja. Minden bizonnyal azért, 

mert a képzők fő stilisztikai jellemzője a tömörítés, a sűrítés, valamint a rendkívüli 

árnyaltságot kifejező képesség. Faludi újításai természetesek, a többi újításával együtt 

nagyrészt máig megmaradtak. Általában nem nagyszámú meghatározott képzővel él, 

azonban itt sem az egyes szavakra teszi a hangsúlyt, hanem bizonyos képzett 

csoportokra. 

Főnevek: tanultság, otthonosság, veszteség, szorultság (az egyes csoportokat 

pontosvessző választja el egymástól); vélemény, főzemény, sütemény; szökevény; 

csipkézet, szíjazat, tollazat; keverék; gerjedelem. 

Melléknevek: biztos, sajnos, jövedelmes, vesztes, ügyes, otthonos; mesteri; 
hosszadalmas. 

Igék: haszontalankodik, jeleskedik; levelez (’lapoz’), leckéz. 

A felsorolt szavak közül a TESz. szerint Faludinál fordulnak elő először a 

következő szavak: gerjedelem; biztos, sajnos, otthonos; hosszadalmas; 

haszontalankodik. A többi szó esetében jobbára nyilván felújítással állunk szemben. 

2. Szóösszetételek. – Tolnai szerint „a legnagyobb ereje Faludinak ebben van”. 

Érthetően mert a szóösszetétel legfőbb jellemzője a jelentéssűrítés ahogy Tolnai 

megjegyzi: „A régiek terjedelmes és nehézkes… szerkezetei, sőt egész mondatai nála 

összetételbe sűrűsödnek.” Különösen a határozós összetételekben követi a német 

mintákat is. Nyilván korántsem véletlenül Faludi szóösszetételei szemantikailag az ún. 

jelentéssűrítő összetételek közé tartoznak. Íme a változatos alárendelő összetételek. 



Főnevek: álomkép, búcsúszó, hajpor, nyelvbotlás, nyelvjárás, útvesztő, tündérkert, 

háló-, ebédlő- és gyermekszoba, zsebóra stb. 

Melléknevek: csodaszép, hófehér, acélkemény (német mintára) stb. 

Névmási összetételek is: ilyesmi, olyasmi, egyazon stb. 

3. Igekötős igék. – Ismeretes, hogy az igekötőrendszer felmérhetetlen nyeresége 

nyelvünknek. Az igekötő, a néhány hangból álló rövid szó számos jelentésbeli-

stilisztikai funkciót betölthet: jelöli a cselekvés folyamatosságát vagy befejezettségét, 

megkezdődését, intenzitását, elaprózását stb. Faludi az igék eredeti jelentését – jó 

érzékkel és gyakran – átvitt értelművé teszi, pl. elállít valakit valamitől, elhaláloz, 

félrelép, kifütyül valakit, lebecsül valakit, összebarátkozik valakivel stb. Itt meg kell 

jegyeznem, hogy a nyelvújítók közül igen kevesen gondoltak az igekötős igékre. 

4. Szóikerítés. – Szintén igen jó stílusérzékkel gyakran alkalmazza Faludi a zenei 

elemet tartalmazó, erősítést kifejező, régies és népies hatást keltő szóikerítést, figura 

etimologicát: esten esik, félten fél, sietve siet, tova tovább, nyomról nyomra, sőt fánál 

fább, semminél semmibb, és így tovább. 

5. Közmondások. – A közmondás – mint ismeretes – valamely magvas gondolatot, 

tapasztalati igazságot rövid, hatásos formában kifejező, jobbára népi eredetű, zárt 

mondatformában létrejövő állandósult szókapcsolat (l. Szathmári 2004: 221–222). 

Tehát fontos stíluseszköz, méghozzá a mi nyelvünk gazdag effélékben. Érthető, hogy 

Faludi több mint hatszázat gyűjtött össze belőlük „Jegyzö könyv”-ében. O. Nagy 

Gábor megállapítja (1977: 38–48), hogy a népnyelven kívül Faludi merített a régi 

irodalomból, például Pázmánytól és főleg a „Salamon és Markalf” című népkönyvből; 

továbbá hogy Faludi egyik fontos elterjesztője volt a jelzett közmondásoknak. 

Egyébként Faludi célja ezúttal is az irodalmi nyelv gazdagítása. Faludi gyűjtését 

egyébként az jellemzi, hogy kerülte a durva szavakat; hogy az ő megoldása 

gördülékenyebb, ritmikusabb másokéinál. Egyik-másik közmondás nála már-már vers, 

pl. „Akarná a szarka, de nem bírja a farka.” „Kementze Velence.” „Másét keresi, 

magáét veszti.” 

B) A jelentés, illetve a tartalom felől: 

Ennek keretében arra kívánok rámutatni, hogy a felsorolandó lexikai elemek 

mennyiben képviseltek magasabb absztrakciós szintet. 

1. Műszavak. – Az értelmező szótárak szerint a műszó valamely tudomány(ág), 

szakma, tevékenységi kör nyelvhasználatában valamely pontosan meghatározott 

fogalomnak egyértelmű megnevezése. Ennek megfelelő műszót Faludinál még aligha 

találunk, de valójában műszó lett például a nyelvjárás, a hitel, keverék, a biztos 

(főnévként), a napirend. Aztán inkább csak műszófélék ezek: sütemény, tollazat, 

veszteség, hálószoba stb., zsebóra. Mindez azt jelenti, hogy Faludinak ilyen szavak 

megalkotásához is volt érzéke. 

2. Gyűjtőfogalmak neve. – Az ÉKsz.2 szerint a gyűjtőfogalom azonos jellegű 

egyedeket egységbe foglaló fogalom. Véleményem szerint ide is vehető – ha nem 

tipikus példaként is – a sütemény, a csipkézet, a tollazat, a nyelvjárás.  

3. Elvont főnevek. – Az absztrakciónak nyilván az alsóbb fokát képviselik az elvont 

főnevek, a nem érzékelhető dolgot jelentő szavak (ÉrtSz.), pl. tanultság, otthonosság, 

szorultság, egyedülség, vigyázatlanság stb. Faludinál talán ezekből van a legtöbb. 

4. Átvitt értelmű használat, szóképek. – Absztrakciós szint az átvitt értelmű 

használat is, azaz a szónak jelentésváltozással kialakult értelme (ÉKSz.2). Ilyenekkel is 



jócskán találkozunk Faludi nyelvújításában. Példák: tündérkert, csodaszép, 

acélkemény (l. még a jelzős és az igés szerkezeteket is). Ezek egyszersmind szóképek 

is, a felsoroltak például metaforák. Talán nem kell hangsúlyoznom a szóképek 

kiemelkedő stílusértékét. 

II. A gondolkodás logikai folyamatának, komplexitásának jelölői. 

Úgy gondolom, hogy – ha egy kissé távolabbról is –, a „Jegyzö könyv”-nek 

különösen a „szépen illö társ-igék”, a „szép magyarázatok” és az „ékes mondások” 

címen összegyűjtött szerkezetei, szókapcsolatai, aforizmái már a gondolkodás, a 

mondat-, illetve szövegszerkesztés folyamatába szólnak bele (a közmondásokat 

felsorakoztató nagyobb részéről már szóltam). (Csak zárójelben utalok rá, hogy a 

„Jegyzö könyv” egyébként a „loci communes” kései utóda, és egy kissé Szenczi 

Molnár Albert örökének folytatója is, ti. Szenczi Molnár 1604-es magyar–latin 

szótárához csatolt egy „Epitheta, Antitheta et adiuncta ex M. T. Ciceronis Collecta” 

című részt, amelyben utal a világos beszéd kellékeire, majd felsorolja ábécérendben 

azokat a jelzőket, amelyek Cicero műveiben állandó kísérői egy-egy szónak, és 

amelyek emelik a stílus szépségét. A jelzőket követik az ellentétes szavak s végül a 

leggyakoribb adverbiumok. L. Szathmári 1968: 173–174.) 

Lássuk az idetartozó csoportokat részletesebben. 

1. Jelzős szerkezetek. – Faludi „szépen illö társ-igék” címen (145–152) és másutt 

esztétikai igénnyel összeválogatott minősítő jelzős kapcsolatokat sorakoztat fel. Mint 

Tolnai rámutat, Faludi gyakran elvont fogalmakhoz „érzékeltető” jelzőket tesz, „s így 

a lelki világ testetlen elemeinek valósággal anyagi létet ád”, pl. nyers erő, sovány 

tréfa, szeges beszéd. Más példák: akaratos maga meg kötés, bujdosó gondolatok, 

csergő réce, embertelen lator, felhőkkel játszodozó magas hegyek, haragos csalán, 
heveskedő szerelem, kulcsos váras, otthonos leányzó, sohonnai ember, torkos 

vendégség, világ szépe. Sajátos csoportot alkotnak a melléknévi igeneves szerkezetek: 

mondottam dolog, szava tudó ember, szív dobbantó hír, ura hagyott feleség. Mint 

látjuk, a felsorolt kifejezések között akadnak bőven költőiek is. Egyébként Faludi 

alkalmazza az alliterációt is, pl. keserű kín; keserves kár; kevély, kacér tánc. 

2. Birtokos jelzős szerkezetek. – Ilyeneket találunk a „szép magyarázatok” című 

rövid részben. Ezek is sajátosak, kifejezőek, nemegyszer kőltőiek is, pl. gonoszságnak 
árja, haragnak fia, lelkem mássa stb. 

3. Igés szerkezetek. – Tolnai az igékkel kapcsolatban is megemlíti, hogy Faludi 

elvont fogalmakhoz „testi világhoz tartozó igéket tesz, s így mintegy megelevenedik, 

mozgóvá válik a fogalom”, pl. szikrázik a reménység, megcsonkul hitünk, 

megrozsdásodik nyelve, jutton jut eszembe, istenkedik. 

4. Aforizmák. – A „Jegyzö könyv” „Ékes mondások” c. része (175–184) hosszabb-

rövidebb, gyakran tanulságos és csattanós példázatokat, aforizmákat tartalmaz. Révai 

így jellemezte őket: „Ezek nem egyebek, hanem többnyire velös és tsipös mondások, 

rövid történet le íratással, a’ mint azokat az alkalmatosság hozta magával” (Révai 

1786: 13). 

6. Előadásom végére értem. Még azt kell hozzátennem az elmondottakhoz, hogy – 

mint az irodalomtörténészek utalnak rá – Faludi nem kismértékben hatni is tudott. A 

Prágai iskola módszerét felhasználva talán sikerült igazolnom, hogy Faludi több 

műfajúvá, több funkciójúvá tette nyelvünket; hogy új nyelvi-stilisztikai eszközökkel 



gazdagította – ahogy Kovács Sándor Iván írja: merész szóválasztó és szóteremtő volt – 

a szélesebb értelemben vett magyar irodalmi nyelvet. Vagyis igazi stílusújító. 
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3. KAZINCZY STILISZTIKAI NÉZETEIRŐL 

 

1. Szauder József így summázta igen találóan Kazinczy életművének jelentőségét több 

mint húsz évvel ezelőtt: „Költészetét tekintve alatta maradt nagy kortársainak, 

Csokonainak, Berzsenyinek; filozófiája nem hatolt le azokba a félelmes mélységekbe, 

melyek mindig ott kísértettek Kölcsey gondolatainak alján; politikai éleslátása 

gyöngébb volt, mint a jakobinus mártíroké, soha meg nem tagadott barátaié, akik túl 

merészen néztek a jövőbe. S mind ennek ellenére is ő volt az, aki 1790 és 1820 között, 

több mint negyedszázadon át, a magyarság társadalmi haladásának és nemzeti 

önállósulásának elemi szükségleteit felismerve, a legszélesebb köröket megmozgató 

harcba szállt az új nemzeti öntudat, politika, gondolkozás és költészet kialakításáért – 

makacs, szinte belső ösztönné vált, tévedhetetlen programszerűséggel téve rá egész 

életét a nyelvújításnak és irodalmi újjászületésnek az egész nemzetet felemelő 

céljaira.” (Kazinczy Ferenc válogatott művei. Bp., 1960. I, XI.) Nem szerepel itt, 

joggal, hogy stilisztikát írt volna, de az irodalmi újjászületés, amelynek lényeges 

összetevője volt a stílus megújítása, nem kis mértékben Kazinczynak köszönhető. 

Mert az ő felfogásában a nyelvújítás is mindenekelőtt stílusújítás volt, az „Ortológus 

és neológus nálunk és más nemzeteknél” című írásában így jellemzi a neológust: 



„Szokásban nem forgó szókkal s szólásokkal él; szókat csinál, a készeket, de rútakat 

szebbé teszi, a kiholtakat sírjaikból előhozza, a nemtelen s nem kedvetlen hangzású 

környékieket a nemzetnek visszaadja; a gyökerekkel inkább él, mint a származtakkal; 

az összeforrasztottakat partikuláiktól megszabadítja; szavait új szintaxissal, periódusa 

tagjait szabadabban, merészebben, gyakorta idegen példányok után szövi fel; az 

idegen szólásokat magyar szólásokká változtatja, nem azt nézvén, ha előtte más valaki 

szólott-e már úgy, s az uralkodó szokás azt javasolja, vagy engedi-e, hanem ha lehet-e 

úgy szólani, s az a nem, amelyben szól, az a hely, ahol szól, szokatlan mondását 

engedi-e, kívánja-e, s a beszéd így erőt s szépséget nyer-e.” (I. m. II, 202.) Ha 

mindehhez hozzávesszük, hogy a stílussal való foglalkozás áthatotta, átfogta Kazinczy 

egész életművét; a fordítóét csakúgy, mint a költőét és íróét, valamint a kritikusét, a 

nyelvújítóét, az irodalomszervezőét stb., és hogy a „Bácsmegyey”-től kezdve az utolsó 

leveléig – mint Szauder többször utal rá – (mai szóval) a kommunikáció 

körülményeinek megfelelő, azaz adekvát, más szóval funkcionális stílust igyekezett 

megvalósítani – akkor talán érthető, hogy nemcsak lehet, hanem érdemes, sőt 

szükséges Kazinczy stilisztikai nézeteiről beszélni. 

Persze az igazság az, hogy Kazinczy stílusfelfogásáról és -gyakorlatáról már többen 

írtak. A legrészletesebb – bár az életmű bemutatásához igazodva, tehát nem külön 

tanulmányban – Szauder József (Bevezetés Kazinczy Ferenc válogatott műveihez. Bp., 

1960. I, VII–CXXVII; és MIrT. III, 258–287), és több munkájában érintve, korábban 

külön hozzászólásban is foglalkozott vele Ruzsiczky Éva (III. NyKongr. 278–281). 

Úgy gondolom azonban, hogy ilyen alapvető témát időről időre elő kell vennünk, 

ezúttal pedig abban is reménykedve, hogy talán a modern nyelvészeti és 

irodalomelméleti irányzatok hatására megújult funkcionális stilisztika és a mostanában 

körvonalazódó szövegtan, közelebbről szövegstilisztika fényében sikerül némileg új 

oldalról megvilágítani Kazinczy irodalom- és nyelvfelfogásának ezt a fontos 

összetevőjét. 

2. Hogy Kazinczy stilisztikai munkásságát reálisan értékelhessük, egyrészt utalok 

arra, hogy magam korábban a magyar stilisztika történetét négy korszakra osztottam 

fel. A XVIII. század végéig terjedő idő jelenti az előzményeket: önálló stilisztika még 

nincs, de megszületnek – igaz, nyelvtani, nyelvhelyességi stb. megállapításokkal 

keverten – a nyelvünkre vonatkozó első stilisztikai megjegyzések (Pesti Gábor, 

Sylvester János, Geleji Katona István stb.). A második korszak, lényegében a XIX. 

század hozza meg a stilisztika önállósodását és az alapok lerakását: a stílust immár 

önmagáért kezdik vizsgálni, ha sok tekintetben a régi retorika eszközeivel is. Nálunk 

Révai Miklós „A magyar szép toll”, Verseghy Ferenc „Usus Aestheticus Linguae 

Hungaricae” című műve, Kazinczy egész munkássága, Bitnicz Lajos „A magyar 

nyelvbeli előadás tudománya” című könyve, Szvorényi József „Magyar ékes 

szókötés”-e stb. jelzi a főbb állomásokat. Persze meg kell jegyeznünk, hogy a Magyar 

Nyelvőr köteteiben egészen a századforduló körüli időkig a stilisztika közvetlen 

területéről jóformán csak szókincs-, közelebbről főként szinonimagyűjtéseket és egy-

egy író vagy költő bizonyos fordulatait magába foglaló összeállításokat találunk (vö. A 

százéves Magyar Nyelvőr és a stilisztika. 138–144; 166–168). 

Másrészt röviden ki kell térnem arra, hogy milyen mai alapról vesszük számba 

Kazinczy stilisztikai nézeteit. A funkcionális stilisztika szerint – amely a funkcionális 

szemléletű nyelvtudományi irányzatokból nőtt ki, és amelynek a kialakításában nem 



kis része volt a Saussure-tanítvány Ballynak – stíluson a hangoztatásban, a lexikális 

síkon és a grammatikai szerkezetben, továbbá a szerkesztésben jelentkező többletet, a 

nyelvi közlést kísérő második szólamot érti (l. részletesebben Fónagy Iván: ÁNyT. I, 

91–123), illetőleg a stílust úgy tekinti, mint a nyelvi anyagraktárnak, továbbá a 

nyelvhasználati szabályoknak, röviden a nyelvi lehetőségeknek – mint variánsoknak – 

a felhasználását (ezt egyébként a nyelvi elemeknek a saussure-i paradigmatikus vagy 

asszociatív, valamint a szintagmatikus tengelyen való elhelyezkedéséből eredő rejtett 

erő teszi lehetővé), azaz mint a kommunikáció körülményeitől függő válogatásnak és 

elrendezésnek az eredményét. A hallgató, az olvasó, azaz a jelvevő felől nézve pedig – 

az említett válogatás „mechanizmusát” mintegy megfordítva, a folyamatot 

visszapergetve – ez a stilisztika hozzásegít a szépirodalom és egyéb művek teljes 

értékű megértéséhez, mégpedig azáltal, hogy segít feltárni a legfontosabb (jobbára) 

formai elemeknek: a nyelvi – illetőleg a szövegben már – stiláris eszközöknek a 

„stilisztikai mondanivalóját, hírértékét”. Ez utóbbi esetben, vagyis a stíluselemzés 

során számba veszi a belső (téma, szerkezet, vershelyzet stb.), valamint a külső formát 

(hangzási, szó- és kifejezéskészleti, alak- és mondattani, képi és extralingvális szint). 

Emlékeztetnem kell arra is, hogy a stílus mindig szövegben jelentkezik. A 

szövegnek, pontosabban a szövegegész felől elindulva a kommunikációnak a 

kérdéseivel foglalkozik az új elméletek, irányzatok hatására vagy bizonyos értelemben 

azok összegezéseként mostanában kristályosodó szövegtan (l. A szövegtan a 

kutatásban és az oktatásban. MNyTK. 154. sz. Szerk. Szathmári István és Várkonyi 

Imre. Bp., 1979.). Ennek fontos része a szövegstilisztika, amely a mondaton túlmutató, 

továbbá a szövegegészre kiható nyelvi-stiláris jelenségeket vizsgálja. A szövegtannak 

a stilisztika számára is fontos fogalma a kohézió. A kohézió – Károly Sándor 

megfogalmazásában – „összetartó erő és struktúra, amely a szöveget egységessé, 

folytonossá, lezárttá, integrálttá teszi” (MNyTK. 154. sz. 24). Természetesen mind a 

lineáris, azaz az egymás utáni mondatok összekapcsolását biztosító, mind pedig a 

globális, tehát az egész szöveg egységét, összetartozását megteremtő kohéziónak 

megvannak a sajátos nyelvi és nyelven kívüli (extralingvális) eszközei. 

3. Lássuk röviden, mi vitte Kazinczy érdeklődését a stílus, a stilisztika felé. Ahogy 

– korábbi megállapításunk szerint – a stílus, a stilisztika kihatott Kazinczy egész 

életművére, másfelől elmondhatjuk, hogy életének szinte minden lényeges eseménye, 

mozzanata táplálta érdeklődését a nyelvhasználat, a stílus elméleti és gyakorlati 

kérdései iránt. 

Első helyen kell megemlítenünk nyitott, a világ dolgai iránt még idősebb korában is 

érdeklődő, továbbá mindig újat, jobbat akaró, ugyanakkor minden küzdelemben 

kitartó és lényegében állandóan bizakodó egyéniségét. És mindjárt tegyük hozzá, hogy 

azért „a világ dolgai” között Kazinczynál a legelőkelőbb helyet mégis az irodalom, a 

szépirodalom foglalta el, az író, az olvasó és a mű felől felvetődő számos kérdésével. 

Az olvasást, az irodalmat egyébként – mint ismeretes – megszerette már a szülői 

házban, ahol Bibliát, bibliai történeteket olvastak, zsoltárokat énekeltek. Mindez aztán 

csak szélesedett a pataki iskolában. Ez utóbbit így idézi vissza a „Pályám emlékezeté”-

ben: „És mégis Patak, minden fogyatkozások mellett mely fiakat nevele már akkor is! 

Mert a tanúlás, inkább függ a tanuló szorgalmától, mint a tanítóétól, mert Pataknak 

húszezer kötetnyi bibliothecája van, s a könyvek a tanulók szobáikba is kiadattak.” 

Ilyenformán már ifjú korában szinte élt-halt az olvasásért, amit a következő, 



emlékeiből vett részlet is igazol: „Nem sok idő múlván azután, hogy Patakra 

visszatértem, a bibliothecarius tudatá velem, hogy kezéhez eladás végett valamely 

magyar könyv tétetett le, nyelve érthetetlen, az elébe írt vers gonosz, de tele van igen 

szép rézmetszetekkel: Báróczynak erkölcsi meséi Marmontelből. Én azt szeretém meg, 

amit eddig a bibliothecarius gyalázott, s attól borzadtam vissza, amit magasztalt. Még 

ma is birom a könyvet, még rajta van ifjú esztendeim örömének kedves emléke; még 

ismerem a helyeket, ahol édes szólása csudálgatásaiban fel-fel sikoltozám. 

Visszavágytam Bécsbe, hogy őt láthassam, hogy lelke átszállhasson rám fél 

mértékben. Ő vala örök olvasásom ezentúl, s már akkor feltevém, hogy az ő koszorúja 

után fogok törekedni, minden erőmmel, ami lesz.” Azután a korán elkezdett 

idegennyelv-tanulás, majd az ebből vagy ebből is kinövő fordítások – amelyekkel meg 

akarta indítani az igazi, pezsgő irodalmi életet – és különösen a fordítás közben 

kialakult azon eljárása, hogy ezeket a munkáit mindig továbbcsiszolva újra kiadta –, 

még közelebb vitték annak a felismeréséhez, hogy a stílus átfogó és még oly aprónak 

látszó megoldásai egyaránt fontosak, a mű hatását meghatározzák, nem beszélve 

nyelvújító szerepükről. De a fordítások után folytathatjuk a sort az eredeti verses és 

prózai művek alkotásával, az irodalmi kritika megindításával, a folyóirat-

szerkesztéssel, élő és elhunyt író- és költőtársak munkáinak a meghatározott elvekre 

épülő kiadásával, a nyelvújítási harc végigvezénylésével, az irodalomszervezéssel – 

amelyről az eddig megjelent 24 vaskos kötetnyi levél páratlan módon tanúskodik –, a 

nyelv- és irodalomtörténeti búvárkodással, a színjátszás körüli buzgólkodásával, más 

művészetek (rajz, festészet, zene stb.) iránti vonzódásával stb. – ezek mind, mind arra 

ösztönözték, hogy munkálkodása közben a nyelv és stílus dolgaival is foglalkozzék, és 

hogy a számára fontosnak látszó elveket – a tudományos rendszerezés igénye nélkül – 

többször megfogalmazza. 

4. Áttérve most már közvetlenül a Kazinczy stilisztikai nézeteire, azt kell 

összefoglalóan megállapítani, hogy irodalom- és nyelvtudományunknak ez a 

kiemelkedő alakja éppen a legfontosabb szövegstilisztikai, közelebbről az egész művet 

átható stílussajátságokkal kapcsolatban tett helytálló megjegyzéseket, ha mindjárt a 

régi retorika és stilisztika, valamint a klasszicizmus szabályait követve is. 

Szauder József az epigrammákra vonatkozólag – de szerintem az egész Kazinczy-

oeuvre-re is értelmezhetően – a következőt állapítja meg: „Nem egyszerűen a 

nyelvújítás védelmére vállalkozik, hanem az irodalmi ízlés fejlesztésére, a tisztább 

ízlés megteremtésére. Az epigrammák többségében nem nyelvi, hanem esztétikai az 

állásfoglalása.” (I. m. LXXXVI.) Tehát Kazinczynál írónak, műnek, stílusnak, 

nyelvnek mindenekelőtt az „ízlés” mérlegén kell kiállani a próbát (Beregszászi Pálról 

például ezt mondja a „Pályám emlékezeté”-ben: „Nagy a keleti nyelvek ismeretében, 

melyet kevesen tudnak, de izlése kevés, és a mi még gonoszabb, rossz.”). Hogyan 

érvényesül a nyelv és a stílus esetében az ízlés? Erre a kérdésre a „Báróczy életrajza” 

című munkájában válaszol: „…a nyelv dolgában nem a szokás a fő törvény, hanem a 

nyelv ideálja, hogy a nyelv az legyen, aminek lennie illik; hív, kész és tetsző 

magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és érez.” (I. m. II, 184.) Azt hiszem, azt a 

bizonyos adekvátságot senki sem fejezte ki szebben, egyértelműbben. Ebben azonban 

az is benne rejlik, hogy a nyelvnek sokszínűnek kell lennie: „… végre azt is óhajtanók, 

nagyon óhajtanók, hogy e nyereséget sokan tudnák becsleni, hogy nyelvünk 

sokszínűségét (Vieltönigkeit) kapván, Homért és Horácot, Liviust és Tacitust, 



Klopstockot és Voltairet egy nyelvben fognánk ugyan, azaz magyar szókból fűzött 

beszédben, de nem egynemű beszédben, s mindenikét a neki tulajdon színben-tónban, 

fordíthatni” – írja ugyanott (II, 186). És a sokszínűség azt is jelenti, hogy a stílusnak 

alkalmazkodnia kell a stílusrétegekhez és azon belül a műfajokhoz. Ezzel 

kapcsolatban a következőket jegyzi meg az „Ortológus és neológus nálunk és más 

nemzeteknél” című munkájában: „A stilisztika különböző nemeinek más meg más 

szavaik, más meg más frázisaik, más meg más nyelvek van, s ezeket nem szabad 

összetéveszteni. Más a poézis nyelve, más a prózáé, sőt a poézisé és poézisé, s a 

prózáé és prózáé is más, s ami a templomi beszéd nyelvében nem jó, igen jó lehet a 

románokéban s a játékszínében, s megfordítva. Így az élet nyelvében is, hol másként 

szól az udvarnok, másként a falusi lakós, másként az úr és szolgája, másként a had s az 

iskolák nagyjai.” (II, 205.) Mindamellett a poézis, a szépség általában 

megköveteltetik, mint ahogy a Berzsenyihez című költeményében írja: „Ne kérdd, 

törvénnyel egyez-e, nem-e? Egyez, ha szép; mert törvényt ez teszen. A kellem 

istennéit engeszteljed: Nyert akinek kedvellik áldozatját.” (Csak zárójelben jegyzem 

meg, hogy – mint Sauvageot professzor írja: „A propos du refaçonnage de la langue” 

című nemrég megjelent cikkében: Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 

LXXIV, 1979. 141–175 – Johannes Aavik, az észtek e századi nyelvújítója szintén 

célszerű és harmonikus, esztétikus nyelvet akart létrehozni.) Úgyszintén fontos a 

könnyedség, dallamosság, mint számos bírálatában – többek közt a Verseghy és 

Kisfaludy Sándor költészetéről szólóban – írja. Ennek megfelelően határozottan ellene 

van minden darabosságnak, durvaságnak, provincializmusnak. Daykának egyik 

hátrahagyott kéziratáról mondja: „Életleírások, valamely német munkából; – 

hasznavehetetlen munka, csak a darabos stílus miatt is.” (175) Felettébb elmarasztalja 

továbbá Horváth Ádámot, mivel „magyarsága bajszos, csombókos magyarság volt”, és 

Verseghy is „Dass er Prowinzialismen in die Schriftsprache der Ungarn hineinbringen 

will” (i. m. I, LXXVIII), de a stílusértékű nyelvjárási formákat nem hibáztatja, 

Báróczyval kapcsolatban írja: „Megtartottam némely helytt orthographiáját, 

megtartottam erdélyi dialectjét is”. Érthető, hogy Kazinczy adott a művek 

kompozíciójára, Kisfaludy regéiről ezt írta Kis Jánosnak: „Nincs benne semmi 

kompozíció; úgy tetszik, hogy a sok nyomorult Rittergeschichtéket lopdosta meg… S 

milyen benne maga a vers is! Egy metrum az egész könyvben… A dikció nem 

castigált, a grammatika öszve van benne gázolva.” (I, LXXIX.) Természetesen sokszor 

érinti Kazinczy a korstílusok problémáit, mindenekelőtt az általa kedvelt 

klasszicizmust. 

Végül itt kell szólnunk arról, hogy mi volt a véleménye Kazinczynak a nyelv- és 

stílusteremtésről. E tekintetben már-már a mostanában szokásos „écart” vagy 

„déviation” elvét vallja. A következőt írja: „Dayka élete” című munkájában: „Tudni a 

nyelv törvényeit elmúlhatatlanul szükség, szükség azt is tudni, mi van szokásban: de 

azt is szükség tudni, mi adhat trópicus díszt, s el nem feledni, hogy kevés regula van 

kifogás nélkül, és hogy a regulától eltávozni sok helyt trópus vagy figúra, s nem 

anomália.” (II, 168.) Tehát azért egyáltalán nem tagadja meg a grammatika, a nyelvi 

törvények ismeretének szükségességét. Ez az intelme – sok mással együtt – úgy érzem 

a mának is szól. 

5. Természetesen volt megjegyzése Kazinczynak az egyes szintek legkülönfélébb 

jelenségeihez is. A hangzás területén szintén megkövetelte a szépséget: „Új nyelvet a 



sokaság teremte: a már készet nem a nép, nem a szokás, hanem a jobb írók viszik azon 

tökélet felé, ahová az felhághat; s az újonnan teremtett vagy származtatott szónak 

elfogadására mindig hajlandónak fogja magát mutatni a nép, ha az múlhatatlanul 

szükséges és széphangzású lészen, és ha az író azzal gyakrabban nem él, mint illik…” 

(I, XCVII.) 

Mint nyelvújító (inkább neológus) kedvelte az új szavakat, de voltak kikötései 

velük kapcsolatban: „Minden cruditást (Harte) elkerülni, – az újításokat nem 

halmozva, hanem félénken béhozni, hogy az írás egészen tarka ne légyen – s az újítás 

kedvetlenségeit két úton pótolni ki: 1.) hogy az olvasó érezze, hogy arra szükség volt; 

2.) hogy az újítás édes légyen, legalább ne kedvetlen – ezek az én törvényeim.” (I, 

LXI.) Már az archaizálásra is ad több példát, sőt az ő nyomán folyamodnak mások is 

ehhez a stíluseszközhöz (l. Szauder: i. m. I, LXXI). 

Bár a „Pályám emlékezeté”-ben „inkább rontó, mint építő grammaticázás”-ról 

beszél, és arra utal, hogy „a példa többet teszen”, ilyenformán látja az öncélú 

grammatikalizálás haszontalan voltát, és – mai kifejezéssel – a nyelvhasználat-

központúság mellé áll, azért a grammatikának, a nyelvtani szabályoknak – mint 

fentebb is utaltam rá – van tekintélye a felfogásában. Egyébként hogy a történetiséget 

valló Révai mellé áll, az nem jelenti, hogy a Verseghy képviselte szinkróniát elveti. – 

Érdekes, ahogyan Révaival szemben megvédi a lesz, tesz mellett a leszen, teszen forma 

stiláris létjogosultságát: „Vannak esetek, ahol a leszen-nel élni nem mernék. Es tőnt zu 

feyerlich für die leichtern Gattung des Styls.” (I, LXXI.) 

Érthető, hogy kedvelte a szóképeket, erről így ír: „S kivált akkor szereti [ti. a 

szépíró] az új szót és az új szólást, midőn azzal dolog, kép s oly bélyeg jön által, mely 

a jelentést az értelmesebb s az idegen nyelveket értő olvasóval kitaláltathatja” (II, 

202), és példákat is idéz (II, 202–203). 

Az extralingvális szintet illetően szeret élni az írásjelekkel, és egy ízben gót betűket 

alkalmaz archaizálásra. 

Kazinczy kritikáiban, stíluselemzéseiben érvényesítette nézeteit, követelményeit: az 

ízlést, az esztétikumot kereste az elemzett művekben, az egész felől indult el stb., úgy, 

ahogy Szauder jellemzi Kazinczy Báróczy-bírálatát: „Ami megragadta, az a szép új 

stílus volt, a ritmikus, a szépen elrendezett mondatszövés, a drámai tömörséggel 

megférő szabatosság és nyelvtisztaság, no meg a franciás idegenszerűség is, ami a 

parlagi műveltségű előtt valóban érthetetlenné tette a fordítást.” (I, XXI.) 

Az egységesült, normalizált irodalmi nyelvről sem vélekedett az eddigiekhez képest 

másként. Kiállt az addig kialakult hangtani, alaktani stb. normarendszer mellett, és 

küzdött nyelv- és stílusújító törekvései közben ezek elterjedéséért is. Mindenekelőtt 

világosan látta az irodalmi nyelv jelentőségét, azt, hogy az írónak nem valamely 

tájnyelven kell művét megalkotnia, hanem az irodalmi nyelven (ő ezt – németül – 

nevezi meg: Schriftsprache). „… az én törvényem az – jegyzi meg egy 1811-i 

levelében –, hogy a’ ki magyarul ír, annak a magyar Schriftsprache-ban és nem 

valamellyik provinciáéban kell írni” (KazLev. VIII, 456). Az egyes vidékek nyelvét 

illetően nem tett kivételt. A Debrecen környéki nyelvjárást csakúgy visszautasította e 

tekintetben, mint a dunántúlit, a Szeged vidéki ö-zésnek az irodalmi norma rangjára 

való emelése ellen – amikor ezt Dugonics András néhány regényében megkísérelte – 

csakúgy tiltakozott, mint ahogy szigorúan megbírálta Baróti Szabó Dávid Vergilius-

fordítását is, mivel sok székely nyelvjárási elemet talált benne. És tiltakozott minden 



olyan – rendszerint valamely tájnyelvből való – hangtani, alaktani stb. változat ellen, 

amely nem felelt meg az irodalmi nyelv akkorra már megszilárdult normájának. 

Egyébként Benkő Loránd ezt írja „A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás első 

szakaszában” című monográfiájában: „Már a fiatal Kazinczy úgy jelenik meg előttünk, 

mint a norma kiváló ismerője. Első nagyobb, kéziratos munkájában („Geszner’ 

idylliumi” 1785.) már egyetlen hibát sem követ el a „kritikus” jelenségek egész 

sorában… A kilencvenes évekből származó kézirataiban (Lanaszsza, 1793.; Stella, 

1794.) meg olyan pontos, egyöntetű és normatív írásbeliség tárul elénk, amellyel a 

korszaknak csak nagyon kevés írójánál találkozunk, különösen a kéziratok területén” 

(460). 

És azt is elmondhatjuk, hogy stilisztikai elveit saját stílusával szintén igazolta. 

6. Végül pedig – és ezt talán nem kell bizonyítanunk – ma is tanulhatunk 

Kazinczytól: erkölcsöt, magatartást, nyelvszeretet, elemző és egyéb módszereket. 

 
Magyar Nyelv 78 [1982]: 270–276. 

 

 

4. RÉVAI MIKLÓS ÉS A MAGYAR STILISZTIKA 

 

1. Előadásomban Révai Miklósnak A magyar  szép toll c. munkáját kívánom a magyar 

stilisztika történetébe, pontosabban kialakulásának folyamatába beállítani. 

Közelebbről azt vizsgálom, hogy nyelv- és stilisztikatörténetünknek ez a kiemelkedő 

alakja hogyan építette az utat a XX. század első felében megalapozódott funkcionális 

stilisztikához. Először a stilisztikának, benne a mi stilisztikánknak az indulásáról 

szólok röviden, aztán jellemzem szintén fő vonalaiban a funkcionális stilisztikát. 

Foglalkozom Révai Miklós korának, a felvilágosodásnak a nyelv kiművelésében 

betöltött szerepével. Ezután körvonalazom Révai stilisztikáját, kijelölvén a helyét 

ennek a mostanában kiszélesedett és igazán önálló tudományággá váló diszciplínának 

a történetében. Dolgozatom tehát tudománytörténeti jellegű. Így nem feledkezhetünk 

meg az idevágó kutatás alapelvéről: a vizsgált művet vissza kell helyeznünk a maga 

korába, más szóval nem követelhetünk tőle olyat, ami csak később valósulhatott meg. 

De ugyanakkor a mindenkori mának a szemével kell mérlegre tenni, hogy valódi 

értékeit, előre mutató vonásait is megállapíthassuk. 

2. Ismeretes, hogy a stilisztika nem a saját problematikájából nőtt ki – tehát nem a 

stílusnak a kommunikációban betöltött funkciója, illetve a stílusérték, továbbá a 

stílusrétegek és -árnyalatok elkülönítése és jellemzése játszotta benne a főszerepet –, 

hanem az ókori és középkori retorikákból, poétikákból és a XII. század második 

felétől ezeket részben felváltó ars dictandikból. De a nyelvhasználatnak és a stílusnak 

a mindenekelőtt gyakorlati – azaz a nyelvi eszközök funkcióját is számításba vevő – 

kérdései nagyon korán felmerültek az ókori görög és római retorikákban. Ilyenformán 

például korán megkülönböztetik a három stílusnemet: a fennkölt, a közepes és az 

egyszerű stílust. És vizsgálják az akkor legfontosabb műfajnak, a szónoki beszédnek a 

kiemelkedő stíluseszközeit, a hangos stílus lényeges kellékét: a jóhangzást, a 

zeneiséget; továbbá a trópusokat (szóképeket, mint pl. a metafora, a szimbólum) és az 

alakzatokat (mint pl. az ismétlés, a fokozás, az ellentét stb.); illetve az úgynevezett 

„ornata syntaxis” (szó szerint: díszítő mondattan) jelenségeit (pl. körmondat, 

gondolatritmus stb.), valamint egyáltalán a stílus „illő” voltát. (Egyébként illő a stílus 



akkor, ha a közlésmódja összhangban van a közlés tárgyával stb., de persze az „illő” 

latin megfelelőjének, a „decorus” melléknévnek a második jelentése: ’szép, díszes’, 

vagyis esztétikai követelménye is volt az illőségnek.) A poétika akkoriban a költői 

előadás tudományát jelentette; az ars dictandik pedig részben retorikák, részben 

poétikák, illetve – persze nem ilyen néven – a középkor stilisztikái voltak. Ezek tehát a 

praxis, a gyakorlat tudományait képviselték, így pl. az alakzatokat a retorika a 

meggyőzés, a poétika pedig az esztétikai hatás szempontjából tekintette. Ezekből a 

gyakorlati tudományokból nőtt aztán ki a stilisztika akkor, amikor a retorika már 

sokak szemében csak elöregedett normatív, tehát inkább a nyelvhelyességet előtérbe 

helyező és erőltető szabálygyűjtemény volt. Mindez, vagyis a stilisztika önállósodása a 

XVIII. század végétől a XIX. század közepe tájáig következett be, tehát Révai 

munkálkodása is előkészítette. (Az itt mondottakat l. részletesebben Vígh 1988: 293–

296.) (Csak zárójelben utalok rá, hogy a stilisztika szó az Oxford English 

Dictionaryben 1846-ban, Littré francia szótárában pedig 1872-ben jelent meg. 

Németországban – mint Balázs János utal rá [Balázs 1961: 28] – állítólag Novalis 

terjeszti el, és Wackernagel bázeli egyetemi tanár a múlt század harmincas éveitől 

tárgyalja a stilisztikát a retorikától és a poétikától különválasztva. Nálunk Kazinczy 

1793-ban még nem a mai értelemben élt a szóval. Talán az első mai értelmű 

előfordulása 1829-re datálható, ti. Vígh Árpád hivatkozása szerint [Vígh 1981: 446] 

Fenyéri Gyula az Élet és Literaturában ekkor Bitnicznek 1827-es, A’ magyar nyelvbeli 

előadás’ tudománya c. munkáját „filozófiai alakokra épített jeles készületű 

stilisztikának” nevezi. De maga Bitnicz is stilisztikának mondja 1837-es Magyar 

nyelvtudomány c. művének második részét.) 

Ami most már a mi stilisztikánkat illeti, történetét négy korszakra osztottam. Az 

első, a XVIII. század vége feléig terjedő idő valójában az előzményeket jelenti, a 

második – lényegében a XIX. század – pedig a stílustudomány alapjainak a lerakását. 

Az első korszakot nálunk közelebbről az jellemzi, hogy megszületnek a nyelvünkre 

vonatkozó első stilisztikai megjegyzések, de természetesen nyelvtani, nyelvhelyességi 

és kialakulni kezdő irodalmi nyelvünkre vonatkozó megállapításokkal keverten és – 

mivel ebben a korban önálló stilisztika még nincs, és a mai ismereteink szerint magyar 

nyelvű retorika sem született – minden különösebb rendszerezettség nélkül. Ez utóbbit 

– végső soron – az európai polgári fejlődés megindulása, a humanizmus és a 

reneszánsz, a reformáció, valamint a könyvnyomtatás feltalálása teszi lehetővé. A 

nagy humanisták, elsősorban Erasmus, Melanchton stb. stilisztikai megjegyzéseket 

tartalmazó műveinek hatása kimutatható nálunk is. A reformáció a maga 

demokratizmusával és azzal, hogy az anyanyelvnek minden téren nagyobb szerepet ad, 

szintén a magyar nyelv kiművelését segíti. Azáltal pedig, hogy lefordíttatja a Bibliát, a 

lefordítandó nyelv és az anyanyelv jelenségeinek az összehasonlítására s ez utóbbiak 

nyelvi-stilisztikai értékeinek a felfedezésére készteti a fordítókat, és a humanizmus 

eredményeit is felhasználva, lényegében mindez elvezet az első magyar stilisztikai 

fejtegetésekhez. Gondoljunk elsősorban Sylvester Jánosnak a Biblia példázatos 

kifejezésmódjáról, átvitt értelmű szavairól, kifejezéseiről szóló fejtegetéseire, amelyet 

az 1541-ben megjelent Újtestamentum-fordításához csatolt. Azután a XVI–XVII. 

századi nyelvtaníróink grammatikájában található stilisztikai megjegyzéseken kívül 

Geleji Katona István Magyar Gramatikatska című munkájára (1645.), amelyben sok, 



átgondolt stilisztikai nézetre valló megállapítást találunk (l. bővebben Szathmári 1968 

passim). 

A második korszakra az jellemző, hogy a stilisztika önállósul: most már a stílust 

önmagáért kezdik vizsgálni, és igyekeznek stilisztikai rendszert is alkotni, jóllehet a 

retorikai szemlélet még sokáig nagyon erős, továbbá gyakran többé-kevésbé 

valamilyen esztétikai vagy lélektani-filozófiai indíttatású rendszerbe épül be a 

stilisztika, pontosabban egyelőre a stílusjelenségek bizonyos, kisebb-nagyobb 

hányada. 

Nos Révai Miklós a két korszak határán fejti ki munkásságát. Egyrészt a szintén a 

határon álló Adelungot követi, de valójában érthetően erős ugyan a retorikák hatása, 

de már tetten érhető a par excellence stilisztikai nézőpont, mégpedig a magyar stílusra 

irányuló nézőpont is. 

A felvilágosodás, ez a máig ható mozgalom is ott munkált Révai egész 

tevékenységében. 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a felvilágosodással a ráció, a józan okosság 

diadalmaskodott, amely saját ítélőszéke elé állította, és átformálta a filozófiai 

nézeteket, a politikai-társadalmi viszonyokat, a műveltséget, a tudományokat és – 

például nálunk – beleszólt a nemzeti lét átalakulásába is. A ráción kívül – amely azt is 

magába foglalta, hogy a dolgok végére kell járni, amivel aztán fellendítette az 

ismeretelméletet – az empirizmus, valamint a közboldogság elérése érdekében a 

nyelvek kiművelésének a meghirdetése, végül pedig a sokféle francia, angol és német 

minta egyenesen elvezetett a magyar nyelvújításhoz, az egységes nyelvi 

normarendszer kialakításához és elterjesztéséhez, a nyelvészeti diszciplínák 

elindításához, az anyanyelv megalapozottabb és szélesebb körű oktatásához, a 

lakosság olvasóvá neveléséhez stb. És akkor még nem szóltunk a nyelvhez kötődő és 

ekkoriban nagyon is kiszélesedő szépirodalomról, valamint a szintén induló 

irodalomtudományról (l. részletesebben Bíró 1994). 

A leegyszerűsített séma tehát így fogalmazható meg: a „közboldogság” eléréséhez a 

tudományok fellendítésére és a műveltség elterjesztésére, ehhez pedig megfelelő 

nyelvre van szükség, tehát a legfontosabb feladat: a nyelvnek minden téren való 

kiművelése (l. részletesebben Szathmári 1980). 

3. Mivel elsősorban azt kívánom vizsgálni, hogy Révai stilisztikai munkája hogyan 

járult hozzá a funkcionális stilisztika kiépítéséhez, röviden utalnom kell ennek a 

stilisztikai rendszerezésnek a létrejöttére és legfőbb vonásaira. 

A funkcionális stilisztika elindítója a genfi Ch. Bally az egész nyelvtudománynak új 

irányt adó Saussure-tanítvány volt. Sokban követte mesterét, de ő a parole-nak (a 

beszédnek) és benne a különböző érzelmeket kifejező, idegen szóval: affektív 

eszközöknek a vizsgálatát állította középpontba. Az ő szemléletében és gyakorlatában 

fontos szerepet kapott a nyelvi eszközök stílusérték szerinti összevetése, illetve a 

lexikai és grammatikai szinonimákat vizsgáló szinonimika. Össze is állította a század 

eleji beszélt francia nyelv kifejező eszközeinek a – stílusértékkel ellátott – 

gyűjteményét (Bally 1909). Tanítványai a XX. század közepére még teljesebbé tették 

a stilisztikát: az érzelmek mellett teret adtak az értelmi oldalnak is; utat nyitottak 

(mesterükkel szemben) a történeti stíluskutatásnak, a vizsgálódásaikba bevonták a 

szépirodalmi művek stílusát is. Közben a stílus létrejöttében az eszközök közötti 

választás, válogatás fontosságát hangsúlyozták, és tárgyalásmódjukban a nyelvtani 



rendszerezést követték (a hangok, a szavak, a mondatok stb. stilisztikája). Ezzel 

megvetették a funkcionális stilisztika alapjait. 

Közben a húszas évektől a prágai iskola is tovább építette a funkcionális stilisztikát, 

mindenekelőtt a „funkcionális stílus” kategóriájának a bevezetésével és a 

stílusjelenségek beható vizsgálatával. Négy funkcionális stílust (nálunk inkább 

stílusrétegnek mondjuk) vettek fel: a társalgási, a szakmai, a tudományos és a költői 

stílust. Ezeket tehát a nyelv olyan részrendszerének tekintették, amelyeket az illető 

nyelvnek a társadalom egyes tevékenységi szféráiban betöltött funkciója határoz meg. 

A XX. század második felében elsősorban ezt a stilisztikát fejlesztették tovább Európa 

keleti részében az orosz, a keletnémet, a lengyel, a román és a magyar kutatók, de ezt 

erősítették bizonyos – főként Bally örökét folytató – francia, valamint német és más 

kutatók is. 

Összefoglalva: ez a stilisztikai rendszerezés – amely a funkcionális szemléletű 

nyelvtudományi irányzatokból nőtt ki – a nyelvi-stilisztikai és a nyelven kívüli, ún. 

extralingvális eszközöknek (variánsoknak) a mondanivaló adekvát kifejezésében, 

illetve az alkotás egészében betöltött funkcióját, funkcióit vizsgálja. Kutatja továbbá a 

közlésformákat: a stílusrétegeket és a stílusárnyalatokat. Végül megjegyzem: a 

funkcionális stilisztika képes a megújulásra, abban az értelemben is, hogy – az 

eklekticizmus veszélye nélkül – fel tudja venni a mai kiszélesedett nyelv- és 

irodalomtudomány számos eredményét (pl. a szövegtan hatására létrejött a 

szövegstilisztika, de gazdagította ezt a stilisztikát a kommunikációtan, a 

szociolingvisztika, a pragmatika, a szemiotika stb. is). 

4. Első kérdésünk az lehetne: mi vitte a rendkívül sokoldalú Révait a stilisztika 

felé? Röviden: az egyénisége és az életútja. Találóan jellemezte Kazinczy a Pályám 

emlékezetében: „…középszer magasságú… lobogó szöghajakkal, kék szemmel; 

minden mozdúlataiban tűz, bátor és félni nem tudó…” (idézi Éder Zoltán: Éder 1972: 

21). Ez a tűz abban is érvényesült, hogy a nyelvhasználatnak, valamint a 

nyelvtudománynak a teljességét akarta birtokba venni, hogy így szolgálja nyelvünk 

kiművelését. Ehhez életútja is hozzásegítette. Már a piaristáknál a klasszikus irodalom 

megismerése; a rajz és az építészet megkedvelése, majd a német, francia és olasz 

irodalom tanulmányozása; Bécs, Bessenyei és a felvilágosodás közvetlen hatása; 

később Herder nyomán a népköltészettel a régi és népi énekekkel való foglalkozás és 

egyben a „veneranda antiquitas” és egyáltalán a nyelvtörténeti szemlélet, valamint 

kutatómódszer felfedezése; az újságszerkesztés és újságírás; költői tevékenysége; 

Faludi, Bessenyei és mások műveinek a kiadása; tankönyvek írása; nyelvtörténeti 

munkák – benne nyelvtan – megjelentetése; az iskolai és egyetemi oktatás – mind-

mind hozzájárult közvetlenül vagy közvetve ahhoz, hogy Révai a rá jellemző teljes 

erőbevetéssel a stilisztika felé is fordult, és A magyar szép toll címen 1805-ben 

megalkotta az első magyar nyelvű, összefüggő stilisztikát, ezzel megelőzve e 

tekintetben sok más európai nemzetet. 

5. Révai stilisztikai művét nem tudta befejezni, sem megjelentetni. Éder Zoltán adta 

ki nagy gonddal és alapos utószóval ellátva 1973-ban. A magyar szép toll – írójának 

tervei szerint – A magyar deákság II. kötete lett volna. Révai stilisztikájának első része 

a „szép toll”-nak, azaz a szép stílusnak a közönséges tulajdonságait fejtegeti: „a’ 

hibátlanságot, ti›ztaságot, világosságot, illendőséget, általjában ›zóllást, méltóságot, 

kedvességet, elevenséget, külömbséget, újságot, és egységet. A’ második ré›z 



magyarázza a’ Szép Tollnak különös nemeit: a’ méltóságra nézve az alsót, a’ 

közép›zerct, a’ felsft; a’ tzélra, és tárgyra nézve a’ foglalatoskodó tollat, különes 

nevén a’ ti›ztbélit, udvari, és törvény›zéki tollra felo›ztva; azután a’ történetíró, ’s a’ 

tanító tollat; továbbá a’ képest, vagy figúrást; az érdeklft, az indúlatost, a’ magasat; 

végtére a’ ›zólló, a’ játékos, ’s a költf tollat.” A „›zólló tollnál” azonban megszakad a 

kézirat, így a harmadik rész is elmaradt. 

Éder Zoltán a jelzett utószóban szól a kézirat keletkezéséről és sorsáról, illetve a mű 

létrejöttéről, forrásairól, valamint jelentőségéről. Arra mégis ki kell térnem, hogy mit 

takar a mű címlapján szereplő „főképen Adelung után” kifejezés. És itt engedtessék 

meg egy szubjektív megjegyzés: az az érzésem, hogy Balázs Jánoson és Éder Zoltánon 

kívül nagyon kevesen olvashatták végig Révai stilisztikáját. Én ezúttal természetesen 

megtettem, és ennek alapján az általánosan ismertnél nagyobb önállóságot, más szóval 

Adelungtól való jelentősebb függetlenséget tulajdoníthatunk Révainak. A mű 

felépítésében, az egyes fejezetek beosztásában Révai valóban jobbára Adelung Über 

den deutschen Styl c., Berlinben, több kiadásban megjelent kétkötetes munkáját 

követte, de egyfelől változtatott is Adelung eljárásán, másfelől egyéb forrásokra is 

támaszkodott, harmadrészt pedig – és talán ez a legfontosabb – magyar 

vonatkozásokkal bővítette. Hogy el-eltért Adelungtól, arra ő maga is utalt szövegében. 

Forrásai között viszont – mint Éder is megjegyzi (1973: 344–347) – ott vannak a latin 

retorikák, a körmondat (nála: kerekmondat) tárgyalásában meg Szenthe Pál Magyar 

Oskola c. tankönyvére (1792) támaszkodott (l. Éder 1973: 347–352). – A magyar 

vonatkozások között első helyen említem, hogy Révai megalapozta a magyar 

stílustörténetet is, ti. az udvari tollnak, azaz a magyar kancelláriai, illetve hivatalos 

stílusnak a történetét is bemutatja. Kiemeli például, hogy a régi magyar hivatalos 

nyelv tisztább és magyarabb volt: „…alkalmas ›zavakat bfven találtak; ’s mindent, a’ 

bényomatott képzeletekkel megegyezf, igaz és tulajdon kiejtésekkel, velfsen 

kimondottak.” (Éder 1973: 215.) Arra is utal, hogy Erdélyben „…a’ hazai nyelv 

me››zzebbre terjedett…” (214). – Hasonlóképpen nagy érdeme Révainak, hogy szinte 

a semmiből megteremtette a magyar stilisztikai műnyelvet (olyan szakszavakat alkot 

vagy honosít meg, mint pl. többértelműség, nagyítás, egyhangúság, elhallgatás, 
szójáték, közmondás stb. – ezúttal csak a ma is élőket említve). – Folytathatjuk a sort 

azzal, hogy igen gyakran magyar példaanyaggal szemlélteti az egyes stilisztikai 

jelenségeket (szerepel itt idézetekkel Sylvester, Szenczi Molnár Albert, Pázmány, 

Tinódi, Faludi, Virág Benedek, Rájnis stb.). – Aztán hivatkozik a magyar tudományos 

munkákra, különböző gyűjteményekre (pl. Szaitz Leó, Baróti Szabó Dávid, Lépes 

Bálint, Pápai Páriz, Tsétsi János műveire, illetve utal a sajátjaira is). Előfordul, hogy 

csak magyar nyelvi jelenségeket tárgyal (pl. a 16–24. lapokon az ikes ragozást). – 

Utolsónak említem, de döntő érv Révai viszonylagos, mégis jelentős önállósága 

mellett, hogy stilisztikájában megjelenik, mondhatnánk: ott él, ott mozog a XVIII. 

század végi magyar nyelvi valóság, a maga ellentéteivel, torzsalkodásaival. Ezt írja 

például stilisztikája elején: „Olly buzgón akarom nyelvünk hibátlanságát; hogy 

többször is kikelek mostani íróink ellen… Felesen közülük bírnak ugyan jó ízléssel, … 

azonban ezt a’ sok jót tsak nem mindnyájan meg›zeplfsítik, egy néhány, de 

›züntelenül azonképen elffordúló, hibás ›zóhajtogatásokkal és helytelen 



›zókötésekkel.” (Éder 1973: 15.) Hadakozik többször is a Debreceni Grammatika 

ellen. Hitet tesz a nyelvújítás mellett: „Most utóbb, kiváltképen mióta nemzetünk 

fellobbant közönségesen nyelvünk méltóságának védelmére… a’ kitolatott Latán 

›zavak helyett mind Magyar ›zavakat táma›ztott. Ditséretes törekedés!” (Éder 1973: 

217.) Haza és anyanyelv Révai számára egy és ugyanaz: „Édes Anyánk a’ Haza: 

ennek nyelve közös kintsünk vele, ’s megbetsülhetetlen örökségünk.” (218) És ma is 

érvényes a következő megállapítása: „…›zületett Magyar vagyok, anyám tejével 

›zoptam hazai nyelvünket, tudok Magyarúl; mért, ’s kitöl tanúljak Magyarúl? Ha 

egy›zer tsak ezt a’ ff okot kiírthatnók: a’ többi apróbb okokkal nem sokat ve›zfd-

nénk.” (244) 

6. Rátérek annak bemutatására, hogy Révai stilisztikája mennyiben mutat a később 

megalapozott funkcionális stilisztika felé. Induljunk ki abból, hogy az ókori stílusfel-

fogás – amely végeredményben a szónoklat hatására született – eleve funkcionális 

szemléletű volt. És ez öröklődött tovább: Adelungnál, Révainál is, szinte máig. Hozzá-

tehetjük azonban: a funkcionális szemléletet érvényesítő eljárásmódokat mintha Révai 

még inkább előtérbe helyezte volna. Ilyen stílusmeghatározó eszköz volt nála a közlés 

célja. Ezt írja többek között: „A’ derék ff ok, melly … meghatározza a’ tollnak 

külömbözf nemeit, az írónak az f… tzélja. Mert az író, vagy tanítani, ’s oktatni akar; 

vagy a’ képzf erft mulattatni, ’s elfoglalni; vagy indítani, ’s érzéseket gerje›zteni; 

vagy pedig gyönyörködtetni. Sok›zor több egymással nem ellenkezf tzélokat is 

egybeköt…” (Éder 1973: 185.) 

Az is a nyelvi-stilisztikai eszközök funkcionális felhasználását sugallja, hogy 

Adelung és Révai az egyes műfajok köré csoportosítja a stilisztikai mondanivalóját, 

jelezve a közelebbi célt is. Így nyilatkozik például: „a’ tanításnak, ’s oktatásnak 

tzéljától függ, a’ foglalatoskodó, a’ történetíró, ’s a tanító toll; a’ képzf erft 

elfoglalásnak tzéljától a képes, vagy figúrás toll…” (186). A funkcionalitás ott van az 

egyes stilisztikai jelenségek tárgyalási rendjében is. Ennek menete a következő: (a 

jelenség) „magyarázatja, az azzal való élés, annak tulajdonságai, annak o›zlása, annak 

példáji, arról való szabások, az élés ellen ›zólló okok, a vele ellenkezf hibák”. Sokat 

ad Révai az érzelmekre, egyáltalán a hatásra: „Az indúlatok – írja (135) – különös 

saját nemet te›znek a’ léleknek alsó ereji között: mellynek ›zintén úgy tulajdon módjai 

vagynak a’ kifejezésre, valamint a’ képzf erfnek.” Észleli továbbá az élőbeszédnek, 

vagyis a hangos stílusnak a lényegét és fontosságát is: „A’ ›zép hang tehát – jegyzi 

meg (51) – olly tökélletessége a’ ›zép tollnak: melly ›zerént a’ magános ›zavak, ’s 

azoknak ö›zeköttetésök, kellemetesen hatnak a’ fülekbe.” – És ami a legfontosabb, 

Révai érzékeli a nyelvi-stilisztikai variánsok különbségét – stílusértékről még 

természetesen nincs szó –, ami aztán megszabja használatukat is: „… ime’ be›zédben, 

fergeteg borítja bé az eget, ›zakad az eső, ordít a ›zél, ezek az igék béborítja, ›zakad, 

ordít, mind hatható ›zavak: mert a’ ff képzelethez, melly pu›ztán e’ lehetne, nagy a’ 

fergeteg, igen esik, igen fú a’ ›zél, mellékesleg való képeket raga›ztanak, mellyekkel az 

alsó erf mozgásba hozatik, a következfképen az elevenség is elfbbre segíttetik.” (91) 



– Máskor mondatok variánsait sorakoztatja fel: „az Isten felmaga›ztalja az 

alázatosokat”, illetve „az alázatosok felmaga›ztaltatnak az Istentfl” (168). És még 

folytathatnám a funkcionális stilisztika felé mutató megállapításokat. 

Végül Révai saját változatos, mindig célszerű és mindig hatásos, gördülékeny 

stílusával is bizonyítja az elmondottakat. Erre csupán egyetlen példát idézek: „Az alsó 

toll hasonlít a’ leg›zebb virágjában lévő fiatal lányhoz, mikor mindennapi, könnyc, de 

mégis kellemetes ruhájába öltözik: a’ mellyen a’ feslések, a’ hasadások, ’s a’ ›zenynek 

egyéb foltjai azonképen utálatosak volnának, mint az inneplf ruhán.” (195) 

Éder Zoltán találóan foglalta össze Révai stilisztikájának a jelentőségét (Éder 1973: 

354–360). Én csupán azt emelem ki, hogy A magyar szép toll nemcsak szerves része a 

magyar stilisztika útjának, hanem jelentős mértékben előkészítette a funkcionális 

stilisztikát is. 
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5. VERSEGHY, A STILISZTIKUS 
 

1. Verseghy Ferenc, a XVIII. század utolsó és a XIX. század első évtizedeinek ez a 

sokoldalú egyénisége azok közé a nagyjaink közé tartozik, akiknek a munkásságát 

saját koruk – több oknál fogva – nem értékelte reálisan; akiket korán elfeledtek; és 

akik – ismét több tényező közrejátszása folytán – később sem kerültek 

tudománytörténetünkben az őket megillető helyre. Magam ezúttal a stilisztikus 

Verseghyt szeretném – legalábbis nagy vonásokban – bemutatni, hogy ezzel is 

hozzájáruljak munkásságának a megismertetéséhez és eredményeinek a tárgyilagos 

mérlegeléséhez. 

Az igazság kedvéért azonban hadd utalok két örvendetes tényre. Egyrészt arra, hogy 

az irodalomtudomány már megtette az előbb jelzett célok érdekében az első jelentős 

lépéseket (l. A magyar irodalom története. Bp., 1965., III. 163–172, fontos 

bibliográfiával; l. még a Verseghy születésének kétszázadik évfordulóján Szolnokon 

elhangzott – több tudományt érintő – előadás-sorozatot: Verseghy Ferenc 1757–1822. 

Szerk.: Kisfaludy Sándor. Szolnok, 1957.). Másrészt arról sem szabad 

megfeledkeznünk, hogy ezenkívül az újabban igen örvendetesen fellendülő 



felvilágosodás kori – ezúttal valóban nyugodtan elmondhatjuk: komplex – 

vizsgálódások, valamint a magyar irodalmi nyelv kialakulásának felderítésével 

kapcsolatos eredmények a korábbiaknál jóval biztosabb fogódzót adnak Verseghy-

tanulmányainkhoz is. 

2. Hogy Verseghyt, a stilisztikust megérthessük, lássuk röviden milyen utat tett meg 

stilisztikánk az ő fellépéséig. 

Magam a magyar stilisztika történetét korábban négy korszakra osztottam fel. A 

minket most közelebbről érdeklő első – a XVIII. század vége feléig terjedő idő – az 

előzményeket jelenti, a második – lényegében a XIX. század – pedig a stílustudomány 

alapjainak a lerakását. Az első korszakot nálunk közelebbről az jellemzi, hogy 

megszületnek a nyelvünkre vonatkozó első stilisztikai megjegyzések, de természetesen 

nyelvtani, nyelvhelyességi és kialakulni kezdő irodalmi nyelvünkre vonatkozó 

megállapításokkal keverten és – mivel ebben a korban önálló stilisztika még nincs, és 

mai ismereteink szerint magyar nyelvű retorika sem született – minden különösebb 

rendszerezettség nélkül. Ez utóbbit – végső soron – az európai polgári fejlődés 

megindulása, a humanizmus és a reneszánsz, a reformáció, valamint a 

könyvnyomtatás feltalálása teszi lehetővé. A nagy humanisták, elsősorban Erasmus, 

Melanchton stb. stilisztikai megjegyzéseket tartalmazó műveinek hatása kimutatható 

nálunk is. A reformáció a maga demokratizmusával és azzal, hogy az anyanyelvnek 

minden téren nagyobb szerepet ad, szintén a magyar nyelv kiművelését segíti. Azáltal 

pedig, hogy lefordíttatja a Bibliát, a lefordítandó nyelv és az anyanyelv jelenségeinek 

összehasonlítására s ez utóbbiak nyelvi-stilisztikai értékeinek a felfedezésére készteti a 

fordítókat, és a humanizmus eredményeit is felhasználva, lényegében mindez elvezet 

az első magyar stilisztikai fejtegetésekhez. Gondoljunk elsősorban Sylvester Jánosnak 

a Biblia példázatos kifejezésmódjáról, átvitt értelmű szavairól, kifejezéseiről szóló 

fejtegetéseire, amelyet az 1541-ben megjelent Újtestamentum-fordításához csatolt; 

azután a XVI–XVII. századi nyelvtaníróink grammatikájában található stilisztikai 

megjegyzéseken kívül Geleji Katona István „Gramatikatska” című munkájára (1645.), 

amelyben sok, átgondolt stilisztikai nézetre valló megállapítást találunk (l. bővebben 

Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Bp., 1968. 

passim). 

A második korszakra – amelynek alkotó részese Verseghy is – az a jellemző, hogy a 

stilisztika önállósul: most már a stílust önmagáért vizsgálják, és igyekeznek rendszert 

alkotni, jóllehet a retorikai szemlélet még sokáig nagyon erős, továbbá gyakran többé-

kevésbé valamilyen esztétikai rendszerbe épül be a stilisztika, pontosabban a 

stilisztikai jelenségek bizonyos hányada. 

Az új korszakot jelentő első nagyobb külföldi munkákból – amelyek különösképpen 

hatottak nálunk – kettőt kell megemlítenünk. 1783-ban látnak napvilágot az angol 

Blair retorikai és esztétikai leckéi (Lectures on rhetoric and belles lettres by Hugh 

Blair), amelyet Kis János fordított magyarra 1838-ban. Ez a negyvenhét fejezetből álló 

munka először esztétikai kérdésekkel foglalkozik, s így előfutára annak a későbbi 

iránynak, amely a stílust elsősorban esztétikai szempontból vizsgálta. A stílus 

meghatározása után tárgyalja a stílus világosságát, szabatosságát, majd a 

mondatszerkesztést, de ez utóbbit még a retorika eszközeivel. Jellemzi ezenkívül a 

különböző stílusnemeket, pontosabban stílusárnyalatokat. Legjelentősebb a műnek az 

a része, ahol Blair Swiftnek és másoknak a stílusát elemzi, ezek ugyanis az első 



figyelemre méltó stíluselemzések. Ilyen módon Blair munkája – mint Balázs János 

találóan megállapította (Általános nyelvészet, stilisztika, nyelvjárástörténet. Szerk.: 

Kniezsa István. Bp., 1956. [a továbbiakban: III. NyKongr.] 116) – „esztétikának indul, 

azután a stílus kérdéseivel foglalkozik, végül azonban retorikává és poétikává, sőt 

részben irodalomtörténetté válik”. 

Két évvel később jelent meg J. Chr. Adelungnak már a címében is előbbre mutató 

és hazánkban még nagyobb mérvű utánzást, ösztönzést és hatást kiváltó műve: Über 

den deutschen Styl (I–II. Berlin, 1785.). Adelungnál a korábbiakhoz viszonyítva 

jobban középpontba kerül a stílus, illetőleg a nyelvi jelenségek stiláris oldala, továbbá 

vizsgálataiban újszerű módszert alkalmaz. A stílust a mondanivaló kifejezésmódjaként 

értelmezi, és a stiláris eszközök közötti válogatás eredményének tartja. Újat jelent nála 

az irodalmi nyelv kialakulásának és a nyelvjárásokhoz való viszonyának, valamint a 

stílus általános sajátságainak (nyelvhelyesség, tisztaság, világosság, érthetőség, 

alkalmasság, pontosság, méltóság, jóhangzás, élénkség, változatosság, a stílus új volta, 

a stílus egysége) elemző vizsgálata. Bemutatja – ha mai szemmel vitatható módon is –, 

hogy milyen fajai lehetnek a stílusnak a beszélő vagy író szándékától és az előadás 

külső formájától függően, közben mindig kiemelve az érzelemkeltésnek – és 

eszközeinek – a fontosságát az egyes stílusárnyalatokban. 

Magyarországon szintén ebben a korszakban jelennek meg az összefüggő 

stilisztikai munkák, majd az első ilyen jellegű tankönyvek. 1805-ben írta meg Révai 

Miklós, Verseghy nagy ellenfele – sok más európai nemzetet megelőzve – magyar 

nyelven „A magyar szép toll” című munkát (megjelentette az Akadémiai Kiadó 1973-

ban, Éder Zoltán utószavával), mint maga is megjegyzi a címlapon: „főképpen 

Adelung után”. A teljesen elkészült első részben a „szép toll”, azaz a szép stílus 

tulajdonságaival foglalkozik, valóban Adelung nyomán. A mű befejezetlen második 

részében – már sokkal önállóbban – „az alsó, középszerű és felső tollat”, valamint a 

„tollnak elegyes nemeit” tárgyalja. Révainak a három hagyományos stílusnemről szóló 

fejtegetése volt az első kísérlet a nyelvünkben kialakult írásbeli műfajok történetének 

fölvázolására. Különösen érdekes a régi magyar hivatalos stílus alakulását tárgyaló 

fejezet. (Az utóbbi három munkára vö. Balázs János: III. NyKongr. 115–119., 169–

170.) 

És ezzel elérkeztünk közelebbi témánkhoz: Verseghy stilisztikai munkásságához. 

Mielőtt azonban ennek tárgyalásához hozzákezdenénk, utaljunk még röviden 

Verseghy másik kortársára – és ellenfelére –, Kazinczyra. Bár Kazinczy, a nyelvújítás 

vezéralakja külön stilisztikai művet nem írt, mégsem hagyhatjuk ki a magyar 

stilisztika történetéből, őnála ugyanis hatékonyabban aligha segítette valaki a 

stilisztika iránti érdeklődés kibontakozását. A stilisztika nem mint tudományos 

diszciplína érdekelte, kérdéseivel gyakorlati célból mint stiliszta és nyelvművelő 

foglalkozott. „Ez azonban mit sem von le érdeméből – írja Ruzsiczky Éva –, ő volt az 

első, aki nálunk az írók s általában a művelt emberek széles körében érdeklődést 

keltett a stilisztika kérdései iránt; aki időt és energiát nem kímélve leveleiben és egyéb 

írásaiban szüntelenül küzdött a stílusnemek megkülönböztetéséért, a stilisztika 

szabályainak alkalmazásáért.” (III. NyKongr. 278, l. még 278–281.) Különösen 

hasznosak még ma is a – főként leveleiben leírt – megjegyzései, amelyek a stilisztika 

szabályainak alkalmazására vonatkoznak. 



3. Szinte lehetetlen – ezúttal céltalan is volna – Verseghy életútját végigvezetni, 

egyéniségét és életművét a maga teljességében bemutatni. Azt azonban szükségesnek 

látom, hogy kiemeljem életútjából azokat a mozzanatokat, egyéniségéből azokat a 

vonásokat, életművéből pedig azokat a jelenségeket, amelyek alapvető módon 

hozzájárultak ahhoz, hogy Verseghy stilisztikai kérdésekkel is behatóan foglalkozzék, 

és amelyek elvezettek legfőbb ilyen tárgyú művének, az „Usus Aestheticus Linguae 

Hungaricae” című munkájának a megírásához és megjelentetéséhez. 

Verseghy Ferenc korának igen művelt, elméleti és gyakorlati kérdések iránt 

egyaránt szenvedélyesen érdeklődő író-nyelvésze, rendkívül sokoldalú és termékeny 

egyénisége. Nagy ellenfele, Révai Miklós – nem minden gúny nélkül – így jellemzi: 

„…Franciscus Versegius, Musicus, Poeta, Historicus, Philosophus et quocunque 

nomine alio ipse a suis admiratoribus vocari optat…” (Elaboratior Grammatica 

Hungarica. II. 978), de valójában folytathatnánk a sort, még akkor is, ha nem tartozunk 

a Verseghy csodálói közé. Nagyon benne élt kora világában. Egyrészt mohón 

tanulmányozta a felvilágosodás és a francia forradalom olvasmányait, iratait, és 

valóban nem véletlenül sodródott a jakobinizmus felé, hanem mintegy tudatosan 

vállalta a maga egészében (l. Benda Kálmán: Verseghy útja a magyar jakobinus 

mozgalomig: Verseghy Ferenc. Szolnok, 1957. 4–12). Másrészt művelte az 

„emberségnevelő szép tudományok”-nak (vö. Gáldi László: Nyr. LXXXI, 275) szinte 

mindegyikét (verset írt; nyelvfilozófiai és esztétikai munkákat jelentetett meg; 

nyelvtant és szótárt szerkesztett; iskolai tankönyveket adott ki; dalokat komponált; 

stb.). És ne feledkezzünk meg róla: lelkesen küzdött igazáért, de belátta tévedéseit, 

csak a nyelv, a tudomány, az igazság érdekeit tartotta szem előtt: „…ha 

anyanyelvünköt igazán ›zeretytyük, azaz ti›ztogatni, meghatározni, tökélletesíteni, és 

az aestheticabéli ›zerzeményekre alkalmatossá akarjuk tenni, akkor valóban nem kell 

önnön magunkot mint könyv›zerzfköt, sem ›zületésünk’ helyének dücsfsségét, sem 

dialectusunknak tündöklését, sem felekezetünknek ragyogását, hanem az egé›z 

Hazának fénynyét, az egé›z Nemzetnek ha›znát tekintenünk. Ne tartsuk magunkot 

csalhatatlanoknak, vagy legtökélletesebbeknek. Én magam vagyok az elsf, a’ ki 

megvallom, hogy Proludiumomban és egyéb írásimban sokat hibáztam, és hogy 

mindaddig, még élek, gyarló ember maradok. Vajmi nagyobb böcsületünkre fog válni 

Maradékaink előtt, ha írásainkbúl látni fogják, hogy magunkot hibázható embereknek 

ösmerjük, és hogy fáradozásainknak czéllya csupán csak az igazságnak nyomozásábúl 

áll…” (A’ Tiszta Magyarság, avvagy a’ csínos magyar beszédre és helyes írásra 

vezérlf értekezések. Pest, 1805. 21–22.) 

Az a kérdés most már, ennek a sokoldalú egyéniségnek a figyelmét közelebbről 

milyen tényezők fordították a stilisztika felé. 

A) Talán mindenekelőtt a nyelvfilozófiai kérdésekkel való beható foglalkozás: az, 

hogy Verseghynek – elődeit és kortársait meghaladó – tudományosan megalapozott 

nyelvfilozófiai nézetei voltak. Joggal állapítja meg A magyar irodalom története című 

összefoglalás (főszerk. Sőtér István. Bp., 1964–1965. III. 168.): „Nyelvtudományi 

alapelveit legáttekinthetőbben A filozófiának talpigazságira épített feleletben 

összegezte (Buda, 1818.), amely az első magyar nyelvű nyelvfilozófiai munkának 

számít irodalmunkban.” (E munkájában egyébként expressis verbis ki is jelenti: „… 

magamot a Filozofiátúl vezéreltetem…”, 117.) 



Kiket tanulmányozott, kik hatottak rá – a mi jelenlegi szempontunkat tartva szem 

előtt? 

Olvasta nagyon korán mindenekelőtt a felvilágosodás íróit, a francia forradalom 

előkészítőit (Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Holbach, Helvetius, az 

enciklopédisták stb.), és már a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején a 

Voltaire nézeteit valló Cl. Fr. Millot háromkötetes történeti munkáját fordította, 

elsősorban Batsányi ösztönzésére. – Szintén korán tanulmányozta Herdert, a költőt, 

majd hamarosan – különösen fogsága idején és a fogsága utáni években – a 

gondolkodót, a történetfilozófust, az evoluciótan hirdetőjét. Már az „ad Systema 

Adelungianum” megírt Proludiumában (Proludium in Institutiones Linguae 

Hungaricae… Pest, 1793.) – éppen a nyelv lényegét érintve – hivatkozik „Herders 

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, II. Theil, IX. Buch II–III. § §. 

Seite 269 bis 300” lapjára (l. bővebben Szauder József: Verseghy és Herder. FilKözl. 

1958. 700–713); a „Tiszta Magyarság”-ban (Pest, 1805. 5.) pedig Über den Ursprung 

der Sprache című (1770.) munkáját idézi stb. Szauder József Verseghy pályakezdését 

elemezve (A romantika útján. Bp., 1961. 50–89) joggal állapítja meg, hogy a 

nyolcvanas évek derekán, második felében írt versei mögött „már nemcsak a 

szerelmesen érző, hanem a közélet problémáiról is korszerűen, haladó politikai 

felfogással gondolkozó világi és felvilágosult férfi állt. »A mostani Derűlésnek 

Fontosabb kérdéseiről« szónokló- értékelő Verseghy” (i. m. 78) 1785 tavaszán 

elhangzott prédikációit vizsgálva pedig ilyen következtetésre jut: „Beszédeinek 

gondolatköre gazdag és tág: igen nagy műveltségről tanúskodik, s mindenekfölött egy 

lelkileg már mindennemű egyháziasságot levetkező profán érzületről és világképről.” 

(I. m. 89.) 

A nyelvművelésről, a stilisztika kérdéseiről vallott felfogását illetően azonban talán 

legnagyobb mértékben Adelung hatott rá (a Prolodiumot – mint utaltunk rá – a címbeli 

jelzés szerint is az ő rendszerére építette fel), elsősorban két munkájával, az Umständ-

liches Lehrgebäude der deutschen Sprache (1722.) és az említett Über den deutschen 

Styl (1785.) címűekkel. – És föltétlen számolnunk kell poétikai-stilisztikai-esztétikai 

nézeteinek a kialakításában J. G. Sulzer Allgemeine Theorie der schönen Künste (I–II. 

1773., 1775.) című esztétikájának és más efféle műveknek (Engel stb.) a hatásával. 

Hadd jegyezzük azonban mindjárt meg, hogy „hatás”-ról beszéltünk, Verseghy 

ugyanis nem másolta, nem utánozta azokat, akiket páratlan tudásszomjától indíttatva 

tanulmányozott, hanem – mint Szauder József találóan utalt rá (FilKözl. 1958. 710) – 

gondolatmenetet vett át, és azt is átgyúrta, átformálta a saját tapasztalatainak, 

elképzeléseinek, céljainak stb. megfelelően. (A Verseghy filozófiai-esztétikai 

tanulmányait illetően l. még: A magyar irodalom története. III. 163–172; Tordai 

György: Verseghy Ferenc filozófiai nézeteiről: Verseghy Ferenc. 1757–1822. 

Szolnok, 1957. 45–53.) 

Tanulmányai következtében is, milyen – stilisztika felé mutató – általános 

nyelvészeti jellegű megállapításokat tett, illetőleg milyen efféle elveket alakított ki 

Verseghy? 

a) Mint Szauder József említett tanulmányában (FilKözl. 1958: 701–702) 

rámutatott, hogy Herder ismeretelméleti agnoszticizmusától jut el „a felvilágosult és 

racionalizmusában rendíthetetlen” Verseghy odáig, hogy világosan lássa a nyelv 

szavainak kifejező funkcióját, a szójelentések fontosságát („… linguas nimirum in 



opiniones, atque has vici››im in linguas, potenti››imum influxum habere, omniaque 

fere inter homines litigia, ac di››en›iones, e vagis, atque indeterminatis vocum 

›ignificationibus exoriri…” Proludium 84–85; továbbá 88: „… e male definitis vocum 

›ignificationibus oriri po››ent…”), és hogy mindjárt ki is tűzze a legsürgősebb 

nyelvtudományi feladatot: a magyar szókincs szótári feldolgozását. Ez utóbbi a 

Lexicon etymologico-philologicum, majd tizenkét szakszótár és végül az egyetemes 

szótár a Lexicon universale megszerkesztését foglalja magába. A stilisztikának is 

bőséges teret enged az első szótárnak, Értelmező szótárunk elődjének a tervezete, 

amelyben ezt olvashatjuk: „Ante omnia Lexicon etymologico-philologicum elaborari 

debet, in quo illae tantum voces, quae in communi vita occurrunt, atque omnes earum, 

huc pertinentes ›en›us, formationes, inflexiones, anomaliae, licentiae, u›us ›yntactici… 

adnotatae ›int.” (Proludium 85.) (L. bővebben Gáldi László: Verseghy, a szótáríró. 

Klny. a Nyr. 1957. évi 3. számából. 1–6.) 

b) Herder történetfilozófiájának, nem utolsósorban evolúciótanának, továbbá 

Adelung és mások nézeteinek a felhasználásával alakítja ki a nyelv célját, mivoltát, 

kiművelésének módjait stb. illető – valóságos – nyelvfilozófiai rendszerét. Eszerint a 

nyelv eszköz, ez vezet el a tudományokhoz és a művészetekhez; ez teszi lehetővé, 

hogy az emberiség fejlődésének végső történeti célja: a humanitás megvalósuljon. Így 

utal ezekre Verseghy A’ filozófiának Talpigazságaira épített Felelet… melly Értekezés 

gyanánt is ›zolgál egy›zersmind a’ Nyelvművelésnek mivoltárúl és akadállyairúl 

(Buda, 1818.) című összefoglaló munkájában: „… az emberi nyelv… e›zköze annak, 

hogy ugyanazon cultúrát embertársaink között elterje››zük” (12); továbbá „A’ józan 

é›znek oktatásibúl tudgyuk, hogy a’ valóságos nemzeti csínosodás avvagy cultúra… 

egyedcl csak az É›zt és a’ ›zívet ügyeli. Az é››zel megösmerteti minden egyéb elftt 

a’… kézi mesterségeket, azutánn pedig a’ köz rendnek, boldogságnak, és nemzeti 

fénynek kútforrásait, a’ tudományokat. A’ ›zívet egy›zermind a’ ›zép mesterségeknek, 

de kivált az ékesen›zóllásnak, és a’ költésnek segedelmével, a’ relígyiónak, a’ nemes 

érzeményeknek, a’ jó erkölcsöknek ›zeretetére… vezérli. Mind a’ kettőbcl, az é›znek 

említett világosságábúl tudni illik, ’s a’ ›zívnek imént megírtt érzéseibcl támad a’ 

humanitás, avvagy az emberség, melly nélkcl sem a’ magányos emberek, sem a’ 

nemzetek boldogok nem lehetnek” (13–14). 

Az itt említettekből is következik, hogy Verseghy véleménye szerint a nyelv – a 

kultúrával együtt – állandóan változik („A’ mi nevezet ›zerint a’ nyelveket illeti, ezek 

mindaddig, még elevenek, ›zintollyan változások alá vannak vetve, mint a’ cultúra, 

mellyel mindenik nemzetnél eggyaránt jár.” Tiszta Magyarság 5); hogy feladata 

betöltésére alkalmassá kell tenni, azaz művelni kell, mind „a” magyar nyelvet 

általában, mind pedig az egyén nyelvét: a „dajkák nyelve” helyett tudatos 

nyelvhasználatra van szükség („Akármellyik emberi nyelvnek valóságos és sükeres 

müvelése tehát semmi egyébbcl nem állhat, hanem csak egyedcl abbúl, hogy mind a’ 

nemzeti, mind az emberi cultúrának elterje›ztésére tökélletesen alkalmatosnak 

tetessen.” Felelet 98; „Némellyek… ama csínatlan nyelvnél maradnak meg, mellyet 



dajkáiktúl tanúltanak… Hogy dajkáiknak magyar nyelve sem nem csínos, sem nem 

tökélletes, kiki könnyen átláttya… csak arrúl [van szó], hogy nyelvünköt ae›theticabéli 

›zerzeményekre alkalmatosabbá, könyv›zerzfinket pedig figyelmetesekké tegyük ama’ 

kötelességre, melly tflök nem ok nélkül kívánnya, hogy azt a’ nyelvet, mellyben 

könyveket akarnak írni, ne csak tudgyák,… hanem tanúllyák is.” Tiszta Magyarság 2); 

hogy a nyelv kiművelése különböző eszközökkel, eljárásokkal történik („negatív” 

módon ezt így fogalmazza meg: „A’ nemzeti csínosításnak mege›zközlésére annál 

alkalmatosabb a’ nyelv, mennél kevesebb benne a’›zükségtelen, ›zokatlan, érthetetlen 

új ›zó, a’ hasonlóképen ›zükségtelen, kiavúltt értelmc régi ›zó, a’ helytelen 

›zóformálás, vagy ›zóhajlítás, az idegen ›zókötés, és az idegen ›zójárás, avvagy 

idiotizmus.” Magyar Grammatika avvagy Nyelvtudomány… A’ Magyar Nemzeti 

Oskolák’ ›zámára. Buda, 1818. 6); hogy a mi nyelvünk fejlődésében eljutott a 

férfikorba, s a nyelvi jelenségeknek és a nyelv egészének megítélésében az élő nyelvi 

közszokást kell irányadónak tekinteni („… mikor a’ nyelvet Ti›ztogatni, rendbe 

›zedni. ’s mcvelni akarjuk, nem lehet okosan a’ régi könyvekhez folyamodnunk, 

hanem hogy inkább az egé›z Nemzetnek bíró tekintetéhez kell fordúlnunk, mellynek 

közönséges ›zokásábúl az analogyiának, avvagy egyformaságnak törvénnyeit könnyen 

kinyomozhattyuk.” Magyar Grammatika 16). 

Nyilvánvaló, hogy egy így felfogott nyelvművelő programot a stilisztika 

felhasználása nélkül megvalósítani nem lehet. 

c) Engel, Adelung, Sulzer és mások nyomán és hatására szinte kezdettől fogva 

intenzíven foglalkozik – a filozófia, nyelvfilozófia felől elindulva – esztétikai 

kérdésekkel (joggal állapítja meg A magyar irodalom története [a továbbiakban: MIrT] 

III. 171.: „kortársai között ő foglalkozott legszakszerűbben esztétikával”), és ennek 

eredményeképpen látja úgy, hogy a nyelvnek – fő célja, a kultúra terjesztése 

érdekében – két fő tulajdonsággal kell rendelkeznie: értelmességgel és érzékenységgel 

vagy érzékenyítő erővel („Deákúl «vis aesthetica», mellyet mások ›zépségnek vagy 

csínosságnak neveznek” Felelet 104), a szépséget pedig három tényező megléte 

biztosítja: a „regularitás”, az „orátori ékesség” és a „poézisbeli csínosság” (l. uo. XIV–

XV). És hogy ez a valóságos nyelvesztétika mennyire vonzotta a stilisztikát, a stílus 

behatóbb vizsgálatát, arra hadd idézzem a Feleletből az „orátori szépség” kellékeit 

felsoroló részt: „Az emberi nyelvnek orátori ›zépségei közcl a’ nyelvnek testét illetik 

azok, mellyek a’ ›zavaknak pu›zta hangjábúl a’ rideg ›zavakban, a’ periodusokban, és 

az indúlatgerje›ztő be›zédben támadnak, és hangrendnek, Görögül euphoniának, és 

›zómértéknek, Deákúl numerusnak, Görögül rhythmusnak neveztetnek. A’ nyelvnek 

lelkét avvagy értelmét illetik a’ kifejezésnek pontossága, világossága, ti›ztasága, és 

minden egyéb korcstalansága; azutánn a’ trópusok, a’ figúrák, a’ rajzolatok, és az 

indúlatos be›zédek; …” (XV). De a „poézisbeli csínosság” is hasonlót követel: „Az 

Aestheticából bizonyos, hogy nem t›ak a’ helyes ízlésc, hanem még a’ 

pallérozatlanabb embernek figyelmetességét is t›ak a’ valóságos ›zépség kötelezheti le 



legbizonyosabban és legállhatatosabban. Akár jó, akár ro››z légyen a’ tárgy, mellynek 

›zeretetére vagy útálására akarja ébre›zteni Hallgatóját, vagy Olvasóját a’ Poéta, 

›zükséges elf›zör: hogy a’ tárgyat ›zép képekbe, azutánn pedig: hogy ezen képeket 

›zép be›zédbe öltöztesse; az az: hogy a’ képeknek és a’ be›zédnek a’ Poézis’ tzéllya 

›zerint édesgetf, avvagy aestheticabeli erft adgyon.” (Mi a’ Poézis? És ki az igaz 

Poéta? Egy rövid Elmélkedés, Mellyben a’ Költésnek mivolta, eszközei, tzéllya és 

tárgya… elfállíttatnak… Buda, 1793. 24.) 

d) Úgy látszik – egyéni érdeklődésén, képességén kívül – esztétikai tanulmányai, 

közelebbről a Sulzer-fordítások irányították figyelmét a zene felé (MIrT. III. 165–

166), és a zenének, továbbá esztétikai, valamint nyelvtudományi nézeteinek a hatására 

foglalkozott prozódiai, verstani kérdésekkel (l. Verseghy Ferenc: Rövid értekezések 

a’ musikáról Bétsben. 1791. Hasonmás kiadásban, Szolnok, 1972., előszóval). Mint 

Molnár Antal megállapította (Verseghy Ferenc 1757–1822. Szolnok, 1957. 43–44): 

Verseghyt elsősorban nem zenei szempontok vezetik efféle elméleti és gyakorlati 

munkásságában, hanem a versforma-reform elősegítése, de – és ez hat a stilisztika 

irányába – „ahogyan szavait megválogatja asszonáncban, rímelésben, ritmusban, 

sormetszetben: mindenütt a muzsika vezérli”. Egyébként a prozódiát illetően nem 

csatlakozik sem Baróti Szabóhoz, sem Rájnishoz, hanem a maga útját járja (vö. Benkő 

Loránd, FelvIr. 332), versformában az újítás híve és terjesztője („Énekelhető rímes-

időmértékes és klasszikus mintára írt rímtelen verseivel gazdagította a magyar 

verstechnikát, és segítette lerontani a négyes rím avult hagyományát” – hangsúlyozza 

helyesen Vargha Balázs: Verseghy Ferenc 1757–1822. Szolnok, 1957. 22). 

B) A nyelvfilozófiai és esztétikai kérdésekkel való beható foglalkozáson kívül a 

stilisztika felé terelte Verseghy érdeklődését az a körülmény, hogy – egyéniségéből és 

a fentebb kifejtettekből is következően – azokat a nyelvtudományi és hozzá közelálló 

diszciplínákat művelte, amelyek kisebb-nagyobb kapcsolatban vannak a stilisztikával, 

illetőleg ezeket olyan felfogásban tárgyalta, hogy a felfogásmódja maga is közelítést 

jelentett a stilisztikához. Utaljunk nagyon röviden ezekre a diszciplínákra! 

a) Elveinek megfelelően (l. az előzőekben) Verseghy nyelvészeti munkásságának a 

középpontjában a leíró nyelvtan (beleértve a hangtant és a helyesírást is): az élő nyelv 

(a normát is a közszokás szolgáltatja!) használati szabályainak a számbavétele és 

rendszerezése áll. Ilyenformán érthető, hogy nyelvtanaiban gyakran találkozunk 

stilisztikai jellegű megjegyzéssel. 

b) Igaz, hogy Verseghynél az élő nyelv vizsgálata van a középpontban, de csak a 

múlt nyelvhasználatával szemben, mert a leíró nyelvtani szabályokat nem önmagukért 

alkotja meg, hanem a szélesebb értelemben vett nyelvművelés érdekében. Mint láttuk, 

a nyelvnek fő szerepet szán a kultúra elterjesztésében, márpedig az egész nemzetet 

műveltté akarja tenni. Nyilvánvaló, hogy az erre alkalmas nyelv kialakítása szintén 

elképzelhetetlen a stiláris tényezők figyelembevétele nélkül. 

c) A nyelvművelés szolgálatába állította nyelvújító elképzeléseit is. Elveinek 

megfelelően híve a nyelvújításnak, a kultúra fejlődésével együtt tartó nyelvbővítésnek, 

de a mértéktartó neológia oldalán áll, ellenzi az elavult szavak és a tájszók felvételét; 

elveti a túlzó purizmust (az idegen szavak átvételének megítélésében lényegében ma is 

helytálló nézeteket vallott: l. Terestyéni Ferenc: MNy. LIII. 26.); ellene van – jóllehet 

kezdetben maga is alkotott efféle szavakat – a kikövetkeztetett gyökök, a nyelvből 



kiavult vagy idegen képzők segítségével történő szókoholásnak; az élő képzőkkel és 

az összetétellel való szóalkotást is szigorú szabályokhoz köti; stb. (L. kilenc reguláját a 

Lexicon Terminorum Technicorum… Buda, 1826. című munkában [VIII–XVII]; 

továbbá Tolnai Vilmos: A nyelvújítás. Bp., 1929. 145–146.) 

d) Nem kismértékben beleszólt irodalmi nyelvünk – nyugodt lélekkel mondhatjuk: 

helyes – alakulásába, illetőleg alakításába. Egyrészt az egész nemzet igényét látja 

maga előtt, nem a saját nyelvjárását állítja mintának: a leghatározottabban 

visszautasítja kicsinyes ellenfeleinek a vádját: „… azt fogták némellyek reám, hogy 

valamint hajdan a’ Németek a’ Szá›z dialectust fogadták be mcveltt nyelv gyanánt köz 

akarattal, úgy én a’ Ti›zamellékit akarom legti›ztább Magyar nyelv gyanánt 

felállítani…” (Felelet 208). Semmiképpen sem adhatunk igazat tehát Csetri Lajosnak, 

amikor a következőket írja: A magyar nyelvújítás kora irodalomszemléletének 

nyelvfilozófiai alapjairól című kéziratos munkájában [26]: „Abban a tekintetben 

kevésbé követték íróink [ti. Adelungot], hogy az irodalmi és művelt köznyelvet 

egyetlen német dialektusra, a felsőszászra korlátozta, szinte dogmatikus 

elfogultsággal. Bár Kazinczy favorizált felső-tiszai nyelvjárása, Verseghy tiszta 

magyarsága némileg hasonlít hozzá.” (Ez a megállapítás más szempontból is erősen 

vitatható.) Másrészt viszont egyes nyelvjárási jelenségeket – mint stíluseszközöket – 

felhasznál több művében (l. Benkő Loránd megállapítását: „Az egyébként nagyon 

megfontolt, fegyelmezett írásgyakorlatú Verseghy mondhatni kísérletezik ezekkel a 

provincializmusokkal, mindegyik művében kipróbálva belőlük egy-kettőt, de sohasem 

menve túl azon a határon, amely műveit még az egészében normatívnak mondható 

körön belül tartja.” FelvIr. 459; ilyen céllal építi bele például az ö-zést, a Mi a’ Poézis? 

szövegébe). (L. még FelvIr. passim.) 

e) Mint már utaltunk rá, igen jelentős Verseghy szótárírói munkássága. Gáldi 

László ezt írja a Proludium említett szótártervezetével kapcsolatban: „Mi, akik a 

szótárszerkesztést hivatásszerűen műveljük, tulajdonképpen ma sem csinálunk 

egyebet, mint megkíséreljük egy olyan program valóra váltását, amelyet Verseghy már 

1793-ban megfogalmazott.” (Verseghy, a szótáríró. Klny. a Nyr. 1957. évfolyamából, 

2.) A rímszótár (Tiszta Magyarság. 1805. 115–163), a nyelvészeti műszójegyzék 

(Felelet 1818. 372–384), Wagner Phraseológiájának átdolgozott kiadása (1822.), a 

filozófiai és teológiai szakszótárak (1826.) stb.: mind, mind arra késztette, hogy a 

szavaknak, sőt lexémáknak (l. Gáldi, i. m. 13) a stílusértékét is figyelembe vegye. 

f) Az eddig elmondottak alapján egyáltalán nem meglepő, hogy Verseghy az 

esztétikán belül elsősorban a nyelvesztétikával, illetőleg poétikai és retorikai 

kérdésekkel foglalkozik, mint erről ezután tárgyalandó nagy összefoglaló műve is 

tanúskodik. E munkái és prozódiai, verstani tanulmányai (l. Rubinyi: Emlékezések és 

tanulmányok. Bp., 1962. 33) szintén a stilisztika felé is terelték érdeklődését. 

C) Mint ismeretes, Verseghy költő is volt, sőt mint Vargha Balázs joggal állapítja 

meg e költészetet ismertető-értékelő tanulmányában: „Verseghyt tisztesebb hely illeti 

meg költészetünk fejlődésében, mint amit kortársai vagy akár újabb méltatói jelöltek 

ki neki” (Verseghy Ferenc 1757–1822. Szolnok, 1957. 24) – és a vers, a költői nyelv a 

stilisztika egyik legfőbb tárgya. A költészetet mégsem azért említjük azon tényezők 

között, amelyek Verseghy érdeklődését a stilisztika felé irányították, hanem azért, 

mert egyrészt „sok tematikai és formai kezdeményezés, kombináció fűződik nevéhez” 

(MIrT. III. 169; l. még: uo. 163–171; Vargha Balázs: i. m. 13–24; Szauder József: 



Verseghy pályakezdése: A romantika útján. 50–89.), és másrészt – az esztétika felől 

elindulva – tudományosan is foglalkozik a vers létrejöttével, céljával, sajátságaival, 

követelményeivel, műfaji kérdésekkel stb.; egyébként ez magyarázza sokrétű 

(tartalmi, formai, műfaji) próbálkozásait is. 

D) Végül – bár távolabbról és áttételesen – a stílus vizsgálata felé vihette Verseghyt 

anyanyelvének, továbbá népének, pátriájának mérhetetlen szeretete. Egész életére, 

minden tettére az jellemző, amit a Magyar Grammatikában (47) ezekkel a szavakkal 

fogalmazott meg: „…fáradságimnak eggyetlen egy czéllya csak az, hogy 

anyanyelvünknek köz értelmességét és érzékenységét elfmozdítsam, tanításának 

módgyát pedig a’ nyelvnek minden sérelme nélkül, sft inkább bizonyos fénnyére és 

dücsfsségére ›zolgáló módokkal, megrövidítsem, megkönnyebbítsem, és 

megvilágosítsam”. A Feleletben pedig így: „…valamennyi munkáimban minden 

egyéb mellékczél nélkül, csak Anyanyelvünknek ti›ztogatása és ›zépítése, mellynek 

gyönyörködtetf rendtartása egé›zen megbájolt, ’s nyomozásimnak folytatására 

lépésenkint tovább ragadott, csak Nemzetünknek cultúrája és dücsfssége, csak 

Hazánknak a’ humanitás által való boldogúlása volt az, a’ mi ›zívemenn feküdt…” 

(370). 

4. A stilisztikai jelenségek iránti érdeklődés s az ilyen irányú sokoldalú 

felkészültség tehát Verseghyben megvolt, indíttatást is többfelől kapott. Most már az a 

kérdés, milyen stilisztikai felfogást, nézeteket alakított ki munkáiban, mindenekelőtt 

főművében: az Analyticae Institutionum Linguae Hungaricae harmadik kötetében, 

amely már címében világosan utal a tárgyára: Usus Aestheticus Linguae Hungaricae 
(Buda, 1817., 1138. lap és Index Regularum Aesthetices, Rhetorices et Poetices, quae 

Parte III. Analyticae continentur). 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy Verseghy tulajdonképpen külön stilisztikával 

(önmagáért a stilisztikáért) – mivel az még nem is önállósodott – nem foglalkozott. 

Stilisztikai megjegyzései, nézetei tehát hármas függőséget mutatnak: részei az általa 

kialakított nyelvfilozófiai, illetőleg esztétikai (benne nyelvesztétikai, továbbá retorikai 

és poétikai) rendszernek, valamint egész nyelvművelő programjának. Minthogy 

Verseghy korán és nagy intenzitással fog hozzá az akkori ilyen tárgyú külföldi 

munkák – Herder, Adelung, Sulzer, Engel, Batteux stb. műveinek a – 

tanulmányozásához, érthető, hogy már első munkáiban – természetesen a 

tanulmányozott szerzőkhöz még erősen kötődve – találkozunk fontos stiláris 

vonatkozású megállapításokkal. A költészet célját például már az 1793-ban megjelent 

Mi a’ Poézis?…című, eredetibb munkájában így határozza meg: „A’ Poézisnak 

legközelebbvaló tzéllya tehát az: hogy a’ költött állapotoknak legérzékenyebb és 

legédesgetfbb be›zédbéli felruházása által a’ ›zívet olly hathatósan megillesse, ammint 

arra, hogy valamelly igazságnak, tökélletességnek, vagy ›zépségnek ›zeretetére, vagy 

a’ velek ellenkezfknek útálására ellentállhatatlanúl felgerjedgyön, ›zükségképpen 

megkívántatik. Ezt a’ legközelebbvaló tzélt az Aestheticusok a’ be›zéd által való 

áltatásnak nevezik” (14–15). Később pedig ezt írja: „Az e›zközök, mellyekkel a’ 

tárgynak legffbb érzékeny erf adatik, a’ költés, a’ poézisbéli avvagy költeményes 

be›zéd, melly ragyogó kifejezésekbfl áll, és a’ lábmérték, avvagy metrum” (37). 



Vagyis az ihletnek és – ami a mi szempontunkból különösen fontos – a beszédnek, a 

beszédmódoknak, azaz a stílusnak Verseghy rendkívül fontos szerepet tulajdonít. – A 

szintén 1793-ban napvilágot látott Proludium – mint fentebb már utaltunk rá – többek 

között arról tanúskodik, hogy Verseghy jól látta nemcsak a nyelvünk szókincsét és 

frazeológiáját feldolgozó szótárak szükségességét, hanem a szavak jelentéseinek és 

ezek szótározásának a bonyolultságát, és – mai szemmel is – jól átgondolt 

szótárszerkesztési tervezetet dolgozott ki (l. Gáldi: Verseghy, a szótáríró. Klny. a Nyr. 

1957. évi 3. számából). – Az 1805-ben megjelent Tiszta Magyarságban pedig már fel 

akarja juttatni a magyar nyelvet „ama’ tökélletességre, melly a’ csínos stílushoz 

minden jól cultiváltt nyelvben megkívántatik” (I); és végeredményben már itt 

felvázolja „a’ csínos magyar beszédre és helyes írásra vezérlf” nyelvművelő elveit, 

elgondolásait, és közreadja az első rímszótárt (A’ Cadentiák’ Lajstroma) egyrészt mert 

„A’ filologus e’ lajstrom nélkcl a’ magyar nyelv’ járását a’ ›zóknak formálására, a’ 

declinátiókra és a’ conjugátiókra nézve soha voltaképen ki nem tanúlhattya” (115), 

másrészt mert meg akarja könnyíteni a poétáknak a „cadentiák csinálását”, 

harmadsorban hozzátehetjük: mindez az általa igen fontosnak tartott eufónia érdekeit 

szolgálja. 

A Révaival és körével vívott heves csatározások; a helytartótanácsnak a megbízása, 

amelynek alapján iskolai tankönyveket, gyakorló könyveket dolgozott ki 

(Neuverfasste Ungarische Sprachlehre…Pest, 1805.; Epitome Institutionum 

Grammaticarum Linguae Hungaricae. Tomus 1–5. Buda, 1816.; Exercitationes 

Idiomatis Hungarici secundum regulas epitomes concinnatae in usum Gymnasiorum 

regni Hungariae. Buda, 1816. stb.); fordításai; szépirodalmi átdolgozásai és eredeti(bb) 

munkái – közvetlenül vagy közvetve – mind hozzájárultak ahhoz, hogy Verseghy 

nyelvtudományi, nyelvművelő és esztétikai nézeteit minden eddiginél részletesebben 

és egy egységes rendszerben kifejtse. Így született meg az Analyticae Institutionum 

Linguae Hungaricae című három részből (kötetből) álló hatalmas munka (Pars I. 

Etymologia Linguae Hungaricae. Buda, 1816. XXXII., 474., 64.; Pars II. Syntaxis 

Linguae Hungaricae. Buda, 1817. XXXII., 446., 65.; Pars III. Usus Aestheticus 

Linguae Hungaricae. Buda, 1817. XXX., 1138. és Index: 49). 

Célja kettős: egyrészt meghatározott és egyszerű szabályok segítségével a helyes 

nyelvhasználatra tanítani, másrészt a rendhagyóságok és felesleges változatok 

lenyesésével – közösen, de mindenekelőtt az írók és a tanítók közreműködésére 

támaszkodva – nyelvünket magasabb művészi szintre emelni. Ő maga ezt így foglalja 

össze: „Jelen műnek hát nem más a célja, mint hogy a lehetőség szerint eléggé 

határozott és egyszerű szabályokba rögzítse a magyar nyelvet, és megnyesve a 

rendhagyóságok és bizonyos változatok haszontalan, sőt rendkívül káros sokaságát, 

magasabb művelődésre is alkalmasabbá, és hogy egy szóval foglaljam össze minden 

célom, az esztétikai szépség, fenségesebb fokaira is alkalmatossá tegye azt; 

egyszersmind a tudós írókat és különösen az ifjúság hivatásos tanítóit arra hívom fel 

igen sok tisztelettel, hogy mindenféle részrehajlás nélkül olvassák és fontolgassák e 

mű megállapításait és szabályait, s az anyanyelvet közös tanácskozással emeljék a 

tökély kívánt csúcsára.” (Verseghy Ferenc: A magyar nyelv törvényeinek elemzése. I. 

rész. Az Analytica első része első „sectio”-jának magyar fordítása. Szerk.: Szurmay 

Ernő. Szolnok, 1972. 23–24.) 



Hogy miért írta latinul, arra vonatkozólag Magyar Grammatikájának az Olvasóhoz 

intézett előszavában nyilatkozik: „Hogy e’ Principiumokkal a’ Tanító Urak bfvebben 

megösmerkedhessenek, kénytelen voltam Analyticámot Deákúl kidolgozni, itt pedig a’ 

Nemzeti Oskolák’ ›zámára anyanyelvünkönn ugyanazokat a’ Jegyzésekben 

›zaka›zonkint elf adni.” Úgy látszik tehát, hogy Verseghy – bár ellenezte a nyelvünkre 

nehezedő latinizmusokat (l. az előbb említett előszó többi részét) – a latint – 

figyelembe véve az anyanyelvet oktatók és a tudósok latinos műveltségét – 

alkalmasabbnak vélte tudományos nézeteinek a kifejtésére. Továbbá abban is lehet 

valami, amit Csetri Lajos említett előadásában (20) így fogalmazott meg: „… Révai 

visszatérése a latin nyelvhez nagy tudományos nyelvtanában, valamint Verseghy 

Tiszta Magyarságának és Feleletének magyar nyelve mellett német nyelvű 

grammatikája és analyticajának, nagy összefoglaló művének latin nyelve (még az 

1810-es évek második felében is!) rendkívül szimptomatikus elfordulás a rendi 

nacionalizmus kezdő korszakának primitívebb purizmusától.” 

Az Analytica összefoglalása és kiteljesítése Verseghy egész tudományos 

munkásságának: egyrészt ugyanis grammatika (benne leíró magyar nyelvtan, történeti 

és egyéb nyelvészeti vonatkozásokkal, nyelvfilozófia és nyelvművelés), továbbá 

esztétika (retorikai, poétikai, stilisztikai, valamint verstani vonatkozásokkal), másrészt 

nyelvfilozófiai és nyelvtudományi, nyelvművelő nézeteinek a korábbinál 

tudományosabban, rendszerezettebben való megalapozása. 

Felmerülhet a kérdés: grammatika és esztétika hogyan fogható egybe. Ez egyenesen 

következik Verseghy nyelvfilozófiai felfogásából. Mint több helyütt kifejti (már 

fentebb is utaltunk rá), szerinte a nyelv feladata – a humanitás teljesebb érvényesülése 

érdekében („… scopum artium liberalium in excolenda humanitate consistere… Usus 

Aestheticus 476) – a „valóságos nemzeti csínosodás, avvagy cultúra” (Magyar 

Grammatica 3) terjesztése, és éppen ezért a nyelv „egyedül csak az é›zt és a’ ›zívet 

ügyeli” (uo. 4). Viszont „Hogy a’ nyelv, a’ csinosításnak eggyetlen egy e›zköze, az 

é›zt oktathassa, ’s a’ ›zívet megnemesíthese, két ff tulajdonsággal kell ›zükségképen 

bírnia, mellyeknek eggyike az értelmesség, a’ másika pedig az érzékenység. A’ 

nyelvnek értelmességére ügyel a’ Szónyomozás, (Etymologia) és a’ Szókötés, 

(Syntaxis); érzékenységére pedig az Érzéstudomány (Aesthetica) ’s az erre épített 

Ékesen›zóllásnak (Rhetorica) és Költésnek (Poëtica) ›zép mesterségei” (4). Vagyis a 

nyelvtudománynak része a grammatika, amely az „értelmes beszéd” szabályait 

állapítja meg és az esztétika, amely meg „az érzékeny előadás (usus aestheticus 

linguae)” törvényeit rögziti. 

5. A minket most közelebbről érdeklő – terjedelmesebb – harmadik résznek 

(kötetnek) ez utóbbi a tárgya. Hogy ezen belül közelebbről miről esik szó, arról az 

egyes fejezetek címei jól tájékoztatnak (magyar fordításban közlöm őket): I. A 

művészi nyelv célja és forrásai. – II. A körmondat, a szókép és az alakzat a beszédben. 

– III. A szemléletes nyelv. – IV. Az érzelmekre ható nyelv. – V. Milyen 

tulajdonságokkal kell rendelkeznie a művészi munka szerzőjének? – VI. A művészi 

munka szerkesztése. – VII. A tökéletességből származó és értelemre ható esztétikai 

erők. – VIII. A szépségből származó és képzeletre ható esztétikai erők. – IX. A 

jóságból származó és lélekre ható esztétikai erők. – X. Az ékesszólásról általában. – 

XI. Az irodalmi levél. – XII. A kötetlen ékesszóláshoz tartozó kisebb művek. – XIII. 



A szónoklás. – XIV. A költészetről általában. – XV. A versmérték. – XVI. A 

versforma és sajátosságai. – XVII. A különböző versformák. – XVIII. A tanító és más 

kisebb, nem lírai költői művek. – XIX. A lírai költői művek. – XX. Az eposz. – XXI. 

A drámáról általában. – XXII. A különböző drámafajtákról. – XXIII. A színészi játék. 

Mint a felsorolás is mutatja, az Usus Aestheticus Linguae Hungaricae nem 

stilisztika, hanem esztétika, közelebbről nyelvesztétika, benne a magyar művészi nyelv 

(azaz szépirodalmi stílus) sajátságainak, továbbá nyelvünk retorikai, poétikai (vagyis: 

műfajelméleti) és metrikai kérdéseinek a részletes tárgyalásával (erre utal a mű alcíme: 

„Ornati sermonis patrii gradus et epitome legum aestheticarum, quibus ars oratoria et 

poëtica innititur” és a tárgymutató megjelölése is: „Index Regularum Aesthetices, 

Rhetorices, et Poetices, quae Parte III. Analyticae continentur” 1139). Tehát számos 

stiláris jelenségről szó esik itt, csak nem stilisztikai rendszerezésben. (Ilyen értelemben 

mondhatjuk, hogy Verseghynek e műve retorika, poétika és stilisztika egyszerre.) 

Hadd jegyezzem meg mindjárt itt, hogy nem egészen érthetünk egyet a Magyar 

Irodalmi Lexikon sommás ítéletével, amely szerint Verseghynek „Analityca 

institutionum linguae Hungaricae c. nyelvészeti és esztétikai műve nem megy túl 

Sulzeren” (III. 520). Véleményem szerint ugyanis – mutatis mutandis – az itt tárgyalt 

műre és benne a stilisztikai megállapításokra is érvényes Szauder Józsefnek a 

Verseghy költészetével kapcsolatos nézeteit illető észrevétele: „Költészetről vallott 

tételeikre [Kármánról és Verseghyről van szó] különben jellegzetesen felvilágosult 

nyugati írók – De Sacy, Sulzer – inspirálták őket. Az indíttatást aztán a maguk sajátos 

helyzetében eredeti módon formálták át [én emeltem ki, Sz. I.], s kétségtelen, hogy 

az 1790-es évek elején s derekán már a hazai társadalmi harcok szorításában, egy már 

kiterjedtebb fordításirodalom s vele járó ízlésváltozás után más funkciót 

tulajdonítottak az eredetileg racionalista-felvilágosult tételeknek: e más funkció a 

költészet nem utánzó, hanem eredeti és teremtő jellegének kiemelésében van…” (A 

magyar romantika útján. 19.) Igenis Verseghy – ha úgy értékelte a körülményeket, ha 

úgy látta jónak, előbbre vivőnek, vagy ha csak úgy érezte, sejtette – alapjaiban vagy 

éppen részleteiben módosította, máskor saját meglátásával kiegészítette az általa 

tanulmányozott nyelvfilozófiai, nyelvészeti, esztétikai stb. munkákban található 

rendszerezéseket, megállapításokat, elképzeléseket. Ezúttal nem arra gondolnék, hogy 

például egy lényeges vonatkozásban nem követte Adelung felfogását, amely szerint 

csak valamely meghatározott nyelvjárásterület művelt köznyelve lehet az irodalmi 

nyelv alapja, de már arra igen, amit Szauder az előbbi idézet után következtetésként 

levon, hogy tudniillik „a prózás költemény” (Mi a’ Poézis? 39) elismerésével – „egy 

oly korban, amidőn a költészet meghatározásában többnyire a megverseltség külső 

formai ismérve dominált” – tulajdonképp a klasszicista retorikus hagyománytól kötött 

formák felbontására ad elvi alapot és bátorítást” (Szauder: i. m. 19–20). 

Ezzel megegyezőleg ugyanis – mondhatnók – a „klasszicista rétorikus” 

stílusfelfogás kereteit is feszegeti, tágítja, és józan, reális ítélőképességétől indíttatva – 

hisz, mint mondottuk, nagyon is benne élt kora valóságában – jelentős lépést tesz a 

funkcionális stilisztika és stílusfelfogás, vagyis a ma felé. „A stílus jellegének – írja 

Verseghy (fordításban idézem, de az eredeti latin szöveg helyére utalok) – pontosan 

illenie kell a mű mondanivalójához. Aszerint, amint ez komoly, vidám, megható, 

szomorú, ünnepélyes, fennkölt vagy közönséges, a stílusunkat is hozzá kell 

igazítanunk, mind az eszmék, mind a kifejezések tekintetében. A komolynak 



szellemessel való keverése vagy a súlyosnak könnyed kifejezéssel való előadása 

annyira ellentmond a józan észnek, hogy a lelket, ahelyett hogy megindítaná, inkább 

sérti.” (Usus Aestheticus 476.) Lényegében a stílus „adekvátság”-ának szükségességét, 

a stílus funkcióját világítja meg a következő megállapítása is, csak ezúttal a „közös” és 

az „egyéni” nyelv kiművelése felől: „A nyelv esztétikai tekintetben hasonló a 

szerszámhoz, amely pontosan meghatározott célra van rendelve: minél jobban 

szolgálja ezt a célt, még a legkisebb része is, minél jobban kitűnik ez a célszerűség a 

formájából, annál jobban tetszik. De ha van rajta valami, ami használatát megnehezíti, 

ha nem elég éles ott, ahol vágni kellene, ha nem áll kézhez ott, ahol meg akarjuk fogni, 

ha felesleges vagy olyan részei vannak, amelyeknek rendeltetését nem ismerjük, ha 

azok a részei, amelyeknek szilárdan kellene állniuk, mozognak, vagy azokat, 

amelyeknek össze kellene állniuk, hézagok választják el: ilyen szerszámmal, azt 

hiszem, egyetlen mester sem fogna hozzá semmiféle munka elkészítéséhez, ha nem 

csupán bitorolja a mester nevet, és valójában a mesterségnek csak kontára. Ugyanezt 

kell mondanunk azokról a szónokokról és költőkről is, akik művészi munka írásához 

fognak anélkül, hogy előbb nyelvüket, amelyen írni akarnak, és amelyet csak a 

dajkájuktól vagy a mindennapi érintkezésben sajátítottak el, a grammatika, a szintaxis 

és az esztétika szabályaihoz idomítanák, és hosszú gyakorlattal kiművelnék.” (I. m. 

479.) Hasonló módon nyilatkozik egy másik területre vonatkozólag is: „Azt hiszem, 

mondanom sem kell, milyen súlyos hiba, ha a szerző költői alkotásban prózai nyelvet, 

azokban a művekben pedig, amelyekben a köznapi nyelvre van szükség, mint gyakran 

a drámákban, költői nyelvet használ.” (I. m. 468.) 

Mindez arról tanúskodik, hogy Verseghy nézete reálisabb, a valóságnak 

megfelelőbb, ennélfogva tudományosabb volt, mint még a századunk harmincas 

éveiben is elterjedt – a stílust a világosság, a szabatosság, magyarosság stb. béklyójába 

záró, a stílus létrejöttének, az úgynevezett „válogatás”-nak a körülményeit nem vagy 

alig figyelembe vevő – felfogás. 

Hogy mennyire látta Verseghy korának problémáit, azt igazolja a következő 

megállapítása – bár mindjárt hozzátehetjük, ez a mi korunknak, s talán minden kornak 

a problémája is –: „…a hatásos stílusnak a művészi munkákban igen nagy szerepe van 

az olvasó és a hallgató jellemének formálása szempontjából, s így egyaránt lehet a 

legnagyobb kár és a legnagyobb haszon forrása. Hisz naponként tapasztalhatjuk, 

hogyha az ifjúság rászokik az olyan művek olvasására, amelyeknek a stílusa 

könnyelmű, pajzán, trágár vagy természetellenes, cifrálkodó, fortélyos, búskomor 

vagy embergyűlölő, akkor helytelen gondolkodásmód és a szépművészetek céljával 

merőben ellentétes ízlés fejlődik ki benne.” (I. m. 475.) És természetesen az sem kis 

dolog, hogy Verseghy több vonatkozásban a magyar nyelvi, irodalmi és stiláris 

körülményekre alkalmazta az „átvett” (inkább „adaptált”) kereteket és eredményeket, 

a mi problémánkat is feltárta, a tárgyalt jelenségekre, műfajokra stb. magyar példákat 

is hozott, továbbá számos ponton továbbvitte a korábbi nézeteket. 

Ilyenformán – a részletesebb vizsgálat alapján és után is – fenntartom korábbi 

értékelésemet: „Ez utóbbiban [értsd: Usus Aestheticus…; a továbbiakban UAe]… 

gyakran szinte modernnek ható, részletes képet kapunk nyelvünk esztétikai, művészi 

eszközeiről, továbbá az ékes magyar beszédnek különböző területen, különböző célból 

használt módozatairól (szónoklás, levélírás, versköltés stb.).” (A magyar stilisztika 

útja. 35; l. még Csetri Lajos következő megjegyzését: „…az »Usus Aestheticus 



linguae Hungaricae«-ben preromantikus nyelvesztétikai nézeteket épít be [ti. 

Verseghy] egy hagyományos retorika, stilisztika, poétika és metrika rendszerébe.” I. 

m. 59.) 

6. Ezúttal több okból nem gondolhatunk arra, hogy Verseghynek ebben a 

terjedelmes kötetben leírt stilisztikai nézeteit, megállapításait, megjegyzéseit 

rendszerezve és lehetséges forrásaival egybevetve bemutassuk vagy akár felsoroljuk. 

Csupán arra szorítkozhatunk, hogy a kötetből kiemelünk néhány jellemző részt, és 

utalunk röviden az Analytica első és második kötetének, valamint Verseghy egyéb 

nagyobb műveinek a stilisztikai vonatkozásaira. Talán – mint cseppben a tenger – 

ebben is visszatükröződik valami e tudós-költő vagy költő-tudós stilisztikai 

munkásságának a – mennyiségi és minőségi – nagyságából. 

A könnyebb hozzáférhetőség kedvéért az Usus Aestheticus azon részének a 

tanulságait igyekszem levonni, amelyet A magyar stilisztika útjában (Bp., 1961. 36–

50; a továbbiakban MStÚ.) magyar fordításban közöltem, és amelyben a szerző a 

költői és prózai stílus nyelvi-stiláris sajátságaival, valamint a jó stílus ismérveivel 

foglalkozik (460–483; 118–121. §§); egyébként természetesen mindig utalok a 

megfelelő latin szöveg pontos lelőhelyére. 

A) A prózai és költői nyelv összehasonlításából, valamint jellemzéséből (118. §) a 

következőt emelném ki. Verseghy világosan meglátta – és ezzel (mint Szauder 

nyomán fentebb utaltunk rá) a klasszicista-rétorikai hagyományokat bomlasztotta –, 

hogy a verses forma nem tartozik a költői nyelv lényegéhez: „… gyakran találkozunk 

olyan versekkel, amelyek prózaiak, viszont vannak olyan prózai munkák, amelyek 

joggal a költői alkotások közé sorolhatók” (MStÚ. 36 és UAe. 460). Egyébként a 

költői nyelv jellemzőiként efféle vonásokat sorol fel: a költői ihlet a nyelvnek sajátos 

jelleget ad; a költő mindent erőteljesebben és elevenebben képzel el és fest le, mint a 

többi ember, ezért a költői nyelvnek elevennek, teremtő erejűnek és rendkívülinek kell 

lennie; eszközei a sajátos szórend, illetőleg a prózai szórend megváltoztatása; továbbá 

bizonyos – főként úgynevezett forma- – szavak elhagyása, illetőleg beiktatása; azután 

jellemző rá a keresett, hatásos, nagy kifejező erejű vagy a köznapi beszédmódtól 

bármiként eltérő kifejezések használata; a legelevenebb és legmeglepőbb alakzatok, a 

leghatásosabb és legmerészebb szóképek (trópusok) és bármilyen szokatlan fordulatok 

alkalmazása. És itt még egyszer visszatér a két stílus különbségére: „… világos, hogy 

a prózai nyelv jellegét éppen nem a metrum hiánya adja meg. Hiszen, mint előbb már 

láttuk, vannak olyan versek, amelyeket helyesebb prózának neveznünk, s vannak 

viszont olyan metrum nélküli művek, amelyek joggal sorolhatók a költői alkotások 

közé. Ha ugyanis a nyelvből, még ha metrikus is, hiányzik a szókötés sajátos módja, a 

szokatlan beszédmód és mindazok a tulajdonságok, amelyeket mint a költői nyelvhez 

elengedhetetleneket, az előbb felsoroltunk, akkor a nyelv prózai lesz; ugyanakkor 

viszont a metrum nélküli nyelv, ha az említett tulajdonságokkal rendelkezik, költőinek 

minősül.” (MStÚ. 31 és UAe. 467–468.) (Csupán felhívom a figyelmet arra, hogy 

érdekes – és érdemes! – volna összevetni Verseghynek a költői és prózai nyelvről leírt 

nézeteit a Martinkó Andráséival, amelyeket két Kritika-beli tanulmányában foglalt 

össze: A költői nyelv és a költőiség. 1964. 2. sz. 25–34. és A művészi próza nyelve. 

1965. 3. sz. 8–17.) 

Utaljunk még arra, hogy Verseghy – véleményem szerint helyesen – nem lát 

eredetbeli és egyáltalán lényegi különbséget a mindennapi nyelv és a költői nyelv 



között. Ezt írja: „Lehetetlen, hogy a költői ihletnek a nyelvre gyakorolt valamennyi 

hatását megvizsgáljuk és kifejtsük, azért csak néhány apró dologra térünk ki. De nem 

is tudjuk meghúzni azokat a határokat, amelyek a hétköznapi nyelvet a költői nyelvtől 

élesen elválasztják” (MStÚ. 37 és UAe. 461–462). Magam éppen ezt tartom egyik fő 

érvnek a mellett az egyedül elfogadható állítás mellett, hogy nincs két stilisztika, 

csupán egy (vö. a verselemző vitán elmondott hozzászólásomat: Formateremtő elvek a 

költői alkotásban. Szerk. Hankiss Elemér. 1971. 536–537). 

B) A következő fejezetrészletben (119. §) Verseghy a stílusról és az egyéni 

stílusról kialakított felfogását adja elő. Modernnek mondható ez két szempontból is. 

Először, mivel a stílust funkciójában, továbbá a tartalmi és formai elemek bonyolult 

(nagyon is valós) összefüggésében, azaz nem leszűkített módon, hanem teljesebb 

formájában szemléli, kiemelve a stílus létrehozójának, illetve az egyéni stílusnak a 

fontosságát. „A jó ízléssel írt munkákban meg szokták különböztetni – mondja 

Verseghy – az anyagot annak előadási módjától; ez utóbbit beszéd- vagy írásmódnak, 

vagyis stílusnak nevezik” (MStÚ. 42 és UAe. 468–469). A továbbiakban közelebbről 

is megvilágítja, sőt Xenophón, Livius és Tacitus példáján frappánsan bemutatja, hogy 

mit jelent „a szerző egyénisége”, vagyis – Verseghy értelmezésében – a stílus, az 

egyéni stílus: „A szerző egyéniségéhez tartoznak mindenekelőtt azok az eszmék, 

amelyeket a tárgyról ki akar fejteni, továbbá azok a kifejezések, amelyekkel eszméit 

megfogalmazza: tehát minden szerző stílusa saját eszméiből és egyéni kifejezéseiből 

tevődik össze” (MStÚ. 42 és UAe. 470). – Korábban egyébként Verseghy a stílust a 

művek, műfajok lelkének nevezte (l. MStÚ. 41 és UAe. 468); később pedig arról vall, 

hogy „a szerzők stílusának az olvasók és hallgatók lelkére hihetetlenül nagy a 

befolyása,… a stílus a feldolgozás révén magának az anyagnak is különös erőt és súlyt 

kölcsönöz” (MStÚ. 45 és UAe. 474); továbbá „… a stílus meghatványozza a mű 

mondanivalóját, akár tanítás, akár gyönyörködtetés vagy érzelmi befolyásolás az – úgy 

hiszem, ezt senki sem fogja tagadni, aki tudja, hogy ugyanannak a mondatnak a 

hatását az előadás módja növelheti vagy csökkentheti, sőt tönkre is teheti” (MStÚ. 46 

és UAe. 475). 

Másodszor azért is modernnek mondható ez a felfogás, mert a stílust – mint már az 

eddigiekből is kitűnik – járulékos elemként, a beszélő vagy az író egyéniségéből, 

leleményéből fakadó többletként szemléli: „A természetfeletti elmélkedésekbe merült 

szellem tehát olyan tárgyakhoz, amelyeket más egyszerűen csak megnevez, jelzőket 

vagy egész mondatokat kapcsol, hogy azokat pontosabban körülírja és meghatározza. 

Az érzékeny lélek meg hozzáadja azokat az eszméket is, amelyek a mű megalkotása 

közben keletkeztek benne. A bölcs és élénk képzelőerővel megáldott elme viszont 

bármit ábrázol is, képek és járulékos eszmék segítségével érzékelhető formába 

öltözteti” (MStÚ. 44–45 és UAe. 473). Érthető, hogy ilyenformán Verseghy nagy 

fontosságot tulajdonít például a képeknek: „A stílushoz tartozik végül az eszméknek 

képekkel való felruházása, elrendezése és összekapcsolása is… A képeknek a 

megválasztása szintén a szerző egyéniségétől függ…” (MStÚ. 45 és UAe. 475). 

C) Verseghy, bár azt írja, hogy „jóformán annyiféle stílus van, ahány író, vagy 

legalábbis ahányféle írói egyéniség” (uo.), azért nem feledkezik meg a kollektív 

jellegű stílusformációkról sem. Így például a következő részletben (120. §) felsorolja a 

jó stílus ismérveit (a stílus esztétikai erő híján gyenge, száraz és élettelen: a jó 

stílushoz szükség van bizonyos fokú világosságra, könnyedségre, határozottságra és 



választékosságra; fontos kellék az egységesség, a jóhangzás és a beszéd tisztasága, 

amely utóbb a nyelvtani szabályok pontos megtartását jelenti; stb.), de ezek nem 

béklyóként ható, valamennyi fajta írásműben – mindentől függetlenül – számon kért 

követelmények, hanem érvényesítésük a közlés tárgyától, céljától stb. meghatározottan 

értendő, vagyis úgy, ahogy a már korábban idézett részben Verseghy megfogalmazta: 

„A stílus jellegének pontosan illenie kell a mű mondanivalójához…” (MStÚ. 46 és 

UAe. 476). 

Egy ponton merev csupán: a humanitás feltétel nélküli megkövetelésében, ez 

azonban összefügg – alapjaiban másoktól átvett – nyelvfilozófiai, esztétikai 

felfogásával. Ugyanis a jó stílus első ismérveként a következőt írja elő: „Az 

illendőség, az összhang és az erkölcsiség a jó stílus legfontosabb tulajdonságai; 

mindaz ugyanis, ami alantas, illetlen, aljas, parlagias, dagályos, szertelen, cifrálkodó, 

pajzán és a jó erkölcsökkel vagy az emberi társadalom által elfogadott szokásokkal 

ellentétben áll, és a humanitást bármi módon sérti, természeténél fogva ellenkezik a jó 

ízléssel is. Ezt senki sem fogja kétségbe vonni, aki tudja, hogy a szépművészetek célja 

éppen a humanitás fejlesztése” (uo.). 

Hadd emelem még azt is ki, hogy ez a zenében is nagyon járatos költő-tudós a 

hangok fonetikai és hangszimbolikai elemzésével is – a jóhangzás nevében – 

igyekszik igazolni (MStÚ. 48–49 és UAe. 479–481) a magyarok királyok és a 

háromszáz katonák érkeztek típusú szerkezetek, valamint az ütközék, ütköznék és 

ütközzék-féle ikes igealakok helytelenségét a magyarok királya, háromszáz katona 
érkezett és az ütköze, ütközne, ütközzön-féle változatok javára. 

Végül azzal kapcsolatban, hogy „miképpen lehet a jó stílusra szert tenni”, Verseghy 

abból indul ki (121.§), hogy a stílus alapja az író egyénisége vagy tehetsége; aki 

azonban a stílusát fejleszteni akarja, annak ki kell művelnie a természettől kapott 

képességeit. Különösen két dologra hívja fel az írók figyelmét: a tárgyalandó 

anyagnak, valamint a nyelvnek a rendkívül alapos ismeretére. A funkcionális 

stilisztika egyik fontos tételét fogalmazza meg Verseghy akkor, amikor ezt írja: „a 

nyelv folyékonyságára pedig csak az tud szert tenni, aki a sok rokon értelmű szó, 

kifejezés és szerkezet közül mindig tetszés szerint ki tudja választani a legjobbakat és 

a céljának leginkább megfelelőket” (MStÚ. 50 és UAe. 483). 

7. Verseghyt a stílus, a stilisztika kérdései állandóan foglalkoztatták. 

Természetesen ezek csak az Usus Aestheticusban foglalnak el a retorikai, poétikai stb. 

jellegűekkel azonos vagy csaknem azonos fontosságú helyet, de azért mindenhol 

találkozunk velük az Analytica első két, grammatikával foglalkozó részében is, 

gyakrabban, mint az ilyen tárgyú más munkákban általában szokásos. 

Ezúttal is a magyar fordításra (a szolnoki Verseghy Megyei Könyvtár említett 

kiadványa) hagyatkozva a névszókat és névmásokat tárgyaló részből kiemelem a 

jóhangzásra (euphonia) vonatkozó megállapításokat. Több okból is kedvelt területe 

ez Verseghynek: a zene iránti vonzódása, zenei jártassága; a retorikai hagyomány; az 

analógia szerepének a nyelvi-nyelvtani szabályok megalkotásában mindenáron való 

érvényesítése és az anyanyelv iránti szeretet – mind, mind hozzájárult ahhoz, hogy 

Verseghy külön fejezetet szentel a jóhangzásnak, és ezenkívül is többször tesz vele 

kapcsolatos megjegyzéseket. Így látja a nyelvek eufóniájának forrását és jelentőségét: 

„A nyelvek széphangzása és az emberi ének ugyanegy forrásból fakad, abból a 

vonzalomból ugyanis, amellyel a hangok harmóniája, e nagyon is igaz szépség iránt 



viseltetünk. Kétségtelen továbbá, hogy minden nyelvnek megvan a maga 

széphangzása, amely többé-kevésbé emeli az emberi ének finomságát azzal, hogy a 

hasonló szótagokat – a nép lelkének megfelelően – nyomban megnyújtja vagy rövidíti; 

hogy egyes szótagokat mély ejtéssel sújt, másoknak magas ejtéssel elevenséget 

nyújt…” (i. m. 20–21 és Analyticae Institutionum Linguae Hungaricae [a 

továbbiakban: Anal.] I. 13). A mi nyelvünkre vonatkozólag pedig ezt állapítja meg: „A 

széphangzás… akkora jelentőséggel bír a magyar nyelvben, hogy ráépülnek, mint 

valami alapra a képzés és ragozás szabályai is” (uo. 21 és Anal. I. 13). Majd – 

hangszimbolikai igénnyel – a következőképpen jellemzi a magyar magánhangzókat: 

„A mély magánhangzók a basszus legmélyebb hangzatait, a középsők a tenort, a 

magasak az altot, az éles magánhangzók pedig a szopránt juttatják eszünkbe valami 

módon” (uo. 35 és Anal. I. 27). Eztán pedig „megvédi” nyelvünket (a hangrendre és a 

hangrendi illeszkedésre visszavezetett) egyhangúság vádjával szemben: „Ha igaz is 

lehet, hogy a magyar képzőkben és ragokban egyetemlegesen és majdnem kivétel 

nélkül megtartott magánhangzórend a keleti népek veleszületett kényelmességéből 

ered, amely már a lustaság határát súrolja, és hatalmát hangképző szerveikre is 

kiterjeszti: mégsem tagadható, hogy a magánhangzók eme rendjében bizonyos fajta 

természetes zene található. Bár a foglalatosságoknak, occupationibus szóban egyesek 

valami lusta nyújtottságot sejtenek, a zeneileg művelt fül azonban bizonyára érzékeli a 

szomszédos hangszínek kölcsönös kedves áradását, amelyet más nyelvekben a magas 

és mély hangok keveredése állandóan megbont, mint pl. ebben a szóban: 

Erkundigungen” (uo. 37 és Anal. I. 30–31). 

A stilisztika számára is tanulságos, hogy milyen négy utat jelöl ki Verseghy, 

„amelyben haladva anyanyelvünket kiművelhetjük, a tökéletességnek arra a fokára 

emelhetjük, amelyre képes, és esztétikai elemekkel gazdagíthatjuk” (uo. 53 és Anal. I. 

45): a) kutatni kell, majd fel kell használni a képzésmódok szabályait; – b) a születő új 

fogalmak kifejezésére éljünk a szóösszetétel lehetőségeivel; – c) „ha a szabályosan 

képzett vagy összetett szavak nem elégségesek a műveltség új fogalmainak tökéletes 

kifejezésére, meg kell tartani az idegen szavakat, amelyeket szinte egész Európa 

használ – de azzal a megszorítással, hogy az ilyen szavak végződéseit alkalmassá kell 

tenni a névszó- és igeragozás ragjainak befogadására és az élő szavak képzésére 

használatos képzők felvételére” (uo. 53–54 és Anal. I. 46); – d) „… összegyűjtve 

magának a nyelvnek a szelleméből és az egész nemzet általános nyelvgyakorlatából 

folyó alaktani és mondattani szabályokat és visszaállítva a maga szólásformáit, 

anyanyelvünket a tisztaság olyan fokára emeljük, hogy az annál gyümölcsözőbben 

mozdítsa elő továbbfejlődését, minél kegyetlenebbül nehezedtek rá az idegen 

nyelvekből átvett terhek” (uo. 56–57 és Anal. 49). 

Verseghynek a realitás iránti érzékét és józan ítélőképességét mutatja az a részlet, 

amelyben – az idegen szavak kérdéseit tárgyalva – kitér egy fontos stílusrétegünknek, 

a hivatalos stílusnak és az idegen szavak használatának a viszonyára, miközben 

lényeges megjegyzéseket fűz e stílusréteg általános jellemzéséhez. Nézetei ma is 

egészükben elfogadhatók: „… a hivatali stílusban előforduló latin kifejezések fordítása 

részben lehetetlen, részben felesleges, és végül: részben szerfelett káros a közügyekre 

nézve. Az ilyen elnevezéseket: archivum, protocollum, processus, sententia, citatio, 
rescriptum, intimatum és sok-sok hasonlót bármelyik magyar, aki e témakörben 

otthonos, első hallásra megért; viszont ezek fordításait, amelyek a legritkább esetben 



egyenértékűek, szójegyzék nélkül egyáltalán nem képes felfogni. A hivatali stílus 

célja, természetesen, nem az esztétikai báj, nem a fennköltség, hanem a világosság” 

(uo. 54 és Anal. I. 46). A leghatározottabban elveti a németek eljárását: „Ami a 

németek példáját illeti, akik a hivatali stílust, mint mondják, szerencsésen fordították 

le a maguk nyelvére, én merem állítani: az ő purizmusuk bizonyára ugyanolyan – a 

közügyeket hátráltató – bajokkal és veszélyekkel jár, amilyeneknek a mi nyelvünkben 

is ki van téve. Az ő fordításaik annyira nem egyenértékűek és nem érthetőek első 

hallásra, hogy hivatali stílusuk megértéséhez annak külön tanulmányozására van 

szükség” (uo. 55 és Anal. I. 47). 

Verseghynek egyéb – korábbi és későbbi – műveiben szintén se szeri, se száma a 

stilisztikai jellegű megjegyzéseknek, észrevételeknek, egyáltalán az ilyen szempont 

érvényesítésének. A korábbi műveket – mint az Usus Aestheticus előzményét – e 

tekintetben fentebb már érintettük. Az 1818-ban napvilágot látott Magyar 

Grammatikának, sőt az ugyanabban az évben megjelent Feleletnek az Analyticához 

való viszonyáról maga Verseghy nyilatkozik az előbbi műnek Az Olvasóhoz címzett 

előszavában: itt ugyanazokat a princípiumokat adja elő „a’ Nemzeti Oskolák számára 

anyanyelvünkönn”, mint az Analyticában, majd így folytatja: „A’ Deák 

Grammaticában a’ Reguláknak talán két harmad ré›ze is csak arravaló, hogy a’ Tanító 

Uraknak világosságot és könnyebbséget szerezzen: és Anyanyelvünk ne legyen arra 

érdemes, hogy Grammaticájában reguláinak okait és Principiumait a’ Tanító Urak 

minden mellékfáradság nélkül olvasgathassák? Azoknak közzclök, kik e’ 

Principiumokat, ammint a’ Filozofiának és a’ Filologyiának kútforrásaibúl rendre 

erednek, systémába foglalva olvasni kívánnyák, a’ Nemzeti Muzéum’ nevében tett 

Négy Kérdésre való Feleletemet ajánlom…” Mindez egyrészt azt jelenti, hogy a 

Magyar Grammatika lényegében ugyanazt tartalmazza, mint az Analytica, másrészt 

azt, hogy a Felelet szintén az Analytica-beli kérdéseket világítja meg filozófiai és elvi 

síkon, továbbá rendszerbe foglalva és módszeresen. Ezért csak néhány fontosabb 

stilisztikai vonatkozásra hívom fel a figyelmet. 

Több helyen emlegeti Verseghy – így a Magyar Grammatika előszavában is –, hogy 

„…a’ Syntaxisban, melly mindenik emberi nyelvnek nemzeti lelke, olly me››ze 

távozik anyanyelvünk a’ Deáktúl, sft még a’ többi napnyugoti nyelvektcl is, hogy 

mihelyt ezeket követi, azonnal nevetséges ›zokatlanságokat, és érthetetlen 

termé›zetlenségeket is ›zül”, ennek következtében a mondattani jelenségek 

bemutatására nagy gondja van. 

A stilisztika útját egyengette az is, ahogyan kifejti, mikor alkalmas a nyelv a 

nemzeti kultúra előmozdítására: „a) A’ nemzeti csínosításnak mege›zközlésére annál 

alkalmatosabb a’ nyelv, mennél kevesebb benne a’ ›zükségtelen, ›zokatlan, érthetetlen 

új ›zó, a’ hasonlóképen ›zükségtelen, kiavúltt értelmc régi ›zó, a’ helytelen 

›zóformálás, vagy ›zóhajlítás, az idegen ›zókötés, és az idegen ›zójárás, avvagy 

idiotizmus. b) Ugyanazon nemzeti cultúrának elfmozdítására annál alkalmatosabb a’ 

nyelv, mennél több új, akár az okoskodás által kinyomozott, akár a’ többi cultiváltt 

nemzetektcl kölcsönzött gondolatokat, ideákot, állításokot, igazságokot, tanításokot, ’s 

érzékeny rajzolásokot tud a’ nemzetnek ›zokott és régen ösmerfs ›zavaival, 



›zókötéseivel, ›zófordúlásaival, és ›zójárásival, vagy ha elkerülhetetlencl ›zükséges, 

idegen ugyan, de helyesen és értelmesen megmagyarosított ›zavakkal kifejezni” (uo. 

6–7). – Pontosan meglátja nyelvünk hangzás- és kifejezésbeli értékét: „A’ mi 

nyelvünk mind a’ két prozodiára [értsd: a klasszikus és a nyugat-európai verselésre] 

alkalmatos, eredeti ›zavai kellemetesek, mivel a’ hangzó betck a’ mássalhangzókat 

minduntalan és ›zépen felváltyák, kifejezései, ha a’ régiekhez a’ helyesen alkotott, 

vagy az idegenektcl kölcsönzött, és helyesen megmagyarosított újakot oda 

függe›ztyük, untig elegendfk arra, hogy a’ ›zükséges igazságokot és tudományokot 

értelmesen elfadhassák, a’ ›zívnek pedig legnemesebb érzéseit és indúlattyait 

érzékenyen lerajzolhassák, csak tudgyunk velek helyesen élni…” (uo. 25). – 

Fontosnak tartja a szinonimáknak – persze módjával való – szaporítását (l. uo. 27). 

Stb. 

A Feleletben szintén sokszor szóba kerül a nyelvi-stiláris eszközök közötti 

válogatás fontossága (87, 110, 126 stb.), továbbá a stílus adekvátsága (125, 127, 131 

stb.); képet kapunk itt az egyéni stílusról (106 kk.), egyes műfajok stílusáról, sőt 

magáról az úgynevezett hangos stílusról (120 kk.); szól Verseghy a szójelentések 

szerepéről (127–131), a trópusokról, az alakzatokról, a képekről (131–134), 

valamint a költői nyelvről (134 kk.), a nyelvünk szókincsét és frazeológiai készletét 

feldolgozó háromféle szótártípusról (312. k.; l. még Gáldi: i. m.); stb. – És említsük 

még meg Verseghynek – halála után megjelent – szaknyelvi szótárát (Lexicon 

Terminorum Technicorum az az Tudományos Mester›zókönyv. Próba képen 

ké›zítették Némelly Magyarnyelv›zeretfk, Buda, 1826.), amelynek az „Elftudósítás”-

a, kilenc regulája sokat mond a stilisztika számára is, és maga a szótár olyan 

feldolgozás, amely a magyar tudományos nyelv kialakításában – ha megfelelően 

hatni tud – fordulatot jelenthetett volna (vö. Terestyéni: MNy. LIII, 21.). 

8. Verseghynek nem hiába volt eszménye a hatásos stílus. Ő maga – mint 

valamennyi (filozófiai, irodalmi, nyelvészeti, retorikai, poétikai, metrikai, stilisztikai 

stb.) elvét, nézetét – ezt is alkalmazta a gyakorlatban. Írásai – beleértve a latin 

nyelvűeket is, minthogy azok szintén magyar gondolkodásmódot takarnak – mindig 

logikus felépítésűek és a kellő mértékben vitatkozók (szinte azt a benyomást teszik, 

mintha egyetemi katedráról hangzanának el), ugyanakkor rendkívül gördülékenyek, 

színesek, változatosak. Csak egy példát! Vajon ellen lehet-e állni a következő 

érvelésnek és előadásmódnak? „…ne nézzük az anyanyelvet hiú bálványnak, mellyet 

az eggyik a’ homályos régiségekbcl, a’ másik az idegen nyelvekbcl, ez saját 

képzésébcl, amaz hazánknak különféle ›zugaibúl, némellyik a’ betyáros be›zédnek 

czikornyáibúl kölcsönözött fótokkal, pillangókkal, fattyú gyöngyökkel felpiperéz, 

mintha csak arravaló volna, hogy ha›zontalan ›zépségeiben gyönyörködgyünk, vagy 

hogy hiú ragyogásával dücsekedgyünk. Nézzük inkább a’ nemzeti csínosítás’ nemes 

e›zközének, nyomozzuk ki felséges czéllyét, hassunk be legrejtekebb belsejébe, 

vizsgállyuk meg csak neki tulajdon termé›zetét, ’s tanúllyuk ki ennek vezérlése ›zerint 

alkalmasságát ama’ tulajdonságokra, mellyek czéllyának elérésére ›zükségképen 

megkívántatnak.” (Magyar Grammatika. 35–36.) 



Végül tegyük fel a kérdést: Verseghy nézetei – benne a stilisztikaiak – 

érvényesültek-e, kifejtették-e az értéküknek megfelelő hatást? Bár igazat adhatunk 

Benkő Loránd megállapításának, amely szerint „Természetesen saját korának is voltak 

nyelvi tekintélyei: Kazinczy, Pétzeli, Révai, Verseghy stb., akiknek műveit igen sokan 

forgatták és tudatosan okultak belőlük” (FelvIr. 303), mégis azt kell mondanunk, hogy 

mindez inkább csak az irodalmi nyelvi hatására vonatkozik, mert amint „tudományos 

munkássága és tanítása Révai és Kazinczy tekintélye miatt életében nem vagy alig 

kaphatott megfelelő értékelést és elismerést” (Terestyéni: i. m.), ugyanúgy korántsem 

számolhatunk műveinek, nézeteinek a föltétlen kívánatos hatásával. Sajnos a Verseghy 

elismerését, hatását illetően később sem következett be igazán döntő fordulat. 

Van tehát tennivaló bőven! Dolgozzuk fel az érintett tudományok szemszögéből 

műveit, tárjuk fel egész munkásságának értékeit, hogy ez a korának egyik 

legelőrelátóbb, legreálisabban érzékelő költő-tudósa (egyébként nem az ortológiát 

képviselte, mint ahogy Csetri Lajos írja: i. m. 59.) a maga emberségével, példaadó 

nyelv- és munkaszeretetével, valamint ma is hasznosítható számos eredményével 

végre valóban kifejthesse hatását. 

 
Irodalom és felvilágosodás. 

Szerk.: Szauder József és Tarnai Andor.  

Akadémiai Kiadó, Bp., 1974. 901–927.  

 

 

6. VERSEGHY STILISZTIKÁJÁNAK EGYIK FONTOS TERÜLETÉRŐL – MAI SZEMMEL 

 

1. Szeretek Verseghyvel foglalkozni. Mindenekelőtt azért, mert korának rendkívül 

művelt és sokoldalú nyelvtudósa, írója, költője volt. Az elmúlt hónapokban, hetekben 

ismét csak csodálkozni tudtam, mennyire ismerte a korabeli német, francia, olasz, 

angol szakmunkákat, és mennyire otthon volt a különböző nyelvű szépirodalmakban. 

Vonzóvá teszi továbbá, hogy ritkán tapasztalt következetességgel és határozottsággal 

az élő nyelven alapuló szinkrón rendszert dolgozott ki, akkor, amikor – és még sokáig 

– a diakrónia, a történetiség volt az úr. Az is rokonszenves jellemzője, hogy 

vizsgálatában átfogta szinte a teljes nyelvi életet, a filozófiai alapoktól a leíró 

nyelvtanon, a beszélt nyelven, a nyelvművelésen, a nyelvi sztenderden, a stilisztikán, 

valamint az esztétikán át egészen a költészetig, a vers és dallam összefüggéséig, a 

zenéig. Végül pedig nem feledkezhetünk meg sajátos, tántoríthatatlan s ilyenformán 

példamutató egyéniségéről sem. 

Az már csak eggyel több ok az életművével való foglalkozásra, hogy mint Éder 

Zoltán „Verseghy Ferenc nyelvtudománya és az utókor” c. alapos és szép 

dolgozatában (Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 

Szerk.: Kiss Jenő és Szűts László. Bp., 1991. 144–150) kifejtette: bár az utóbbi fél 

évszázad alatt lényegeset változott a Verseghy-oeuvre feltárása, mérlegre tétele, 

megismertetése, még mindig sok a törlesztenivalónk. 

2. Mire kívántam utalni mostani előadásom címével, amikor Verseghy 

stilisztikájának egy fontos területéről: a hangtani és verstani jelenségekkel, ill. a 

zeneiséggel kapcsolatos tanításáról szólok, mégpedig a ma szemével. 

a) Verseghy stilisztikáját egy viszonylag hosszabb tanulmányban, „Verseghy, a 

stilisztikus” címen húsz évvel ezelőtt jellemeztem (Irodalom és felvilágosodás. Szerk.: 



Szauder József és Tarnai Andor. Bp., 1974. 901–927). [… Az ott leírtakat itt nem 

ismétlem meg.] 

b) Miért jeleztem fontos területnek – összefoglalóan – a hangtan stilisztikáját? 

Azért, mert Verseghy az élőbeszédet vizsgálta, mert az ékesszólást, a szónoklatot igen 

lényeges kulturális eszköznek tartotta; mert a jóhangzást, az eufóniát a középpontba 

állította; mert zeneértő nyelvtudós volt, aki a versben és egyáltalán a beszédben 

mindig a zene nyomait kereste, és aki nagy akarással fürkészte a prozódiai 

törvényszerűségeket, amelyek ebben a korban számos egyéb – a helyesírással, a nyelvi 

sztenderddel, a normával stb. kapcsolatos – kérdést is felöleltek (vö. Balázs János: 

Magyar deákság. Bp., 1980. 563). 

És a ma felől nézve gondoljunk arra is, hogy az utóbbi időben pl. Fónagy Ivánnak 

számos idevágó munkája látott napvilágot; hogy 1967-ben megjelent Vértes O. 

Andrásnak az összefoglalása „Bevezetés a magyar hangstilisztikába” címen 

(NytudÉrt. 124. sz. Bp., 1987. 71 l.); hogy megindultak a megalapozottabb élőnyelvi, 

valamint szövegfonetikai kutatások; stb. 

c) És mire utal előadásom címének harmadik eleme: a „mai szemmel”? Ismeretes, 

hogy a tudománytörténet a vizsgált kort, jelenséget mindig a mindenkori ma szemével 

teszi mérlegre, persze úgy, hogy visszahelyezi ugyanakkor saját korába. Ami most már 

a mai stilisztikát illeti, ez a diszciplína mintha válságba jutott volna. Erre utal például a 

Helikon c. folyóirat stilisztikának szentelt, 1988. évi 3–4. száma (l. ott). […] 

Szerencsénkre – ezt már én teszem hozzá – a jelzett helikoni bevezető tanulmányt 

követik az angol, a csehszlovák, a québeci, a franciaországi és belgiumi stb. stilisztikai 

kutatásokról szóló alapos felmérések, beszámolók. Nos, az én számomra ezek a 

dolgozatok a stilisztikának egyáltalán nem a haláláról tanúskodnak, hanem éppen 

arról, hogy – ugyan nemegyszer a poétikába stb. ágyazva, tehát nem stilisztikai címszó 

alatt – egy sereg (részben) új diszciplínának (a kiteljesedettebb szemantikának, a 

kommunikációelméletnek, a szemiotikának, a szövegtannak, a szociolingvisztikának, a 

beszédaktuselméletnek, a pragmatikának stb.) a bevonásával inkább fellendült, és 

hogy az egyes országokban így szinte sajátos arculatot kapott. 

Egyébként mint idézett Verseghy-dolgozatomban utaltam rá, szerzőnk nem 

jelentéktelen lépéseket tett a funkcionális stilisztika felé (pl. a stílus adekvátsága, a 

szinonimák fontossága, bizonyos stílusrétegek, pl. a hivatalos stílus jellemzése, a 

jóhangzás bemutatása; i. m. 917–922). 

A mai szemléletet emlegetve szinte nem tudom megállni, hogy ne soroljam fel – és 

mindez mostanában vált igazán világossá számomra –: Verseghy milyen sok – 

elméleti, módszertani stb. – vonatkozásban mutat napjaink felé. Kiss Jenő „A magyar 

nyelv történeti nyelvtana” két kötetének igen alapos ismertetésében (MNy. 89: 257–

280) többek között mint fontos szemléleti-módszerbeli változást említi, hogy ebben a 

munkálatban „a szinkronikus elv a diakronikussal mintegy egyenrangúvá vált, erősítve 

a funkcionális szemléletet és a rendszerszemléletet” (261). Nos, Verseghy a 

szinkróniát már akkor diadalra vitte. Aztán a Verseghy-oeuvre-t tanulmányozva 

szintén elcsodálkoztam, hogy ez a kiváló nyelvész a szófajokat már a mondattan felől 

tárgyalta, és az igéket vonzataik szerint csoportosította. Továbbá: Szörényi László 

Verseghynek „Értekezés a Szentírás magyar fordításáról” c. munkájával (kiadva 

Szolnokon, 1987.) kapcsolatban ezt „kénytelen” megállapítani: „… a Biblia 

herméneutikai magyarázatában a legkorszerűbb elveket követi” (VIII), továbbá: „Az 



érthetőség és a minden ponton hűséges, filológusi magyarázat elvéhez tűzön-vízen át 

ragaszkodott” (uo.). És még folytathatnám a sort. 

3. Rátérve most már közvetlenül jelen témámra, a következő Verseghy-munkákat 

tekintettem át: az „Analyticá”-t, teljes tüzetességgel természetesen a harmadik részét, 

az „Usus Aestheticus”-t (elsősorban a már jelzett fordításokban), az 1805-ös „Tiszta 

magyarság”-ot és az 1821-es „Magyar Grammatiká”-t. 

Kérdés: mi tartozik a hangtan stilisztikája körébe? Magam 1987-ben egy egyetemi 

magyar stilisztika tankönyvtervezetbe ilyen címen a következő jelenségeket vettem 

fel: a) A hangos beszéd akusztikai eszközei: a hangok, hangkapcsolatok szerepe (a jó- 

és rosszhangzás); mondat- és szövegfonetikai eszközök: hangsúly, hanglejtés, szünet, 

tempó stb.; társalgás, felolvasás; stb. – b) Az (elsősorban) művészi stílus zenei 

eszközei: hangutánzás, hangfestés, hangszimbolika; verstani eszközök: versforma, 

ritmus, rím, alliteráció, enjambement és a verszene egyéb összetevői; az elhangzó vers 

és próza. (A hangos beszéd jelenségeinek írott nyelvi megjelölésére ezúttal nem térek 

ki.) 

Lényegében hasonló módon járt el J. Soltész Katalin Babits nyelvének hangtani 

jelenségeit tárgyalván (Babits Mihály költői nyelve. Bp., 1965. 7–72) és Vértes O. 

András a magyar hangstilisztikát foglalván össze (i. m.). Csak az előbbi szerző csupán 

a jelzett művészi stílusról, az utóbbi pedig csupán a beszélt nyelvről szólt. 

Verseghynél ilyen fejezetet hiába keresünk, jóllehet vizsgált munkáiban a felsorolt 

jelenségekről kisebb-nagyobb mértékben szó esik. Megtalálható viszont nála – szinte 

főkategóriaként – a „jóhangzás”, valójában a szűkebb jelentésű eufónia kifejezés. Az 

ókori retorika – mint Fónagy Iván utal rá (Világirodalmi Lexikon II. 1286) – az 

eufóniát az irodalmi mű egyik nélkülözhetetlen alapsajátságának tekintette, és 

igyekezett a jóhangzás feltételeit is megszabni. Egyébként maga a szakszó szinte 

napjainkig megmaradt, felvettem pl. magam is „A magyar stilisztika útja” lexikonába, 

megtalálható a Nyelvművelő Kézikönyvben, és valójában Fónagy is e címszó alatt 

tárgyalja – modern módon – a hangtan teljes stilisztikáját. 

4. Az „eufónia” hol helyezkedik el Verseghy koncepciójában, és mit jelöl, 

pontosabban mi mindent ölel fel? 

Verseghy a nyelvművelő programját szolgáló, az élőnyelv-használatot középpontba 

állító és a normát a közszokásban megjelölő nyelvleírásában három fogalomra épít: az 

analógiára, az etimológiára és az eufóniára: „… a’ tfllem kidolgozott Magyar 

Nyelvtudományt, nem az egymással ellenkezf Könyv›zerzfknek tétovázó tekinteteire, 

sem az Or›zágnak többféle ré›zeiben uralkodó kölömbféle ›zóejtésekre, vagy 

akárminémc rideg ›zokásokra, hanem az etymologiának, és euphoniának segedelmével 

kinyomozott analogiának törvénnyeire építettem…” – írja 1821-es grammatikájában 

(45; a továbbiakban MGr.). Az „Analytica” (a továbbiakban: Anal.) első részében 

pedig (16) ezt olvashatjuk: „… a közszokást, ami a szavak képzésében, ragozásában és 

összetételében érvényesül, könnyen megleli a nyelvész az analógia, az etimológia és 

az eufónia törvényeiben, amelyeknek a nyelv általában alá van vetve.” Az analógia – 

egy helyen az „egyformaság”-gal teszi egyenlővé (MGr. VIII) – valójában az általános 

alak- és mondattani szabályokat jelenti (Anal. 16, 55; MGr. VIII). Ennek van 

alárendelve aztán az etimológia (vagy „szónyomozás”, MGr. VIII), a szavak, 



szóalakok, mondatok felépítését kutató és azokat rendszerező tudományág (l. Anal. 

17). De az analógiát szolgálja az eufónia is. 

Az eufónia Verseghynél – mint általában – a hangok harmóniáját, a kellemes 

hangzást jelenti. „A nyelvek széphangzása és az emberi ének – írja mindjárt az 

„Analytica” elején (18–19) – ugyanegy forrásból fakad, abból a vonzalomból ugyanis, 

amellyel a hangok harmóniája, a nagyon is igazi szépség iránt viseltetünk.” Majd 

felsorol olyan eljárásokat (a hang megnyújtása vagy megrövidítése; a hangok cseréje, 

illetve betoldása és elhagyása; a mássalhangzó-torlódás megszüntetése; stb.), amelyek 

az egyes nyelvekben hozzájárultak a dallamosság emeléséhez. És rámutat arra is, hogy 

az eufónia hogyan függ össze az analógiával: „A széphangzás, amely az analógia 

törvényeinek ugyanúgy engedelmeskedik, mint az etimológia, akkora jelentőséggel bír 

a magyar nyelvben, hogy ráépülnek, mint valami alapra, a képzés és ragozás szabályai 

is.” (Anal. 19.) Ennek megfelelően a hangrend és illeszkedés – mint az eufónia fő 

megnyilvánulása – alapjává, fő rendezőelvévé válik Verseghy nyelvleírásának, közli is 

ezután a szóképzés és a ragozás eszerinti reguláit, idevonva még a szófajokat is (l. 

Anal. 32–36 és passim; MGr. 64 kk.). És megvédi nyelvünket a fentiekkel együtt járó 

egyhangúságtól is: „… nem tagadható, hogy a magánhangzók eme rendjében bizonyos 

fajta természetes zene található. Bár a foglalatosságoknak… szóban egyesek valami 

lusta nyújtottságot sejtenek, a zeneileg művelt fül azonban bizonyára érzékeli a 

szomszédos hangszínek kölcsönösen kedves áradását, amelyet más nyelvekben a 

magas és mély hangok keveredése állandóan megbont, mint pl. ebben a szóban 

Erkundigungen.” (Anal. 35.) Nos, az egyik fő különbség Verseghy és mások 

eufóniafelfogásában éppen e jelenségeknek mintegy grammatikai rangra való 

emelésében rejlik. Persze Fónagy Iván szintén utal arra, hogy „Számos nyelvben 

grammatikai törvények biztosítják a hangszíneufóniát, a hangtulajdonságok 

rekkurrenciáját (a ragok magánhangzója a tő vokalizmusához igazodik például a 

finnugor nyelvekben).” (Világirodalmi Lexikon II. 1294.) És hozzáteszi, hogy – mivel 

mindezt az eufóniának a költői stílusbeli szerepével kapcsolatban vizsgálja – „A költői 

mű tehát a nyelvben eleve meglevő harmóniatörekvéseket juttatja érvényre.” (Uo.) 

Említhetünk még egy különbséget. Verseghy az eufóniát mindenki másnál közelebb 

hozza a zenéhez, az énekhez. A magánhangzókat szinte zeneileg „értelmezi”: „A mély 

magánhangzók a basszus legmélyebb hangzatait, a középsők a tenort, a magasak az 

altot, az éles magánhangzók pedig a szopránt juttatják eszünkbe valami módon. A 

szótagokat ugyanezekbe az osztályokba soroljuk, aszerint, hogy milyen magánhangzót 

tartalmaznak.” (Anal. 33.) Sőt még tovább is megy: „A magyar magánhangzók olyan 

elhelyezése ugyanis, hogy a mélyeket magasabb övezetek kövessék természetes 

rendben, a kromatikushoz hasonló zenei hangsort (skálát) hoz létre: 

 

ú, u, ó, o, ő, ö, ű, ü, a, á, e, ë, é, i, í. 

 

Ezek a magánhangzók tehát csaknem ugyanannyi félhang, vagy legalább zenei 

szakasz jellegével bírnak.” (Usus Aestheticus – a továbbiakban: Us. – 390; l. még 

MGr. 53–54.) Az éneknek, zenének ott kell lennie a mindennapi beszédben (ezt írja 

többek között: „Szabályul állítható, hogy az egyes szavak ejtése annál nagyobb 

esztétikai hatással bír, minél inkább megközelíti az emberi éneket.” Us. 39), és még 

inkább a költészetben (a lírával kapcsolatban például megjegyzi: „Különben a lírai 



költeményben mind az előadásmódnak, mind a versformának olyan mértékben kell a 

jóhangzást uralomra segítenie, hogy szembetűnően éneklésre csábítson.” Us. 751). 

Különösen a költészet, a verselés (mindenekelőtt a ritmus) és a költői műfajok 

jellemzésében találkozunk minden sűrűn a zenére, az énekre, a táncra való 

hivatkozással – de ez külön előadást igényelne. Hozzátehetem: ebben a külön 

előadásban (talán előadássorozatban) ki kellene térni arra is, hogy Verseghy reális 

érzékkel – azaz az élőnyelv felől, a korábbi tudományos eredmények felhasználása 

mellett a saját következtetéseire, tapasztalataira is támaszkodva – részletesen, és ezek 

következtében ma is tanulságos módon tárgyalja a prozódiai jelenségeket. 

További különbség, illetve nagyon is a ma felé mutató jellemzője Verseghy 

eufónia-tárgyalásának az a tény, hogy részletesen foglalkozik a hangzó – benne a 

szónoki és a színészi – beszédnek, valamint a versek előadásmódjának a sajátságaival, 

az általa kívánatosnak tartott formájával, mai szakkifejezéssel: a szövegfonetika 

eszközeivel. Wacha Imre megfogalmazása szerint azoknak „az akusztikus, »zenei« 

jeleknek és elemeknek a készlete és összessége tartozik ide, amelyek a beszédfolyamat 

egésze során a szöveghez valamilyen információbeli többletet adnak, amelyeknek 

kollektív használatuk, s a nyelvet beszélő közösség számára azonos jelentésük vagy 

kollektív információs értékük van…” (A rádióbemondó beszéde. Szerk.: Wacha Imre. 

Bp., 1973. 115–116). Majd azt is hozzáfűzi, hogy ezek felhasználását az egyén 

orgánuma teszi lehetővé. Beszélhetünk tehát szöveghangsúlyról, szöveghanglejtésről, 

szövegtempóról stb., röviden szövegintonációról. Számolnunk kell azonban még egy 

új dologgal: a szöveg hangnemével. Ezt mint szövegszemantikai sajátságot és fontos 

kohéziós eszközt Károly Sándor „szemantikai-hangulati egyneműség”-nek nevezi (l. 

példákkal: MNyTK. 154. sz. 30–31), de nyilvánvalóan ez a hangnem szabja meg a 

beszélő, szövegmondó hangvételét, amely érvényesül a szöveg teljes elmondása, 

interpretálása alatt. Wacha egyébként „a beszélés szövegfonetikai eszközeinek 

rendszerében” a következő jelenségeket tárgyalja: hangszínezet, hangterjedelem, 

hangerő, beszédtempó és szünet (i. m. 141–169). 

Megjegyzem, ez is külön tanulmányt érdemelne. Ezúttal csupán két példával 

illusztrálom Verseghy idevágó tárgyalásmódját. Ezt írja a tónusról, a hangnemről: „… 

az előadó vagy szónok, avagy színész, akinek a birtokában van az előadóművészet, 

hangjának egyedüli tónusával és erejével képes bennünket átvinni egy tetszés szerinti 

lelkiállapotba: megnyugtat bennünket, vagy vizsgálódásra készekké tesz, felvidít, 

gyengéddé tesz, elszomorít, nyugtalanít, félénkké, vakmerővé vagy szorongóvá tesz 

tetszés szerint. Ha tehát azon erő, mely a hang tónusában és erejében jelen van, 

azonkívül még a szavak jelentésével is megegyezik, az a beszéd olyan hatásos lesz, 

melynek nem lehet ellenállni.” (Us. 995.) És így szól a beszélő hangorgánumáról: 

„Hogy a hangszín az egyik embernél kellemesebb, mint a másiknál, a mindennapi 

gyakorlat tanítja: ezt könnyebb inkább érezni, mint az okát megmagyarázni. Itt tehát a 

szónoklat iránt érdeklődő számára semmilyen más szabály nincs előírva, mint hogy 

hangja hibáit, minden lehetőséget megpróbálva, igyekezzék kijavítani, és ha ezt semmi 

módon nem lehet elérni, akkor inkább tartózkodjon a szónoklattól. Bármilyen 

gondosan elkészített, hatásos és szép dolgokat mond is a szónok vagy a színész, 

kellemetlen hangja bizonyára mindenkinek a fülét megüti, és elriasztja a 

meghallgatástól.” (Us. 992.) De meg kellene szívlelni mindezt a rádióban, a 

televízióban és általában a nyilvános megszólalóknak! 



5. Verseghy természetesen, ha nem is egymás utáni fejezetekben, hanem egy-egy 

esztétikai-stilisztikai, verstani és prozódiai jelenség tárgyalása során szól az „Usus 

Aestheticus” több mint ezer lapján az eufóniának a következő szokványos vagy 

szokványosabb megnyilvánulásairól is: az egyes hangok, hangkapcsolatok esztétikai 

értéke; a hangok eloszlása és gyakorisága; hangutánzó és hangfestő szavak; 

egyhangúság és változatosság a szavak és a mondatok, illetve a szöveg hangalaki 

felépítésében; az ismétlés és idevágó fajtái; a verstani eszközök (metrum, verssor, 

versfajta stb.) hangzásbeli értékei; a hangzó beszéd szupraszegmentális vagy más 

szempontból: szövegfonetikai eszközeinek a helyes és hatásos használata stb. 

Hogy egy néhány példát is mondjak, Verseghy kiáll a zárt ë, továbbá az ö és ü 

státusa mellett. Az -e kérdőszócskáról megjegyzi: „e? a’ kérdés jele, melly 

némellyektcl accentussal ›zokott megélesíttetni. A rövid ë ›zebb és jobb. A’ 

musikának principiumai ›zerint tudniillik annál kellemetesebb a hang, mennél 

alacsonyabb… De azonkivcl a’ sok ho››zú sillaba csú›zónak má›zónak is te›zi a’ 

nyelvet…” (Tiszta magyarság 91.) Helyesnek tartja mind a felett, mind a fölött 

változatot (MGr. 354–355), de pl. a megett, megé, megül csak e-vel szerepel nála 

(MGr. 358–359). Az ö-vel és ü-vel kapcsolatban meg ezt olvashatjuk: „… bírálja el 

maga az olvasó, hogy vajon az itt ö és ü nélkül alább közölt rövid szövegben 

megtalálható-e a hangoknak az a kedves és természetes harmóniája, amely a magyar 

nyelvnek annyira sajátja, hogy annak veleszületett jellegét alkotja. 

 

Vulkánus’ legénnyei a’ mihelybe bémenvén, levévék a’ szegekrél imegeiket, és 

tizet gyújtottak. Fistelgett már a mihely’ kirtéje, erésen verték az ilén pérelyekkel a 

vasat, amikor a’ feldmívesek ekreikkel a’ mezékre indúltak. 

 

Sokkal kellemesebben és valóban magyarosan hangzik ez a szöveg az ö és ü 

magánhangzók jogaikba való visszaállításával: 

 

Vulkánus’ legénnyei a műhelybe bemenvén, levevék a szügekrűl ümögeiket, és 

tüzet gyújtottak. Füstölgött már a’ műhely’ kürtője, erősen verték az ülőnn 

pőrölyökkel a’ vasat, amikor a’ földművesek ökreikkel a’ mezőkre indúltak.” (Anal. 

391.) 

 

Hogy Verseghy sokat adott a hangok minőségére, azt igazolja Benkő Loránd 

következtetése is: „… Verseghy… és megannyi igényesebb író szigorúan 

megkövetelte, hogy műveit kifogástalan ékezésű betűanyaggal nyomtassák.” (FelvIr. 

165.) 

6. Előadásomat annak a hangsúlyozásával zárom, hogy Verseghy ugyanúgy látta 

nyelvünk értékeit, mint ahogy Bárczi Géza kiemelte őket „Anyanyelvünk 

magyarsága” című emlékezetes tanulmányában (Nyr. 80: 1–14). Álljon itt Verseghy 

talpigazságai egyikének egy jellemző részlete: A’ mi nyelvünk mind a’ két prozodiára 

(értsd: a klasszikus és a nyugat-európai verselésre) alkalmatos, eredeti ›zavai 

kellemetesek, mivel a’ hangzó betck a’ mássalhangzókat minduntalan és ›zépen 

felváltyák, kifejezései, ha a’ régiekhez a’ helyesen alkotott, vagy az idegenektcl 

kölcsönzött, és helyesen magyarositott újakot oda függe›ztyük, untig elegendfk arra, 



hogy a’ ›zükséges igazságokot és tudományokot értelmesen elfadhassák, a’ ›zívnek 

pedig legnemesebb érzéseit és indúlattyait érzékenyen lerajzolhassák, csak tudgyunk 

velek helyesen élni…” (MGr. 25). A végszót megismételném némi változtatással: 

„Csak tudnánk!” 

 
In memoriam Verseghy Ferenc 4. 

Szerk.: Szurmay Ernő. Szolnok. 1994. 33–39. 
 

 

7. BITNICZ ÉS A MAGYAR STILISZTIKA 

 

1. Bitnicz Lajos a magyar stilisztika történetének kiemelkedő alakja. Fő munkájában 

(A’ magyar nyelvbeli előadás’ tudománya. Pest, 1827.) nemcsak közvetítette az angol 

H. Blair, a német K. H. L. Pölitz és mások eredményeit, elképzeléseit; nemcsak be-

mutatta magyar irodalmi és egyéb példák segítségével a műfajok követelményeit, 

stílusbeli jellemzőit, hanem egyfajta egyéni megoldásokat is alkalmazó nagyszabású 

esztétikai-nyelvi, továbbá poétikai, retorikai és mindenekelőtt stilisztikai rendszerezést 

is adott. 

Tanulmányomban ezt kívánom közelebbről megvilágítani. Olyan módon, hogy 

röviden szólok Bitnicz életének, pályájának számunkra fontos mozzanatairól, valamint 

egyéniségének meghatározó vonásairól. Azután felvázolom a magyar stilisztika 

korábbi útját, hogy ebben kijelölhessük Bitnicz Lajos helyét. Ezt követően tárgyalom 

fő művének a létrejöttét, rendszerét és értékeit. Legalább érintem természetesen a 

stilisztikával kapcsolatos egyéb munkáit. Végül összefoglalom a jelentőségét, és 

utalok munkásságának a hatására. 

Dolgozatom tehát tudománytörténeti jellegű. Ez utóbbi diszciplínával kapcsolatban 

a következőt jegyzem meg. Minden tudománytörténeti kutatás alapelve: a vizsgált 

művet vissza kell helyeznünk a maga korába, más szóval, nem követelhetünk tőle 

olyat, ami csak később valósulhatott meg. De ugyanakkor a mindenkori mának a 

szemével kell mérlegre tenni, hogy valódi értékeit, előre mutató vonásait is 

megállapíthassuk. 

2. Bitnicz Lajos a XIX. század tízes éveitől mintegy fél évszázadon át fejtette ki 

szerényen, csendesen, de annál nagyobb szívósággal tanári és tudósi tevékenységét. Ez 

a szívós kitartás, a többet és többet tudni, a kitűzött célt elérni akarás már diák korában 

megmutatkozott. Szabó Imre 1872-es nekrológjában így utalt erre: „Rendes tantárgyai 

mellett a görög és héber nyelveket nagy gonddal és előszeretettel tanulmányozta; 

tanulta az angol, francia és német nyelveket is.” (Szabó 1873: 2) És megmutatkozott 

ez a későbbiek során is, valójában polihisztorrá képezte ki magát. Művelte ugyanis a 

nyelv- és irodalomtudományt, a matematikát, de otthonosan mozgott a régészetben, 

különösen a numizmatikában. Mai szemmel is, ideális módon kötötte össze az oktatást 

a kutatással. És mintha mindkettőben az anyanyelv szeretete vezényelte volna. Ezt írja 

például 1848 februárjában a Toldy Ferencnek küldött levelében, amelyben 

megköszönte, hogy az Akadémia tiszteletbeli taggá választotta: „Ennek következtében 

vagyon szerencsém jelenteni, hogy a megtiszteltetést érzékeny hálával fogadom, és 

dicsőségemnek tartom továbbá is azon férfiak közé számláltathatnom, kik édes 

anyanyelvünk virágoztatására szentelték magokat.” (Idézi Tóth Péter 1994: 417.) 



Tanításmódját egyébként Frankenburg Adolf, a tanítvány, a sokoldalú publicista így 

jellemezte: „…Bitnicz, bár nem tudta velem a mathesis abstract tudományát 

megkedveltetni, annál jobban sikerült ez neki classicus felolvasásai által a magyar 

nyelv és irodalom történetéből… Minden lecke valódi ünnep volt rám nézve, inkább 

mindenről lemondtam volna, mint egy órát is elmulasztani, de nem is volt az egész 

hazában a magyar literatúrának avatottabb és buzgóbb előmozdítója, mint Bitnicz.” 

(Idézi Köbölkuti Katalin 1993: 6–7.) Talán az eddig mondottak is magyarázatát adják 

annak, hogy a szombathelyi líceumban már 22 éves korában átvette a kiváló nyelvész-

matematikus Kresznerics Ferenctől a mathesis oktatását, és 34 évig szolgált ebben a 

minőségben. 1819-től pedig – mint maga megjegyzi: „… minden, nem mondom, 

fizetés, hanem még honorarium nélkűl is…” – vállalta mintegy negyedszázadon át a 

magyar nyelvi, stilisztikai, retorikai és irodalmi ismeretek előadását, tanítását. 

Ezenkívül 1839-től meg a líceum igazgatói tisztét is betöltötte. 

Ami pedig tudományos munkálkodását illeti, utalnunk kell arra, hogy a már említett 

fő művén (A’ magyar nyelvbeli előadás’ tudománya. Pest, 1827.) kívül 1837-ben 

megjelentette – részben azt átdolgozva – Magyar nyelvtudomány c. kétrészes kötetét. 

Részt vett továbbá a Matematikai Műszótár szerkesztésében, és számos – nyelvi, 

matematikai, történelmi, neveléssel kapcsolatos, régészeti stb. – tanulmánya látott 

napvilágot a Tudományos Gyűjtemény, a Tudománytár, a Muzárion c. folyóiratban, 

illetve a Közhasznú Esmeretek Tárában. 

A’ magyar nyelvbeli előadás’ tudománya c. munka megjelenése 1827-ben és 

természetesen az addigi sokoldalú tanári és egyéb tevékenysége meghozta számára az 

akkoriban szerveződő Tudós Társaság elismerését: a nádor őt is jelölte abba a 

bizottságba, amely a leendő Akadémia alapszabályát készítette elő. Ettől kezdve 

Bitnicz – mint a Toldy Ferenccel és Döbrentei Gáborral folytatott levelezése igazolja – 

sokféle módon vett részt az Akadémiával kapcsolatos tevékenységben 

(szótárszerkesztés, műszavak magyarosítása, nyelvemlékek kiadásának segítése; 

vélemények, bírálatok készítése; emlékbeszédek, nekrológok írása; stb.). (Minderről l. 

Tóth Péter alapos dolgozatát: 1994.) A Magyar Tudós Társaság egyébként 1830-ban 

elsőként választotta meg a Társaság mathesis osztályának vidéki rendes tagjává. 

Elismertségét – és egyben szerény, közszeretetnek örvendő voltát – az is jelzi, hogy 

Bitnicz levelezett az előbb említetteken kívül korának olyan íróival, költőivel, 

tudósaival, mint Batsányi János (l. Géfin 1932: 67–83), Kazinczy Ferenc, Kisfaludy 

Károly, Császár Ferenc. 

3. Hogy Bitnicz fő művét el tudjuk helyezni a magyar stilisztika 

fejlődésláncolatában, legalább nagyon röviden vissza kell pillantanunk a tudományág 

kialakulására és nálunk Magyarországon való jelentkezésére. 

Ismeretes, hogy a stilisztika nem a saját problematikájából nőtt ki – tehát nem a 

stílusnak a kommunikációban betöltött funkciója, illetőleg a stílusérték, továbbá a 

stílusrétegek és -árnyalatok elkülönítése és jellemzése játszotta benne a főszerepet –, 

hanem az ókori és középkori retorikákból, poétikákból és a XII. század második 

felétől ezeket részben felváltó ars dictandikból. Természetesen már a görög rétorok 

szembe találták magukat számos stilisztikai kérdéssel. Ilyenformán a retorikában 

például – amely elsőrendűen a prózai előadással foglalkozott – korán 

megkülönböztették a három stílusnemet: a felső, a közepes és az egyszerű stílust. 

Vizsgálták továbbá a szónoki beszéd legfontosabb stíluseszközeit: a jóhangzást 



(eufónia), a zeneiséget, valamint a trópusokat és az alakzatokat (figurae); az ún. ornata 

syntaxis, vagyis a díszítő mondattan jelenségeit, valamint a stílus „illő” (decorus) 

voltát. A poétika akkoriban a költői előadás tudománya volt. Az ars dictandik (mint 

tankönyvfélék) pedig részben a retorikáknak, részben a poétikáknak, illetve – persze 

nem ilyen néven – a középkor stilisztikáinak a szerepét töltötték be. Ezek tehát 

elsősorban a praxis, a gyakorlat tudományait jelentették (így pl. az alakzatokat a 

retorika a meggyőzés, a poétika pedig az esztétikai hatás szempontjából tekintette). 

Ezekből a gyakorlati tudományokból nőtt ki aztán a stilisztika, akkor, amikor a 

retorika már sokak szemében csak elöregedett normatív (tehát inkább a 

nyelvhelyességet előtérbe helyező, sőt erőltető) szabálygyűjteménnyé vált. Mindez, 

vagyis a stilisztika önállósodása a XVIII. század végétől a XIX. század közepe tájáig 

következett be, tehát Bitnicz munkálkodása is előkészítette. (Az itt mondottakat l. 

részletesebben Vígh 1988: 293–296.) 

A magyar stilisztikát illetően, ennek az eddigi útját, történetét négy korszakra 

osztottam. Az első a XVIII. század vége feléig terjedő idő valójában az előzményeket 

jelenti, a második – lényegében a XIX. század – pedig a stílustudomány alapjainak a 

lerakását. Az első korszakot nálunk közelebbről az jellemzi, hogy megszületnek a 

nyelvünkre vonatkozó első stilisztikai megjegyzések, de természetesen nyelvtani, 

nyelvhelyességi és kialakulni kezdő irodalmi nyelvünkre vonatkozó megállapításokkal 

keverten és – mivel ebben a korban önálló stilisztika még nincs, és mai ismereteink 

szerint magyar nyelvű retorika sem született – minden különösebb rendszerezettség 

nélkül (l. bővebben Szathmári 1968 passim). 

A második korszakra – amelynek alkotó részese Bitnicz is – az jellemző, hogy a 

stilisztika önállósul: most már a stílust önmagáért kezdik vizsgálni, és igyekeznek 

stilisztikai rendszert is alkotni, jóllehet a retorikai szemlélet még sokáig nagyon erős, 

továbbá gyakran többé-kevésbé valamilyen esztétikai vagy lélektani-filozófiai 

indíttatású rendszerbe épül be a stilisztika, pontosabban egyelőre a stílusjelenségek 

bizonyos, kisebb-nagyobb hányada. A stilisztika megnevezés is csak a század második 

felében állandósul (az Oxford Dictionaryben 1846-ban, Littré szótárában 1872-ben 

jelenik meg). Egyébként Németországban – mint Balázs János utal rá (1961: 28) – 

állítólag Novalis terjeszti el, és Wackernagel bázeli egyetemi tanár a múlt század 

harmincas éveitől tárgyalja a stilisztikát a retorikától és a poétikától különválasztva. 

Nálunk Kazinczy 1793-ban még nem a mai értelemben élt a szóval. Talán az első mai 

értelmű előfordulása 1829-re datálható. Ti. Vígh Árpád hivatkozása szerint (1981: 

446) Fenyéri Gyula az Élet és Literaturában ekkor Bitnicznek 1827-es A’ magyar 

nyelvbeli előadás’ tudománya c. munkáját, „filozófiai alapokra épített jeles készületű 

stilisztikának” nevezi. De maga Bitnicz is stilisztikának mondja 1837-es Magyar 

nyelvtudomány c. művének második részét, amely – mint jeleztem – lényegében az 

1827-es kötetnek megrövidített és bizonyos fokig átdolgozott változata (l. később). 

Czuczornál szintén így fordul elő a szó, amikor Szvorényi Magyar ékes szókötésének 

a bírálatában megjegyzi, hogy „… nem közönséges philológiai, és kivált stilisztikai 

jártasságra és szép ízlésre mutat” (idézi Balázs János 1961: 28). 

4. A magyar stilisztika (ki)alakításának a második, XIX. századi korszakban öt 

kiemelkedő alakja volt. Időrendben: Kazinczy, Révai, Verseghy, Bitnicz és Szvorényi. 

Mielőtt az ő idevágó munkásságukat – az összehasonlíthatóság érdekében – röviden 

ismertetném, ki kell térnünk az új korszakot jelentő első nagyobb külföldi művek 



közül legalább kettőre, ezek ugyanis különösen hatottak nálunk. 1783-ban látnak 

napvilágot az angol H. Blair retorikai és esztétikai leckéi. Ez a negyvenhét fejezetből 

álló munka először esztétikai kérdésekkel foglalkozik. A stílus meghatározása után 

tárgyalja a stílus világosságát, szabatosságát, majd a mondatszerkesztést, de ez utóbbit 

még a retorika eszközeivel. Jellemzi ezenkívül a különböző stílusnemeket, 

pontosabban stílusárnyalatokat. Legjelentősebb a műnek az a része, ahol Blair 

Swiftnek és másoknak a stílusát elemzi, ezek ugyanis az első figyelemre méltó 

stíluselemzések. Ilyen módon Blair munkája – mint Balázs János találóan megjegyzi 

(1956: 116) – „esztétikának indult, azután a stílus kérdéseivel foglalkozik, végül 

azonban retorikává és poétikává, sőt részben irodalomtörténetté válik”. (L. még Vígh 

1981: 93–110.) 

Két évvel később jelent meg J. Chr. Adelungnak már a címében is előbbre mutató 

és hazánkban még nagyobb mérvű utánzást, ösztönzést és hatást kiváltó műve: Über 

den deutschen Styl (Adelung 1785). Adelungnál a korábbiakhoz viszonyítva jobban 

középpontba kerül a stílus, illetőleg a nyelvi jelenségek stiláris oldala, továbbá 

vizsgálataiban újszerű módszert alkalmaz. A stílust a mondanivaló kifejezésmódjaként 

értelmezi, és a stiláris eszközök közötti válogatás eredményének tartja. Újat jelent nála 

az irodalmi nyelv kialakulásának és a nyelvjárásokhoz való viszonyának, valamint a 

stílus általános sajátságainak (nyelvhelyesség, tisztaság, világosság, érthetőség, 

alkalmasság, pontosság, méltóság, jóhangzás, élénkség, változatosság, a stílus új volta, 

a stílus egysége) elemző vizsgálata. Bemutatja – ha mai szemmel vitatható módon is –, 

hogy milyen fajai lehetnek a stílusnak a beszélő vagy író szándékától és az előadás 

külső formájától függően, közben pedig kiemelve az érzelemkeltésnek és eszközeinek 

a fontosságát az egyes stílusárnyalatokban. 

Jóllehet Kazinczy külön stilisztikai művet nem írt, mégsem hagyhatjuk ki a magyar 

stilisztika történetéből, őnála ugyanis hatékonyabban aligha segítette valaki a 

stilisztika iránti érdeklődés kibontakozását. A stilisztika nem mint tudományos 

diszciplína érdekelte, kérdéseivel gyakorlati célból mint stiliszta és nyelvművelő 

foglalkozott. „Ez azonban mit sem von le érdeméből – írja Ruzsiczky Éva –, ő volt az 

első, aki nálunk az írók s általában a művelt emberek széles körében érdeklődést 

keltett a stilisztika kérdései iránt; aki időt és energiát nem kímélve leveleiben és egyéb 

írásaiban szüntelenül küzdött a stílusnemek megkülönböztetéséért, a stilisztika 

szabályainak alkalmazásáért.” (Ruzsiczky 1956: 278, l. még 278–281 és Szathmári 

1978.) 

Révai Miklós – sok más európai nemzetet megelőzve – 1805-ben alkotta meg az 

első anyanyelven írt, összefüggő stilisztikát és stílustörténeti vázlatot A magyar szép 

toll címen. Érdemeiből mit sem vont le az, amit maga jelez a címlapon: „… főképpen 

Adelung után”. A teljesen elkészült első részben a „szép toll”, azaz a szép stílus 

tulajdonságaival foglalkozik, valóban Adelung nyomán. A mű befejezetlen második 

részében – már sokkal önállóbban – „az alsó, középszerű és felső tollat”, valamint a 

„tollnak elegyes nemeit” tárgyalja. Révainak a három hagyományos stílusnemről szóló 

fejtegetése volt az első kísérlet a nyelvünkben kialakult írásbeli műfajok történetének 

felvázolására. Különösen érdekes a régi magyar hivatalos stílus alakulását tárgyaló 

fejezet. Révai stilisztikáját csak 1973-ban sikerült nyomtatásban megjelentetni. 

Közzétevője Éder Zoltán. A kiadványt záró alapos utószóban (Éder 1973: 358) kiemeli 

azt is Révai érdemeként, hogy megalkotta a stilisztika magyar terminológiáját, és hogy 



„új lépéseket tett a stilisztikai jelenségeknek magyar példaanyaggal való szemléltetése 

terén”. 

A következő állomás a rendkívül sokoldalú Verseghy Ferencnek hatalmas, latin 

nyelvű műve, az Analyticae Institutionis Linguae Hungaricae harmadik köteteként 

1817-ben megjelent Usus Aestheticus Linguae Hungaricae. Ez az esztétikai célú 

munka retorika, poétika és stilisztika egyszerre. Az első részben a szerző bemutatja az 

ékes magyar beszéd forrásait, jellegzetes esztétikai vonásait, a festői beszéd stb. 

nyelvi-stilisztikai (nála: esztétikai) eszközeit. A második részben a prózai, a költői és a 

drámai műfajok művészi sajátságairól értekezik. Verseghy műve annyiban jelent újat, 

hogy szinte mai szemmel látja meg elsősorban a szépirodalom, de benne az egyes 

műfajok nyelvi-stilisztikai vonásait s az egyéni stílus jellegzetességeit. (L. 

részletesebben: Szathmári 1974.) 

Bár Szvorényi József Bitnicz fő művének a megjelenése után csaknem két 

évtizeddel később adta ki a Magyar Tudós Társaság pályázatára írt Magyar ékes 

szókötés c. nevezetes munkáját, mégis itt szóljunk róla röviden. Szvorényi a külföldi 

(Blair, Herder) és a hazai irodalom ismeretében rendszeresen tárgyalja a szavak 

hibátlan és értelmes mondatokká szerkesztésének, azaz a közszókötésnek, illetőleg a 

szavak és mondatok tiszta és választékos alkalmazásának, azaz az ékes szókötésnek a 

szabályait. Művének egyik fő érdeme, hogy helyesen taglalja a különböző rétegekbe 

tartozó szavak, fordulatok stilisztikai értékét és használatát az egyes stílusnemekben. 

5. Térjünk vissza Bitniczhez. Fő művének a címe – mint már említettem – A’ 

magyar nyelvbeli előadás’ tudománya. Bár ebben az „előadás” szó magában foglalja a 

leírt műveket is, és bár Bitnicz könyve elsősorban stilisztikai rendszerezés, csupán 

másod- és harmadsorban műfajelmélet, illetve retorika – a megjelölés rejtetten jelzi, 

hogy a retorika volt az ihlető, az elindító. A „tudomány” szó meg azt jelzi, hogy 

tudományos rendszerezést és leírást fogunk kapni. 

Az előszó szerint Bitnicz munkáját az a „felsőbb oskolai fájó” tapasztalat szülte, 

hogy „hazai nyelvünk” bővebb vizsgálását és a’ nyelvbeli előadás’ törvényeit” 

tárgyaló munka nem áll rendelkezésre. A szerző célja tehát az, hogy az ő munkájának 

a segítségével mind a hallgatói, mind a míveltebb hazafiak „nyelvünket egész 

kiterjedésében megesmerhessék” (IX), illetve hogy „szép nyelvünk’ lelkének bővebb 

vizsgálására” serkentse őket (X). Batsányinak írott levelében meg az esztétikai és a 

nevelési célt hangsúlyozza: „… ezen oktatások’ közlésével a’ reám bizott ifjakat 

bővebben kivántam az Aestheticaban meghordozni, minthogy a’ nyilvánvaló Nevelés’ 

rende szerént hazánkban azt egyébütt soha nem hallják” (Géfin 1932: 81). Ezért 

nyelvünk egész mezejét tudományosan fel akarja mérni, aztán „philosophiai lélekkel” 

(tehát nem a nyelv felől, mint Blair is, hanem filozófiai-lélektani alapról kiindulva) 

megalapozni, továbbá annak három „egymástól mivoltikép különböző részét: a’ 

prosa’, költés’ és ékesszólás’ nyelvét tökéletesen előadni” és a szabályokat „hazai 

írókból kölcsönzött példákkal” megvilágosítani (IX). Bitnicz rendszerezésének alapja 

(ő maga is „rendszer”-nek nevezi eljárását a IX. lapon) – mint Vígh Árpád kiemeli 

(1981: 112–115, 130–131) – a kanti filozófia. Bitnicz egyébként Kant első 

magyarországi alkalmazói közé tartozik, megjegyezvén, hogy az ihlető és a követett 

mintát adó számára mégis Pölitz volt (l. Bitnicz saját megjegyzését: Géfin 1932: 76). 

A kanti elképzelés az emberi lélek képességeit háromra vezeti vissza: a megismerő-, 

az érző- és a vágyóképességre, vagy ahogyan Bitnicz mondja: tehetségre. A 



megismerőképesség produktuma a képzet, és az ennek megfelelő nyelvi-esztétikai 

forma a próza; az érzőképesség eredménye az érzelem, megfelelője a költészet; és a 

vágyóképesség szüli a vágyást, ennek megfelelője pedig az ékesszólás. Bitnicz – 

helyesen – hangsúlyozza azt is, hogy ezek a képességek és nyelvi-esztétikai formáik 

egyenrangúak, egyik sem különb vagy rosszabb a másiknál. 

Bitnicz nyelvészeti szintézise két részből áll. Az első rész – a tulajdonképpeni 

stilisztika – a tökéletes nyelvbeli előadás fő feltételeivel, benne a forma törvényeivel: a 

hibátlanság és szépség egyes jegyeivel, valamint a képes kifejezésekkel és az 

alakzatokkal, továbbá a verstannal és az alsó, felső, valamint a középírásmóddal 

foglalkozik. A második rész – a tulajdonképpeni műfajelmélet – a nyelvbeli előadás 

három fő formájának: a prózának, a költészetnek és a szónoklatnak a sajátságait, 

valamint az alájuk tartozó műfajok nyelvi-stilisztikai jellemzőit tárgyalja. Bitnicz 

külön kiemeli, hogy vizsgálódása kiterjed „az élő szó- és írásbeli kifejezés’ minden 

egyes nemére, felekezetére és formájára nézve” (191). A továbbiakra vonatkozóan 

Pölitz eljárását követve két fő követelményt állít fel: a hibátlanságot és a szépséget, 

mint a forma törvényét. A hibátlanság elérésében a logika és a grammatika, a szépség 

érvényesülésében pedig az esztétika segít. Vígh Árpád a nyelvtani-logikai hibátlanság 

és az esztétikai szépség mellett joggal hiányolja Bitnicznél a megindítás, a ráhatás 

felvételét (Vígh 1981: 256–257). 

Ha összevetjük Bitnicz művét kortársának Verseghy Ferencnek már röviden 

jellemzett Usus Aestheticus Linguae Hungaricae c. hasonló jellegű munkájával, 

megállapíthatjuk, hogy mindkettő – bár más-más arányban és felépítésben – egyszerre 

stilisztika, retorika és poétika. Viszont a nem lényegtelen különbség közöttük az, hogy 

amíg Bitnicz rendszere filozófiai-lélektani alapelven nyugszik, addig a tíz évvel 

korábban megjelent Verseghy-mű – mint jeleztük – valójában elsősorban esztétika, 

közelebbről nyelvesztétika, mely a művészi nyelv (azaz: a szépirodalmi stílus) 

sajátságait, továbbá nyelvünk retorikai és poétikai (vagyis műfajelméleti és metrikai) 

kérdéseit tárgyalja. 

6. Mi jellemzi Bitnicz munkamódszerét? Először is az, hogy filológus jellegű. 

Mindig a nyelvi tényekre, adatokra épít („… mind azt, mi … a’ … nyelvek’ számtalan 

különösségét és sajátságát illeti, csak a’ tapasztalásbeli nyelv’ alapos vizsgálásából 

lehet megtanúlni…” 43–44). Aztán sokat ad az elméletre, de sose hagyja el a 

gyakorlati alkalmazás bemutatását (pl. az alsó, közép és felső írásmód jellemzése után 

kitűnő példákat hoz rájuk a három vizsgált területről: a prózából, a költészetből és az 

ékesszólásból, l. 192–207; és vö. Vígh Árpád találó megjegyzéseit: Vígh 1981: 117–

124). Teljességre törekszik, mindennek utánajár (pl. „A vetélkedve vizsgáló oktató 

előadás” keretében tárgyalja a „könyvbírálás” műfaját is, l. 239–245; a „leíró történeti 

előadás” során pedig a „népesmertetés”-t, azaz etnographiát és az „országleírás”-t, 

vagyis statisticát, l. 256–257). Erénye Bitnicznek a pontosság is: „… kénteleníttettem 

a lemásoltatáshoz (Faludi Ferenc kézírásáról van szó) folyamodni, a’ mit is a’ leg 

nagyob pontossággal elkészítve itt megküldök” – írja Batsányinak 1822-ben (Géfin 

1932: 74). Jellemző rá aztán a következetes cikkfelépítés (pl. az egyes műfajokat 

rendszerint meghatározza, majd jellemzi, kitérve stilisztikai funkcióikra is, utal 

továbbá a történetükre, és irodalmi példákat hoz). Bitnicz nemcsak fontosnak tartja 

tanulmányozni a korabeli és korábbi külföldi és hazai szerzőket, hanem mindig 

hivatkozik is rájuk, ha valamiben követi őket, vagy éppen ellentmond nekik. Mint 



utaltam rá, leginkább Karl Heinrich Ludwig Pölitz wittenbergi professzor esztétikáját 

(1807) és más tanulmányait (Pölitz 1820, 1825), illetve az angol Blair 1783-as 

retorikáját követi. A hazaiak közül elsősorban Révaira és ritkábban Verseghyre 

hivatkozik. (L. Bitnicz idevágó felsorolását: 27–30 és a minden kisebb fejezet végén 

álló bibliográfiákat; vö. Vígh 1981: 93–100, 111–115.) Bitnicz el nem maradó 

irodalmi példáiban pedig felvonul szinte a teljes korabeli magyar és kisebb részben 

magyarra fordított külföldi szépirodalom. Találkozunk nála olyan nevekkel, mint 

Dayka, Kazinczy, Virág, Kisfaludy Károly és Sándor, Gyöngyösi, Vitkovics, 

Vörösmarty, Berzsenyi, Dukai Takách Judit, Faludi, Fáy, Mikes, Batsányi, Báróczy, 

Czuczor, Kölcsey, Dugonics, illetve mint Shakespeare, Goethe, Schiller, Blumauer, 

Gessner. 

Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy Bitnicz több vonatkozásban előremutat a ma felé. 

Az általa képviselt rendszer és szemlélet funkcionális (l. Vígh 1981: 112, 119 stb.): az 

előadás három fő formáját (a prózát, a költészetet és a szónoklatot) – mint láttuk – a 

lélek három fő képességének – mondhatnánk: funkciójának – megfelelően különítette 

el. De a három fő formán belüli műfajok kijelölésének, illetve az egyes nyelvi-

stilisztikai eszközök kiválasztásának az alapja szintén elsősorban a közlés funkciója, 

szerepe. Ezzel függ össze, hogy Bitnicz gyakorlatában jelentkezik az adekvátság 

fogalma is. Azaz jól látja, hogy bizonyos stílusjelenségek nem egyformán „illenek” 

például az alsó, a középső és a felső stílusnembe. Vígh Árpád szemléletes táblázatot 

készített Bitnicz műve alapján arról, hogy a három stílusnemben mennyire van 

képviselve a próza, a költészet és a szónoklat (Vígh 1981: 117–124). Az előbbiek már 

mintha a pragmatikát is előrevetítenék. Az a tény meg, hogy a beszédnek, a 

társalgásnak nem kis teret szentel (l. pl. A’ Beszélgetés c. részt: 236–239), bizonyos 

értelemben az interakció vizsgálata felé mutat. 

Nem hallgathatom el, hogy Bitnicz itt tárgyalt művének mindjárt a bevezetésében 

valóságos ódát zeng a nyelvről és benne az anyanyelvről: „A’ nyelv különös tulajdona 

az embernek, és mintegy külső záloga azon méltóságának, melly által minden más 

teremtményt felűlhalad. Ez által közelíthet a’ lélek lélekhez; ez által hathat az egyik a’ 

másikra, ez magában foglalván az egyes személyek’ és az egész nemzetek’ 

míveltségének visszafénylését, azon bélyeg, melly által az ember embertől, és a’ 

nemzet nemzettől különböz. A’ szabad és önlétű nemzetnél pedig minden egyéb nyelv 

mellett az anyai érdemel elsőséget.” (Vö. Bárczi Géza hasonló jellegű leírását: Bárczi 

1963: 5–6.) Se szeri, se száma aztán, ahányszor emlegeti az „édes anyanyelv”-et, 

illetve ahányszor javaslatot tesz a kiművelésére, a minél kifejezőbbé, hatásosabbá és 

szebbé tételére. Ezért szervezi meg a líceumban a Magyar Nyelvgyakorló Egyesületet, 

megvetvén így a későbbi önképzőkörök alapját. Aztán az ő javaslatára hozzák létre a 

líceum diákjai 1823-ban a Szombathelyi Magyar Társaságot, amelynek célja a haza és 

a magyar nyelv szeretetére való nevelés és a hatékony nyelvművelés volt. (L. 

Köbölkuti 1993: 7, 15.) Sokat ad továbbá a nyelvi igényességre, szépségre. Ezt írja 

többek között: „A szépség is… egyik mivolti részét teszi a forma’ törvényének” (41). 

Szorgalmazza továbbá – a nyelvi műveltség érdekében – az olvasást, azért is, „… mert 

csak a’ remekírók nyújthatnak sinormértéket arra, mit kelljen a’ nyelvszokásban való 

legfőbb tapasztalásbeli törvénynek tartani” (143). 

7. Lássunk néhány jellegzetes részletet és előremutató eljárást A’ magyar nyelvbeli 

előadás’ tudományából. 



„A’ Magyar nyelvnek és nyelvbeli előadásnak rövid története” c. fejezetben (7–27) 

Bitnicz reálisan – mondhatnánk: szinte mai módon – látja nyelvünknek és a 

szépirodalmi stílusnak a fejlődését. Érzékeli a nyelvújítás jelentőségét, Gyöngyösinek, 

majd Faludinak, később Csokonainak a „magyar költés”-ben betöltött szerepét, és 

abban is igazat adhatunk neki, hogy mindenekelőtt Berzsenyi „simítá költői 

nyelvünket annyira, az már most az érzelmeket helyesen festheti, belső erejére és 

bájoló fordulásaira nézve más művelt nyelvekkel bátran mérkezhetik” (23). Ma is 

megállja a helyét továbbá, ahogyan régi magyar nyelvtanainkat, szótárainkat számba 

veszi. Világos előtte, hogy „nyelvtanírójink közzűl … legnevezetesebb Révay (ekkor 

y-nal írta) és Verseghy” (26), és hogy az előbbi a nyelvtörténeti iskola megalapozója, 

„vetélkedő társa” pedig „a mostani nyelvszokást fogadá vezérűl”. Mindamellett ő is az 

előző oldalán állt. 

Helyesen mutat rá Vígh Árpád: „… a könyv (ti. A’ magyar nyelvbeli előadás’ 

tudománya) jelentősége abban rejlik, hogy az ékesszólást a költészettel és a 

tudományos prózával együtt összefüggő rendszerbe foglalja, mind a tartalom 

filozófiai, mind a kifejezés nyelvi síkján” (Vígh 1981: 77). És folytathatjuk azzal, 

hogy a nyelvi formának (nyelvtani és logikai hibátlanság, esztétikai szépség) fontos 

szerepet tulajdonít. 

Előre mutat Bitnicz munkájában az is, hogy a trópusokat és az alakzatokat nem 

mint az ékesszólás eszközeit tárgyalja, hanem az ún. általános stilisztikában, mivel 

ezek a nyelvbeli előadásnak mind a három formájához, tehát a prózához és a 

költészethez is hozzátartoznak (113). 

A műfajok rendszerét tekintve Bitnicz műve – állapítja meg Vígh Árpád (1981: 124 

kk.) – sokkal kidolgozottabb és differenciáltabb, mint Blair rendszere volt. Filozófiai 

alapelvének megfelelően nem a prózai művek közé sorolja a szónoki beszédet (hanem 

a harmadik fő forma lesz), de a szépprózát sem, mert az a költészet része lesz. 

Az alakzatokat – reálisan – nem retorikai eszközként tárgyalja, vallja ugyanis, hogy 

a trópusokhoz hasonlóan megtalálhatók a költészetben és a prózában is (113). 

Egyébként csaknem negyven alakzatot (helyesen: mint szépítő eszközöket) tárgyal 

több-kevesebb alapossággal, de általában megadja a meghatározásukat, jellemzi a 

nyelvi megjelenésüket, rámutat, hogy mire kell ügyelni velük kapcsolatban, és 

(jobbára korabeli) példákat hoz rájuk. 

Érdekes amiket Bitnicz „solaecismusok” címen ír (166–170); ezek ti. arra is 

rávilágítanak, hogy – későbbi megjelölés szerint – nyelvhelyességi hibákkal 

kapcsolatban hogyan foglalt állást. Mindjárt megállapíthatjuk: reálisan. Elveti a 

„malmokot”, „törökököt” nyelvjárási formát. Viszont még kiáll a régiesebb „nyírnók” 

és az ikes „történnék” mellett (szemben a nyírnánk” és a „történne” változattal). 

Szükségtelennek tartja a határozott névelőt a nevek előtt (tehát szerinte helyesen 

„Rákóczi Ferenc” és nem „a Rákóczi Ferenc”). Helyteleníti az „ezer forintok” többes 

formát; bizonyos mellékmondatok helyett igeneves, illetve képzett főneves szerkezetet 

használna: az „olly beszédek, mellyeket a’ hír hozott” szerinte ez állna: „hír hozta 

beszédek”; a „midőn az ellenség reánk rohant” helyett pedig: „az ellenség reánk 

rohantakor”. Az elavult formákkal való élést hibásnak tartja, például az ilyen 

szerkezetet: „futnak vala bizvájok szekereikben”. A valót elhagyná a következőkhöz 

hasonló esetekben: „mindenkor való gyönyörűség” helyett: „mindenkori 

gyönyörűség”, „Budára való menetelemkor” helyett: „Budára mentemkor”. Általában 



a mércéje: „a’ jó izlésű és nyelvünk’ természetének legkényesebb változásait 

tökéletesen esmerő író”. 

Végül a stilisztikai cél nélküli, ún. felesleges ismétlést így veti el: „A’ gyakran 

ismételt hogy – hogy, volna – volna, -nak – -nak, való – való, is – is, s’ a’ t., azon 

kívül, hogy a kellemetes hangzást gátolja, egyszersmind az írónak vagy 

nyelvesmeretlenségére vagy gondatlanságára és rosz izlésére mutat” (179–180). 

8. Szólnunk kell Bitnicznek tíz évvel később, 1837-ben megjelent, kétrészes 

Magyar nyelvtudomány c. munkájáról is. A szerző az Előszóban arra utal, hogy 

„kötelessége a’ felsőbb iskolai nyelvtanításnak nyelvünk mezejét kimérni… nem 

különben az írásbeli előadás’ három fő nemét tökéletesen kifejteni, szabályait 

világosan előterjeszteni ’s czélszerü példákkal megeleveníteni”. Ennek megfelelően 

tárgyalja az első részben nyelvünknek a leíró nyelvtanát, a másodikban pedig a 

stilisztikáját. 

A leíró nyelvtant (1–144) – amelynek kidolgozásában mint maga hangsúlyozta az 

előszóban, sokat kölcsönzött „nyelvünk’ nagy mesterétől – Révaitól” (l. még az általa 

felsorolt munkák listáját a 15. lapon) – azért kell megemlítenünk, mert közvetve és 

közvetlenül figyelemmel van bizonyos stilisztikai jelenségekre is. Középpontba állítja 

például az irodalmi nyelvet (az ő meghatározásában: „a’ nemzet’ jelesb iróitól 

lassanként művelt ’s megtisztított nyelv”), és az írókat így jellemzi: „… az irók 

tanítják a’ nemzetet, ők terjesztik az új képzeteket, ők fejtegetik bővebben a’ már 

esmerteket, tehát képzeteik’ helyesb ’s tökéletesb előadhatása végett a’ köznyelvet 

bővíteni, hajlékonyítani, szóval: csinosítani tartoznak” (11). A nyelvművelés célját 

továbbá így látja: „… nyelvünket is természete’ hív megőrzése mellett csinosítani ’s 

müvelni elmulaszthatatlan kötelességünk” (122). Többször kitér ezenkívül a 

szinonimák, az elavult szavak és szólások, valamint a tájszavak és az új szavak 

stílusértékeire, használatára és a nyelv szép hangzatát (142–144) már-már Bárczi 

Gézához hasonlóan (Bárczi 1956: 8–10) – részletesen és találóan – jellemzi. 

A második, stilisztikai résszel kapcsolatban (1–287) azt jegyzi meg Bitnicz az 

Előszóban, hogy itt A’ nyelvbeli előadás’ tudománya c. munkáját követte, de 

„megkurtította, némely szakaszait helyesebb rendbe szedte, hiányait kipótolta ’s 

iróinkból kölcsönzött példák által” megvilágította. Vagyis: ezúttal lerövidített, jobban 

rendszerezett, gazdagon illusztrált s így világosabb és az akkori ifjúság számára – 

minden bizonnyal – tanulhatóbb stilisztikával, műfajelmélettel és ékesszólástannal van 

dolgunk. Bitnicz itt – mint már utaltam rá – meg is nevezi és egyben meghatározza, 

mit ért stilisztikán: „A’ müvelt ember valamint anyanyelve’ természetét ’s más 

nyelvekétől elütő sajátságát, úgy azon egyetemi törvényeket is esmerni tartozik, 

mellyek szerint lelki állapotjait nyelv által tökéletesen előadhatja. E’ törvényekről szól 

a’ nyelvtudomány’ második része, az úgy nevezett stilistica, melly azon törvényeket 

magából az emberi lélek’ mivoltából fejti ki ’s azért a’ bármelly nyelven irt müvek’ 

jelességének vagy hijánosságának megitélésére sinormértéket nyújt.” (1.) Munkáját 

négy szakaszra osztja: „Az első felállítván az irásbeli előadás’ főtörvényét, kifejtegeti 

e’ főtörvény alkotó részeinek – a’ hibátlanságnak és szépségnek egyes jegyeit ’s a’ 

három irásmód’ saját bélyegét; a’ többi három az irásbeli előadás’ három főnemének – 

a’ prosa’, költés’ és ékesszólás’ – nyelvének sajátságát ’s egyes formáit terjeszti elő ’s 

az előadás’ főtörvényét ezekre alkalmaztatja.” (5.) Egyébként szemléletében 1827-es 

művét követi. Azaz tárgyalja a hibátlanságnak és a mű belső, illetve külső szépségének 



a jegyeit, majd szól az alsó, középső és felső írásmódról, végül pedig a próza, a költés 

és az ékesszólás nyelvéről, valamint ezek egyes műfajairól, mindig kitűnően 

megválasztott irodalmi példák illusztrálásával. A második részt – toldalékként – a 

magyar nyelv rövid története zárja, az 1827-es munkájában megjelent szöveggel. 

9. Bitnicznek ez utóbbi műve javított és bővített kiadásban 1848-ban is megjelent 

Kőszegen. Műveire a maguk korában felfigyeltek (l. Szabó 1873: 6), később pedig 

egészen napjainkig rendszerének több elemét átvették (l. Vígh 1981: 145–146, 174, 

230, 387). Jelentősége továbbá összefoglalva, hogy Blair, Pölitz és mások eredményeit 

a mi nyelvünkre alkalmazta, filozófiai alapokon nyugvó rendszert alkotott, a 

stilisztikai, a műfaji és a retorikai jelenségeket magyar irodalmi példákon bemutatta, 

és a funkcionális szemlélet alkalmazásával bizonyos mértékben előkészítője volt a 

funkcionális stilisztikának. Ezenkívül évtizedeken át nevelte az ifjúságot a magyar 

nyelv ismeretére, igényes és célszerű felhasználására, valamint szeretetére. Nagyon is 

érdemes hát arra, hogy a magyar stilisztika kiépítésének a jeles alakjai között tartsuk 

számon. 
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8. A MAGYAR NYELVŐR SZARVAS GÁBOR SZERKESZTŐSÉGE IDEJÉN ÉS A 

STILISZTIKA 

 

1. Előadásomat azzal kezdem, amivel néhány héttel ezelőtt a Budenz Józsefről való 

megemlékezést, arról a Budenz Józsefről, aki tagja volt a Magyar Nyelvőr 

megindítását javasló akadémiai bizottságnak, és akit ott találunk folyóiratunk legelső 

munkatársai között. 

A magyar nyelv vizsgálata egyik legrégibb és legjelentősebb nemzeti tudományunk. 

Sylvester Jánostól – aki Közép- és Kelet-Európában elsőként, de Nyugat-Európát 

tekintve is az elsők között foglalkozott vulgáris nyelv grammatikájával (Grammatica 

Hungarolatina 1539) – napjainkig nyelvünk múltját és mindenkori jelenét a nyelvtudó-

soknak, a nyelvtudomány kisebb-nagyobb munkásainak hosszú sora kutatta, akik 

felmérve a hazai szükségleteket, tanulmányozva a külföldi módszereket, 

eredményeket, nemcsak hazájukban szereztek hírnevet a magyar nyelvészetnek, 

hanem elérték azt is, hogy – talán minden szerénytelenség nélkül elmondhatjuk – 

nyelvtudományunk fejlődésének legtöbb szakaszában nemzetközi szintű volt, sőt 

nemegyszer innen kerültek ki egy-egy új kutatómódszer, irányzat stb. első képviselői. 

És mindjárt tegyük hozzá: ugyanezt állapíthatjuk meg a tudományban a vitát, a 

mozgást, a fejlődést, egyáltalán az életet jelentő nyelvészeti folyóiratainkról is, 

amelyeknek nem kis részük volt abban, hogy nyelvtudományunk az évszázadok során 

jelentős színvonalat képviselt. 

Mindezt már sejteti a XIX. század közepén folyóirat-irodalmunk indulása. Így ír 

erről Balázs János: „Az 1856-ban … Hunfalvytól életre hívott Magyar Nyelvészet, 

amely hat évig, 1862-ig jelent meg, a múlt század első olyan magyar tudományos 

folyóirata volt, amely életerősnek bizonyult, s amely hazánkban elsőnek tárta ki kapuit 

egy új szaktudomány hivatott művelői előtt. Történt pedig mindez a szabadságharc 

bukása utáni nehéz időkben, az önkényuralom nyomasztó légkörében, akkor, amikor 

még külföldön is eléggé új kezdeményezésnek számított hasonló orgánumok 

létrehozása. Németországban a »Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache« 1846-

ban létesült ugyan, de 1854-ben már meg is szűnt. A »Zeitschrift für vergleichende 

Sprachwissenschaft« pedig, mely némileg módosított néven ma is megjelenik, 1852-

ben indult, tehát mindössze három évvel a Hunfalvyék folyóirata előtt.” (Tanulmányok 

a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből. 1850–1920. Szerk.: Szathmári 

István. Bp., 1970. 16.) A Magyar Nyelvészet megindítása azonban – mint ismeretes – 

még csak magánkezdeményezés volt. Helyébe – szintén Hunfalvy sürgetésére – 1862-

ben a ma is megjelenő Nyelvtudományi Közlemények lépett, amely mögött már az 

Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága is ott állott (l. Balázs János: i. m. 18). 

És 1872 januárjában látott napvilágot Szarvas Gábornak, Ada szülöttének, a nem 

mindennapi egyéniségnek, a rendkívül hatásos szervezőnek és szerkesztőnek az 

irányításával a most jubiláló Magyar Nyelvőr első füzete, hogy mindenekelőtt az élő 

nyelv felé fordítva a tekintetet, szolgálja immár száz éven át nyelvünk és 

nyelvtudományunk ügyét… 

Sorolhatnánk a későbbi hazai folyóiratokat, utalhatnánk az efféle külföldi 

orgánumokra, minden bizonnyal keveset találnánk olyat, amelyik megérte a 

centenáriumot. És még kevesebb azoknak a száma, amelyekről száz év elteltével 

elmondható, hogy szervezői-szerkesztői képességekkel megáldott, legkiemelkedőbb 



nyelvészeink irányításával; a legjobb tudósoknak és gyakorlati szakembereknek a 

maga mögé való tömörítésével; továbbá eredeti célkitűzését soha fel nem adva, mindig 

ki tudta választani és kora színvonalán meg tudta oldani a legsürgetőbb feladatokat, 

olyan mértékben, hogy nemcsak a hazai nyelvtudomány egyik szervezőjévé és 

reprezentánsává vált, hanem többször alkotó módon bele tudott szólni a külföldi és az 

általános nyelvészet alakulásába is. 

Nemcsak kötelesség, hanem büszkeség és öröm ünnepelni ilyen folyóiratot. És 

különösen öröm itt, Szarvas Gábor szülőföldjén felidézni száz év küzdelmeit és 

eredményeit, hisz Szarvas Gábor sajátos egyénisége meghatározta a Nyelvőr egész 

életútját – bizonyára nem véletlenül jegyezte meg Négyesy László 1890-ben a 

következőket: „Nincs egy folyóiratunk sem, amely annyira magán viselné szerkesztője 

egyéniségének bélyegét, mint a Nyelvőr” (Nyelvőr-Eml. 20) –, viszont – továbbfűzve 

a gondolatot – ennek a földnek, ennek a népnek a hatása is ott van a Szarvas Gábor 

gyakorlatiasságában, táj- és népszeretetében, egész emberségében. Az Adán eltöltött 

gyermekkori évek is hozzájárulhattak például ahhoz, hogy a szerkesztő Szarvas Gábor 

annyira felkarolta a legkülönbözőbb népnyelvi anyagok gyűjtését, sőt betegeskedő 

volta és mindig romló látása ellenére maga járt elöl jó példával: részt vett több 

gyűjtőúton: 1872-ben az Őrség és Göcsej falvaiban, 1873-ban a moldvai csángók 

között, és 1874-ben tanulmányozta a szlavóniai magyar tájszólást. Az Őrséget Budenz 

Józsefnek, a hazai összehasonlító-történeti nyelvtudomány megalapítójának és Berczik 

Árpád írónak a társaságában látogatta meg. Hadd idézzek a Berczik Árpád 

feljegyzéséből néhány sort, amely nemcsak az akkori időket hozza vissza egy 

pillanatra, hanem rávilágít két nagy nyelvészegyéniségünk néhány – emberi – 

vonására is. „Ekkor már híre futamodott a faluban a mi járásunknak. Egy elmés béres 

szóba áll velünk magától s igen jó rögtönzésekkel, közmondásokkal gyarapít. Öregje, 

apraja körünkbe gyűl, mi kiválogatjuk a legbeszédesebbeket, s elhíjuk egy pohár 

borra… Ekkor már az egész helység lázban ég. A gyerekek – Szarvas bőkezűségétől 

vérszemet kapva – csapatosan vonulnak elénk, dalaikat kínálva, a cigányok 

megorrontják, hogy itt pénzmagot szórnak, s a prímás a banda élén beköszönt a 

csapszékbe, asszonyok, gyerekek állják körül az udvart. Ideje, hogy elkövetkezzünk, 

mert sok lesz a jóból… Másutt vagyunk. Az e napi aratás igen jól ütött ki. Egy pompás 

vénasszony egészen elbájolta Budenzet, s olyan dolgokat mondott, hogy azt hittük, 

Budenz rögtön megkéri és elveszi a 90 éves persónát. Aztán két kislány hatalmasan 

énekelt, majd meghasadt belé a föld. Kifogyhatatlanok voltak, mint az özvegyasszony 

korsaja.” 

2. A százéves Magyar Nyelvőr bemutatása, értékelése tanulmányok sorozatának a 

tárgya lehetne. Én ezúttal csak arra vállalkozom, hogy nagyon röviden bemutassam, 

mit jelentett ez a fontos folyóiratunk a magyar stilisztika évszázados útján, 

mindenekelőtt a Szarvas Gábor szerkesztősége idején. 

Már előre jeleztem, hogy a stilisztika – kivéve mintegy a legutóbbi két évtizedet – 

nem volt jellemző vagy éppen központi tudományterülete a Nyelvőrnek, mint a 

magyar nyelvtudománynak sem. Hogy mégis érdemes e folyóiratot a stilisztika 

szemszögéből mérlegre tenni, az két dologgal magyarázható. Egyrészt azzal, hogy a 

stilisztika – mint később még rámutatunk – gyakorlati jellegű, és mai szóval élve: 

komplex stúdium, amely legalábbis két tudomány, a nyelv- és irodalomtudomány 

határmesgyéjén áll, de amely szorosan kötődik a nyelvműveléshez, az irodalmi nyelv 



vizsgálatához stb., és bizonyos szálak fűzik a verstanhoz, a műfajelmélethez, valamint 

a fonetikához, a nyelvjárástanhoz, a folklórhoz stb. Másrészt pedig azzal, hogy a 

Nyelvőrre kezdettől fogva éppen az élettel való erős kapcsolat volt a jellemző. 

Ilyenformán ez a vizsgálat alkalmas lehet arra, hogy lemérje, mit tett a Nyelvőr a 

magyar stilisztika előbbre lépése és általában a nyelvi műveltség emelése érdekében. 

Vizsgálódásunk előtt még egy kérdést kell tisztáznunk: mit értünk stíluson és 

stilisztikán, vagyis milyen stilisztikai felfogás alapján szemléljük a Nyelvőr egy 

évszázados tevékenységét. 

Ismeretes ugyanis, hogy a stilisztika – nem utolsósorban a legmodernebb, 

egzaktságra törekvő, a strukturalizmus, az információelmélet, a kommunikációkutatás, 

a szemiotika, a statisztika, a matematikai nyelvészet, a pszicholingvisztika stb. 

eredményeit értékesítő módszerek létrejötte következtében – a forrongás állapotában 

van, jóllehet a tisztulás folyamata már elkezdődött. 

A jövő lehetséges útjainak a boncolgatásáról lemondva, most csupán arra utalok, 

hogy mind a múlt tárgyilagos értékelése érdekében, mind pedig a jövő felé nézve, 

legalkalmasabb alapnak az úgynevezett funkcionális stilisztika látszik. Ez a stilisztikai 

rendszerezés – amely a funkcionális szemléletű nyelvtudományi irányzatokból nőtt ki, 

és amelynek kialakításában nem kis része volt a Saussure-tanítvány Ballynak és az ő 

tanítványainak (J. Marouzeau, M. Cressot, Giac. Devoto), a maiak közül pedig több 

német, orosz és más stilisztikusnak – nagyon röviden abban különbözik más 

koncepcióktól, hogy alapja a nyelvi valóság, vagyis figyelembe veszi, sőt középpontba 

állítja a nyelvi-stiláris (és nyelven kívüli, úgynevezett extralingvális) eszközöknek a 

mondanivaló kifejezésében betöltött igen bonyolult és változatos, sokszor csak nagyon 

nehezen kihámozható funkcióját, funkcióit. Másrészt abban, hogy a nyelv 

funkcionálásában részt vevő valamennyi nyelvi (és nyelven kívüli) elem stilisztikai 

funkcióit kutatja. Ez utóbbiból következik, hogy alapja a szinonimika, és felépítésében 

a leíró nyelvtanokat követi. A stílust a nyelvi-stiláris variánsok közötti, több 

tényezőtől függő válogatás eredményének tekinti. A stilisztika feladatát pedig a 

következőképpen látja: a beszélő, az író, vagyis a jeladó felől nézve először is az 

említett válogatás törvényszerűségeire tanít meg, közelebbről arra, hogy mikor, milyen 

szavakat, kifejezéseket, továbbá nyelvtani jelenségeket, szerkezeteket, valamint 

kiejtésbeli és extralingvális eszközöket, megoldásokat válasszunk, hogy közlésünk az 

adott esetben a legcélszerűbb, a leghatásosabb, s ugyanakkor helyes és szép legyen; 

vagyis hogyan keressük ki a mondanivaló nyelvi-stiláris megfelelőit (adekvátjait) a 

kérdéses variánsok közül. A hallgató, az olvasó vagy a jelvevő felől nézve pedig – az 

említett válogatás „mechanizmusát” mintegy megfordítva, a folyamatot visszapergetve 

– hozzásegít a szépirodalmi és egyéb művek teljes értékű megértéséhez, mégpedig 

azáltal, hogy segít feltárni a legfontosabb (jobbára) formai elemeknek: a nyelvi – 

illetőleg a szövegben már – stiláris eszközöknek a „stilisztikai mondanivalóját, 

hírértékét” is. 

Hogy a stilisztika az említett kettős – gyakorlati – funkciójának megfelelhessen, 

elsősorban a következő feladatokat kell megoldania, s ezek problematikájának a 

kidolgozása egyúttal a stilisztika fő fejezeteit, vagyis felépítését is jelenti! 

1. Meg kell állapítania az egyes nyelvi (hangtani, szókincsbeli, alak- és mondattani) 

elemeknek, mint a megfelelő szinonimasorok tagjainak, valamint a stilisztikai 

formáknak (pl. alakzatoknak: ellentét, fokozás, allegória stb., továbbá ismétlés stb.) és 



az extralingvális eszközöknek (pl. a „látható nyelv”: az írásforma, a nyomdatechnikai 

megoldások, a helyesírás, a szerkezet és felépítés; a vers képe; stb.) a stílusértékeit, a 

stilisztikai lehetőségeit. (A stílusérték pedig az az érzelmi-hangulati töltés, értelmi 

többlet, illetőleg árnyalat, a kifejezőerőben – expresszivitásban – megmutatkozó 

jellegzetesség, „másság”, amely a kérdéses nyelvi-stiláris jelenségeket közömbös – 

zéró fokú – és más szinonimapárjaitól megkülönbözteti. A stílusérték lehet állandósult 

és alkalmi.) 

2. Meg kell állapítania e nyelvi és nyelven kívüli stiláris eszközök jellemző 
felhasználásának módját, vagyis azt, hogy az egyes elemek az írásbeli vagy szóbeli 

közlés mely területének jellemző eszközei, azaz foglalkozni kell a stílusrétegekkel, a 

stílusárnyalatokkal és a korstílusokkal. 

3. Tárgyalnia kell – nem utolsósorban a különböző szintű oktatást véve figyelembe 

– a stíluselemzés elvi és gyakorlati kérdéseit. 

4. És természetesen vizsgálnia kell mind az egyes stiláris elemeknek, mind a 

stílusrétegeknek, stílusárnyalatoknak és korstílusoknak, sőt a stíluselemzésnek a 

történeti alakulását is. 

3. Hogy a Nyelvőrnek a stilisztikában betöltött szerepét lemérhessük, röviden még 

azt is látnunk kell, hogyan alakult e diszciplínának – benne a magyar stilisztikának – 

az útja az elmúlt száz év alatt. 

Magam korábban a magyar stilisztika történetét négy korszakra osztottam fel. A 

XVIII. század végéig terjedő idő jelenti az előzményeket: önálló stilisztika még nincs, 

de megszületnek – igaz, nyelvtani, nyelvhelyességi stb. megállapításokkal keverten – a 

nyelvünkre vonatkozó megjegyzések (Pesti Gábor, Sylvester János, Geleji Katona 

István stb.). 

A második korszak, lényegében a XIX. század hozza meg a stilisztika önállósodását 

és az alapok lerakását: a stílust immár önmagáért vizsgálják, ha sok tekintetben a régi 

retorika eszközeivel is. Nálunk Révai Miklós „A magyar szép toll”, Verseghy Ferenc 

„Usus Aestheticus Linguae Hungaricae” című műve, Kazinczy egész munkássága, 

Bitnicz Lajos „A’ magyar nyelvbeli előadás’ tudománya” című könyve, Szvorényi 

József „Magyar ékes szókötés”-e stb. jelzi a főbb állomásokat. Most már a Nyelvőr 

megindulásának idejéhez érve rá kell mutatnunk, hogy megjelennek az első stilisztikai 

tankönyvek, ezek azonban a stílus lényegét, a nyelvi elemek stiláris funkcióit még 

nemigen tudják megragadni, néhány általános fogalmazási szabályt adva (a világos, 

szabatos, magyaros stb. stílus kellékei) inkább meglehetősen szigorú és gyakran nem 

is a realitáson nyugvó nyelvhelyességi tanácsokat adnak. A stilisztikával foglalkozók 

közül csak a korszakot lezáró Négyesy László emelkedik ki. 1895-ből való s ezután 

sok kiadást megért stilisztikája már átmenet a modernebb stílustudomány felé. 

Stilisztikája nyelvészetileg megalapozott megállapításokat tartalmaz; a 

nyelvhasználatot elődeinél nagyobb mértékben veszi figyelembe; elsőként értékesíti a 

jelentéstan eredményeit; stb. Egyébként a kilencszázas évek elején tartott egyetemi 

stílusgyakorlatain nem kisebb egyéniségek vettek részt, mint Babits, Kosztolányi, Tóth 

Árpád, Juhász Gyula, Oláh Gábor stb. 

A századforduló tájékán induló és az ötvenes évekig tartó harmadik korszak 

stilisztikáját Európa-szerte az jellemzi, hogy a fellendülő lélektani (W. Wundt), 

jelentéstani (K. O. Erdmann stb.) és általános nyelvészeti (Saussure) kutatások 

eredményeit felhasználva elmélyülten elemzik a stiláris jelenségeket, továbbá a 



stílusrétegeket és az egyéni stílust. Ilyenformán a korszak végére – mint említettük – a 

Saussure-tanítvány Bally és mások munkássága révén kibontakozik a funkcionális 

stilisztika. Nálunk azonban e korszaknak három negatívumára is rá kell mutatnunk. 

Ismeretes, hogy bár a múlt század végét és e század elejét – éppen a Budenz József, 

Szarvas Gábor, Simonyi Zsigmond és mások páratlan eredményességű munkássága 

révén – a nagy alkotók és nagy alkotások korának tekintjük (a finnugrisztikának és a 

szűkebb értelemben vett magyar nyelvtudománynak úgyszólván minden ága – 

nemzetközi mércével mérve is – magas szintre emelkedik) – a stilisztikát illetően nem 

támad egy Simonyihoz hasonló egyéniség, és valahogy a magyar stilisztika sem tudott 

a kutatások középpontjába kerülni, jobbára a periférián maradt. Ehhez járult még, 

hogy 1934 után – mivel a stilisztikának mint külön tárgynak a tanítását megszüntették, 

az efféle kutatások száma még inkább lecsökkent, továbbá a külföldi eredmények is 

kevésbé kerültek be hozzánk. 

Azért természetesen – ha nem is a kívánt mértékben – a mi stilisztikánk sem marad 

egy helyben. Nálunk a XIX. század vége felé és a XX. század első évtizedeiben a 

külföldi jelentéstani és lélektani kutatások hatnak, s ennek köszönhető, hogy a 

szókincs új szempontú stilisztikai feldolgozása intenzívebben megindul. Jelentős 

lépések történnek a mondatszerkezetek, a stílusrétegek és a teljes nyelvrendszer 

hasonló jellegű megismerése felé is. E korszak stilisztikájának egyik kiemelkedő 

alakja Zlinszky Aladár. A Négyesy örökét folytatja tulajdonképpen. Munkássága félig 

még az előző korhoz tartozik, annak szintézisét adja, félig azonban már az újat jelenti. 

A fellendülő lélektani és jelentéstani irányok eredményeit és saját kutatásait 

felhasználva részlettanulmányokat bocsát ki. A stilisztika kereteit kitágítja, s a nyelvi 

jelenségeket bonyolult nyelvi-stilisztikai szerepükben igyekszik megragadni. Szakítva 

az eddigi formális logikai módszerekkel, új lélektani társadalom- és 

művelődéstörténeti vizsgálatok alapján igyekszik elsősorban a szóképeket rendszerbe 

foglalni. A stilisztika oktatását véve figyelembe a szóképeket újonnan osztályozza (A 

szóképekről. Bp., 1911.). A kifejezés stílusa című tanulmányában (Bp., 1915.) az 

érzelmekből indul ki, s keresi az ezeknek megfelelő nyelvi kifejezések formáit. 1914-

ben megjelent kiváló stilisztikájában (Stilisztika és verstan. A magyar stílus mintái és 

törvényei. A középiskolák IV. oszt. számára. Bp., 1914.) pedig részletesen vizsgálja a 

szókincs, a szólások és a mondatok stilisztikai funkcióját, majd a stílus helyességének 

és művésziességének nyelvi sajátságait. Zlinszkynek ez a könyve méltán szolgált 

alapul a későbbi iskolai stilisztikák számára. – A korszak kiemelkedő egyénisége, és a 

magyar stilisztikának európai szintű művelője volt Zolnai Béla. A francia és német 

stilisztikai iskolák eredményeit értékesíti nálunk. Különösen jelentősek a hangtan terén 

végzett kutatásai (Szóhangulat és kifejező hangváltozás. Szeged, 1937., majd 

átdolgozva, kibővítve: Nyelv és hangulat. Bp., 1964.), de lényegesen előbbre vitte a 

stilisztika más részeit is, a stíluselemzést is (Nyelv és stílus. Bp., 1957.). (A stilisztika 

általános és a magyar történetéhez l. részletesebben: Balázs János, A stílus kérdései: 

Általános nyelvészet, stilisztika, nyelvjárástörténet. Szerk.: Kniezsa István, Bp., 1956. 

102–144, 167–177; Balázs János, Történeti bevezető: Stilisztikai tanulmányok. 

Gondolat Kiadó. Bp., 1961. 7–61; Szathmári István, A magyar stilisztika útja. 

Gondolat Kiadó. Bp., 1961. V–XVI., 1–116.) 

A negyedik korszakot, a ma stilisztikáját – amely napjainkban is alakul, és még nem 

kis ideig alakulni fog – körülbelül az ötvenes évektől számíthatjuk. Mit tarthatunk e 



korszak fő jellemzőjének? Úgy gondolom azt, ami a nyelv- és irodalomtudományt, sőt 

szinte az összes társadalomtudományt jellemzi: bizonyos (strukturalista, 

információelméleti, statisztikai, matematikai stb.) módszerek segítségével a 

stíluskutatást (is) egzaktabbá és egyúttal reálisabbá, elmélyültebbé, valamint a 

gyakorlat számára jobban felhasználhatóvá tenni. Ezúttal nincs terünk e 

módszereknek, kísérleteknek még a vázlatos ismertetésére sem. Csupán a hazai 

viszonyok alakulására utalnék néhány mondattal. Mint jeleztem, a harmadik 

korszakban stilisztikánk elmaradt az európai fejlődéstől. Ez a hullámvölgy a második 

világháború utáni években még tovább mélyült. Két okból is: egyrészt a l’art pour l’art 

elleni küzdelem következtében és jegyében a szépirodalmi művek formai, ezen belül 

nyelvi-stilisztikai vizsgálata szinte a nullára redukálódott; másrészt a nyugati modern 

stilisztikai irányzatok, módszerek politikai okokból csaknem teljesen ismeretlenek, 

ennélfogva hatástalanok maradtak nálunk. Ebből a hullámvölgyből csak 1954 után 

láboltunk ki. Az indíttatást a III. Országos Nyelvészkongresszus stilisztikai vitája adta, 

amelyet Balázs Jánosnak „A stílus kérdései” című, a problémákat alapjaiban feltáró és 

a szó legteljesebb értelmében távlatokat nyitó előadása vezetett be (l. Általános 

nyelvészet, stilisztika, nyelvjárástörténet. 101–177, ill. 197–219). Ezután a 

nyelvtudomány területén e kongresszus hatására, az irodalomtudományban pedig a 

formai, a nyelvi-stiláris jelenségek vizsgálatának a fokozatos előtérbe kerülésével 

immár több irányból is megindultak a stilisztikai kutatások, igen sokféle színt 

képviselve különösen a hatvanas évek elejétől kezdve, tudniillik a strukturalista néven 

összefoglalt irányok, módszerek ettől kezdenek hatni jelentősebb mértékben. Több 

tankönyv, tanulmánykötet, számos dolgozat, stíluselemző munka stb. látott napvilágot. 

Az utóbbi két évtized magyar stilisztikáját összefoglalóan így jellemeztem az ez évi 

(1972.) szegedi nyelvészkongresszuson: bár gyakran összehangolatlanul két vagy több 

sínen futnak stilisztikai kutatásaink; és nem mindig elmélyültek ezek a vizsgálódások; 

meglehetősen nagy a terminológiai és módszertani bizonytalanság, mégis a magyar 

stilisztika az elmúlt két évtizedben nem jelentéktelen mértékben lépett előre, akár a 

hagyományos stilisztikában elért eredményeket, akár a modernség felé való 

közeledést, akár pedig a gyakorlatot: a műelemzést és az oktatást vesszük tekintetbe. 

Mindez – úgy gondolom, túlzás nélkül állapíthatjuk meg – jó alap a továbbfejlődéshez. 

Mutatis mutandis talán a mi stilisztikánkra is érvényes az, amit Szabolcsi Miklós az 

1970-i stilisztikai Helikon-szám bevezetőjében a mai stilisztikáról általában mondott: 

„Egy határait feszegető, olykor ugyan mindent magába olvasztani óhajtó, de 

mindenképpen fejlődő, mozgalmas, érdeklődést kiváltó, gazdagodó tudományág új 

teljesítményeit kísérhetjük figyelemmel.” (I. h. 17.) 

4. Nem lehet feladatom a Nyelvőr megindulását vizsgálni, arra azonban szeretnék 

rámutatni, hogy létrehozásának indítékai között ott szerepel a stílus, főként az írott 

nyelvi stílusok megjavításának, magyarosabbá, világosabbá, szebbé, élőbbé tételének 

az igénye. A nyelvújítás túlzásainak a továbbélése, az akkoriban is erőszakolt 

szaknyelvi magyarítások, a hivatali nyelv idegenszerűségei, a szépirodalomtól elváló 

hírlapírás pongyolaságai stb. valamiféle élettől elszakadt, nehézkes nyelvet 

eredményeztek (vö. Németh G. Béla: Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus 

történetéből. Szerk. Pais Dezső. Akadémiai Kiadó, Bp., 1960. 229–232). Nem csoda, 

ha Arany János így kiált fel „Visszatekintés” című cikksorozatában: „Soha nagyobb 

szükségét nem érezte irodalmunk, mint most, hogy a magyar nyelvet éktelenítő s 



megrontó germanizmusok s mindenféle ismusok ellen valamely erős hang szünet 

nélkül kiáltsa a Carthaginem delendam-ot.” Nos, erre a nem mindennapi energiát 

követelő szerepre vállalkozott a Magyar Nyelvőr. És hogy feladatát szinte példa nélkül 

álló módon teljesítette; hogy mozgósított, harcra buzdított; hogy nyelvünk ügyét már 

az első füzetekkel közüggyé tette – az mindenekelőtt első szerkesztőjének, Szarvas 

Gábornak köszönhető. 

Szarvas Gábor a szónak teljes értelmében igazi vezéregyéniség, Riedl Frigyes találó 

szavai szerint: „Szarvasnak lényeges sajátságaihoz tartozott, hogy vezéregyéniségnek 

született: nemcsak támadni tudott, bámulatos tűzzel, hanem a támadás előtt tábort 

gyűjteni, zászlója köré csoportosítani mindazokat, akikben némi fogékonyságra talált. 

E condottiere-erény nélkül nem foghatott volna olyan nagy offenzívába, mint aminő a 

Nyelvőr volt. Nemcsak lelkesedni tudott, meg lelkesíteni, hanem dolgozni és 

dolgoztatni… Szarvas Gábor jelentőségét úgy fejezném ki, hogy ő határt alkot a 

magyar írásmód történetében: 10–20 évvel fellépése után már másképp írtak, mint 

fellépésekor.” (Nyr. XLI, 45.) 

Hadd emelem ki: a funkcióját hiánytalanul betöltő, valóban célszerű és hatásos, 

valamint helyes és szép stílusra ő maga adott példát írásaiban. A Buffon-féle elmés 

mondás („A stílus maga az ember”) mintha őáltala igazolódnék: az ő sorai mögött 

mindig ott van a sokoldalú ember (tanár és tudós, újságíró és drámaíró egy 

személyben, de kedveli a zenét, énekkart szervez stb.); a logikus gondolkodó; a 

szenvedélyes harcos; a legmegfelelőbb stíluseszközöket alkalmazó író, aki tud 

haragos, tud komoly, tud tréfás és gúnyos stb. lenni, ahogy a pillanatnyi körülmények, 

a tárgy és a cél megkívánják. Csak két példát. Bodnár Zsigmond magyar 

nyelvtankönyvének bírálatát így kezdi – ma is megszívlelendő módon –: „A ki 

grammatikát ír, attól méltán megvárjuk, megköveteljük a tájékozottságot, hogy tudja, 

miben és hol van hiány, mit kell és lehet tehát pótolni; megkívánjuk, hogy a 

megállapított kérdésekről legyen tudomása, s azokat a maguk helyén alkalmazza; de 

megkívánjuk különösen, hogy maga is gondolkodjék egyes tételek fölött, kutasson, 

járjon utána az adatoknak, s munkálkodjék közre a határozatlan kérdések 

megállapításában.” (Nyr. II, 503.) – Más alkalommal a hatóság magyar nyelvét veszi 

bonckés alá (Nyr. VI, 72–75); szidalmaz vagy vagdalkozik, de mindig tanít, és 

mindent nyelvünk ügyében tesz. „A stílusnak, ezt minden iskolás gyerek tudja – 

olvashatjuk a közleményben – a fő kelléke az érthetőség, világosság… S mégis a 

hatóságok, de különösen a magyar hatóságok oly kuszált nyelven szólnak a 

közönséghez, mintha csak az volna a céljuk, hogy senki meg ne értse őket.” Ezután 

felsorolja a grammatikai és értelmi vétségeket, majd ezzel fejezi be mondanivalóját: 

„Az analysis, ha belefognánk, kissé hosszúra nyúlna; azért legyen elég – ha ugyan 

sikerült kitalálnunk igaz értelmét – ennek is, meg az elejének is, szóval az egésznek 

egyik helyes variánsát adnunk.” Tehát nemcsak bírál, megmondja az általa helyesnek 

tartott megoldást is. 

Lássuk most már mennyiben érinti a „Mit akarunk?” című folyóiratprogram és 

célkitűzés (Nyr. I, 1–4) a stilisztikát. Mint már utaltunk rá, a stilisztika nem közvetlen, 

nem központi kutatásterülete a Nyelvőrnek e célkitűzés szerint sem. Közvetve 

természetesen kapcsolódnak a stílusvizsgálathoz is mind „a nyelvújítás szabályellenes 

szóalkotásainak” a helyesekkel való pótlása és „az idegen nyelvekkel való 

érintkezésből származó korcs kifejezések” elleni küzdelem, „a tisztaság elémozdítása”, 



mind pedig „a követelményeknek teljesen megfelelő tudományos magyar nyelvtan 

összeállítását megkönnyítő gyűjtések: a történeti nyelv, a népnyelv és az újabb 

irodalmi nyelv körében” végzendő gyűjtések, feldolgozások és bírálatok. Már 

közvetlenebb stilisztikai célúak viszont – a Nyelvőr gyakorlatiasságára jellemző 

módon – „Az egész nyelvélet körében” felsorolt teendők: „A synonymák 

egybegyűjtése a jelentményük árnyalatainak meghatározása. – Anyaggyűjtés és 

megvitatás által a syntactikai kérdéseknek megállapítása. – A szó- és mondatrend 

törvényeinek részletekbe ható megvitatása. – A jelentékenyebb írók szókincseinek 

kimutatása.” Megemlíthetjük még, hogy a Nyelvőr célul tűzi ki – többek között – „a 

helyesejtési és prosódiai szabályok leszármaztatását és megállapítását”, valamint „a 

haladó nyelvtudomány nyelvünkre vonatkozó kutatásainak és eredményeinek a 

köztudomásra hozatalát”. 

Mit váltott valóra mindebből folyóiratunk az első negyedszázadban, azaz Szarvas 

Gábor szerkesztősége idején, illetőleg, hogyan került még kapcsolatba a stilisztikával? 

Röviden ezt mondhatjuk: vállalt szerepét betöltötte. Nagyarányú, főként a szókincset 

érintő anyag gyűjtésével egyrészt elősegítette a stilisztikai tájékozódást, másrészt 

alapot teremtett a későbbi korok elmélyültebb, elméleti következtetéseket is levonó, 

tudományos vizsgálataihoz. 

Legjellemzőbb – mennyiségileg is – például a szinonimák, ikerszók stb. gyűjtése, 

valamilyen mechanikus rendben, és általában a jelentések közlése s ilyenformán 

elméleti következtetések levonása nélkül (l. pl. Bánóczi József: A butaság 

synonymikája: Nyr. VII, 368–371; Ihász Gábor: Iker szók: Nyr. II, 447–452). Igen 

ritka az olyan közlemény, mint a Ponori Thewrewk Emilé – aki a jár és megy 

helytelen használatát taglalva azok jelentését is meghatározza (Nyr. I, 116–121) – 

vagy mint Steiner (=Simonyi) Zsigmond: „Rokon értelmű szavak” (Nyr. II, öt 

közlemény) című tanulmánya. Ez utóbbiban a szerző – ma is érvényes módon – 

rávilágít a szinonimák szerepére és a stílus lényegére: „…jól, szabatosan írni csak 

annak lehet, a ki a rokon értelmű szavakat helyes megválasztással tudja a maguk 

helyén alkalmazni, s hogy így a nyelv tanának egyik fontos teendője a synonimák 

értékének és különbségének megállapítása” (i. h. 145), és azt is kimutatja, hogy 

sokszor nem értelmi, hanem „egyszerűen aestheticus” különbség van közöttük, majd 

rokon értelmű szócsoportokat közöl, de a jelentéseket, jelentésárnyalatokat is 

megadva. – Hogy a stíluselmélet ekkor még meglehetősen gyenge lábon áll, azt 

például Zolnai Gyulának Négyesy 1895-i középiskolai stilisztikájáról és Kulcsár 

Endre hasonló munkájáról írt kritikája is igazolja (Nyr. XXV, 71–75 és 76–77). A 

bírálónak – bár megjegyzi, hogy a Nyelvőr „a stilisztika iskolai törvénykönyveinek” a 

felülvizsgálatát vette tervbe – nem sok megjegyzése van az elméleti kérdésekhez, 

csupán dicsérőleg szól arról, hogy „a stilisztika tételei alatt a nyelv jelenségeit elemzi 

és magyarázza” [a szerző], mert – állapítja meg – „nem egyéb a stílus, mint a nyelv 

művészete”. Aztán nyelvi helytelenségeket sorakoztat fel, Kulcsár Endre 

tankönyvének bírálatában meg csak az utóbbira szorítkozik (Babics Kálmánnak a 

Névy László stilisztikájáról írott megjegyzéseit pedig már a cím elárulja: „Az 

ortológia ügye Névy László stilisztikájában”: Nyr. VII, 209–213, 256–260, 312–317). 

A stílusrétegek közül lássuk a legfontosabbat: a szépirodalmi stílussal, illetőleg az 

egyes írók, költők nyelvével, stílusával foglalkozó írásokat. Ezekre szintén az 

anyaggyűjtés a jellemző. S ezen belül vagy a magyaros, helyes, követendő szavak, 



fordulatok bemutatása a cél (erre maga Szarvas Gábor adott szép példát Petőfi János 

vitézének a bemutatásával: I, 20–26; l. még: Komáromy Lajos: Matkó István 

magyarsága: Nyr. II, hat közlemény; Kiss Ignác: Mutatvány Pázmány nyelvezetéből: 

Nyr. II, 354–358), vagy az új ortológia szemszögéből közöl egy-egy írótól nyelvi-

stilisztikai adatokat (pl. Weidinger József: Kármán magyar nyelve: Nyr. IX, 455 kk.), 

illetőleg ilyen szempontból bírálja őket (pl. Molczer Kálmán: A magyar nyelv a 

regényirodalomban. Jókai: Enyim, tied, övé: Nyr. V, 320–323), vagy pedig – de ez a 

lényegesen ritkább – stíluselemzés útján egy-egy mű stiláris sajátságait igyekszik 

jellemezni a szerző (pl. ma is jól használható Steiner Zsigmondnak Vörösmarty 

Csongor és Tündéjéről írt dolgozata: Nyr. III, 302–307, 381–383). Itt említem meg a 

Nyelvőr páratlanul gazdag népnyelvi-népköltészeti gyűjtését, amely kitűnő alapot 

szolgáltat nemcsak a korabeli és főként későbbi feldolgozásokhoz, tájszótár-

összeállításokhoz, hanem a majdani stilisztikai vizsgálódásokhoz is. Balassa József „A 

Magyar Nyelvőr története” című munkájában (Bp., 1911) így tájékoztat a fentiekről: 

„Az I–XXIV. kötet rendkívül becses anyagot hordott össze a népnyelvhagyományok 

minden fajából. Több mint 150 népmese, körülbelül 500 népdal és ballada, sok 

mondóka, népies misztérium, ünnepi játék, regölés, közmondás, ráolvasás, babona, 

táncszó, találósmese stb. tölti meg a népnyelvhagyományoknak szánt lapokat. Igen 

gazdag a tájszók a helynevek gyűjteménye” (i. m. 30). – A szaknyelvek közül a 

Nyelvőr foglalkozott a bölcselet, a természetrajz, a mennyiségtan (ezek a 

megnevezések is mutatják a kor magyarosságra való törekvését!), a jog szakszavaival 

és -kifejezéseivel, valamint az iskolai műszókkal, de természetesen szinte kizárólag az 

új ortológia képviselte nyelvhelyesség szemszögéből. 

Végül megemlítem, hogy a stilisztika, éppen a funkcionális stilisztika számára is 

van mondanivalójuk azoknak a leíró nyelvtani, nyelvtörténeti tanulmányoknak, sőt 

monográfiáknak, amelyek egy-egy alak- vagy mondattani jelenséget dolgoznak fel, 

immár tudományos alapossággal (pl. Simonyi: A szavak összetétele a magyarban: 

Nyr. IV., tíz közlemény; uő.: A magyar igemódok alkalmazása: Nyr. VI., öt 

közlemény; Arany János: A szórend: Nyr. II.; Fischer [=Halász] Ignác: Az és kötőszó: 

Nyr. VI., három közlemény). – És még két érdekesség: a Nyelvőr gyakorlati voltát 

igazolja, hogy már az úgynevezett hangos stílus is szót kap lapjain: Szarvas Gábor 

például „A helyes magyar kiejtés” című értekezésében (Ny. II, 97 kk.) sok efféle 

kérdést érint. A másik érdekesség az irodalmi nyelvvel – és csak távolabbról a 

stilisztikával – kapcsolatos. Nagy Sándor Dugonics és az al-tiszai nyelvjárás című 

dolgozatában (Nyr. III, 250–252) Dugonics ö-zése mellett áll ki, és eufonikus okokra 

hivatkozva ő is – még 1875-ben is! – az ö-ző nyelvjárást tenné meg „kellő 

csiszolódással” irodalmi nyelvünk alapjának. 

A Nyelvőr első negyedszázadát értékelve igazat kell adnunk Németh G. Bélának, 

hogy tudniillik Szarvas Gáborék nem reális, túlzó nyelvhelyességi ítéleteiket annak a 

helytelen alapelvnek a következtében hozták, amely szerint a nyelvi törvények, 

szabályok örök érvényűek. Azt sem tagadhatjuk, hogy – szintén helytelenül – a 

nemzeti irodalmi nyelven belül a falusi, paraszti nyelvben látták a romlatlan, idegen 

stb. hatástól mentes és ilyenformán irányt szabó nyelvi réteget. (L. I. m. 225–261.) E 

kétségtelen negatívumok ellenére azonban mind a Nyelvőrnek, mind Szarvas 

Gábornak a tevékenységét kivételes eredményességűnek kell mondanunk, mert 



közüggyé tették a magyar nyelvvel való törődést, foglalkozást és nyelvtudományunk 

felvirágzásához is nem kismértékben hozzájárultak. 

5. […] Szarvas Gábor ezt írta folyóirata első kötetének 349. lapján – és ennek egy 

részét olvashattuk tegnap a moholi, ma pedig az adai színpadon Ada szülöttének egész 

tevékenységét jellemző és összefoglaló mondásként: „A Magyar Nyelvőr jelmondata, 

habár nincs is homlokára nyomva, világos: »Együttesen munkálkodni tanítani és 

tanítva tanulni«.” Folyóiratunk és egész nyelvtudományunk büszke lehet rá, hogy a 

Magyar Nyelvőr tevékenységét minden eddigi szerkesztő idejében az együtt 

munkálkodás, a tanítva tanulás jellemezte. 

Nem kívánhatunk tehát mást a most százéves folyóiratnak, mint azt, hogy őrizze 

meg továbbra is az eddigi életközelséget, szenvedélyt és ügyszeretetet, és akkor 

további századokon át, hasonló eredménnyel fogja szolgálni legdrágább kincsünk, 

anyanyelvünk ügyét. 

 
A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei IV. 13. sz. 

Novi Sad, 1972. 13–24. 
 

 



IV. 

 

HARMADIK KORSZAK 

A XX. SZÁZAD ELEJÉTŐL A SZÁZAD KÖZEPÉIG 

 

 

 

1. A FUNKCIONÁLIS STILISZTIKA MEGALAPOZÁSA 
 

1. A stilisztika napjainkban 
 

Tanulmányom tudománytörténeti jellegű, mintegy követvén a Magyar Tudományos 

Akadémia két évvel ezelőtti felhívását, amely szerint „az egyes tudományágak 

keretében az elméleti és történeti típusú munkák közt némileg megbomlott egyensúlyt 

segítsük helyreállítani, mégpedig a korszerű történetiség jegyében”. Ezúttal a stiliszti-

káról lesz szó, közelebbről arról, hogy Ch. Bally a nyelvtudományban is jelentős 

szerepet játszó funkcionális szemlélet érvényesítésével – Saussure-t követve és neki 

részben ellentmondva – hogyan alapozza meg a funkcionális stilisztikát, illetve, hogy 

ez a stilisztika hogyan alakította ki fokozatosan fő kategóriáit, és hogy milyen utat tett 

meg máig. 

Mindez annál is inkább fontosnak látszik, mivel a stilisztika az utóbbi időben 

többek szerint válságba került. Michel Arrivé a Langue française című folyóirat 1969-

es szeptemberi stilisztikai számában ki is mondta: „A stilisztikát nagyjából halottnak 

tekinthetjük.” Vígh Árpád a Helikon 1988. évi 3–4., szintén stilisztikai számának 

bevezető – mintegy orientáló – dolgozatában meg a következőre utal: „Ettől az … 

egy-két évtizeddel ezelőtt még széles körben művelt, nyelvészeti és irodalmi 

alaptudománynak számító, bár az említett két szakágazat »határmezsgyéjén kallódó« 

stilisztikából a hatvanas évektől kezdve elfordult a kutatás” (Vígh 1988: 293), és idézi 

Michel Arrivé előbb említett következtetését. Egyébként hozzátehetjük, hogy a 

bevezető tanulmány szerzője nem is igen lát kiutat a jelzett válságból. 

Ezzel szemben viszont a bevezető tanulmányt követik az angol, a csehszlovák, a 

québeci, a franciaországi és belgiumi, a lengyel, a magyar, a német, az újlatin, a 

román, a szovjet és az olasz stilisztikai kutatásokról szóló – gyakran alapos – 

felmérések, beszámolók. Nos, az én számomra ezek a dolgozatok a stilisztikának 

egyáltalán nem a haláláról tanúskodnak, hanem éppen arról, hogy – ugyan nemegyszer 

a poétikába stb. ágyazva, tehát nem stilisztikai címszó alatt – egy sereg (részben) új 

diszciplínának (a kiteljesedett szemantikának, az informcióelméletnek, a 

szövegtannak, a szemiotikának, a szociolingvisztiának, a beszédtettelméletnek, a 

pragmatikának stb.) a bevonásával ez a diszciplína inkább fellendült, és hogy az egyes 

országokban szinte sajátos arculatot kapott. Az angol stilisztika például – a beszámoló 

szerint – „interdiszciplína…, támaszkodik a nyelvtudományra, azon belül a 

szövegnyelvészetre, a pragmatikára, a discourse analízisre, a szociolingvisztikára, de 

az irodalomtudományra és a retorikára is”; „mégis elsősorban irodalmi alkotásokkal 

foglalkozik”; „az angol stilisztika igen sok területet ölel fel” (Molnár 1988: 354–362). 

Jozef Mistrík pedig megállapítja, hogy a cseh stilisztikában behatóbban kidolgozták az 

egyes funkcionális nyelvi stílusokat; Hausenblas és Daneš professzor a szöveg 



felépítésével foglalkozott; továbbá a szöveget szociológiai, pszichológiai és statisztikai 

szempontból közelítették meg, és korszerű tanulmányok születtek a dialógusról, az 

expresszivitásról és a szinonímiáról stb. (Mistrík 1988: 366). 

Folytathatjuk továbbá azzal, hogy az 1991-ben Párizsban francia, svájci, belgiumi, 

hollandiai, amerikai és német professzorok részvételével megrendezett stilisztikai 

konferencia, illetve az ott elhangzott előadásokat tartalmazó 1994-es „Qu’est-ce que le 

style?” című kötet e tekintetben még tovább megy. Pierre Larthomas a bevezetőben 

egyenesen megállapítja, hogy az e diszciplínával kapcsolatos kutatások az utóbbi húsz 

évben megsokszorozódtak, és hogy „a halott” elég jó egészségnek örvend („Dans les 

vingt dernières années, les recherches se sont multipliées qui témoignent de la vitalité 

d‘une discipline dont on avait constaté le décès. Disons, pour parodier Corneille, que 

la morte que l’ on tuait se portait assez bien.” Molinié–Cahné 1994: 5). Sőt a 

továbbiakban kijelentik: a stilisztika immár teljes értelmű külön tudomány („Le 

moment paraît donc venu de proclamer que la stylistique est une science à part 

entière…” Molinié–Cahné 1994: 6). 

Ami pedig Ch. Ballyt illeti, ugyancsak Larthomas utal arra, hogy a kötetben – igaz, 

a részt vevő tudósoknak mintegy a kétharmada francia volt – gyakrabban idézik őt, 

mint Leo Spitzert (Molinié–Cahné 1994: 3). Valóban, körülbelül a tanulmányok 

felében (és többször is) szerepel Bally neve: vagy úgy, hogy követik a nézeteit, vagy 

továbbfejlesztik, vagy éppen vele szembeszállva alakítanak ki új állásfoglalásokat. 

És még valami: meg vagyok győződve róla, hogy a funkcionális stilisztika képes a 

megújulásra, másként megfogalmazva: képes a nyelvészet és az irodalomtudomány 

legújabb eredményeinek legnagyobb hányadát magába olvasztani – az eklekticizmus 

veszélye nélkül. 

 

 

2. Funkció, nyelvi funkciók, funkcionális szemlélet 

 

Mivel a funkcionális stilisztikának a megalapozásáról lesz szó, és mivel többek szerint 

a stílusvizsgálat valójában funkcionális vizsgálat (lásd: Hadrovics 1969: 8; Károly 

1982; Cs. Gyímesi 1975: 144–145), ki kell térnünk legalább röviden arra, hogy mit 

értünk funkción, hogyan értelmezték a nyelvi funkciókat, és hogyan hódított – hódít – 

a funkcionális szemlélet. 

A latin ’(el)végez’ értelmű fungor (-i, functus sum) ige származékának, a funkció 

főnévnek három fő jelentése van a magyarban: 1. ’működés’; 2. ’sajátos feladat, 

szerep, rendeltetés’; 3. ’függvény’ (nem matematikai értelemben: olyan dolog, 

amelynek létezése, alakulása, változása más tényező(k)től függ, más tényező(k) 

következménye). (Lásd: TESz., ÉrtSz.) 

A nyelvnek az alap- vagy főfunkciója a közlés, vagyis a kommunikatív funkció, 

amelyet aztán fokozatosan számos részre bontott a nyelvtudomány. De funkciónak 

tekintjük a szavak jelentését, illetve az egyes nyelvi kategóriák, jelenségek működését 

és szerepét is. Ilyenformán beszélünk például az igekötő vagy a felkiáltó mondat 

funkciójáról. 

Mindjárt megjegyzem azonban, hogy a nyelvi – és mint meglátjuk, a stilisztikai – 

funkciókban ott munkál a „funkció” szónak mind a három jelzett értelme, gyakran 

együtt, egyszerre is. A magyar nyelv történeti nyelvtanában például az egyes nyelvtani 



jelenségek tárgyalásában rendszerint szerepel az „alaki kérdések” megjelölés mellett a 

„funkcionális kérdések” rész. Ez utóbbi magába foglalja az illető jelenség grammatikai 

szerepét, valamint használati módját (azaz működését), és közben szó esik arról is, 

hogy ezek mitől, miktől függnek. A főnévi igenévvel kapcsolatban „funkcionális 

kérdések” cím alatt olvashatunk például a következőkről: az igenév 

mondatrészszerepe, az igenév bővítményei és az igenév szófajváltása (lásd: Benkő 

1991: 339–343). Vagy Károly Sándor ezt írja Jelentéstanában: „A funkció szó a 

jelentésnek arra az oldalára vet fényt, amely a nyelvi jelet a rendeltetés, a szerep, a 

hatás, az energia szemszögéből határozza meg. A jel közvetlen rendeltetése, szerepe, 

hatása, hogy felidézze valamelyik jeltárgyat. Értelmezésünk szerint a jelentés mint a 

jel értéke és funkciója, nemcsak annyit jelent, hogy a jel általában jeltárgy felidézésére 

való, hanem konkrétan megszabja, hogy miféle és melyik az a jeltárgy, amelyre 

vonatkozhat… Az előbbiek alapján felmerülhet az a gondolat, hogy a jelentés 

végeredményben viszony a jel és a jeltárgy között” (Károly 1970: 44–45, l. még 

Károly 1964). 

Lássuk röviden, hogyan alakult a nyelvtudományban a funkcionális szemlélet! E 

szemlélet elemeit Deme László 1991-ben így sorolja fel: „… a társadalmiságra, a 

gondolkodással való szoros kapcsolatra, a kommunikatív szerepre, a beszéd-, illetőleg 

a szövegközpontúságra való utalások, amelyeknek a rendszerszerűség és a 

szerkesztettség nem fölérendeltje, hanem csupán szolgálója…” (Deme 1991: 144). 

Péter Mihály meg ezt írja ugyancsak 1991-ben a funkcionális megközelítésről: „…a 

nyelvet nem csupán jelek és kapcsolódási szabályaik rendszerének tekinti, hanem 

egyúttal az emberi tevékenység sajátos közegének is. E megközelítésben a nyelv 

racionális-ábrázoló és érzelmi-értékelő oldala szerves egységben és kölcsönhatásban 

jelenik meg előttünk… a nyelvi rendszer szerkezetének valamennyi szintjén 

rendelkezik érzelmi tartalmak kifejezésére alkalmas eszközökkel… ezek a nyelv 

racionális elemeivel, a kontextussal és a kommunikációs helyzettel szerves 

összefüggésben látják el feladatukat” (Péter 1991: hátsó borítólap). 

És hogyan differenciálódtak a nyelvi funkciók? 

Balázs János a funkcionális mondatszemlélet első képviselőjeként Wilhelm von 

Humboldtot jelöli meg, aki szerint a nyelv igazi mivolta a beszédtevékenység közben, 

tényleges létrehozásának az aktusában tárul elénk (lásd: Balázs 1980: 200; Molinié 

1994: 78–80). 

K. Bühler háromszögű eszközmodellje (1934) – ha bizonyos értelemben statikusan 

is – már felvázolja a nyelv, illetve a beszéd társadalmi funkcióit: a nyelvi jel a jeladóra 

vonatkoztatva a „kifejezés” funkcióját tölti be, a címzett viszonylatában „felhívó” 

jellegű, és az üzenet tárgyát tekintve „ábrázoló” szerepű (lásd: Balázs 1985: 21–25, 

35). 

A funkcionális nyelvszemlélet továbbfejlesztéséhez minden bizonnyal a prágai 

iskola járult hozzá a legnagyobb mértékben. A húszas évek második felében 

megalakult prágai nyelvészkörnek 1929-es téziseiből – mint Péter Mihály kiemeli 

(Péter 1972: 157 kk.) – két sarkalatos vonás tűnik ki: 1. a nyelvi tények 

rendszerszerűségének elismerése és 2. e tények funkcionális szemlélete, ami a nyelvi 

eszközök és folyamatok bizonyos feladatra, célra irányultságát jelenti”. A funkció 

felől talán nem érdektelen megjegyezni, hogy ez a szemlélet vezette el pl. B. 

Havráneket az irodalmi nyelv új értelmezéséhez. Ennek – mint ugyancsak Péter 



Mihály utal rá (Péter 1976) – négy alapvető funkcióját különbözteti meg: „a 

mindennapi közlési funkció mellett a speciális gyakorlati (szakmai), a speciális 

elméleti (tudományos) és a költői funkciót, s e funkciók alapján négy funkcionális 

nyelvet, illetve – a későbbi, módosított terminológia szerint – négy funkcionális 

dialektust különít el (társalgási, szakmai, tudományos, költői)” (ez utóbbiakról lásd 

később is). Szintén Havránek felfogásában az irodalmi nyelvet a népnyelvtől 

elsősorban feladatainak sokrétűsége, „polifunkcionalizmusa” s ennek megfelelően 

nagyobb differenciáltsága különbözteti meg. A prágaiak hangsúlyozzák még az 

irodalmi nyelv „intellektualizációját”, ami „főleg a szókincsben és a szintaxisban 

jelentkezik, s azon eszközök kimunkálása értendő rajta – írja Péter Mihály –, amelyek 

a nyelvet alkalmassá teszik a mindennapi nyelvhasználaténál magasabb absztrakciós 

szint jelölésére, valamint a gondolkodás logikai folyamatának, komplexitásának minél 

pontosabb kifejezésére. Az intellektualizáció hozza létre a műszavakat…, a 

gondolkodási folyamatok összefüggéseit kifejező mondatkapcsolási eszközöket és 

modelleket stb.” (Péter 1976: 410). Kiemelem még a prágai iskola idevágó 

munkásságából a következőket: a) a szinkrón vizsgálatok előtérbe kerülése; b) 
szemléletükben nagy szerepet kap a „nyelvi szint” fogalma; c) a szintaxisban a mondat 

aktuális tagolása; d) számításba veszik a nyelvi változásokat, illetve ezeknek a 

nyelvhasználatbeli szerepét; e) foglalkoznak a nyelvi normával, az írott és beszélt 

nyelvvel, a stílus kvantitatív vizsgálatával stb. (Lásd még: Péter 1980; Zeman 1988: 

1048–1050; Károly 1968 és Mistrík 1988.) 

Bühler modelljét – mint ismeretes – legnagyobb hatással R. Jakobson fejlesztette 

tovább (l. Jakobson 1969). Mégpedig oly módon, hogy a kommunikáció hat 

tényezőjéhez hozzákapcsolt egy-egy nyelvi funkciót, ezzel dinamikusabbá is téve 

elődje elgondolását. A feladóhoz kötötte az „emotív” funkciót (a beszélő ki akarja 

fejezni érzelmeit a beszéd tárgyával kapcsolatban); a kontextushoz kötődik a 

„referenciális” funkció (a beszélő a világ dolgaira, a kérdéses tárgyra, jelenségre, 

helyzetre stb. utal beszéd közben); a címzettet érinti a „konatív” funkció (a beszélő 

hatni akar beszédpartnerére); a beszédpartnerek közötti kontaktusra utal a „fatikus” 

funkció (a beszélő igyekszik kapcsolatot teremteni, illetve fenntartani partnerével); a 

kódhoz kapcsolódik a „metanyelvi” funkció (a beszélő figyelemmel kíséri, hogy 

partnere érti-e a mondottakat, s ha például úgy észleli, hogy valamely kifejezés 

ismeretlen a számára, igyekszik azt megmagyarázni); utoljára hagytam, pedig igen 

jelentős volt, az üzenetnek, a közlésnek a sajátos megfogalmazását jelző „poétikai” 

funkciót (az a sajátság, hogy az üzenet, a szöveg önmagára irányítja a figyelmet, ez 

tehát nem csupán a költészetre vonatkozik). (Lásd részletesebben: Balázs 1985: 25–

35; Bańczerowski 1981: 303–308.) 

A nyelvi funkciók a hatvanas évektől mind a nyelv-, mind az irodalomtudományban 

– különösen a szövegtan, a pragmatika, a beszédtettelmélet stb. hatására – előtérbe 

kerültek. Ezen kutatások eredményeit itt nem vehetjük számba. Két jelentős 

koncepcióra mégis felhívom a figyelmet. M. A. K. Halliday angol nyelvész Language 

Structure and Language Function című dolgozatában (1970) Bühlertől eltérően (aki 

mindenekelőtt szociológiai és pszichológiai szempontból vizsgálta a nyelvi 

eszközöket) magából a nyelvi szerkezetből indul ki, és a használatot, közelebbről a 

kommunikációs szituációt állítja középpontba. Három nyelvi funkciót különít el, 

éppen a nyelvi szerkezet megértését véve alapul. A közlés tartalmára utal a 



„gondolatalkotó” vagy „ideatív” (ideational) funkció: „azáltal, hogy a nyelv ezt a 

funkciót teljesíti, egyúttal tapasztalatunknak szerkezetet is ad, és hozzájárul annak 

meghatározásához, hogy miként is tekinthetünk a dolgokra…” (Halliday 1970: in: 

Pléh–Terestyéni 1979: 131). A „személyközi” (interpersonal) funkció teszi továbbá 

lehetővé az interakciót a társadalmi szerepeknek, a kommunikációs helyzeteknek a 

körülhatárolásával. Végül a „szövegi” (textual) funkció teszi képessé a beszélőt, hogy 

szöveget tudjon szerkeszteni, ti. azokra a relációkra utal, amelyek a folyamatos szöveg 

egyes mondatai között, illetve a szöveg és a kérdéses szituáció között fennállnak. 

(Lásd: Halliday 1970: in: Pléh–Terestyéni 1979.) 

Nyelvszociológiai, illetve maibb kifejezéssel szociolingvisztikai jellegű Dell Hymes 

amerikai nyelvész modellje. Hét kommunikációs tényezőt és ezekhez kapcsolt hét 

funkciót vesz fel (lásd: Hymes 1972; Kabán 1993: 13). Ez a koncepció hasonlít 

Jakobson elképzeléséhez, de nagyobb hangsúly esik benne a kommunikáció társadalmi 

hátterére. Hymes nyelvszociológiai, később kommunikatív kompetenciáról beszél, ami 

a beszélő kommunikációs magatartását, eljárását irányítja (lásd még: Hymes 1972: in: 

Pléh–Terestyéni 1979: 213–263; Hymes 1972: in: Szépe 1973: 483–505). 

Magyarországon a funkcionális nyelvszemlélet első igazi képviselője Gombocz 

Zoltán (lásd: Balázs 1977: 418–421; Károly 1977: 460–461, 465–466). Ezt a 

szemléletet mostanában többen követték, bár nem teljesen azonos módon: Szabó 

Dénes, Károly Sándor, Deme László, Hadrovics László, Rácz Endre stb., sőt – mint 

már jeleztem – A magyar nyelv történeti nyelvtana című nagyszabású munka (I. kötet 

1991, II›1. kötet 1992), továbbá funkcionális verstanként emlegetjük például Gáldi 

László Ismerjük meg a versformákat! című művét (1961), és utalok Deme Lászlónak 

egy akadémiai doktori vitán elhangzott megállapítására, amely szerint a funkcionális 

szemlélet lett úrrá a dialektológiában; Jászó Anna meg a következőt írja: „…ha a 

nyelvi rendszert funkcionálisan tanítjuk, eleget teszünk a korszerűség 

követelményének” (Jászó 1991: 463). Itt jegyzem meg, legalább másfél évtizede nem 

érvényes Szépe megállapítása, hogy ti. a funkcionális nyelvszemlélet „…ma a formális 

elemzéssel való szembenállást jelenti” (Világirodalmi Lexikon 3, 389, 1975). 

Úgyannyira, hogy több nyelvleírás srukturális-funkcionális szemlélettel készül(t). 

Magam is így tudnék elképzelni egy jól használható (!) magyar leíró nyelvtant. (Lásd: 

Bolla Kálmán hasonló véleményét, Bolla 1990: 90). 

 

 

3. Bally előtt 

 

A következő kérdésünk: Ch. Bally, a funkcionális stilisztika megalapozója hogyan 

illeszkedett bele ebbe a Humboldttal kezdődő sorba? Hogy azonban válaszolni 

tudjunk, vissza kell pillantanunk a stílussal való foglalkozás kezdeteire. 

Ismeretes, hogy a stilisztika valójában a XIX. század végének és a XX. század 

elejének a szülötte (a szó maga az Oxford English Dictionaryban 1846-ban, Littré 

szótárában padig 1872-ben jelenik meg), de a nyelvhasználatnak és a stílusnak a 

mindenekelőtt gyakorlati – tehát a nyelvi eszközök funkcióját is számításba vevő – 

kérdései nagyon korán felmerültek a görög és római retorikákban, poétikákban, illetve 

a XII. század második felétől ezeket (részben) felváltó „ars dictandi”-kban. 

Ilyenformán a retorikában például – amely elsőrendűen a prózai előadással 



foglalkozott – korán megkülönböztetik a három stílusnemet: a fennkölt, a közepes és 

az egyszerű stílust. És vizsgálják a szónoki beszéd legfontosabb stíluseszközeit: a 

hangos stílus lényeges kellékét: a jóhangzást, a zeneiséget; továbbá a trópusokat és az 

alakzatokat; illetve az ún. „ornata syntaxis” jelenségeit, valamint a stílus „illő” voltát. 

A poétika akkoriban a költői előadás tudományát jelentette, az ars dictandik pedig 

részben retorikák, részben poétikák, illetve – persze nem ilyen néven – a középkor 

stilisztikái voltak. Ezek tehát a praxis tudományait jelentették, így például az 

alakzatokat a retorika a meggyőzés, a poétika pedig az esztétikai hatás szempontjából 

tekintette. Ezekből a gyakorlati tudományokból (tekhnékből) nőtt ki aztán a stilisztika 

akkor, amikor a retorika már sokak szemében csak elöregedett normatív 

szabálygyűjtemény volt. (Részletesebben lásd: Balázs 1956: 104–111; 1961: 7–19; 

Vígh 1988: 293–296, mindkettő bő szakirodalommal; lásd még: Ducrot 1972: 101; 

Plett 1988: 131–135.) 

A retorikák és a poétikák szerepe a XVIII. század végétől egyre csökkent, a nyelv, a 

nyelvhasználat és a stílus elmélyültebb vizsgálata hozta meg aztán a stilisztika 

önállósodását. J. Ch. Adelung Über den deutschen Styl (I–II. Berlin, 1785) című, 

idevágó munkáját még nem nevezi stilisztikának. Mai ismereteink szerint Wilhelm 

Wackernagel bázeli egyetemi tanár tárgyalta a stilisztikát először a múlt század 

harmincas éveiben a retorikától és a poétikától különválasztva (vö. Poetik, Rhetorik, 

Stylistik című 1873-as munkáját, Halle). Valójában azonban a stilisztikát a XX. század 

eleji jelentéstan és általános nyelvészet lendítette előre. Wilhelm Wundt már a múlt 

század utolsó évtizedeiben rámutatott arra, hogy a szó lélektani szempontból összetett 

jelenség. Karl Otto Erdmann pedig a szó fogalmi jelentéstartalmán kívül 

megkülönböztette a szó mellékjelentését és hangulati értékét (lásd: Die Bedeutung des 

Wortes. Leipzig, 1900), mások meg a pejoratív jeletésváltozásokat vizsgálták. 

Mindezzel már a mai konnotáció felé közelítettek, és a későbbi pragmatikát készítették 

elő (lásd: Balázs 1956: 122; Kocsány 1989: 4, 10–12). És ezzel eljutottunk az 

általános nyelvészethez, közelebbről Saussure-höz. 

Mint ismeretes Saussure szinte forradalmasította a nyelvtudományt. Ezúttal 

azonban csak arra mutatunk rá röviden, hogy elsősorban milyen tételeivel hathatott 

tanítványára, Ch. Ballyra stilisztikájának a kidolgozásában: 

a) „…a nyelv rendszer, amelynek minden tagja kölcsönösen függ a többitől, és 

amelyben az egyik tag értéke csak annak a következménye, hogy a többi tag is jelen 

van” (Saussure 1967: 147). 

b) A történeti nyelvészettel egyenrangú a nyelv egyidejűleg létező rendszerszerű 

összefüggéseinek a vizsgálata, azaz a leíró (szinkronikus) nyelvészet. 

c) Élesen szembeállítja a valamely nyelvközösség kollektív tudatában élő nyelvet 

(langue) a nyelvi eszközök egyéni felhasználásával (parole). 

Bár joggal bírálták és bírálják Saussure elméletében a „szinkrónia” és a „diakrónia”, 

valamint a „langue” és a „parole” merev szembeállítását stb. (vö.: Péter 1978: 221), 

nem lehet kétséges, hogy – mint meg fogjuk látni – mindez eleve lehetővé tette a 

stílusnak új alapokon való vizsgálatát. Ez utóbbi megállapítást támasztja alá két 

megjegyzés. Péter Mihály megemlíti (1991: 16), hogy a „Cours”-ban nincs utalás a 

nyelvi érzelemkifejezésre, viszont feltehető, hogy szerzője a jelenséget a beszéd 

egyéni, járulékos és véletlenszerű elemei közé sorolta” (vö.: „A nyelvet a beszédtől 

elválasztva egyúttal elválasztjuk 1. a társadalmit az egyénitől, 2. a lényegest a 



járulékostól és többé-kevésbé a véletlentől is.” Saussure 1967: 31). Károly Sándor 

meg arra utal, hogy már Saussure is túlment a langue–parole kettősség 

megállapításánál. Sokan megfeledkeznek róla, hogy a langage fogalommal is operált, 

de még többen arról, hogy a faculté du langage terminust is használta, amelyet mint az 

egyén adottságát, képességét fogta fel a szociális természetű langue-gal szemben” 

(Károly 1970: 182). 

 

 

4. Ch. Bally és a stilisztika 

 

Charles Bally (1865–1947), a „genfi iskola” jeles képviselője (a genfi iskola elveiről 

lásd: Sechehaye 1927) Saussure legkiemelkedőbb tanítványa, a genfi és a párizsi 

egyetem professzora, majd mestere után a genfi tanszék vezetője mindenekelőtt 

általános nyelvészettel foglalkozott, és megalapítója lett – mint már utaltunk rá – a 

tudományos alapokra helyezett (elsősorban nyelvészeti jellegű) stilisztikának, amiből 

aztán megszületett a funkcionális stilisztika. Természetesen az indíttatást Saussure-től 

kapta, de a századforduló körüli jelentéstani és nyelvlélektani irányzatok szintén 

hatottak rá, és később szoros kapcsolatban állt a prágai iskolával is. Ez utóbbihoz 

sokat mondó adalék, hogy például 1928-ban Jakobson, Mathesius és Trubeckoj, 

valamint Bally és Sechehaye együttesen kidolgozott kutatási programjavaslatot 

terjesztett a hágai első nemzetközi nyelvészkongresszus elé. (Lásd: Péter 1980: 119.) 

Ballynak négy – számunkra különösen fontos – munkáját sorolom fel: Précis de 

stylistique, 1905; Traité de stylistique française I-II, 1909; Le langage et la vie 1926 és 

Linguistique générale et linguistique française, 1932. (Az utóbbi három több 

kiadásban.) 

Megemlítem még, hogy már a maga korában hatással volt a magyar 

nyelvtudományra, mint jelzi például Gombocz, Laziczius, Zolnai Béla munkássága. 

(Lásd: Szentgyörgyvári 1980; Zolnai 1957: 125–148; Szathmári 1977 és 1976.) Az 

1954-es III. nyelvészkorngresszus óta – itt hangzott el Balázs Jánosnak A stílus 

kérdései című összegező és előremutató előadása (Balázs 1956) – fellendült magyar 

stilisztika pedig Ballytól indult el, és máig gyakran kap ösztönzést, ötletet az ő 

munkáiból. 

Ezúttal nincs módomban Bally teljes munkásságát áttekinteni, csupán kiemelem 

nyelv- és stílusszemléletének a legfőbb elveit, valamint tudományos gyakorlatának 

a legfontosabb eljárásait, közelebbi érdeklődési területünket, a stilisztikát tartva szem 

előtt. 

Az első helyre kívánkozik, hogy Bally a nyelv vizsgálatában a valós életből indul 

ki: „il (le langage) est simplement au service de la vie, non de la vie de quelques-uns, 

mais de tous, et dans toutes ses manifestations: sa fonction est biologique et sociale”. 

(Le langage 18.) A nyelvi valóság számára egyfelől a mindennapi spontán, élő 

beszédet jelenti (tehát visszatér – pl. Vosslerékkel szemben – a természetes forráshoz). 

Másrészt tiszteli a nyelvi tényeket, működésükben, változatos szerepükben vizsgálja 

őket: „…la langue parlée – írja (Traité I, 29) – c. à d. la langue de la conversation ou 

expression familière, …une réalisation concrète…, c’est seule langue réelle et vivante 

qui existe”. És – mintegy a pragmatika felé mutatva – figyelembe veszi a 

beszédpartner társadalmi helyzetét, a beszélő és a partner közötti viszonyt stb. 



Utalok arra is, hogy Bally a korabeli élő francia nyelv eszközeit kívánta 

feltérképezni. Így nyilatkozik a Traité II. kötetének előszavában: azoknak akar anyagot 

szolgáltatni, „qui veulent se familiariser avec le maniement du français moderne” (II, 

5). 

Saussure „langue”–„parole” dichotómiáját átveszi Bally is, de ő – mesterével 

szemben – a fentebb mondottakból is egyenesen következően a „parole”-t 

tanulmányozza. Hogy mindez a gyakorlatban mit jelent, azt jól megvilágítja Károly 

Sándor a mondat általános kérdéseivel foglalkozván: „A mondat struktúrájának 

magva, szerkesztési elve nyelvhez (langue-hoz) kötött… A teljes konkrétságában 

elhangzó vagy írásban megjelenő mondat a beszéd (szöveg) egysége, parole 

természetű, azaz nyelvbeli kötöttségek és beszédbeli szabad választások együttesének 

terméke” (Károly 1982: 520–521). Minden bizonnyal a „parole” vizsgálata vezette el 

Ballyt a stilisztikához, hiszen a stílus feltűnően „parole”-jelenség. Egyébként, hogy 

„langue” és „parole” nem választható szét mereven, arra Saussure óta máig sokan 

rámutattak (lásd: Balázs 1956: 128; Ullmann 1952: 15–16; Dubois 1973: 358–362; 

Stempel 1994 passim). 

Saussure másik dichotómiáját, a „szinkrón”–„diakrón” nyelvi vizsgálatokat, 

pontosabban ezek éles szétválasztását illetően Bally követte mesterét. J. Vendryes, 

Bally életművének méltatója már 1947-ben ezt írta többek között: „Bally eltökélten 

szinkrón és statikus szemléletű volt. Ebben forradalmárnak mutatkozott. A 

történettel szembeni reakciója talán túlzott is volt.” (Idézi – franciául is – 

Szentgyörgyvári 1980: 85.) Bally ti. kimondja, hogy bár van történeti nyelvészet, de a 

stilisztikában „amidőn belső elmélkedéssel tanulmányozzuk a gondolat formái és a 

kifejezésük közti kapcsolatot, minden történeti elgondolás helytelen vagy jobban 

mondva lehetetlen; aki beszél, nem a múltban él, hanem a legközvetlenebb jelenben; 

az anyanyelvi élő gyakorlat által teremtett minden asszociáció szinkrón jellegű… A 

stilisztika szükségszerűen leíró (deszkriptív), statikus nyelvészeti forma”. (Le langage 

135, lásd még pl.: Traité I, 21.) A stilisztika nem lehet történeti – szögezi le másutt is 

Bally (pl.: Traité I, 21). Hogy ez a tétel mennyire korrekcióra szorul, azt 

szembetűnően igazolja az a tény, hogy – mint meg fogjuk látni – már a tanítványai 

módosították. De nálunk is arra utal Zolnai Béla az 1954-es kongresszuson, hogy 

Bally véleményével ellentétben például a szó etimológiai alkata, illetve a szó múltja, 

befolyásolja a hangulati értékét (Zolnai 1956: 186–187). 

Itt említem meg, hogy Bally a XIX. századi és a XX. század eleji preszkriptív 

stilisztikákkal szemben a deszkriptív stilisztika híve (amely minősít, de nem értékel!). 

(Mindamellett a Traité II. kötetében egy szűk oldal erejéig tárgyal bizonyos 

„helytelen” szólásokat: Séries incorrectes címen, 51–52.) 

Saussure mellett minden bizonnyal a prágai iskola hatásának is része van abban, 

hogy Bally elfogadta a kifejezőeszközök rendszerének eszméjét (vö.: Klinkenberg 

1988: 481), és hogy mind a lexikai és frazeológiai jelenségeket, mind a szinonimákat 

stb. rendszerszerűen tárgyalja. 

Úgyszintén érezhető a prágaiak hatása Bally következetes funkcionális 

szemléletében. Mindig a nyelvi-stiláris jelenségeknek a mondanivaló közlésében 

betöltött szerepét kutatja. 

Szólnunk kell külön a nyelv és a gondolat összefüggéséről. Mint Combe 

megállapítja, a gondolat és a nyelv közötti egység elvén nyugszik a Traité épülete 



(lásd: Combe 1994: 71). Ezt írja Bally a Traité elején: „Le langage est pour nous un 

ensemble de moyens d’expression simultanés aux faits de pensées, dont ils ne sont 

qu’une autre face, la face tournée vers le dehors” (Traité I, 12). A strukturalisták és 

később többen, Bally örökösei is, elszakították a gondolatot a nyelvi kifejezéstől és a 

stílustól (lásd: Combe 1994). 

Talán a legjellemzőbb és a legmeghatározóbb Bally nyelv- és stílusszemléletére az, 

hogy a nyelvnek és az egyes nyelvi elemeknek az érzelmi (affektív) oldalát állította 

előtérbe. A Dictionnaire de linguistique (Dubois 1973: 16) szembeállítja az affektív és 

a kognitív értelmet: „Le sens affectif d’un mot est constitué par l’ensemble des 

associations affectives qui sont liées à son emploi (Connotation), par opposition au 

sens cognitif (Dénotation) qui représente sa relation à l’objet signifié.” 

Bally abból indul ki, hogy a nyelv elsősorban az értelemkifejezés eszköze, de 

kifejezi érzelmeinket is. Ő a hangsúlyt ez utóbbira teszi. Mi teremti meg 

személyiségünket? – kérdezi Bally, és meg is adja rá a választ: lényünk affektív része. 

Majd ez utóbbiról valóságos dicshimnuszt zeng: „…nos émotions, nos sentiments, nos 

impulsions, nos désirs, nos tendances: en un mot tout ce qui vibre en nous, tout ce qui 

a un retentissement sur notre être physique, tout ce qui nous pousse à l’action, tout ce 

qui constitue notre tempérament et notre caractère, lesquels ne sont pas du ressort de 

notre intelligence” (Traité I, 6). Sőt, kimondja: az ember lényegében affektív lény („un 

être essentiellement affectif”, Traité I, 9). 

Bally a korabeli és korábbi jelentéstani és nyelvlélektani kutatások eredményeinek a 

felhasználásával elsőként hívta fel a figyelmet az érzelem és az érzelmi kifejező-

eszközök fontosságára. (Hogy ez bizonyos egyoldalúsággal járt, arról később még 

szólunk.) 

Mi jellemzi Bally stílus- és stilisztikafelfogását? A stílus meghatározásával 

Ballynál nem találkoztam. A stilisztika feladatát viszont így írja körül: tanulmányozza 

a nyelv kifejezőeszközeit affektív tartalmuk szempontjából (Traité I, 16), és később a 

stilisztika kutatja az expresszív típusokat, amelyek arra szolgálnak, hogy a beszélő 

gondolatának és érzésének mozgását visszaadják, vizsgálja továbbá a típusok 

használatának a hallgatóra spontánul gyakorolt hatását (Le langage 108). Közben azt is 

megjegyzi, hogy a gondolat valamilyen módon csaknem mindig affektív (uo. 111), 

sőt, hogy a nyelvnek a karakterét az expresszív értéke adja meg (Traité I, VIII). 

Mindebből az következik, hogy Bally számára a stílus röviden: a nyelv érzelmeket 

visszaadó kifejező ereje. (Ezekről lásd később is.) 

Megjegyzem még, hogy már Ballynál ott van – ha nem is teljes kifejlettségében – a 

stilisztikának lényegében a leíró nyelvtant követő felépítése. Azt írja a „Le langage et 

la vie” című munkájában (113–126), hogy minden nyelvi jelnek a hangoktól a 

legbonyolultabb mondatokig stilisztikai értéke van; elvben tehát számba kellene venni 

őket a fonetika, a szókészlet és a szintaxis keretében, de a kutatás jelenlegi állapota – 

jegyzi meg – ezt nem teszi lehetővé. (Vö. Károly 1976: 468.) 

Jellemző Bally eljárásmódjára, hogy a szépirodalmi stílus vizsgálatát kirekesztette 

a stilisztikából, mivel az író, költő, tudatosan és egyéni módon, továbbá esztétikai 

célból él a nyelvi kifejezőeszközökkel, őt viszont a közösségi és a spontán 

nyelvhasználat érdekelte (lásd: Traité I, 19, Le langage 110–113). 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül Bally sokoldalúságát, többirányú érdeklődését, 

kiemelkedő problémaérzékenységét. Minden bizonnyal ezeknek köszönhető, hogy 



maradandóan hozzászólt számos diszciplína lényeges kérdéseihez, és hogy mintegy 

előfutára lett későbbi (mai) diszciplínáknak. 

A familiáris, az argó stb. szavak és kifejezések beható tárgyalásával előkészítette a 

szociolingvisztikát. A pragmatika felé vitte a szituációnak, a beszédpartnerek 

körülményeinek stb. a figyelembevétele (vö.: Plett 1988: 145). Bally 

beszédstilisztikája, affektivitásfelfogása feljogosít bennünket arra, hogy a 

konnotációelmélet egyik ősének tekintsük (l. Vígh 1988: 303). És, mintha a 

beszédtettelmélet csírái is ott lennének műveiben (lásd: pl.: Le langage 108, és vö.: 

Zolnai 1957: 125). 

Megemlítem még a következőket. Péter Mihály utal rá, hogy Bally már tárgyalja az 

ún. diszlokációt (lásd: Péter 1991: 206–207); hogy jelentős megállapítást fogalmazott 

meg a hangutánzó és hangfestő szavak jelentésével, valamint a szavak 

érzelemkifejezésével kapcsolatban (i. m. 233, 238). Károly Sándor mondatfajta-

vizsgálatában Bally mondatdefiniciójára hivatkozik (a mondat két része: a 

„représentation” vagy „dictum” és az „opération”; Károly 1964: 87). Kocsány Piroska 

szerint továbbá Bally vezeti be a „szabad függő beszéd” fogalmát 1912-es úttörő 

dolgozatában (Le style indirect libre en français moderne, in: Germanisch Romanische 

Monatsschrift 4, 405–422, 456–470) (Kocsány 1995). És még sorolhatnám tovább. 

Mi jellemzi Bally tudományos módszerét? Mindenekelőtt az, hogy mindig nyelvi 

tényekre épít (vö.: Zolnai 1957: 134), hogy fő eljárásmódja a meghatározott 

összehasonlítás (lásd: Traité I, 28), és ez utóbbi vonatkozik két különböző nyelvre is 

(vö.: összehasonlító stilisztika, lásd: Péter 1978: 226). Ezen belül alkalmazza a 

helyettesítést, az oppozíciókat stb. Sokat ad a rendszerezésre, a logikus osztályozásra, 

a pontos meghatározásra és a világos összefoglalásokra. Ballynál első helyen áll az 

elmélet, de mint a Traité II. kötete mutatja, fontosnak tartja a gyakorlatot is. Ezenkívül 

a józan kritika jellemzi és minden szükséges esetben támaszkodik a szomszédos 

diszciplínákra (pszichológia, szociológia, logika, filozófia, nyelvtörténet stb.). 

Hogy Bally olyan nagy mértékben tudott hatni elsősorban a stilisztika, de más 

diszciplínák területén is, ahhoz feltétlenül hozzájárult saját stílusa. Logikus, 

kristálytiszta világosságú, kellemesen tovagördülő fogalmazás az övé, valósággal 

olvastatja magát. Rokonszenves az is, hogy például a Traitét nemcsak az 

egyetemeknek ajánlja, amiről álmodott („que j’ai songé en composant ce livre”, Traité 

I, VIII), hanem a líceumok és gimnáziumok tanárainak is. Hasonlóan rokonszenves az 

a megjegyzése (Le langage 10), amely szerint a Le langage et la vie című munkájával 

szeretne hozzájárulni ennek a még fiatal tudománynak – ti. a stilisztikának – a 

megszerettetéséhez. 

Az előzőekben – többek között – láttuk Bally stílusfelfogásának és stilisztikájának a 

legfőbb jellemzőit. A továbbiakban emeljük ki, hogy ezeken belül még milyen 

jelenségek vizsgálata, illetőleg vizsgálati módja munkálta leginkább a későbbi 

funkcionális stilisztikát. 

Az első a szavak és kifejezések érzelmi összetevőjének az elemzése. Ismeretes, 

hogy Bally stilisztikájában az érzelmileg telített, affektív nyelvi kifejezőeszközökkel 

foglalkozik. Ezeknek két csoportját különíti el. A természetes affektivitású elemek 

(caractères affectifs naturels) magukból a nyelvi tényekből (a fogalmi tartalomból, a 

hangalakból, a szófajból stb.) nyerik affektív hatásukat (lásd: Traité I, 167–169, 170–

202, II. 136–160). A magyarban például a semleges érzelmi töltetű ember szó mellett 



az ugyanolyan értelmű halandó szavunk választékos, az egyén hivatalos, illetve 

pejoratív, a teremtés bizalmas, az illető egy kissé vulgáris hangulatú (lásd: SzinSz.). 

A környezetfelidéző affektivitású nyelvi tények (effets par évocation) – mint a 

nevük is mutatja – az érzelmi hatást környezetükből hozzák magukkal (lásd: Traité I, 

167–169, 203–249, II, 161–181). Az említett semleges hangulatú ember szó mellett 

például idézhetjük a csóró, fej, hapsi, krapek, mandró, pók, szivar, ürge stb. szavakat 

(lásd: SzinSz.). Ezek argó jellegűek, és ennek megfelelő hangulatot árasztanak. A 

felsorolt példákból is kikövetkeztethető, hogy a hasonló szinonimasorok tagjai között 

való válogatással kifejezhetjük érzésünket (és értékelésünket) a kérdéses személlyel, 

dologgal kapcsolatban. Annak eldöntéséhez, hogy egy-egy szó vagy kifejezés melyik 

affektivitású csoportba tartozik, jó támpontot ad Laziczius Gyula, Bally stilisztikáját 

követve: „A természetes affektivitás kutatásánál mindig a legintellektuálisabb jellegű 

rokon jelentésű szóhoz vagy kifejezéshez mérjük a vizsgált szót vagy kifejezést, a 

környezeti affektivitásnál pedig a legmindennapibb szóból vagy kifejezésből indulunk 

ki, amelyhez lehetőleg nem tapad semmiféle sajátos környezet” (Laziczius 1942: 83). 

De ezzel már átléptünk a szinonimika területére. 

Gáldi László francia stilisztikájában (Gáldi 1967: 13) arra következtet, hogy az 

érzelmi elem kutatása Ballyt elvezette a lexikai és frazeológiai szinonimák nagyon 

árnyalt elemzéséhez. De ezt követelte meg a nála szintén megtalálható szemlélet: ti. 

az, hogy a nyelv értékrendszer is, amelyben a nyelvi tények kölcsönösen determinálják 

egymást (vö. Zolnai 1957: 146–147). Egyébként a jelentést viszonyfogalomnak 

tekintette. 

Megjegyzem, hogy Bally követi a szinonimitás modern felfogását, amely „élesen 

elválasztja a szó kognitív és emotív, denotatív és konnotatív jelentését, az előbbiben 

teljes egyezést kíván, az utóbbiban megengedi a különbözést” (Károly 1980: 146). 

Továbbá nála a szinonimarendszer nemcsak alapja, meghatározója az affektív 

elemeknek, hanem egyúttal mérőeszköz is (Le langage 119). 

Bally a kifejezőeszközök affektív vonásainak a tárgyalását ezzel a megállapítással 

kezdi: a kifejezőeszközök értelmi és érzelmi vonásainak a kutatása óriási 

szinonimatanulmány, a szó legszélesebb jelentésében (Traité I, 140 kk.), ami – 

tehetjük hozzá – átszövi Ballynak szinte minden munkáját. El is végzi nagy 

körültekintéssel, tanulságos módon. 

A Traité két kötete a szinte teljes korabeli francia szó- és kifejezéskészletnek a 

modern feldolgozása: kommunikációs és stilisztikai lehetőségeinek a számbavétele. 

Az első kötet elméleti alapvetés, számos szemléltető példával, a második pedig 

nagyon sok ötletes gyakorlattal igyekszik megvilágítani az elméleti tételeket. 

Értesülünk innen a nyelvi tények: a szó és a frazeológiai egység elhatárolásáról; a 

szavak és a lexikai egységek jelentésének a meghatározásáról, illetve az ez utóbbihoz 

szükséges szinonimasorok felállításmódjáról. Külön fejezetet szentel Bally az ún. 

azonosításnak. Ennek célja – Balázs János megfogalmazásában (Balázs 1956: 125) – 

„olyan tisztán értelmi jellegű szónak vagy kifejezésnek a kikeresése a szinonimák 

közül, amellyel összemérve kiderül, van-e érzelmi telítettsége a vizsgált nyelvi 

elemnek”. Ezután következik – szintén a szinonimika felhasználásával – a természetes, 

majd a környezetfelidéző affektivitású nyelvi eszközök részletes bemutatása. És 

megalapozza az ún. affektív mondattant is: érzelmet (is) kifejező mondatfajtákat, 

mondattani jelenségeket sorolván ide. 



Ha Bally teljes stilisztikai minősítő rendszert nem épített is ki, az alapokat szintén 

lerakta. A természetes affektivitású elemek közt például megkülönböztet komikus, 

ironikus, festői, illetve pejoratív és amelioratív stb. hangulatúakat. És a 

környezetfelidéző affektivitásúak között tárgyalja például a közkeletű és a ritkán 

használt, valamint a tájnyelvi szavakat, a neologizmusokat, az irodalmi és a 

tudományos, illetve szaknyelvi jelenségeket, a familiáris és az argó elemeket stb. 

A stilisztika számára is fontos, hogy a nyelvi rétegek közül kitér az írott és a 

beszélt nyelvre, továbbá a hivatalos és a tudományos, valamint a szépirodalmi és a 

hétköznapi (familiáris) nyelv tárgyalására. 

 

 

5. Bally tanítványai 

 

Bally stilisztikai alapvetését tanítványai építették tovább. Közülük Jules Marouzeau és 

Marcel Cressot emelkedett ki. 

Marouzeau – 1925-től a Sorbonne professzora – két fontos stilisztikát írt: Traité de 

stylistique appliquée au latin (1935) és Précis de stylistique française (1941) 

(mindkettő több kiadásban). A stílust magatartásnak, attitűdnek tekintette, amit a 

beszélő vagy író érvényesít a nyelvvel mint anyagraktárral, lehetőséggel kapcsolatban 

(„…l’attitude que prend l’usager, écrivant ou parlant, vis-à-vis du matériel que la 

langue lui fournit”, Marouzeau 19594: 10). Bevezette – vagy inkább felelevenítette – a 

„választás, válogatás” terminust, és fel is sorolta ennek feltételeit, határait. Ballyt 

általában természetesen követte, de már enyhített alapelveinek a merevségén, 

zártságán. „Nagyon leszűkítenénk a stílus fogalmát, ha az affektivitás kifejezéssel 

tennénk egyértelművé” – írja nagyon is reálisan (idézi Jelenits 1958: 302; lásd még: 

Plett 1988: 148). Ő az „expressivité” (értsd: kifejezőerő) terminussal él, amely a nyelvi 

jelenség érzelmi-hangulati elemein kívül magába foglalja az értelmi oldalból, a 

használati kötöttségből, a szemantikai mozgásból, a szituációból adódó mozzanatokat 

is. 

Továbbá – Ballyval ellentétben – Marouzeau már bevonja vizsgálódásaiba a költők, 

írók nyelvét is, sőt inkább ezekre támaszkodik. 

Végül pedig nem szorítkozik a szinkrón jellegű kutatásra, hanem a történeti 

stilisztikai elemzésre is példát ad. Abban viszont a Bally eljárását folytatja, hogy – 

még határozottabban – a leíró nyelvtan beosztásának megfelelően beszél a hangok (és 

az írás), a szavak, a nyelvtani kategóriák és a versnyelv kifejezőértékéről. (Lásd 

részletesebben: Balázs 1956: 126–131.) 

Marcel Cressot még tovább ment az előbb jelzett úton. Hogy 1947-ben megjelent 

Le style et ses techniques című – már a címével is sokat eláruló – munkájának sikere 

volt, azt két tény is bizonyítja. Herbert Seidler Allgemeine Stilistik című – szintén 

nagy hatású – könyvében Bally és Cressot követőjének vallja magát. Továbbá Cressot 

említett műve 1991-ben 13. kiadásban látott napvilágot, Laurence James 

változtatásaival és kiegészítésével. 

A stilisztika feladatát a „választás” értelmezésében jelöli meg: „Notre tâche est 

d’interpréter le choix fait par l’usager dans tous les compartiments de la langue en vue 

d’assurer à sa communication le maximum d’efficacité” (Cressot, 19512, 2). Ő is 

expresszivitásról beszél: „…l’expressivité n’est point une chose en soi, mais le résultat 



de données complexes et variables” (uo.). A leghatározottabban bevonja 

vizsgálódásaiba a szépirodalmat, sőt jobbára azon belül maradt (itt következik be tehát 

– amint valaki megjegyezte – a stilisztikának és a szépirodalomnak a bizonyos 

értelemben végzetes „házasságkötése”): „Pour nous, l’oeuvre littéraire n’est pas autre 

chose qu’une communication, et toute l’esthétique qu’y fait rentrer l’écrivain n’est en 

définitive qu’un moyen de gagner plus s”rement l’adhésion du lecteur.” (I. m. 3.) És 

híve a történeti stilisztikának is: „Nous pourrons également enquêter sur les variations 

qui sont survenues dans le contenu affectif de tel tour linguistíque: ce sera la 

stylistique historique ou diachronique.” (I. m. 6.) Munkáját egy Balzac- és Flaubert-

prózarészlet elemzésével zárja, s ezzel nyit az irodalmi elemzés felé is. 

 

 

6. Bally és tanítványai után 

 

El kell fogadnunk Péter Mihály véleményét, amely szerint „Bally után a nyelvészeti 

stilisztika kibontakozásának második jelentős szakaszát kétségtelenül a Prágai Kör 

funkcionális stílusfelfogása jelenti” (Péter 1976: 415–416). A prágai iskola fentebb 

összefoglalt nyelv- és stílusszemléletéből következően két területen vitte előbbre a 

stilisztikát: mindenekelőtt az ún. funkcionális stílus kategóriájának a bevezetésével és 

a stilisztika létalapjának: a stílusjelenségeknek a határozottabb és többoldalú 

körüljárásával. 

Ugyanott utaltunk arra is, hogy az említett funkcionális nyelvfelfogás – amely 

szerint számba kell venni a nyelvi funkciókat és megvalósulásuk módjait – vezette el a 

prágaiakat, elsősorban B. Havráneket és V. Mathesiust az irodalmi nyelv új 

nyelvészeti értelmezéséhez, illetve a funkcionális stílusok (korábban: nyelvek, majd 

dialektusok) elkülönítéséhez és jellemzéséhez. 

Mint Péter Mihály rámutat (Péter 1976: 410–412), Havránek az általa felvett négy 

funkcionális dialektusnak (társalgási, szakmai, tudományos és költői nyelvnek) az 

elkülönítését „három ismérv alapján tartja lehetségesnek: ezek a kifejezés 

meghatározottságának, teljességének és automatizáltságának (illetve 

aktualizáltságának) fokozatai”. Hogy ízelítőt kapjunk Havránek eljárásmódjáról, 

idézem tovább: „A kifejezés meghatározottságának fokozatai növekvő sorrendben: 

érthetőség, meghatározottság, pontosság. A mindennapi nyelvi érintkezésre 

(társalgásra) általában az érthetőség fokozata jellemző, amelyet nem csupán a nyelvi 

konvenció, hanem a beszédhelyzet és egyéb külső körülmények ismerete is biztosít. A 

speciálisan gyakorlati (üzleti, hivatali stb.) nyelvhasználatban a kifejezés 

meghatározottságát a beszédhelyzettől és annak résztvevőitől függetlenül a kialakult 

nyelvi konvenció önmagában is biztosítja. Végül a tudományos nyelvben a kifejezés 

meghatározottsága eléri az objektív gondolkodás pontosságának fokát.” Idevágó 

fejtegetéseit Havránek azzal zárja, hogy „Egyedül a kifejezés funkcionálisan adekvát 

volta szolgálhat alapul a megnyilatkozások normatív értékelésében”. Csak 

megjegyzem, hogy ezzel megszületik a funkcionális stilisztikának egy fontos fogalma: 

az adekvátság, továbbá e szemlélet normafelfogása. Összefoglalva azt mondhatjuk, 

hogy a funkcionális stílusok egy-egy nyelvnek olyan változatai, részrendszerei, 

amelyeket az illető nyelvnek a társadalom egyes tevékenységi szféráiba betöltött 



funkciója határoz meg. (A funkcionális stílusok problematikájáról, későbbi 

alakulásáról stb. lásd: Kabán 1991 és 1993: 1–32.) 

Ami pedig a stílusjelenséget illeti, a következőket jegyezhetjük meg (lásd: Péter 

1976: 411–415). Mathesius két aspektusból szemlélte őket: mint valóságot és mint a 

szituáció által meghatározott lehetőséget. K. Hausenblas, Havránek és Mathesius 

stilisztikai nézeteinek legjelentősebb továbbfejlesztője, L. Doležel stíluson a kifejezés 

lehetőségeinek egy adott nyelvi rendszeren belüli változatait érti. Később a stilisztikai 

jelenségek kvantitatív vizsgálatában emelkedett ki. A nyelvművelés célját a prágai 

nyelvészek – állapítja meg Péter Mihály (1976: 415) – „…nem az irodalmi nyelv 

állapotának konzerválásában, fejlődésének mesterséges visszatartásában látják, hanem 

a nyelv olyan stabilitására való törekvésben, amelyet a célszerűség (funkcionális 

szempont), a korízlés (általános esztétikai szempont) és a nyelv tényleges állapotának 

való megfelelés (szinkrón szempont) határoz meg. A stabilitásra való törekvés nem 

vezethet az irodalmi nyelv stiláris differenciáltságának kiegyenlítődéséhez, s az egyes 

konkrét nyelvi megnyilatkozások kritikai értékelésének mindig a funkcionális 

megfelelés szempontján kell alapulnia.” 

A funkcionális stilisztika számára fontos az a meglátás is, amely szerint egy-egy 

nyelv „a nyelvhasználat különböző dimenzióiban történetileg kialakult változatok 

(variánsok) összessége” (Péter 1978: 222). Nos, Mathesius már 1911-ben felhívta a 

nyelvi variencia kérdésére a figyelmet (Péter 1980: 118). 

A prágai iskola különösen a funkcionális stílusok „felfedezésével”, elhatárolásával 

és nyelvi jellemzésével szélesítette ki – és talán mondhatnánk: tette még 

funkcionálisabbá – a stilisztikát. Számolnunk kel azonban azzal is, hogy az ötvenes 

évektől a nyelvtudományon belül az érdeklődés központjába került többek között a 

nyelvnek a társadalomhoz fűződő kapcsolata (vö.: Péter 1974: 460). És mindez 

fokozottan érvényesült – ideológiai okokból is – Európa keleti felében. 

Minden bizonnyal így magyarázhatjuk, hogy Elise Riesel 1954-ben Abriß der 

deutschen Stilistik című, Moszkvában kiadott munkája folytatás és bizonyos 

értelemben továbblépés a teljesebb funkcionális stilisztika felé. Ez a könyv több 

kiadásban napvilágot látott, társszerzővel is átdolgozva 1975-ben (E. Riesel – E. 

Schendels: Deutsche Stilistik. Moskau). E. Riesel közben 1964-ben külön kötetet 

szentelt a német hétköznapi nyelv feldolgozásának (Der Stil der deutschen 

Alltagsrede. Moskau és 1970-ben újra kiadva: Leipzig). Mivel e munkáknak nagy 

hatásuk volt – főleg Európa keleti részében –, emeljük ki legjellemzőbb vonásaikat, 

elsősorban az 1975-ös kiadású stilisztika alapján. 

a) A funkcionális szemlélet alapvető marad: „Als erstes Prinzip gilt die funktionale 

Betrachtung sämtlicher Stile und jeder stilistischen Erscheinung” (Riesel 1975: 3). 

b) A középpontban a nyelvi – későbbi nevén: funkcionális – stílusok állnak, vagyis 

azok a komplex kifejezésmódok, amelyek az egyes kommunikációs területeken 

meghatározott társadalmi, illetve közlési célból jönnek létre (lásd: Riesel 1975: 3, 17 

és passim). 

c) „Nyelv”, „beszéd” és „stílus” viszonyát a könyv így jelöli meg: „Die Sprache ist 

das allgemeine Potential, das Baumaterial, woraus alle Benutzer ihre konkrete Rede… 

zusammenfügen… Die Art und Weise, wie die Sprache|Redeeinheit ausgeformt und 

ausgestaltet wird, ist der Stil” (Riesel 1975: 15). 



d) Ez a szemlélet a szövegre, továbbá a kommunikációs helyzetre és a 

beszédszituációra mindig tekintettel van (szerepel a „pragmatikus” szó is benne, lásd: 

Riesel 1975: 3, 5, 7 és passim). 

e) Először a szókészlet, aztán a grammatikai eszközök stilisztikai jellemzőit, utána 

pedig a fonostilisztikai kérdéseket tárgyalják a szerzők. 

f) A szépirodalmi stílust a nyelvi és irodalomtudományi alkotóelemek 

elválaszthatatlan egységének jelzik. (A Riesel-féle stilisztika hiányosságairól lásd 

később.) (Lásd a tárgyalt stilisztikákat részletesebben: Balázs 1956: 133–135; Horváth 

1980: 105–106; Eőry 1995.) 

Most már csak nagyon vázlatosan, felsorolásszerűen utalok a funkcionális stilisztika 

további útjára. 

Lényegében az eddig elért eredményeket, az eddigi felépítést, módszert (az egyes 

nyelvi jelenségek stilisztikai funkciói; a szépirodalmi művek bevonása és stilisztikai 

elemzése stb.) alkalmazzák a különböző nyelvekre. De természetesen úgy, hogy 

közben következetesebbé, teljesebbé és kifinomultabbá válik egy-egy stílusrendszer 

bemutatása, továbbá, hogy az elméleti háttér – legalábbis bizonyos részleteiben – 

szintén világosabb lesz. Érdemük még az is, hogy megújítják a vagy megszűnt, vagy 

nyelvhelyességi gyűjteménnyé apadt stilisztikát, illetve megindítják a stíluskutatást. 

Ilyen jellegű munkálat folyt többek között az akkori NDK-ban (pl.: Dieter Faulseit–

Gudrun Kühn: Stilistische Mittel und Möglichkeiten der deutschen Sprache. Leipzig, 

1965, 19725; Georg Michel, Günter Starke, Franz Graehn: Einführung in die Methodik 

der Stiluntersuchung. Berlin, 1972); nálunk (pl.: Fábián Pál–Szathmári István–

Terestyéni Ferenc: A magyar stilisztika vázlata. Bp., 1958 és sok más kiadásban; 

Szathmári István: A magyar stilisztika útja. Bp., 1961; itt utalok a Szabó Zoltán 

szerkesztette Kis magyar stilisztika című munkára, amely a kolozsvári kollektíva 

műve, és Bukarestben jelent meg 1968-ban); a lengyeleknél (pl. Halina Kurkowska, 

Stanisław Skorupka: Stylystika polska. Warszawa, 1959); Romániában (pl.: Ion 

Coteanu: Stilistică funcţională a limbii romîne. Bucureşti, 1973). 

Érdemes kitérni rá, hogy a funkcionális stilisztikának – mondhatnánk – tipikus 

(vagy legtipikusabb) képviselője Wilhelm Schneider Stilistische deutsche Grammatik 

című műve (1959 és még sok kiadásban), amely – mint a címe is utal rá – a nyelvtani 

kategóriák stilisztikai értékeinek a bemutatására vállalkozik. Kocsány Piroska 

megállapításával egyetérthetünk, hogy ti. élvezetes olvasmány, megtanít figyelni a 

szöveg nyelvi oldalára, „a stilisztikai grammatika fogalmában rejlő azonosítás 

(grammatikai tény = stilisztikai hatás) azonban várhatóan és nyilvánvalóan korlátlan 

szubjektivizmusba torkollik” (lásd: Kocsány 1989: 2–3; vö.: Horváth 1980: 106–107). 

Közben – akarva-akaratlanul is – többen a funkcionális stilisztikát erősítették 

munkásságukkal. Így például Fónagy Iván, amikor a stílust többletként, járulékos 

közleményként, második szólamként értelmezte (lásd: Fónagy 1963 stb., de vö.: Péter 

1991: 27–29). Továbbá Pierre Guiraud, egyfelől Bally örökét folytató stilisztikájával 

(Guiraud 1955 és még sok kiadásban), másfelől a statisztikának a stílusvizsgálatokba 

való bevezetésével (lásd: J. Soltész 1963). És utalok még egyszer a Bally és Cressot 

stilisztikáját követő H. Seidler munkájára (1953). Távolabbról idevonhatók az olyan 

későbbi stilisztikák is, mint pl. a W. Sandersé (1973) és a B. Sowinskié (1973). 

Mi változott E. Riesel első munkájának a megjelenése óta? Röviden: az ideológiai 

szempont háttérbe szorult; nem a funkcionális stílusok vizsgálata foglalja el a központi 



helyet, hanem (jobbára nyelvi szintek szerint) az egyes stílusjelenségek (ideértve 

immár az extralingvális eszközöket is) számbavétele; a szépirodalmi stílus elemzése a 

megfelelő helyre kerül; és reálissá válik például az az E. Rieseltől (is) képviselt nézet, 

amely lényegében elítélte a stílusújításokat, az ún. izmusokat, a stílusnak „écart”-ként 

való értelmezését és valójában az egyéni stílusokat is. 

És mi történt a XX. század utolsó negyedében? Induljunk ki abból, hogy a nyelv- és 

irodalomtudományban több tekintetben szinte forradalmi változás következett be! A 

nyelvhasználat kerülvén az érdeklődés középpontjába, a kommunikációelmélet 

elvezetett a szociolingvisztikához, a pragmatikához, a beszédtett-, illetve az interakció-

kutatáshoz. De elvezetett a szövegnek, a szövegtípusoknak a vizsgálatához is. És 

közben kiteljesedett a szemantika, a szemiotika; aztán a strukturalizmust követte a 

generatív, majd a kognitív nyelvészet. Újjászületett továbbá a retorika, az 

irodalomtudományon belül pedig körvonalazódott a poétika. De ami még fontosabb, 

fellendült az irodalomelmélet, és egyre nagyobb tért hódít a hermeneutika. 

Ilyenformán nem csodálkozhatunk azon, hogy pl. amikor 1977-ben Szabó Zoltán A 

mai stilisztika nyelvelméleti alapjai című munkájában azt igyekezett felmérni, hogy a 

megváltozott nyelvszemlélet, az új irányzatok miben gazdagították a stíluselméletet és 

a stilisztika módszerét, akkor mindezt ilyen hat fejezetben tárgyalja: A 

strukturalizmus, A szemiotika, A szemantika, A matematikai nyelvészet, A generatív 

grammatika és A szövegnyelvészet. Vagyis a „stílus” és a „stilisztika” szó elő sem 

fordul a fejezetcímekben. És bár a szerző itt még a stilisztika új reneszánszáról beszél, 

ekkor és utána mégis – mint korábban jeleztem – megkérdőjeleztetett a stilisztika 

létezése is, illetve egyszerűen halott diszciplínának mondták. 

Nos, ami közelebbről a funkcionális stilisztikát illeti, nemcsak a továbbélését, 

hanem egyenesen a gazdagodását, a kiteljesedését emlegetném, úgy, ahogy Pierre 

Guiraud megjegyezte Essai de stylistique című munkájában (Paris 1969: 28–29): 

„Ainsi la stylistique descriptive, issue de la théorie des figures, reprise par Bally et ses 

successeurs en termes linguistiques, assimile et intègre progressivement les acquêts de 

la linguistique moderne. Elle s’enrichit, par ailleurs, de nouvelles méthodes et, en 

particulier, de l’analyse quantitative des faits de langue.” 

Hogy példát is említsek, a jelzett integrálásra idézem, amit a szövegtani kutatások 

eredményének a stilisztikában való beépítéséről írtam (Szathmári 1994: 44–45). Mint 

tudjuk, a fonémák, morfémák, lexémák, szintagmák, mondatok után a hatodik, az 

előzőeket mintegy betetőző szint: a szöveg. A szöveg természetesen a nyelvi-

stilisztikai jelenségeknek is az élettere, a tulajdonképpeni valóságos nyelv. Logikusnak 

látszik, hogy a szövegstilisztikai jelenségeket (e jelenségek variánsait) két csoportban 

tárgyaljuk: a mondaton túlmutató és a szöveg egészére kiható nyelvi és nyelven kívüli 

eszközök keretében. 

a) A mondaton túlmutató jelenségek a következők: a mondatfonetikai eszközök; – a 

kapcsoló elemek (konnektorok); – a szókincs területén a szinonimák, tematikus főnévi 

szerkezetek stb.; – az utalás (koreferencia) eszközei (anafora, katafora, deixis; 

pronominalizáció stb.); – az aktuális mondattagolás; – mondat és megnyilatkozás; – 

költői, irodalmi képek; – bizonyos alakzatok (ismétlés, halmozás, fokozás, ellentét 

stb.). 

b) A szöveg egészére kiható jelenségek: a szövegfonetikai eszközök; – a szereplők, 

cselekvések, valamint a tér-, idő-, oksági stb. viszonyok kifejezésbeli lehetőségei; – a 



motívumszerkezet; – a közlésformák (egyenes, függő és szabad függő beszéd; 

monológ, belső monológ stb.); – képszerkezet, képrendszer; – a közlésfajták (az 

elbeszélő, leíró stb. típus); – a szövegrészek (bevezetés, befejezés; a bekezdés stb.); – 

a szöveg tagoltsága; – a szövegfajták, illetőleg a műfajok; – stílusegység, illetőleg 

stílustörés; – a mennyiség mint stilisztikai forrás (kulcsszó, jellemszó; nominális, 

illetőleg verbális stílus stb.); – a cím lehetőségei. 

Talán mondanom sem kell, hogy például a pragmatikában, a beszédtettelméletben 

vagy éppen a pszicholingvisztikában elért eredmények, az átvehető módszerek csak 

gazdagíthatják, teljesebbé tehetik a funkcionális stilisztikát. Egyébként, hogy milyen 

sokoldalú kutatás folyik az egyes nyelvterületeken, azt jól mutatják a Helikon már 

idézett 1988-as 3–4. stilisztikai számának a tanulmányai. Ezúttal csak J. Mistríknek a 

cseh munkálatokra vonatkozó részét közlöm: „A modern cseh stilisztikában előtérbe 

kerülnek azok az irányzatok, melyek a szöveget szociolingvisztikai (V. Skalička, A. 

Jedlička, J. Kraus, J. Skácel, J. Hubáček), pszicholingvisztikai (K. Horálek, V. 

Skalička, I. Nebeská) és stilisztikai (M. Tešitelová, L. Uhliřová, J. Kraus, P. Sgall) 

szempontból közelítik meg. Korszerű tanulmányok születtek a dialógusról (O. 

Müllerová, M. Morávek, C. Bosák), az expresszivitásról (J. Zima), a szinonímiáról (J. 

Filipec, J. V. Bečka), továbbá pragmalingvisztikai irányultságú (P. Sgall) és 

legújabban retorika orientáltságú írások is (J. Kraus: Rétorika v dějinách jazykové 

komunikace [Retorika a nyelvi kommunikáció történetében], Prága, 1981).” (Mistrík 

1988: 366.) 

 

 

7. A funkcionális stilisztika mérlege 
 

a) A funkcionális stilisztika, ha elméleti és módszertani hátterét nem tudta is 

megnyugtató módon kidolgozni (lásd: Plett 1988: 146–147; Vígh 1988: 301), kiépített 

egyfajta valós, életképes stilisztikai rendszerezést. (Megoldásra vár például a 

stílusminősítő rendszer újragondolása és kidolgozása; a stílusréteg és a stílusárnyalat 

meghatározása, valamint tipologizálása, továbbá lehetséges egzakt nyelvi jellemzése; 

gondolkozni kell továbbá a stilisztika felépítésén, bár szerintem a nyelvi szinteknek 

megfelelő tárgyalásmód akkor is lehetséges, ha a szintaktikai és szövegszint 

alapvetően más minőséget képvisel, mint az előtte lévők; megoldandó a szóképek, 

képek, a képi ábrázolás mai módszerekkel való bemutatása; stb.) 

b) Mivel ez a rendszerezés a nyelvhasználatra, a stílushatásra tette a hangsúlyt, 

alkalmas megoldást kínált – és kínál – (a középiskolai tanárok nyilatkozata szerint is) 

a különböző szintű oktatásnak. 

c) Valójában a szépirodalmi művek teljesen megnyugtató stilisztikai elemzését – 

mint eleddig egyetlen más irányzat sem! – a funkcionális stilisztika sem tudta 

véglegesen megoldani, de sok más elemzésmódnál így is szilárdabbat volt képes 

biztosítani. 

d) Még egyszer megismétlem tehát, a funkcionális stilisztika továbbra is életképes 

stílusfelfogás. De úgy gondolom, hogy azok is, akik (részben vagy egészben) nem 

tudják elfogadni, szintén tanulhatnak belőle. 

(Az itt említettekre – rövid, de részletező példaként – lásd Szathmári 1994, lásd 

még: Szathmári 1987 és 1992.) 
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2. GOMBOCZ ZOLTÁN ÉS A STILISZTIKA 

 

1. Gombocz Zoltán kivételes műveltségű, egyetemes érdeklődésű tudós, tanár és 

nevelő volt, aki kettétört pályája ellenére a nyelvtudomány számos ágában maradandót 

alkotott, és hozzászólt – mindig lényeges oldalról – úgyszólván valamennyi 

diszciplínához. Teljes stilisztikát azonban nem írt; a szó szoros értelmében vett 

stilisztikai dolgozatot sem igen jelentetett meg; olyan tanulmányt szintén nem sokat 

tett közzé, amely a stílus kérdéseit alapjaiban érinti; vagyis a stilisztika nem tartozott 

kedveltebb stúdiumai közé. 

Ilyen körülmények között e tudományos ülésszak keretében – amikor a „ma” 

szemszögéből kíséreljük meg „mérlegre tenni” e kiemelkedő nyelvtudósunk 

munkásságát – vajon érdemes-e külön előadást, illetőleg tanulmányt szentelni 

Gombocz Zoltán és a stilisztika kapcsolatának? Az előrebocsátottak ellenére azt 

gondolom: igen. Ebben a kapcsolatban ugyanis – talán éppen azért, mert a szubjektív 

vonzódás hiányzott belőle – közvetlenebbül és világosabban tükröződik 

(természetesen az elért és ma is hasznosítható eredményekről ezúttal nem szólva) 

Gombocznak a tájékozódása, majd útkeresése a múlt század végén és e század első 

három évtizedében jelentkező nyelvészeti irányok, iskolák között, továbbá itt mintha 

élesebben látszana, hogy elméletben és módszerben meddig jutott el, illetőleg mit 

várhattunk volna tőle, ha a halál ki nem ragadja kezéből a tollat… Más szóval: a 

kapcsolat feltárása nélkül mégsem lenne teljes Gombocz Zoltán egyéniségének és 

tudománytörténeti helyének a képe. 

2. Témánkkal kapcsolatban az első kérdés: milyen tényezők játszottak közre abban, 

hogy Gombocz Zoltánt a stilisztikának, ennek az irodalom- és nyelvtudomány határán 

álló tudományágnak a művelői között is számon kell tartanunk? 

A) Gombocz érdeklődését a stilisztika felé irányíthatta saját egyénisége, 

közelebbről tudósi, tanári jellemének számos vonása. 

Munkásságának méltatói első helyen említik széles látókörét, páratlan 

szakismeretét, nem mindennapi problémaérzékenységét és lényeglátó-képességét, 

valamint azt a – mindenekelőtt tudósi – vonását, hogy minden felvetődő problémát 

igyekezett végiggondolni és a lehetőségekhez képest végig is vinni. Minden érdekelte, 

különösen a nyelvvel kapcsolatban: a hang szerepe csakúgy, mint a mondat felépítése 

vagy a szó jelentésének megváltozása, illetőleg a szöveg grafikus képe. És nem ismert 

megállást, egy pillanatra sem, szakismereteinek a gyarapításában. Szinte hihetetlen, 

milyen szoros lépést tartott a hazai irodalommal (még az eldugottabb folyóiratbeli, 

nyelvi kérdésekkel foglalkozó dolgozatok sem kerülték el a figyelmét; ezt írja például 

a Magyar Nyelvben – IV, 235 –: „Érdekes cikket tett közzé ily címen – »A magyar 

katonai műnyelv« – a nemrég megindult Magyar Katonai Közlöny negyedik füzetében 

Vághó Ignác százados…); és még hihetetlenebb, hogy alig jelent meg egy-egy német, 

francia, angol, olasz, spanyol, finn, svéd stb. nyelvészeti, filológiai munka, Gombocz 

Zoltán máris vagy beépítette valamely dolgozatába, vagy ismertette a lényegi 

mondanivalóját, megtoldva saját megjegyzéseivel és finnugor nyelvi példákkal (M. 



Bréal jelentéstana, az „Essai de sémantique” például 1897-ben látott napvilágot, s a 

róla szóló recenziót a következő évi Nyelvtudományi Közleményekben már 

olvashatjuk; még sajátosabb az „Arany Toldija olaszul” című cikkecske bevezetése: 

„Néhány héttel ezelőtt Veronában nyomtatásban megjelent…”: MNy. IV, 475). 

Problémaérzékenységét, lényeglátását pedig legjobban mintaszerű közgyűlési 

előadásai igazolják (Mi a mondat?: MNy. XXV, 1–7; Funkcionális nyelvszemlélet: 

MNy. XXX, 1–7; stb.), amelyek rövidségükben is távlatokat nyitottak. 

Tovább fűzve az eddig elmondottakat, jelenlegi szempontunkból nem kevésbé 

fontos jellemzője Gombocz egyéniségének az, hogy nemcsak megvolt az érzéke 

minden „új” iránt, hanem egyenesen vonzódott az akkoriban jelentkező nyelvészeti 

irányzatok, módszerek, kísérletek felé, illetőleg hogy az elméleti kérdések elsőrendűen 

foglalkoztatták, s ugyanakkor nem kerülte el figyelmét a gyakorlat: a nyelvhasználat, a 

nyelvtanítás stb. kérdéseinek a vizsgálata sem. Ismeretes, hogy még egyetemista, 

amikor a Nyelvőrben „A jelenkori nyelvészet alapelvei” címen bemutatja az 

újgrammatikus iskola kialakulását, felfogását, elindulva Humboldttól és Steinthalon át 

eljutva Hermann Paulig, illetve Wilhelm Wundtig (Nyr. XXVII, folytatásokban). Majd 

néhány év múlva részletesen taglalja Wundt nézeteit (Nyelvtörténet és lélektan: Nyr. 

XXXI., XXXII., folytatásokban és NyF. 7. sz.), hogy ebből kiindulva, lélektani alapon 

alakítsa ki egész nyelvelméletét. De korán ismerteti Saussure-t is (MNy. XX, 141–

143), és – elsősorban nyelvtörténész létére – behatóan foglalkozik a leíró nyelvtan 

problematikájával (Leíró nyelvtan, történeti nyelvtan: MNy. XXIII, 1–6). A 

funkcionális nyelvszemléletről szóló előadásában (MNy. XXX, 1–7) pedig arról 

beszél – mintha az utóbbi évtizedek gyakori megfogalmazását hallanánk, – hogy 

Saussure döntő hatása a háború utáni nyelvtudományra kétségbevonhatatlan, belőle 

indulnak ki, s az ő gondolatát fejtik tovább… Ugyanebben az előadásában utal a 

prágai iskola eredményeire, az 1928. évi hágai kongresszus fonológiai előadásaira és 

Laziczius fonológiai tanulmányára. Jelentéstanában – Saussure alapján – 

megemlékezik a szemiotikáról, és – ami nekünk ezúttal a legfontosabb – mintegy 

beépíti rendszerébe a Saussure-tanítvány Ballynak a „parole” stilisztikájával 

kapcsolatos eredményeit. 

Hogy viszont Gombocz Zoltán vonzódott a mai értelemben vett alkalmazott 

nyelvtudományi ágak felé is – és ez szintén nem közömbös a stilisztika számára –, azt 

mi sem igazolja jobban, mint az, hogy többször foglalkozik a nyelvhelyesség elvi és 

egészen apró kérdéseivel (Nyelvhelyesség és nyelvtudomány: MNy. XXVIII, 1–11; l. 

még: MNy. XI, 383; MNy. IV, 235; stb.), a nyelvészeti terminológiával (fontosnak 

tartotta ennek következetességét, egyébként maga is alkotott fonetikai műszókat: 

MNy. XVII, 111–112), a nyelvi norma sajátságaival (MNy. XXVII, 1–11 stb.), az 

anyanyelv és az idegen nyelvek tanításával, valamint a tankönyvek módszerével 

(MNy. XXIII, 1–6; EPhK. XXVIII, 160–1602; MNy. VII, 325; ÖM. I, 143–145) és 

még a nyelvtudományi eredmények népszerűsítésével is (EPhK. XXIII, 334–335, uo. 

XXVIII, 160–162). (Az itt felsorolt diszciplínákról l. később is.) 

Már az eddig említett jellemvonások alapján minden bizonnyal természetesnek hat, 

hogy Gombocz Zoltán kutatásaiban eljutott a stílus szerepének a felismeréséig, 

illetőleg bizonyos stilisztikai jelenségek vizsgálatáig, sőt kidolgozásáig, akár a hangok 

funkciójától, akár a szójelentés meghatározásától, akár pedig a költői nyelv 

jellemzésétől indult el. 



B) Abban, hogy Gombocz Zoltán a stílus kérdései iránt is érdeklődött, 

nyilvánvalóan szerepe volt a családi hagyományoknak, az iskolának, az egyetemnek és 

az Eötvös Kollégiumnak, egyáltalán a tudósi és tanári pályán való elindulásának, 

valamint annak, hogy Gombocz vonzódott az irodalom és más művészetek felé, és a 

fordítás, műfordítás sem volt idegen tőle. 

Édesapja erős filozófiai műveltségű tanár, majd igazgató a soproni evangélikus 

líceumban, édesanyja – a kitűnő Toldi-kommentárt megjelentető Lehr Albert testvére 

– a magyar, a német és a francia irodalomban jártas, művelt asszony. Az ifjú Gombocz 

tehát nyelvtudást, olvasottságot és élénk esztétikai érzéket hoz magával a családi 

házból. Ezzel is magyarázható, hogy nyolcadikos korában a Kis Jánostól 1790-ben 

alapított Magyar Társaságnak ő lesz a főjegyzője, és többek között a következő 

dolgozataival nyer dicséretet, pályadíjat: A magyar regényirodalom fejlődése; 

Műfordítások: Az Iliász I. énekéből, Heine „Nordsee” című ciklusából, Byron: Childe 

Harold búcsúja; Művészet és valóság; Idegen költőkből. 

A magyar–francia szakos hallgatónak beiratkozó Gombocz itt jelzett képességeit az 

egyetem és az Eötvös Kollégium bontakoztatja ki. Az egyetemen Gyulai Pál – és 

természetesen a magyar nyelvészek: Szinnyei József, Simonyi Zsigmond – mellett 

Becker Fülöp Ágost volt rá a legnagyobb hatással; „szinte baráti viszony alakult ki 

közöttük” – jegyzi meg megemlékezésében a szintén Gombocz-tanítvány 

Kovalovszky Miklós (MNyTK. 91. sz. 7), majd így folytatja: „budai kiskocsmákban 

hosszú éjszakai elmélkedésekben és vitákban idézték a francia írókat, vagy 

beszélgettek a spanyol nyelv sajátosságairól”. A páratlan hatású könyvtárral 

rendelkező kollégiumban meg olyan (későbbi) egyéniségek vették körül, mint 

Horváth János, Szabó Dezső, Kodály Zoltán, Szekfű Gyula stb. Bölcsészdoktori 

szigorlatán egyik melléktárgya a magyar irodalomtörténet, s az irodalom szeretete 

elkíséri külföldi (párizsi, lipcsei, uppsalai, helsinki stb.) útjaira, és megmarad benne 

élete végéig. Ezenkívül ismerte, kedvelte a zenét, a festészetet, és szintén páratlan 

emlékezőtehetségére hagyatkozva – mint a róla szóló megemlékezések írói 

megjegyzik – „az eredeti nyelven dúdolgatta felvonásokon át kedves operáit” 

(Kovalovszky i. m. 6), „könyv nélkül tudta a Lohengrint” (Németh Gyula: Gombocz 

Zoltán. Bp., 1972. 221), „az aprólékos bibliográfiai adatokat éppúgy pontosan idézte, 

mint Jókai regényeinek rejtett részleteit vagy idegen költők verseit” (Kovalovszky i. 

m. 6); „nem csodálkozhatunk rajta – írja Sőtér István, az egykori Gombocz-tanítvány 

„Két iskola” című dolgozatában (Játék és valóság. Bp., 1946. 80) –, hogy Proustot 

éppúgy ismeri, mint Giraudoux-t, de fellélegeztünk, mikor bevallotta, hogy Anatole 

France-ot mindkettőjüknél jobban szereti”. 

C) Nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy Gombocz a szó legteljesebb 

értelmében mestere volt a nyelvnek, a gondolatkifejezésnek, a szerkesztésnek. Így hát 

a saját gyakorlatában sem volt számára közömbös a kifejezés módja. Kristálytiszta 

gondolatmenet, logikus, világos, csak a lényeget tartalmazó okfejtés, az érzelmeket is 

kellőképpen megmozgató hatásos stílus és franciás elegancia jellemzi írásait, amelyek 

egy fél vagy éppen háromnegyed század távolából is frissnek, élvezetesnek hatnak, és 

érthetővé teszik a korabeli – gyakran nehézkes – nyelvfilozófiai, nyelvlélektani stb. 

fejtegetéseket. 

Hogy az itt említetteket példákkal is illusztráljam, egyrészt utalok a szövegtani és 

stilisztikai tekintetben egyaránt – ma is! – mintának vehető „Mi a mondattan?” című 



tanulmányra (MNy. XXV, 1–7), másrészt ide iktatok három dolgozatából egy-egy kis 

részletet. Ilyen szavakkal idézi meg Eötvös Loránd emlékét 1932-ben: „Újra látjuk, 

mint ide s tova 40 esztendővel ezelőtt, midőn körünkben meg-megjelent, férfiasan 

szép, nemes alakját; újra halljuk halk és mégis meleg, zengő szavát, és lelkünkben újra 

átéljük azt a kivételes hatást, amelyet a fogékony fiatal lelkekre gyakorolt: a nagy 

humanitás felemelő hatását.” (Szövetségi évkönyv. XI. évf. Bp., 1933. 5.) Nyropnak 

„Manuel phonétique du français parlé” című munkáját az ismertetés végén így ajánlja 

az érdeklődőknek: „Nyrop könyvét melegen ajánlom mindazoknak, akik szeretik a 

francia nyelvet, s akik előtt az élő francia kiejtés nem teljesen ismeretlen; élvezetes és 

hasznos órákat szereznek vele maguknak.” (EPhK. XXVIII, 162.) Simonyi 

Zsigmondnak „Die ungarische Sprache” című kötetét ismertetvén, a következőképpen 

– a nagyrabecsülés és a szeretet hangján, ugyanakkor negatív jellegű észrevételeit sem 

kendőzve el – vezeti be kritikai megjegyzéseinek a felsorolását: „… egyúttal 

kifogásainkat, észrevételeinket se hallgassuk el. Annál könnyebb szívvel megtehetjük 

ezt, mert a szerzőnek, aki elmondhatja, hogy a magyar nyelvtudomány széles mezején 

nem egy helyütt olyan talajon jár, amelyet ő maga tört fel, s saját kezeivel munkált 

meg, nincs oka arra, hogy munkája esetleges tévedéseinek, hiányainak felsorolását 

rossz néven vehesse.” (MNy. V, 25.) 

D) Végül az eddig említett tényezőkön kívül a legnagyobb mértékben minden 

bizonnyal azok a tudományágak irányították Gombocz Zoltán figyelmét a stilisztika 

felé, amelyeket a legszívesebben és leginkább művelt. Ezeket olyan sorrendben és 

mértékben jellemzem, ahogyan és amennyire a stilisztika irányába hatottak. 

Gombocz ízig-vérig nyelvtörténész volt, aki – elsősorban a wundti lélektantól 

indíttatva – a nyelvi változások vizsgálatában nagy súlyt fektetett a lélektani és 

művelődéstörténeti mozzanatokra. Mindezt így fogalmazta meg a húszas évek elején 

módszertanában: „… a nyelvtudomány a történeti tudományok csoportjába tartozik… 

nyelvi jelenségekkel szemben sem a normatív, sem az egyoldalú esztétikai, logikai 

vagy lélektani szempont nem jogosult: igazi megértéséhez csak történeti fejlődésének 

ismerete vezethet el. A nyelvtudománynak nincsenek ahistorikus diszciplínái: minden 

olyan értelmezés, amely a nyelvtörténet adatait figyelmen kívül hagyja, csak hézagos 

és értéktelen vagy éppen helytelen eredményekre vezet.” (Nyelvtörténeti módszertan. 

A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve. I. 1. sz. Bp., 1922. 3.) Majd Steinthal és 

Wundt nézeteinek az ismertetése után így összegezi az akkori mának a feladatait: „A 

nyelvtudomány feladata már most… a nyelvfejlődés lélektani értelmezése, 

szorosabban a nyelvfejlődés egyéni és társaslélektani feltételeinek vizsgálata” (i. m. 

8). Érthető tehát, hogy a legnagyobbat, a legmaradandóbbat a magyar nyelvtörténet 

terén alkotta. Akár történeti nyelvtanát, akár szótörténeti-etimológiai munkáit vesszük 

szemügyre, ezek – Budenz, Simonyi és mások művei után – mindenképpen a teljes 

megalapozást jelentették; Gombocz után ezeket a vizsgálatokat csak kiegészíteni, az 

eredményeket javítani, finomítani lehetett és lehet. 

Gombocz azonban mégsem állt meg a nyelvtörténetnél. Egyrészt rendkívüli igény 

élt benne – egész nyelvtudományunkat tekintve, sajnos meglehetős kivételesen – az 

elméleti és módszertani alapelvek (azaz az általános nyelvészet körébe tartozó 

jelenségek) tisztázására. Másrészt említett problémaérzékenységétől, kiterjedt és 

mindig gyarapodó szakismereteitől, reális, gyakorlati érzékétől is indíttatva nemcsak 

hogy nem zárkózott el a kutatásai során felmerült kérdések megvizsgálása elől, hanem 



igyekezett őket megoldani, akkor is, ha ellentmondtak addigi felfogásának. Ezek 

eredményeként jut el a jelentéstanhoz, a leíró nyelvtanhoz, a funkcionális szemlélet 

kialakításához, valamint a fonetikához és a fonológiához, továbbá egyes alkalmazott 

nyelvészeti diszciplínák műveléséhez. 

Az a kérdés most már, a felsorolt vizsgálati módoknak, diszciplínáknak mely 

területei, mely eredményei irányították Gombocz érdeklődését a stilisztika felé. 

A „nyelvtörténeti-lélektani” jelzővel ellátott iránynak a stilisztika számára – a 

maga korában – megvolt az a jelentősége, hogy a nyelvi működés lelki oldalának, 

főként az úgynevezett társaslélektani törvényszerűségeknek a vizsgálatával, ezen belül 

a jelentésváltozásoknak az elmélyültebb kutatásával – külön kiemelve Wundt 

metaforaelméletét (ő ugyanis csak az egyéni reflexión, a tudatos meggondoláson 

alapuló, valójában költői átviteleket tekinti metaforáknak, és ezeket a szórványos 

jelentésváltozások közé sorolja; az „asztal lába”, „nyomasztó gond” típusú 

asszimilációt, illetve komplikációt viszont azonosításnak véve, a szabályos 

jelentésváltozások között tárgyalja; ehhez l. Gombocz idézett korai munkáját: 

Nyelvtörténet és lélektan) –, továbbá a szó felépítésének az elemzésével és a 

szóhangulat felfedezésével (K. O. Erdmann „Die Bedeutung des Wortes” című 

munkájában – Leipzig, 1900. – Nebensinn néven tárgyalja) a normatív szabályokba 

merevített stilisztikát mintegy fölélesztette, „életesebbé” tette. Ez természetesen 

vonatkozik – mutatis mutandis – Gombocz idevágó munkásságára is (l. a Zsirai 

Miklóstól összeállított bibliográfiát: Gombocz Zoltán irodalmi munkássága: NyK. 

XLIX, XVII–XXIII). Részint a Steinthal–Paul–Wundt irányzatnak, mindenekelőtt 

Wundt nézeteinek a végig- és továbbgondolása, részint – kisebb mértékben – Saussure 

jelelmélete vezette el Gombocz Zoltánt másik kedvelt diszciplínájához: a 

jelentéstanhoz. 1926-ban napvilágot látott és főként Ullmann István révén külföldön 

is ismertté vált jelentéstanának (A magyar történeti nyelvtan vázlata. IV. Jelentéstan. 

Pécs) leíró részében – a jelentést mint funkciót, név és értelem kölcsönös viszonyát 

fogva fel – a szó lélektani, majd logikai alkatát tárgyalja. A történeti részben pedig a 

korábbi osztályozási kísérleteket bíráló bemutatása után – főként Roudet nyomán – a 

jelentésváltozásokat vizsgálja négy főtípusban: névátvitel a tárgyképek hasonlósága 

alapján, névátvitel a tárgyképek érintkezése alapján, jelentésátvitel a nevek 

hasonlósága alapján és jelentésátvitel a nevek szintagmatikus kapcsolata alapján. 

(Gombocz e munkájának tudománytörténeti értékelésére l. Károly Sándor, Két fejezet 

a magyar szójelentés történetéből: Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány 

történetéből (1850–1920). Szerk. Szathmári István. Bp., 1970. 67–76 és Uő., Általános 

és magyar jelentéstan. Bp., 1970. passim). A szójelentésnek efféle tárgyalása – érthető 

módon – nemcsak hogy több ponton közel vitte Gombocz Zoltánt a stilisztikához, 

hanem – több hasznos stiláris jellegű részleten, megjegyzésen kívül – valóságos 

stilisztikai fejezetet is eredményezett. 

A történetiség mellett főként Saussure hatására a húszas évektől egyre inkább 

előtérbe kerül Gombocz munkásságában a leíró nyelvszemlélet, illetőleg egy 

tudományos leíró nyelvtan megírásának – talán azt mondhatjuk – a vágya. 1898-ban 

„A jelenkori nyelvészet alapelvei” című munkában (7–8) a leíró nyelvtan rendeltetése 

még az, hogy „biztos alapul” szolgáljon a történeti nyelvtannak. 1922-ben, a 

„Nyelvtörténeti módszertan”-ban már a „leíró nyelvvizsgálat célja és feladata a 

nyelvszokás (usus) megállapítása: leíró nyelvtanokba és szótárakba gyűjteni azokat a 



grammatikai formákat és szóalakokat, amelyeket egy bizonyos nyelvközösségen belül 

egy bizonyos időpontban v. időkörben mindenki használhat…” (12–13). 1927-ben 

pedig „Leíró nyelvtan, történeti nyelvtan” című, mintaszerű közgyűlési előadásában, 

miután az iskolai nyelvtanok elmaradottságát, az anyanyelvi oktatás eredménytelen 

voltát és a tudományos leíró nyelvtan kidolgozásának a sürgősségét és fontosságát 

leszögezte, ezt hangsúlyozza: „A leíró nyelvtannak az az egyetlen sajátos feladata, 

hogy a mindenkori jelrendszerről lehetőség szerint hű képet adjon; megállapítsa a 

rendszert alkotó tagok erőviszonyait, tudatosságuk fokát, vagyis számot adjon arról, 

hogy egy-egy hangtani, alaktani v. mondattani tény a beszélő és a hallgató 

szempontjából milyen mértékben tekinthető lélektani realitásnak.” (MNy. XXIII, 4.) 

Hogy ezzel Gombocz milyen közel került a stilisztikához, azt ő maga is 

megfogalmazza 1931-ben „Nyelvtudomány és nyelvtanítás” című cikkében (ÖM. I. 

Bp., 1938. 143): „Ha a nyelvet csupán a közlés eszközének tekintjük, ha azt vizs-

gáljuk, hogy a lelki tartalom kifejezésére milyen adaequat nyelvi eszközök állanak 

rendelkezésünkre, a leíró nyelvtan stilisztikai vagy crocei értelemben esztétikai 

diszciplínává válik, melynek főfeladata, az anyanyelv tanítására gondolva, a tanulót 

rászoktatni arra, hogy jól meggondolt mondanivalóját világos és egyszerű nyelvi 

formába tudja öltöztetni.” 

Ez utóbbi megfogalmazásban már ott rejtőzik a funkcionális szemlélet. Elsősorban 

Saussure és a prágai iskola hatására – a hang, a szó, a szintagma funkcióját megjelölve 

– az 1934. évi társasági közgyűlésen elmondott előadásában (MNy. XXX, 1–7) már 

felvázolja a funkcionális nyelvszemléleten alapuló nyelvi rendszert. Hogy ez is 

mennyire a stilisztika felé mutatott, arra talán utalnom sem kell. 

Végül fonetikai kutatásainak, a nyelvhelyességet a nyelvi normával és a nyelvi 

rétegekkel kapcsoló vizsgálódásainak, a nyelvtanítással foglalkozó megfigyeléseinek, 

valamint irodalomtörténeti jellegű következtetéseinek és fordításainak szintén voltak 

stilisztikai vonatkozásai. 

3. Mint említettem, Gombocznak nem volt kedvelt munkaterülete a stilisztika. Amit 

e tárgykörben alkotott, az a korábbiakban jelzett tényezők, indíttatások hatására – 

mintegy más diszciplínák melléktermékeként – jött létre. Ezenkívül az idetartozó 

hosszabb-rövidebb részletek, megjegyzések különböző elmélyültségűek, továbbá 

rendszerbe sem állnak össze. És mindehhez még azt is hozzátehetjük, hogy Gombocz 

nyelvelméleti – benne mindenekelőtt jelentéstani – nézeteit, módszertani eljárásait 

többen vitatták (l. Antal László: ÁNyT. II. 11–17; Békési Imre: MNy. LXIV, 407–

416; stb.). Mégis jelentős ez az alkotás, mert kiváló képességű tudós korának magas 

színvonalán hozta létre, és mert szegényes stilisztikánknak ez is lényeges előrelépést 

jelentett. 

A századforduló tájékán induló korszak külföldi stilisztikáját ugyanis az jellemzi, 

hogy a fellendülő lélektani (W. Wundt stb.), jelentéstani (K. O. Erdmann stb.) és 

általános nyelvészeti (Saussure stb.) kutatások eredményeit felhasználva 

elmélyültebben elemzik a stiláris jelenségeket, továbbá a stílusrétegeket és az egyéni 

stílust. Ilyenformán a korszak végére, a harmincas–negyvenes évekre, főként a 

Saussure-tanítvány Ballynak és tanítványainak a munkássága révén – más stilisztikai 

iskolák, irányzatok mellett – kibontakozik az ún. funkcionális stilisztika. 

Nálunk azonban a múlt század végére logikai sémákba, aprólékos nyelvhelyességi, 

fogalmazási szabályokba merevedett stilisztika amúgy is nehéz helyzetét még két 



negatívum tetézte meg. Ismeretes, hogy bár a múlt század végét és e század elejét – 

éppen a Budenz József, Szarvas Gábor, Simonyí Zsigmond, Szinnyei József és mások 

páratlan eredményességű munkássága révén – a nagy alkotók és nagy alkotások 

korának tekintjük (a finnugrisztikának és a szűkebb értelemben vett magyar 

nyelvtudománynak úgyszólván minden ága – nemzetközi mércével mérve is – magas 

szintre emelkedik), a stilisztikát illetően nem támad egy Simonyihoz hasonló 

egyéniség. Továbbá: a magyar stilisztika nem tudott a kutatások középpontjába 

kerülni, jobbára a periférián maradt, bár Zlinszky Aladár, majd Zolnai Béla sokat tett a 

magyar stilisztika megalapozásáért (munkásságukra l. Szathmári István: Nyr. XCI, 

389). 

Gombocz stilisztikai munkásságát a következő csoportosításban foglalom össze: A) 

kidolgozott fejezet; B) részletmunkálatok; C) stilisztikai vonatkozások. 

A) Kidolgozott stilisztikai fejezet. – Egy ilyen fejezettel találkozunk Gombocznál, 

mégpedig jelentéstanában (17–30) „A szóhangulat” címen. Mindez nem véletlen. 

Egyrészt – mint említettem – az érzelmi velejáróval való foglalkozás e kor vívmánya, 

Gombocz is a Wundt, a Sperber, az Erdmann, a Roudet, a Bally, az Oertel stb., 

illetőleg a Simonyi, a Zolnai és a Csűry nevét sorolja fel a bibliográfiában. Másrészt 

mivel a szóhangulat – amely a stílusértéknek fontos összetevője – állandósulttá válva 

lexikalizálódhat, s ilyenformán a szójelentés részévé alakulhat, a szóhangulat nemcsak 

a stilisztikának tárgya, hanem a jelentéstannak is. Gombocz szintén csupán a 

jelentésváltozások okának a keresésével kapcsolatban tárgyalja 1916-ban, Simonyi 

Zsigmond „Jelentéstani szempontok” című munkájának bírálata során (EPhK. XC, 

324–326). Nyelvtörténeti módszertanában pedig – a leíró és származtató mellett – 

„emotionális nyelvvizsgálat”-ról beszél (12), és azt írja, hogy a szó- és 

mondatalakokhoz (tehát itt nem csak a szavakat említi!) fűződő hangulat történetének, 

emocionális értékének vizsgálata a nyelvesztétika feladata (16, a kifejtést l. 24). 

Egyébként ebben a csak a lényeget feltáró, világos okfejtéssel, hatásos költői, 

köznyelvi, nyelvjárási, régi nyelvi, valamint jövevényszói és idegen nyelvi példákkal 

megvilágított fejezetben részletesen tárgyalja a szinonimák közötti hangulati 

különbséget, a hangalakhoz, a hangsorhoz fűződő hangulat feltételeit, az ezekkel 

kapcsolatos korábbi vélekedéseket, a „tárgykép” hatását a hangulatra, majd – Ballyt 

követve – a természetes szóhangulat után a külső képzettársulás eseteit sorakoztatja 

fel, s végül a szóhangulat megváltozásáról szól. Így nem csodálkozhatunk azon, hogy 

a stilisztikák szinte napjainkig átvették – némi átalakítással és főként bővítéssel – ezt a 

fejezetet (l. Fábián–Szathmári–Terestyéni, A magyar stilisztika vázlata. Bp., 1958. 

149–173). 

Ma már természetesen a jelentést másként fogjuk fel (vö. pl. Károly Sándor, 

Általános és magyar jelentéstan 39–94), és a szóhangulat helyett – amely valójában az 

állandósult szóhangulatot jelenti – inkább a szövegkörnyezet hatását is tükröző 

„konnotáció” megjelölést használjuk. 

B) Részletmunkálatok. – Gombocz Zoltán egyrészt a jelentéstan, másrészt a 

fonetika, harmadsorban az irodalom felől elindulva, három területen fejtett ki 

részmunkálatnak tekinthető stilisztikai tevékenységet. 

A szóképek Gomboczot mint jelentésváltozások érdekelték. Mégis a stilisztikai 

kidolgozásukat egyengette azzal, hogy korábbi felfogását (l. NyF. 7. sz. 51 kk.) 

megváltoztatva, jelentéstanában elveti Wundt fentebb említett metaforaelméletét, s 



kimondja: „… a szórványos és szabályos jelentésváltozások különválasztása 

mesterkélt és erőszakos” (60), továbbá: „Lélektani szempontból a költői metafora is 

azonosítás, a költői alkotás pillanatában a metaforikus elnevezés is a tárgy adequát 

nevének tűnik fel; a különbség csupán az, hogy az asszimilációs jelentésváltozás a 

népi fantázia, a költői nyelv metaforái egyéni, sajátos, nem mindennapi fantázia 

termékei” (71–72). 

Ezenkívül egyes szóképeket részletesen (fajtánként, idegen nyelvi példákkal stb.) 

bemutat, sőt kitér a költői nyelvben való megjelenésükre is. Ilyenek például a 

komplikációs jelentésváltozások, bennük a szinesztéziák (l.: Jelentéstan 81–92; ÖM. I, 

29–32), s ezek tárgyalása során Theophile Gautier egyik – szinesztéziákat tartalmazó – 

versére és – már 1911-ben! – Ady „Fehér csönd” című költeményére hivatkozik. 

Érdeme Gombocznak e tekintetben az is, hogy népszerűsítette az akkor föltétlen 

előrelépést képviselő, lélektani feldolgozású, egyszerre jelentéstani és stilisztikai 

munkákat. Így például Zlinszkynek „A szóképekről” és Csűrynek „Az ige” című 

(NyF. 63. sz.) munkáját (l.: MNy. VII, 324–325; EPhK. XC, 324), sőt az előbbi 

eredményeinek a felhasználását (megjegyzem, hogy itt még ő is elfogadta Wundt 

elméletét) a tankönyvíróknak is a figyelmébe ajánlja (i. h. 325). És arról sem szabad 

megfeledkeznünk, hogy Gombocz Jelentéstana nagy érdeklődést keltett, és figyelemre 

méltó stilisztikai, nyelvesztétikai munkákhoz adott ösztönzést (vö. Kovalovszky i. m. 

13–14). 

Gombocz a leíró hangtanon belül a beszédhangok fiziológiai és asszociatív 

rendszerének a bemutatása mellett három területen gazdagította a stilisztikát. A 

korábbiaknál nagyobb teret szentelt a mondatfonetikai eszközök leírásának, illetőleg 

stilisztikai szerepük, lehetőségeik bemutatásának. Fonetikáján és „Mi a mondattan?” 

című tanulmányán kívül különösen jelentős e tekintetben „A mondat zenei 

hangsúlyáról” című dolgozata. (ÖM. I, 17–19.) A beszéddallam fontosságára hívja fel 

a figyelmet, majd rámutat: „Ugyanavval az egy szóval, különböző zenei hangsúllyal 

ejtve, kifejezhetjük a haragot, a kétkedést, a szigorúságot, a csodálkozást, a fájdalmat, 

egy szóval a legkülönbözőbb lelkiállapotot” (i. h. 18). Ezután – saját eszközfonetikai 

kísérleteire is támaszkodva – a beszéddallam meghatározóit igyekszik megragadni, 

ezzel mintegy elindítva a hangos stílusnak – napjainkban kibontakozó vizsgálatát. 

Egyébként a kiejtési norma kérdését is felveti: valószínűleg a mondat végét felkapó 

dallamot észlelte már 1907-ben, ugyanis megjegyzi: „A franciában a kérdő 

mondatoknak meg a csodálkozást, kétkedést, ellentmondást kifejező mondatoknak 

hangja mindvégig emelkedő… A magyar fülnek az ilyenfajta kérdésmód idegenszerű 

(pedig a budapesti iskolákban gyakran hallani).” (Uo., l. még a francia kiejtési 

normára vonatkozólag a Nyrop fonetikájáról szóló ismertetését: EPhK. XXVIII, 160–

162.) 

Jelentéstanában (81–83) a komplikációs jelentésváltozásoknak, vagyis „a 

különböző érzékterületekhez tartozó képzetek kapcsolódásának” a tárgyalása közben 

idézi Baudelaire-nek Correspondances, Rimbaud-nak Les voyelles című versét, 

rámutatva egyszersmind a hangszimbolikának egy sajátos megjelenési formájára. 

Hogy Gombocz Zoltán mennyire vonzódott az irodalomhoz, a költészethez, arra 

már utaltunk. Érthető tehát, hogy az általa vizsgált diszciplínák keretében a föltétlen 

szükségesnél nagyobb mértékben kitér a költői-írói művekben jelentkező egyes nyelvi 

jelenségek típusainak a vizsgálatára. Ilyenformán a költői stílusnak – azonkívül, hogy 



mindig sok és változatos szépirodalmi példával él – számos sajátságát megismerjük 

Gombocz munkáiból. Már jeleztem, hogy szól a költői szinesztéziáról. De a hangok, a 

hangkapcsolatok, s egyéb hangtani eszközök fontosságából kiindulva többször rámutat 

a zene, a verszene szerepére, s kitér az egyes stílusirányokban elfoglalt helyére. A 

parnasszistáknál és a szimbolistáknál – írja jelentéstanában (25) – a „mot sonore et 

évocatif” elve költői alapelvvé lett, ezután Th. Gautier-t idézi, aki a költészetet így 

határozta meg: „Sugárzó szavak, ragyogó szavak, ritmussal és zenével”, majd Paul 

Verlaine „Art poétique”-jának jól ismert sorára utal: „De la musique avant toute 

chose…” Másutt meg (Jelentéstan 39–39) arról beszél, hogy „a nyelvet éppen a 

kifejezések némi homályossága, hangulatkeltő képessége a költészet, a 

beszédművészet pompás eszközévé teszik”, és mintha napjainkban Weöres Sándort 

hallanánk, Jules Renard megjegyzését olvasva: „Mi megérteni való van egy versen? 

Egyáltalán semmi. A vers nem latin fordítási feladat. Nagyon szeretem Lamartine-t, de 

verseinek zenéjével megelégszem… Miért akarnók, hogy a zenének értelme legyen?” 

A költészet és a stilisztika számára is sok tanulságot, érdekességet tartalmazhatott 

több féléves előadása a Kalevaláról. Sajnos, ennek semmi nyomát nem találtam, csak 

Kovalovszky Miklós megjegyzését: „Felejthetetlen Kalevala-elemzésére bizonyára 

sokan emlékeznek” (i. m. 8). 

Bevezetéssel, magyarázatokkal ellátva 1901-ben megjelentette Voltaire Zaire-jának 

fordítását a Francia Könyvtár sorozatban, a tanuló ifjúság számára. Gyakran közli a 

fordításbeli lehetőségeket, változatokat, a stilisztikának is tanulságul. 

A szépirodalom nyelvének több sajátságára rámutat továbbá „Nyelvhelyesség és 

nyelvtudomány” című dolgozatában (MNy. XXVII, 1–11, nála az irodalmi nyelv = a 

szépirodalom nyelve). 

C) Stilisztikai vonatkozások. – Végül se szeri, se száma Gombocz kisebb, de 

mindig lényeges stilisztikai megjegyzéseinek, a nyelvészeti munkáiban található 

stilisztikai vonatkozásoknak. Szól a hangutánzó, hangfestő szavak stílusértékéről s a 

hangmetaforákról (Nyelvtörténeti módszertan 24, l. még „Állathívogatók és 

állatnevek”: MNy. VII, 353–735); a nyelv grafikus képének a hatásáról, a látható 

nyelvről (Nyelvtörténeti módszertan 24, Jelentéstan 10); a mondattani eszközök 

kifejezésbeli lehetőségeiről (MNy. XXV, 1–7); a képzők, az összetételek stiláris 

sajátságairól (Magyar történeti nyelvtan III. Alaktan. 1925. 199 kk. stb.); a nyelvi 

norma stilisztikai vonatkozásairól (MNy. XXVII, 1–11); bizonyos nyelvszociológiai 

jelenségekről (Jelentéstan passim); stb. 

4. Amint láttuk Gombocz Zoltán az alapokat bizonyos fokig még a stilisztikában is 

megvetette. Hogy e tekintetben merre ment volna tovább, nem tudhatjuk. A föltétlen 

kínálkozó funkcionális stilisztika felé? Vagy minden újért, izgalmas próbálkozásért 

lobogó lelke inkább a generatív nyelvtannal vagy esetleg a stilisztikát is magába 

olvasztó produktív nyelvtannal (l. Károly Sándor dolgozatát: MNy. LXVII, 270 kk.) 

próbálkozott volna? Mindez örök titok marad. Az alapokat nekünk kell továbbépíteni. 
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3. MÉSZÖLY GEDEON ÉS A STILISZTIKA 

 



1. Ismeretes, hogy bár nyelvtudományunk történetében a múlt század végét és e század 

elejét – éppen a Budenz József, Szarvas Gábor, Simonyi Zsigmond, Szinnyei József és 

mások páratlan eredményességű munkássága révén – a nagy alkotók és a nagy 

alkotások korának tekintjük (ebben az időben a finnugrisztikának és a szűkebb 

értelemben vett magyar nyelvtudománynak úgyszólván minden ága nemzetközi 

mércével mérve is magas szintre emelkedett), – a stilisztikát illetően nem támadt egy 

Simonyihoz hasonló egyéniség. És a két világháború között sem tudott a magyar 

stilisztika a kutatások középpontjába kerülni, jobbára a periférián maradt, annak 

ellenére, hogy különösen Zlinszky Aladár, majd Zolnai Béla sokat tett a 

megalapozásáért (munkásságukra l. Szathmári István: Nyr. XCI, 389). 

Éppen ezért sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy legkiemelkedőbb 

nyelvtörténészeink, nyelvtudósaink – eltérő okok folytán, de a nyelv természetéből 

kifolyólag nagyon is érthetően – eljutottak bizonyos stilisztikai jelenségeknek 

nemegyszer alapos vizsgálatáig, és így, bár elsőrendűen nem mint stilisztikával 

foglalkozókat tartjuk őket számon, mégis ezen a területen szintén maradandót alkottak. 

Ilyen tudós volt Mészöly Gedeon is, akinek páratlanul színes, sokoldalú egyéniségét 

idézzük meg tudományos ülésszakunkon születésének századik évfordulója 

alkalmából. 

2. Mutassunk rá röviden, mi vitte Mészölyt a stilisztika felé? 

Része volt ebben mindjárt a családi és az iskolai nevelésnek. A tabajdi otthon – ahol 

sok szó esett irodalomról, történelemről, hisz kilenc Mészöly vett részt az 1848-as 

szabadságharcban –, és a híres nagykőrösi gimnázium – amelyben olyan tanár-, tudós-, 

illetve költői egyéniségek tanítottak, mint Szilády Áron és Szász Károly – egyaránt a 

múlt, a szülőföld, az ott élő nép, a nyelv és az irodalom szeretetére, továbbá minél 

alaposabb megismerésére nevelték a gyermeket és diákot. Nyilván innen vagy innen is 

táplálkozott az a minden, de minden iránti érdeklődés, az a reális népi szemlélet és 

megfigyelőképesség, a mindennek utánajárás vágya, amely lényegesen hozzájárult 

Mészöly sajátos nyelvkutató módszerének a kikristályosodásához, és amely – 

szerintem – a stiláris jelenségek tanulmányozásához is – talán minden más tényezőnél 

nagyobb mértékben – elvezette. 

Mielőtt ez utóbbiról egy kissé részletesebben szólnék, hadd utaljak még a 

stilisztikához vezető tényezők közül a következőkre. Mindjárt pályája elején mintegy 

évtizeden át tanította a magyart a kunszentmiklósi gimnáziumban, mégpedig hogy 

nem szokványos módon, azt a később szintén megemlítendő nyelvtankönyv-tervezete 

is bizonyítja. Továbbá Mészöly nagyon vonzódott a szépirodalomhoz: ismerte szinte 

páratlan módon az egész magyar irodalmat, a népköltészetet csakúgy, mint a verses 

műveket és a prózát, az első nyelvemlékektől saját koráig; számos művet – 

„megigazítva stb.” – nagy gonddal kiadott vagy éppen elsőként közölt; a klasszikus és 

modern nyelvek ismeretére támaszkodva olyan világirodalmi remekműveket 

tolmácsolt művészi fordításban, mint Homérosz Odüsszeiája, Puskin Anyeginje, 

Racine Fédrája stb.; gyermekkorában írt verseket, megjelentette Csokonai 

életregényét, és „új versekbe szedte” például Zrínyi „Szigeti veszedelem” című 

eposzát. Végül a stílusvizsgálat felé vitte az is, amiről Nyíri Antal így emlékezett meg 

szép nekrológjában: „… ha … séta közben a tájnak valami festői szépsége 

megragadta: már azt elemezte. Felvázolta rajzát, keverte a színeket, és maga előtt látta 

az ihletalkotta képet is. Mert Mészöly Gedeonban is ott élt Mészöly Gézának festői 



tehetsége – hat vázlatfüzetbeli művészi ceruzarajzai mutatják ezt…” (In memoriam 

Mészöly Gedeon: Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Ethnographica et 

Linguistica. Szeged, 1961. 6.) 

Nos, térjünk vissza Mészöly sajátos kutatómódszerére mint számunkra talán 

legfontosabb tényezőre. 

Mészöly Gedeon tulajdonképpen nyelvtörténész volt, de a szónak nem szokványos 

értelmében, sem az alkalmazott módszereket, sem az egyes diszciplínák elhatárolását 

illetően. A láp szó eredete és rokonsága című értekezését például ilyen összegező 

tanulsággal zárta: „Szófejtő nyelvészkedésünkben e cikk folyamán nagy segítségünkre 

voltak irodalmi szövegek, viszont szófejtésünk eredményei jeles íróink műveihez 

szövegmagyarázatul is szolgálhattak. [Új bekezdés.] Íme egyfelől a nyelvtudomány és 

irodalomtudomány kapcsolata. [Új bekezdés.] Szófejtéseink csak a szellemi és tárgyi 

néprajz segítségével sikerülhettek, viszont a nyelv kezdeti fokát mutató mondattani 

jelenségek, melyek értekezésünk folyamán kiderültek, az emberi szellem történetéhez 

hoznak adalékokat, s a földszíni elnevezéseknek és népi foglalkozások, eszközök 

szavainak megfejtése kiegészíti a magyar népélet történetét. [Új bekezdés.] Íme 

másfelől a nyelvtudomány és a néptudomány kapcsolata. [Új bekezdés.] Együtt: a 

nyelv-, irodalom- és néptudomány kapcsolata.” (SzegFüz. III, 143.) Egy másik 

szófejtésének meg ezt a címet adja: „A háború szó eredete és társadalomtörténeti 

vonatkozású jelentésfejlődése” (MNy. XLVI, 314). Még tovább menve: a „Juhász 

Gyula darvadozása és Petőfi rónája” című, talán minden tekintetben legszebb 

dolgozatát így fejezte be: „Az irodalomtudomány segítsége nélkül, az élő, magyar 

népnyelv kellő értékelése nélkül, a munkatörténet és szótörténet szoros kapcsolatának 

szem előtt tartása nélkül nem tudja a nyelvtudomány megírni sem a darvadoz, sem a 

síkság, sem a róna történetét” (Nyelv és Irodalom. Separatum. Acta Universitatis 

Szegediensis. Sectio Philologica. Szeged, 1955. 31). Végül a történeti alak- és 

mondattani kutatásait összefoglaló „Ómagyar szövegek nyelvtörténeti 

magyarázatokkal” című könyvének (Bp., 1956.) az előszavában arra figyelmeztet, 

hogy a nyelvtudomány kutatásairól és eredményeiről tárgyi adatokon nyugvó 

okfejtéssel, érveléssel és meggyőződéssel kell előadni. 

Ezek az idézetek és még inkább Mészöly munkássága azt igazolják, hogy e nagy 

tudósunkat minden, nyelvvel kapcsolatos kutatásában a problémának az „egész” felől 

való látása és megközelítése, továbbá a „teljességigény” jellemezte. Mindebből 

következik, hogy nála a legszélesebb körű ismeretek, adatok, továbbá a megalapozott 

ötletek nagy hangsúlyt kapnak; hogy a legtávolabbi vagy a tegnapi múlt és a ma 

vizsgálata, továbbá az egyes nyelvészeti diszciplínák: szó-, alak- és mondattan stb., 

még tovább menve: a szépirodalom és a mindennapi nyelv kutatása, illetőleg más 

szempontból: elmélet és gyakorlat sohasem válnak el szigorún egymástól, mivel 

mindegyik ott van minden vizsgálatában a szükségesnek vélt mértékben. (Ennek 

igazolására l. a nyelvtörténet felől az idézett dolgozatokat, a mai nyelv vizsgálata felől 

pedig a „Leíró magyar nyelvtanról” című írását: Népr. és Nytud. III–IV, 11–18.) 

Röviden azt mondhatjuk: Mészöly a ma sokat emlegetett interdiszciplinaritást 

valósította meg kutatásaiban. 

Ez a szemlélet és kutatói gyakorlat vitte el – természetes módon, tehát nem a 

stilisztika művelésének a kedvéért – a stiláris jelenségek meglátásáig, illetőleg a 

felmerülő kérdések megoldásáig. Ilyenformán Mészöly stilisztikai munkássága – ha 



mennyiségileg nem mondható is túlságosan nagynak – nem „melléktermék”, mint sok 

más nyelvtudós esetében, hanem szerves része a Mészöly-életműnek. 

És még valamit. A stilisztika felé vonzhatta Mészölyt saját, nem mindennapi 

változatosságú stílusa is. Ide számítva éles logikáját, páratlan vitatkozóképességét és a 

mondatai mögött igen gyakran megbújó humorát, elmondhatjuk: ha igazolni kellene, 

hogy a nyelv, a mi nyelvünk sok húrú, csodálatos hangszer, vagy a stilisztika 

tudományos kifejezésével szólva be kellene mutatni, milyen a funkcionális stilisztika 

szabályainak megfelelő, a tárgyhoz, az alkalomhoz stb. illő, mindig hatásos stílus – 

akkor Mészöly Gedeon írásaira mint példákra nyugodt lélekkel hivatkozhatnánk. 

Tudott ünnepélyes és költői lenni; tudott igazán népszerű módon előadni; birtokában 

volt a humor minden lehetséges eszközének, de nem volt kíméletes, ha úgy érezte, a 

gúny fegyveréhez kell nyúlnia. 

3. Mészöly Gedeonnak a stilisztikával kapcsolatos munkásságáról a következő 

csoportosításban emlékezem meg: A) a stílustörténet; – B) az egyes stilisztikai 

jelenségek; – C) a költői-írói (egyéni) stílus; – D) a stilisztikához kapcsolódó 

diszciplínák (az irodalmi nyelv története, a fordítás és fordításelmélet, a verstan). 

A) A stílustörténet. – Mészöly Gedeonnak sok kedvenc kutatási területe volt, 

legjobban talán mégis nyelvemlékeink – ezek közül is a Halotti Beszéd és az Ómagyar 

Mária-siralom – nyelvi és egyéb titkainak a megfejtéséhez vonzódott. Elsősorban az 

ezekkel kapcsolatos szó- és szóelemtörténeti vizsgálódásaiban jutott el – talán nem 

túlzok, ha azt mondom: természetes módon, az említett „egészből” való kiindulás és a 

„teljességigény” hatására – a stílustörténetnek, pontosabban, mai ismereteink szerint: a 

szövegstilisztikának, mégpedig a történeti szövegstilisztikának mint módszernek az 

alkalmazásához, hogy teljesebbé, eredményesebbé tegye nyelvtörténeti kutatásait, 

kutatásainkat. Hogy mit is jelentett mindez valójában, ő maga így határozza meg: 

„Valamely nyelvemlék stílustörténeti magyarázatán azt értem, hogy a nyelvemléket 

úgy is nézzük, mint valamely kor egyik irodalmi műfajának termékét, s egyes 

homályos részeinek megkísértett nyelvi magyarázatait ne csupán afelől ítéljük meg, 

hogy az illető magyarázat egyezik-e az általános nyelvtörténeti megállapításokkal, 

hanem próbáljuk aszerint is, hogy a szöveg föltett értelme egyezik-e az illető kor illető 

műfajának műfaji stíluselemeivel. Vallási tárgyú középkori magyar nyelvemlékeink 

általában a latin nyelvű vallási irodalom fordításai és átdolgozásai: a rájuk alkalmazott 

stílustörténeti módszerben tehát benne foglaltatik a latin nyelvű középkori vallási 

irodalom stílusának is a figyelemmel tartása.” (Ómagyar szövegek nyelvtörténeti 

magyarázatokkal. Bp., 1956. 127.) Mészöly korán eljutott a fentiek felismeréséhez, 

mint maga jelzi, már 1929-ben megírta „Az Ó-magyar Mária-siralom nyelvtörténeti és 

stílustörténeti magyarázata” című, több tekintetben úttörő munkáját, de csak 1944-ben 

tudta megjelentetni Kolozsvárott, és akkor is az egyetem Acta Philosophica (8.) 

számaként. (Hadd tegyem hozzá, ezért adta ki Társaságunk fotomechanikai eljárással a 

hatvanas évek közepén.) Ezenkívül alkalmazta a stílustörténeti módszert már említett 

1956-i, egyetemi segédkönyvében és számos tanulmányában. Mészöly ilyenformán – 

páratlan anyagismeretére támaszkodva – mestere egykorú, egy műfaj és egy tárgy 

körébe tartozó magyar, továbbá latin szövegek módszeres egybevetésének, aminek a 

segítségével – szintén mesterien – vagy elfogadja, vagy elveti a nyelvtörténeti 

következtetéseket (a másokét és a sajátját egyaránt), vagy pedig a korábbiaktól eltérő 

eredményekre jut. Az eddig mondottakból következik, hogy Mészöly számos 



megoldása kiállta az idők próbáját (a TESz. például ezt fogadja el az Ómagyar Mária-

siralom buthurut kifejezésével és sepedyk szavával kapcsolatban; vö. Az Ó-magyar 

Mária-siralom nyelvtörténeti és stílustörténeti magyarázata 22–38, továbbá Ómagyar 

szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal 323), vagy az ő következtetése mint egyik 

magyarázatlehetőség most is tartja magát (pl. a Halotti Beszéd isa szavának az 

esetében, l. TESz. és Ómagyar szövegek… 126–127). De ha egy-egy jelenségre 

elfogadhatóbb magyarázatot talált is azóta nyelvtudományunk, a módszer tovább él, és 

– még továbbmenve – ösztönöz a magyar stílustörténetnek – immár a 

szövegstilisztikai szempontokat is figyelembe vevő – megírására. 

B) Egyes stilisztikai jelenségek. – Ahogy már többször utaltam rá, Mészöly mint a 

szavak és más nyelvi jelenségek, valamint a szövegek szerves tartozékát: a stilisztikai 

oldalt is gyakran bevonja vizsgálódása körébe. Ilyenformán számos hasznos, 

hasznosítható észrevétele van, de részletesebben – különösen a stilisztika tudománya 

felől – az egyes jelenségekkel nem foglalkozott. Csupán egy kivételről tudunk, s ez az 

archaizálás. Ismeretes, hogy Mészöly a Nép és Nyelv 1941-i (33–47, 110–114, 148–

151, 182–184, 197–199, 243–245, 289–297) és 1942-i (180–182) kötetében heves és 

kemény vitába szállt Kodolányival történelmi regényeinek a túlzó archaizálása miatt. 

„Régieskedhetnémség” című első cikkében megállapítja: „…éppen regényírónak 

ítélhetjük el Kodolányit azért az erőnek erejével való régieskedhetném nyelvért, 

melyben ízléstelenül összekever bár valóságos, de ma már furcsaság ómagyar 

szavakkal soha nem is volt ál régiességeket és nyelvújítási gyártmányokat és újszerű 

germanizmusokat és pesti aszfalton díszlő stílusvirágokat.” (NNyv. I, 45.) És 

valójában sorolhatnánk garmadával a Kodolányinál található atyáimünk, vagyomünk, 

kresztyös stb.-féle ál régiességeket, továbbá az egymással össze nem férő 

stíluselemeket. Kétségtelenül igazat kell adnunk Tompa Józsefnek, amikor az 

archaizálást tárgyaló monográfiájában megállapítja: „Mészöly a vita hevében a 

művészi hatáskeltéssel járó írói szabadságot … néhol túlzottan alárendelte a 

nyelvtörténeti adatközlések pontossági igényének”, és példaként felsorol efféléket: 

Mészöly állításával szemben – hogy ti. az ük mindig nőnemű őst jelent – „archaizáló 

stílushagyományunk… inkább férfi ük-öket emleget már majd kétszázadon át”; a 

Mészölytől helytelenített parancs változat a régiesebb parancsolat helyett nem olyan 

zavaró, mint a jog, a tan és társai; továbbá a nyelvjárási alakoknak régiességek helyetti 

alkalmazásában se olyan nagy hiba az ö-ző nyelvjárási alakok túlságosan korai 

időpontra való visszavetítése, hisz „… a táji-népi újabb beszédet megszokott 

stíluscsúsztatással más nyelvű szépirodalmak is elfogadják művészi régiesség 

gyanánt…” stb. (L. A művészi archaizálás és a régi magyar nyelv. Bp., 1972. 144–

145.) Ennek ellenére Mészöly Gedeon ezzel is jó szolgálatot tett a stilisztikának, és – 

mint Kovalovszky írja (Nyr. LXXXIV, 406) – „kifogyhatatlan ötletgazdagsággal és 

anyagbőséggel, ingerültség nélküli, mosolygós fölénnyel játssza végig benne e műfaj 

különféle változatait, egészen a dramatizált formáig.” (Kollokváltató kollégáimnak és 

kollokváló diákoknak például különösen ajánlom – éppen kollokviumok előtt – annak 

a résznek az elolvasását, amelyben Mészöly „szabályosan” vizsgáztatja Kodolányit, 

„Beugratott urat és Benemugró urat” a „Finn nyelv és finn–magyar nyelvhasonlítás” 

című előadásából: NNyv. I, 112–114.) 

Hozzászólt Mészöly a hangtan stilisztikájához és az ún. hangos stílushoz. Leírja r 

hangunk – ijesztő, rémisztő – akusztikai hatását és hangulatát (A magyar r akusztikai 



hatása és hangulata: Népr. és Nytud. II, 31–32), továbbá – ebben is a ma felé mutatva 

– többször kitér az élőbeszéd sajátságaira, és hangsúlyozza ennek fontosságát. 

Thallóczy Lajost például többek között így jellemezte: „Midőn ezelőtt huszonöt évvel 

az első Fogadj Istent intézte hozzám minisztériuma helyiségében, nyomban 

észrevettem, hogy kiejtése nem idegenes, nem is a színtelen pesties, sem nem 

iskolásan pedáns, nem a hivatalszobai feszes kiejtés volt, hanem a szabad mezejű 

magyar vidék eredeti, természetes összhangjában más stílusrétegbeli elemekkel meg 

nem zavart nyelvének volt tiszta zengése.” (SzegFüz. III, 221.) A nyelvtankönyvbe 

leírt példamondattól is megkövetelte, hogy „hű írott képe legyen az élőbeszédnek” 

(Népr. és Nytud. III–IV, 16). Egyébként ő maga szintén mestere volt az élőszónak, 

úgy igaz, ahogy Kovalovszky megjegyezte: „Tanulmányaiban, könyveiben is mintha 

beszélgetne olvasóival” (Nyr. LXXXIV, 406). 

Igen sok, főleg költőknél vagy ott is szereplő szónak megírta – az ő kifejezésével – 

a hangulattörténetét, mai műszóval azt mondhatnánk: teljes konnotációját (e 

tekintetben is a legszebb a „Juhász Gyula darvadozása és Petőfi rónája” című már 

említett dolgozata). Úgy gondolom, érdemes volna elkészíteni az ilyen szavak teljes 

bibliográfiáját. 

Többször utal ezeken kívül a szólások stílusértékére (Ómagyar szövegek… 233, 

242), a szórend stilisztikájára (Népr. és Nytud. III–IV, 5) és egyes korstílusok 

jellemzőire (Népr. és Nytud. II, 17–18) stb. 

C) A költői-írói (egyéni) stílus. – Az irodalomtudományt és a nyelvtudományt – 

mint expressis verbis sokszor megfogalmazta – egymást szervesen kiegészítő 

diszciplínáknak tudta. A már jelzett munkamódszeréből és ebből következően sok 

kisebb-nagyobb, de mindig találó megjegyzést tesz számos költő, író stílusával, egyéni 

stílusával kapcsolatban. Monográfiát írt Tinódiról (Tinódi Sebestyén. Nagykőrös, 

1906. 160 l.), mindjárt a pályája kezdetén, de már valamennyi későbbi tudósi erényét 

felmutatva. Ebben elibénk varázsolja – sokoldalúan – Tinódi korát, életpályáját, 

krónikái létrejöttének körülményeit, s közben bemutatja e művek szerkezetét, nyelvi-

stiláris eszközeit is. Mai kifejezéssel: a funkcionális stilisztika alapján állva, így 

jellemzi Tinódinak a „Hadnagyoknak tanúság, mikor terekkel szömbe akarnak 

öklelni” című egyetlen lírai jelegű alkotását: „Hév és erő hatja át ez egész művet. A 

gondolatok logikusan folynak eggymásból [!], s tömören jutnak kifejezésre. Amint a 

költő megszólítja a hadnagyokat, amint a hadnagyok buzdítják a rendet álló sereget, 

amint hadnagyaival eggyütt [!] az egész sereg könyörgésre buzdul, s harcba indul: a 

helyzetek e változásában drámaiság van, mely elevenné teszi a költeményt. 

Eggyszersmind [!] e helyzetekkel eggyütt [!] változik, fokozatosan magasabbra 

emelkedik a hang, s elérve a tetőpontra, bevégződik a költemény kerek 

kompozícióban. Versölése [!] is sokkal jobb a krónikákénál; szépen lüktető ritmusa: 

4 + 3 + 3, illő a tartalomhoz.” (I. m. 132.) 

A „Kölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcseyje” című nagyobb dolgozatában 

(Értekezések a Nyelv- és Széptudományi Osztály Köréből XXV. 10. sz. Bp., 1939.) 

tanulságos módon mutat rá arra, hogy „Kölcsey a költői nyelvnek, stílusnak műfaj és 

tárgy szerinti változását, többféleségét sürgette” (77–78), majd példákkal igazolja, 

hogy Kölcsey igyekezett is így eljárni költői gyakorlatában. 

Ezenkívül se szeri, se száma azoknak a stilisztikai vonásoknak, amelyeket kedvenc 

műveiről (a Halotti Beszéd, az Ómagyar Mária-siralom, a bibliafordítások, a kódexek, 



a népköltészet stb.) és kedves költőiről, íróiról (Zrínyi, Vörösmarty, Arany, Petőfi, 

Tömörkény, Juhász Gyula, Móra Ferenc stb.) szóló dolgozataiban olvashatunk (némi 

tájékozódásul l. a Mészöly munkásságáról Péter László által összeállított bibliográfiát: 

In memoriam Gedeon Mészöly. Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Ethnographica 

et Linguistica. Szeged, 1961. 13–30). Egyébként vallotta az egyéni stílus 

létjogosultságát, így fogalmazván meg véleményét: „Szó és írás a lélek érzékeltetője, a 

stílusban az emberrel találkozunk.” (SzegFüz. III, 220.) 

D) A stilisztikához kapcsolódó diszciplínák (az irodalmi nyelv története, fordítás 

és fordításelmélet, verstan). – Az itt jelzett diszciplínák – mint röviden meg fogjuk 

látni – nagyon is szervesen kötődnek a stilisztikához. 

Érdekes módon az irodalmi nyelv kifejezés kezdetben nála is az egységes és 

normatív nyelvváltozatot jelenti. A Tinódiról írott monográfiájában még ezt 

olvashatjuk: „… A XV., XVI. században nem volt még eggységes [!] irodalmi nyelv, 

hanem kiki [!] beszélt és írt a saját dialektusán” (6–7). Később azonban – talán mivel 

az első nyelvemlékek stb. vizsgálatában a kortól, műfajtól, egyéntől függő 

stílussajátságok kutatása került nála előtérbe (vö. Hexendorf Edit: MNy. LI, 304) – 

számára az irodalmi nyelv a szépirodalom nyelvét, stílusát kezdte jelenteni, amely 

felölelte a nyelvemlékes kor előtti ún. orális irodalmat is. Erről szól már 

himnuszmagyarázatában (i. m. 68–71), majd még egyértelműbben Pais Dezsőnek itt, 

Szegeden, 1952-ben „A magyar irodalmi nyelv” című nevezetes előadásához fűzött 

hozzászólásában: „Műfajonként különböző a nyelv, még írástudatlan népek költői 

alkotásaiban is. Régen volt már irodalmi nyelv akkor, amikor az epikus és lírai költők 

még a maguk tájnyelvének hangtana és szókincse szerint alkottak. Eltévesztett út a 

magyar irodalmi nyelv kezdetét az írott nyelv hangtanának és helyesírásának 

egységessége voltában látni. Nemcsak a Halotti Beszéd és az Ómagyar Mária-siralom, 

hanem Drágfy végrendelete is irodalmi nyelven van írva, akár í-ző alakok vannak 

benne, akár nem. (Talán Sylvester János nem irodalmi nyelven írta í-ző 

distichonjait?)” (I. OK. IV, 476; l. még Ómagyar szövegek… 254–255.) – Magam – 

másokkal együtt – úgy látom, itt két, elkülönítendő jelenségről van szó, tehát az 

irodalmi nyelv terminust kellene határozottan valamelyikre lefoglalni, a másiknak 

pedig – szintén határozottan – más megnevezést adni (vö. Hexendorf Edit: MNy. LVI, 

406 kk.). 

Egyébként figyelemre méltó megjegyzéseket tesz Mészöly a Puskin korabeli orosz 

irodalmi nyelv (értsd: szépirodalmi nyelv) alakulására (Népr. és Nytud. II, 17–20) és 

egy másik helyen (Az Odüsszeia magyarra fordításának módszere 13–14) a nyelvi 

rétegeknek a szokásostól eltérő osztályozására. Műfordításban igen gazdag a magyar 

irodalom, de ugyanezt nem mondhatjuk el a fordításelméletről. Ezért is nagy érték 

Mészöly Gedeonnak három ilyen jellegű dolgozata: Puskin Anyeginjének fordítási 

elveiről (Népr. és Nyelvtud. II, 17–20); Előszó. A magyar Racine-fordítás kérdéseiről 

(Fédra. Szeged, 1949. 3–15); Az Odüsszeia magyarra fordításának módszere (Nyelv és 

Irodalom. Separatum. Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Philologica. Szeged, 

1956. 49 l.). – Hogy a stílusnak milyen fontos szerepet szánt a fordításban, azt már 

1922-ben leszögezte, amikor a Bibliának egy „felekezeti szempontból lehetőleg 

független” modern fordítása foglalkoztatta: „… én mivel a mai irodalmi nyelven való 

fordítás híve vagyok, azt fontolgatnám fordítás közben minden nyelvi jelenségnél, 

hogy beleillik-e az stylusbéli egyenetlenség előidézése nélkül a mai irodalmi nyelvbe, 



vagyis én a régi nyelvi elemeknek nem éppen érthetőségét, hanem azonfölül 

hangulatát vizsgálnám” (MNy. XVIII, 86). Majd a hű fordítás követelményeit így 

határozza meg az Odüsszeia-fordítás kapcsán: „A fordítás akkor igazán hű, ha 

nemcsak hogy szépnek szép, hanem szépsége olyan stílusú, mint az eredetinek 

szépsége az illető más nyelvű irodalomban, s a magyar fordító akkor találja meg a 

kellő versalakot, ha a magyar nyelven lehetséges versalakokból azt választja ki az 

Odisszea számára, amely a magyar irodalomban olyan stílusértékű, mint a hexameter a 

régi görög költészetben. Ismétlem: a műfordítás filológiája megköveteli, hogy az 

idegen nyelvű költeményből mindent, amit abban a költő mond, olyan stílusú 

szépségben hozzunk át nyelvünkbe, amilyenben az eredeti van írva. Persze, aki 

Homéroszt görögül akarja olvasni, annak csak a görög filológiára van szüksége, de aki 

Homéroszt magyarra fordítja, annak elő kell vennie a magyar filológiát is. A görög és 

magyar filológia két oszlopára kell fölépítenünk a magyar nyelvű Odisszea boltívét, 

mert ha csak egyik láb hiányzik is, épületünk leomlik.” (I. m. 6.) S ezek után nem 

csodálkozhatunk, hogy az említett három tanulmányban – bírálva szigorúan, de 

tárgyilagosan a korábbi fordításokat – valóságos összehasonlító stilisztikát kapunk. 

És mindjárt hozzátehetem: összehasonlító verstant is, sohasem feledkezve meg az 

egyes verstani jelenségek (ritmus, rím, versformák stb.) stilisztikai szerepéről. Közben 

pedig a magyar vers eredeztetésének a tárgyalásában visszanyúl az ugor és finnugor 

időkig (l. különösen Ómagyar szövegek… 184–185, 243–255). 

4. Összefoglalóan és végezetül még egyszer hangsúlyozom: mennyi emberség, 

mennyi szépség, mennyi gazdagság rejtezik a Mészöly-életműben! Bárcsak a magyar 

nyelvtudomány fő áramában tudott volna hatni! 

 
Magyar Nyelv 77 [1981]: 291–298. 

 

 

 

4. LAZICZIUS ÉS A STILISZTIKA 

 

1. Az első olvasásra talán különösnek, legalábbis nem elég megalapozottnak látszik e 

dolgozat címe. Laziczius Gyula – akinek a szó teljes értelmében sajátos munkásságára 

emlékezünk ezúttal – valóban nem írt teljes stilisztikát; alig jelentetett meg stilisztikai 

jellegű tanulmányt; viszonylag olyan dolgozata sem sok van, amely a stílus kérdéseit 

alapjaiban és közelebbről érinti; röviden: a stilisztika nem tartozott az általa leginkább 

művelt nyelvészeti tudományágak közé. 

Ilyen körülmények között tehát joggal felmerül a kérdés: vajon lehet-e, tudunk-e 

érdemlegeset mondani Lazicziusnak és a stilisztikának a kapcsolatáról. Véleményem 

szerint – az említettek ellenére – erre a leghatározottabb „igen”-nel válaszolhatunk. 

Ugyanis nemcsak hogy lehet e tárgykörben érdemlegeset mondani, hanem 

felelősséggel kijelenthetjük: e nélkül Laziczius Gyula egyéniségének, 

tudománytörténeti helyének a képe föltétlenül hiányos maradna. 

Miért? Mindenekelőtt azért, mert szinte elsőként ismerteti, bírálja és egészíti ki 

Saussure-t és Ballyt, a prágai iskola nézeteit és Bühlert, valójában mindent, ami 

modern kezdeményezést – köztük stilisztikait is – jelent Európában. Továbbá: a nyelv, 

a nyelvi jelenségek, a beszéd sok tekintetben új és más szemlélete alapján, valamint az 

új módszereket felhasználva, más irányú – elsősorban fonetikai-fonológiai 



kutatásainak a „melléktermékeként” – hozzászól a stílus (különösen a 

beszédstilisztika) elméleti kérdéseihez, sőt kidolgozza az emfatikumok stilisztikáját, 

mindezzel mintegy megvetve az úgynevezett funkcionális stilisztika alapjait. És akkor 

fejti ki – sajnos, rövid ideig tartó – tevékenységét, amikor egyrészt nálunk a stilisztika 

oktatása és az ilyen jellegű kutatások visszaszorulnak, és amikor másrészt a 

strukturalistának nevezett törekvések, vizsgálódások eredményei alig-alig kapnak 

hangot Magyarországon. – Végül nem árt arra utalnunk, hogy Laziczius Gyula maga is 

a tollnak nem mindennapi mestere, jeles stiliszta volt. 

Ami most már Laziczius munkásságának a mai értékelését illeti, hadd mutassunk 

rá a következőkre. Napjainkban jött el az ideje annak, hogy tárgyilagosan és világosan 

lássuk Laziczius nyelvészeti munkásságának igazi értékeit. A modern, strukturalista 

néven összefoglalt irányok, törekvések, módszerek ugyanis – amelyeknek annak 

idején Laziczius az első és kiemelkedő harcosa volt – a hetvenes évek elejére-közepére 

nálunk is többé-kevésbé elfoglalták az őket megillető helyet, illetőleg ekkorra 

megindult a tisztulás folyamata: immár nem két ellenséges tábor – csak az új 

irányzatokat vallóké és az azokat (gyakran megismerésük nélkül) elvetőké – áll 

egymással szemben, hanem elkövetkezett a valamennyi kutatómódszert, 

szemléletmódot elismerő, valamennyi eredményt figyelembe vevő, nyugodtabb munka 

korszaka. 

2. Laziczius és a stilisztika kapcsolatáról már az sok mindent megvilágít, ha számba 

vesszük, mi vitte érdeklődését munkálkodása során e felé az – irodalom- és 

nyelvtudományhoz egyaránt hozzátartozó – diszciplína felé. 

a) Mindenekelőtt egész egyénisége, valamint a kutató tudósra, az előadó tanárra 

jellemző vonások. Ezúttal hadd emeljem ki széles látókörét, alapos tájékozottságát 

(ennek köszönhető, hogy figyelme kiterjed a nyelv egészére, és hogy a jelentkező 

problémák felgöngyölítésében sohasem áll meg félúton); az „új” iránti érzékét (nálunk 

igazában ő juttatja szóhoz először Saussure-t, Ballyt, Bühlert, a prágai iskolát; ott van 

a külföldi kongresszusokon, igazi tekintély a külföld előtt); a nyelv általános kérdései 

és az elmélet utáni érdeklődését (ő maga hangsúlyozza, hogy a XIX. század az 

anyagfelhalmozódás százada, a XX. században azonban az elvi, elméleti munkára 

tolódott el a tevékenység súlypontja, és erre példát ad, még a stilisztikát illetően is, 

mint meg fogjuk látni; vö. Tamás Lajos: III. NyKongr. 14). Kiemelem továbbá 

módszertani következetességét (Fónagy Iván erre utal Laziczius Fonetikájának 1963-

as kiadásához fűzött utószavában: „Laziczius úgy ismerteti, úgy bontja ki a 

problémát… hogy a tárgyalásban egyúttal benne foglaltatik a tárgyalt jelenség 

kutatásának menete is. Vagy olyan módon ismerteti a kérdés – pl. a szótag kérdésének 

– történetét, hogy lépésről lépésre jutunk közelebb a szótag mibenlétének 

megértéséhez. A bonyolult, szerteágazó vitán keresztül a jelenség bonyolultságát, a 

jelenség belső ellentmondásait ismerjük meg. Ez a hegeli módszer jellemzi Laziczius 

sok más írását…” i. m. 200); és most már csak mintegy „járulékos” elemként említsük 

meg kérlelhetetlen logikáját, lényeglátó képességét, páratlan kritikai érzékét és 

vitatkozóképességét. 

b) Hogy a kifejezésmód, a stílus – enyhén szólva – nem volt idegen, de még 

közömbös eszköz sem Laziczius számára, azt saját írásai is igazolják. 

Fogalmazásmódja mindig lényeglátó, világos, logikus, szabatos és fordulatos, hatása 

alól még az sem vonhatja ki magát, aki egyébként nem ért egyet egyik-másik vagy 



éppen több állításával. Fónagy Iván találóan jegyzi meg: „Sokszor élesebben, 

világosabban fogalmazza meg az egyes munkák mondanivalóját, mint az idézett 

szerző” (i. m. 200). – Az itt mondottak igazolására idézem Jeltan, elemtan című 

tanulmányának egy bekezdését, amelyben – a fonológia fogadtatásáról szólva, 

mintegy bevezetésként kérdésekkel élénkítve kelti fel az érdeklődést az új tudományág 

iránt: „Meleg fogadtatás az egyik oldalon, rideg visszautasítás a másikon – kinek van 

itt igaza? A fonológusoknak-e vagy az ellenzékieknek? Melyik csoportnak egészen, 

vagy részben talán mindkét félnek? Ezek azok a kérdések, amelyek nem is annyira a 

szembenálló két tábort érdeklik, hanem a harmadikat, a legnagyobbikat, amelybe azok 

a nyelvészek tartoznak, akik se pro, se contra nem keveredtek bele a vitába, mert meg 

akarják várni a végét, és látni akarják, melyik álláspont kerekedik felül” (NyK. 49: 

173). 

c) Annak a kialakulásában, hogy Laziczius mindig érdeklődött a stílus kérdései 

iránt, nyilvánvalóan szerepe volt a tudósi pályán való elindulásnak. Kezdetben az 

irodalomtudomány vonzotta. A középiskolában Babits a tanára. Majd oroszul jól 

megtanulván, orosz irodalmi, továbbá esztétikai problémák foglalkoztatják 

(Dosztojevszkij, Tolsztoj sb.), bölcsészdoktori disszertációját „Belinszkij és Hegel” 

címen írja meg, és a szigorlaton az egyik melléktárgya az esztétika. Valójában csak 

ezután, a harmincas évektől fordul – éppen Gombocz Zoltán hatására – a nyelvészet 

felé. 

d) Végül az eddig említetteken kívül – talán a legnagyobb mértékben – irányították 

Laziczius figyelmét a stilisztika felé az általa leginkább művelt diszciplínák. 

Laziczius legkedveltebb munkaterülete kétségtelenül az általános nyelvészet volt. 

Ha igazat kell is adnunk Tamás Lajosnak abban, hogy Laziczius – némi túlzással – 

egyenlőségjelet tesz az általános nyelvészet és a saussure-i nyelvészet közé, és hogy az 

általános nyelvészet fogalmát sajnálatosan szűkre szabva értelmezi (l. III. NyKongr. 

22), az tagadhatatlan, hogy a szinkrón nyelvi jelenségeknek, a parole-tényeknek, a 

nyelvi jelek rendszerszerűségének, valamennyi funkciójának, továbbá az értelem- és 

érzelemkifejezéseknek stb. a vizsgálatával nemcsak sokat segített a stilisztikának, 

hanem ő maga is közelebb került a stíluskutatás problémaköréhez. 

Az általános nyelvészet mellett (illetőleg attól is indíttatva) legjobban érdekelte 

Lazicziust a fonetika és fonológia. Az e tárgykörben végzett kutatásai – a fentebb 

mondottaktól is determináltan – egyenesen vezették el az emfatikumoknak, továbbá az 

ún. hangos stílus egyes sajátságainak a vizsgálatához (l. később is). 

A nyelvi jel funkcióinak kutatása Bühler elméletének bírálata stb. meg a 

jelentéstanhoz közelítették, éspedig olyan jelentéstani kérdésekhez, amelyeknek nem 

kismértékben van stilisztikai vonatkozásai. 

Végül amint A magyar nyelvjárások című munkájában (A magyar nyelvtudomány 

kézikönyve. I. 11. füzet. Bp., 1936. 9) megállapítja: „A századvég nyelvészete indivi-

duállingvisztikai jellegű volt, a XX. századdal a szociállingvisztikai szempontok 

domborodnak ki egyre jobban”, ő maga nyelvjárástani, fonetikai stb. vizsgálódásai 

során mindig tekintettel van az egyes jelenségek nyelvi rétegbeli használatára, ennek 

pedig természetesen stiláris előzményei, illetőleg következményei vannak. 

Ilyenformán mintegy a szociolingvisztikának e korai érvényesítése szintén a 

stilisztika felé (is) irányította Laziczius figyelmét. 



3. Hogy reálisabban tudjuk értékelni Lazicziusnak a stilisztikára gyakorolt – 

nagynak kétségtelenül nem mondható, mégis jelentős – hatását, lássuk röviden milyen 

volt e tudományág helyzete az ötvenes éveket megelőző korszakban, Európában és 

Magyarországon. 

A századforduló tájékán induló és az ötvenes évekig tartó harmadik korszak 

stilisztikáját Európa-szerte az jellemzi, hogy a fellendülő lélektani (W. Wundt), 

jelentéstani (K. O. Erdmann stb.) és általános nyelvészeti (Saussure) kutatások 

eredményeit felhasználva elmélyültebben elemzik a stiláris jelenségeket, továbbá a 

stílusrétegeket és az egyéni stílust. Ilyenformán a korszak végén a Saussure-tanítvány 

Bally és mások munkássága révén (más stilisztikai iskolák, irányzatok mellett) 

kibontakozik az ún. funkcionális stilisztika. 

Nálunk azonban e korszaknak három negatívumára is rá kell mutatnunk. Ismeretes, 

hogy bár a múlt század végét és e század elejét – éppen a Budenz József, Szarvas 

Gábor, Simonyi Zsigmond és mások páratlan eredményességű munkássága révén – a 

nagy alkotók és nagy alkotások korának tekintjük (a finnugrisztikának és a szűkebb 

értelemben vett magyar nyelvtudománynak úgyszólván minden ága – nemzetközi 

mércével mérve is – magas szintre emelkedik), – a stilisztikát illetően nem támad egy 

Simonyihoz stb. hasonló egyéniség. Továbbá: a magyar stilisztika nem tudott a 

kutatások középpontjába kerülni, jobbára a periférián maradt. És ehhez járult még, 

hogy 1934 után – mivel a stilisztikának mint külön tárgynak a középiskolai tanítását 

megszüntették – az efféle kutatások száma még inkább lecsökkent, valamint a külföldi 

eredmények is kevésbé jutottak el hozzánk. (A korszak két kiemelkedő 

stilisztikusának: Zlinszky Aladárnak és Zolnai Bélának a munkásságáról l. Szathmári 

István: Nyr. 91: 389.) 

4. Mint fentebb már jeleztem, Laziczius önálló magyar stilisztikát, sőt „par 

excellence” stilisztikai jellegű tanulmányt sem írt.
1
 Mégis mindenekelőtt Saussure és a 

prágai iskola általános nyelvészeti nézeteinek, módszereinek, valamint Bally 

stilisztikai munkásságának a megismerése, továbbgondolása, a nyelvünkre való 

alkalmazása, továbbá fonetikai-fonológiai kutatásai stb. következtében nemcsak hogy 

                                                                        

1 A teljes igazság kedvéért meg kell jegyeznem a következőket. Ennek a dolgozatnak a befejezéséhez 

közeledvén értesültem arról, hogy Laziczius hagyatékában van egy kéziratban fennmaradt stilisztika. 

Harmatta János akadémikus jóvoltából – segítségét ezúttal is hálásan köszönöm, úgyszintén Kovács 

Ferenc professzor tájékoztatását – hozzá is jutottam. A 247, tintával írt, igen jól olvasható féllapot 

tartalmazó – minden valószínűség szerint egyetemi előadásként elhangzott – munka ezt a címet 

viseli: Ch. Bally, Traité de stilistique française. Valóban Bally stilisztikáját ismerteti világos 

előadásban. Ez azonban nem egyszerű ismertetés, mert egyúttal értelmezi, megvilágítja Bally tételeit, 

és – ez nekünk különösen fontos – jobbára magyar (néha orosz stb.) nyelvi példákon mutatja be őket, 

közben bírálván a tárgyalt jelenséggel kapcsolatos magyar szakirodalmat (pl. a szinonimák 

összefüggésében Finály és Póra megállapítását, eljárását stb.). 

Ezenkívül a Laziczius hagyatékában található még egy 64 hasonló féllapon megírt dolgozat 

„Emphatikus hangjelenségek” címen és „1934–35” jelzéssel, ami minden bizonnyal arra utal, hogy 

ekkor adta elő. Ebben a – befejezetlennek látszó – munkában bizonyos alapos tudománytörténeti 

visszapillantás után az emfatikum lényegét tárgyalja, majd (a 36. laptól) azzal folytatja, amivel az 

előbb említett dolgozatát kezdte: mit ért Bally „stilisztiká”-n stb. 

Véleményem szerint – bár Bally legfontosabb tételei, eredményei (mint röviden meg fogjuk látni) 

helyet kaptak Laziczius dolgozataiban – nem kis haszonnal járna Laziczius itt említett két 

kéziratának a megfelelő megjelentetése – nem utolsósorban éppen a funkcionális stilisztika teljesebb 

kidolgozása érdekében. 



lényeges, ma is hasznosítható megállapításokat tesz a magyar stilisztikára 

vonatkozólag, hanem úgyszólván ki is dolgoz egy-egy részterületet. 

A) Az emfatikumok. – Az a körülmény, hogy Laziczius fő munkaterülete a 

hangtan volt; hogy kutatásaiban határozottan a funkcionális szemlélet érvényesítésére 

törekedett; hogy a Bally stilisztikájában központi helyet elfoglaló érzelemkifejezés 

vizsgálatát ő is fontosnak tartotta – sok tekintetben megmagyarázza, miért említjük 

első helyen az emfatikumok tanát. 

Laziczius éles szemmel vette észre, hogy a hangtanban a fonémeken és 

változatokon (variánsokon) kívül meg kell különböztetni egy harmadik jelelemfajtát 

is: az emfatikumokat. A hosszú #-val ejtett n#gy (pl. n#gy, n#gy csend) # hangja, a 

harmadik szótagon hangsúlyozott érthetetlen szokatlan hangsúlya ugyanis nem 

sorolható a változatok közé – mint ahogy a Trubetzkoy-iskola tette (egyébként ez az 

iskola „stilisztikai” változatoknak nevezte) – mert (a bühleri hármas funkciót véve 

alapul) ezek a jelenségek két funkciósak: a variánsok kifejezési funkciója mellett ún. 

felhívási funkcióval is rendelkeznek, azaz az érzelemkifejezésnek fontos eszközei. A 

Bally-féle stilisztikát véve alapul felsorolja és jellemzi – más nyelvekre is utalva – a 

magyar emfatikumok fajtáit (az ún. természetes affektivitás köréből: a hangok 

megnyúlása, az érzelmi hangsúlyeltolódások, a hangok minőségi eltérései, az 

emfatikus hanglejtésformák, az indulatszók mint az érzelemkifejezés legközvetlenebb 

eszközei
2
; – az úgynevezett környezetfelidéző affektivitás köréből: nyelvjárási hangok 

az azokkal nem élő közösségben, a raccsolt r stb.). Ez a feldolgozás (l. részletesebben: 

NyK. 49: 176–184, továbbá Általános nyelvészet. Bp., 1942. 71–74) – ha nem is 

nevezzük mindig az ide tartozó jelenségeket emfatikumoknak (Zolnai Béla a „kifejező 

hangváltozás” körébe sorolja őket, l. Szóhangulat és kifejező hangváltozás. Szeged, 

1939.) – szerves részét jelentik a magyar hangjelenségek stilisztikájának. 

Itt jegyzem meg, hogy Laziczius a borrzasztó, aggyan ~ uggyan típusú emfatikus 

alakok közé sorolja az ejnye helyetti ijnye, a jaj helyetti juj, a ronda melletti randa 

változatokat. Ez utóbbiak azonban – ezúttal, mivel a szemléletünk szinkrón, a 

létrejöttükben tapasztalható különbséget nem számítva (vö. TESz.) – nem alkalmi, 

hanem állandósult stílusértékűek (l. ezekről Szathmári István: Népr. és Nytud. 1967: 

35–42; az itt említett három szót pedig l. az ÉrtSz.-ban). Ha pedig a hangalakilag 

eltérő alakváltozatok közül az állandósult stílusértékkel rendelkezőket is az 

emfatikumok közé soroljuk, akkor ezt a kategóriát csaknem végtelenné tágítjuk. 

B) A hangos stílus. – Laziczius modern volt a tekintetben is, hogy felismerte a 

beszédsajátságok, valamint – mai kifejezéssel – a hangos stílus kutatásának a 

jelentőségét, és saját eredményeivel nem kismértékben hozzájárult a magyar 

beszédstilisztika megalapozásához. Bizonyára nem véletlen, hogy a Saussure-

tanítvány Bally – bár mestere a parole-kutatást lényegében kizárta a nyelvtudomány 

köréből – a parole-nak, benne az érzelmekben gazdag hangos beszédnek is, a 

tudományos feldolgozójává válik. Laziczius pedig ezen a téren őt követi 

(természetesen mindig kritikával és a magyar nyelv sajátságainak a 

figyelembevételével), hozzátéve még, hogy ő – ti. Laziczius – kiváló fonetikus és 

fonológus volt. Hogy mennyire fontosnak tartotta a beszéd vizsgálatát, azt mi sem 
                                                                        

2   Érdekes módon utal arra is Laziczius, hogy a Fü, de meleg van! mondatban az indulatszót 

bilabiális f-fel is szoktuk ejteni. Ez a hang a magyarban sem mint foném, sem mint változat nem 

fordul elő, csak mint emfatikum (l. NyK. 49: 184). 



bizonyítja jobban, mint az, hogy még a langue-jelenségekkel foglalkozó 

lingvisztikából sem iktatná ki a variánsok és emfatikumok tárgyalását, mondván: „… 

mert ha egy adott időpontban nem is tartoznak a nyelv (langue) elemi státusába, de 

előzőleg már odatartozhattak, és a jövőben még odatartozhatnak. Ami ma foném, az 

holnap emphaticum vagy változat lehet, és megfordítva, ami ma csak emphaticum 

vagy változat, az holnap fonémmé válhatik.” (NyK. 49: 185, l. még uo. 184–189.) 

Joggal nevezi Fónagy Laziczius fonetikáját klasszikusnak: valóban túlnőtt a saját 

korán (l. az 1963-as kiadás utószavában, 200–201). Mivel „következetesen 

funkcionális, nyelvi szemszögből nézi a kérdéseket, akár affrikátákról, diftongusokról, 

akár az időtartamról vagy a szótag mibenlétéről van szó” (201), továbbá mivel az 

érzelemkifejezés módja mindig középpontban áll nála, Laziczius fonetikájából és 

egyéb munkáiból (Bevezetés a fonológiába. Bp., 1932. stb.) valóban sok mindent 

megtudunk az egyes hangok és hangkapcsolatok, valamint az ún. mondatfonetikai 

eszközök (hangsúly, hanglejtés, hangmagasság, időtartam stb.), továbbá a ritmus saját-

ságairól, típusairól és változatairól, értelem- és érzelemkifejező, egyáltalán stiláris 

szerepéről (Lazicziusnak a Kodály „riadó”-jával kapcsolatos megjegyzéseit l. később). 

C) Bally, Bühler stb. nézeteinek az „áthasonítása”. – Ezt írja Laziczius a már 

említett Emphatikus hangjelenségek c. kéziratos dolgozatában (10): „Bally 

szempontjait és módszerét kettős céllal követjük: 1) Azt akarjuk, hogy itt nálunk is 

ismertté tegyük Bally rendszerét, mégpedig minden félreértéstől mentesen; – 2) 

módszerét alkalmazva a magyar nyelvre vonatkozólag is értékesíteni akarjuk 

eredményeit.” Vegyük azonban még hozzá, hogy Laziczius nemcsak megismertette és 

alkalmazta nyelvünkre a korabeli legjelentősebb nyelvészeti, stilisztikai eredményeket, 

módszereket, hanem mindig bírálta, ill. igazi szakemberként tovább is építette, 

összefoglalva: áthasonította őket. 

Ezúttal a stilisztika szemszögéből fontos három jelenséget emelek ki: az 

érzelemkifejezést, a szinonimikát és a jelentésértelmezést. 

a) Ha nem érthetünk is egyet azzal a korábbi felfogással, amely szerint a stílus 

valami érzelmi többlet és a stilisztikának az érzelmek kifejezésbeli módjaival kell 

foglalkoznia, az vitathatatlan, hogy ez igen lényeges kérdése a stílus tudományának. 

Laziczius hangsúlyozza, hogy a nyelv elsősorban az értelemkifejezés szolgálatában 

áll, de ellátja az érzelemkifejezés feladatát is, mivel „legtárgyilagosabbnak látszó 

megállapításainkba is beszüremkednek érzelmeink” (Általános nyelvészet 76), 

mégpedig mind az egyéni, mind a társas, társadalmi viszonyokat is kifejező érzelmek. 

Majd – Ballyt követve – a nyelvi tények érzelmi hatását illetően megkülönböztet 

természetes affektivitást (ilyenkor az érzelmi hatás magából a nyelvi tényből 

származik, pl. részeg helyett pityókás, sovány helyett nyeszlett) és környezetfelidéző 

affektivitást (ebben az esetben a szavak stb. az érzelmi hatást sajátos környezetükből 

hozzák magukkal, s ilyenformán azt képesek is felidézni, pl. csehó ’rossz hírű 

kocsma’). Azt a módszert szintén ismerteti, amellyel az érzelemmel telített nyelvi 

eszközöknek az ún. expresszív rendszere létrejön (az „elhatárolás”, a 

„jelentéselhatárolás” és az „azonosítás” lényegét, a példákat, valamint Gombocz 

hangsúlyosztályozásának bírálatát l. i. m. 85–90).
3
 

                                                                        

3 Itt jegyzem meg: Laziczius már 1935-ben (és utána is többször) elmarasztalja Zolnai Bélát, hogy – 

a „stilisztika” szótól megtévesztve – Bally gondolataiból és eredményeiből nyelvesztétikát csinál 

vagy akar csinálni, holott mi sem áll távolabb Ballytól, mint a nyelvi tények esztétikai vizsgálata. 



A magyar nyelvjárások c. munkájában arra is utal Laziczius, hogyan hozhat létre a 

nyelv érzelemkifejező eszközöket. „A nyelvnek mi sem könnyebb, mint lefoglalni 

érzelemkifejezésre az olyan alakokat, amelyek az értelemkifejezés szempontjából 

fölöslegesek” (41): a várj mellett az ikes ragozás hatására keletkezett várjál így lesz 

pl. az enyhébb parancs, az inkább kérő felszólítás kifejezője. Ezután jó néhány 

hasonló, stílusértékkel rendelkező nyelvjárási jelenséget felsorol a grammatika 

területéről (41–44), majd így fejezi be mondanivalóját: „… Csak a legjellegzetesebb 

eltéréseket (értsd: a köznyelvihez képest) válogattuk ki, főleg azokat, amelyekből 

kitűnik, hogy a népnyelvben az érzelem kifejezésnek milyen gazdag lehetőségei 

vannak” (i. m. 44). 

Hogy az érzelemkifejezés vizsgálata mennyire a középpontban áll Laziczius 

fonetikájában, arra már rámutattam. De ez hatja át például a magyar kiejtésről írt 

dolgozatát is (MNy. 34: 306–16), amelyben – egyébként a legtöbbször nem 

elfogadhatóan – elutasítja Kodálynak a kiejtésünk romlásával kapcsolatos 

megállapításait. Kiemeli, hogy ingadozik a hangkörnyezet a beszédet színező 

érzelmek szerint is (307); szemére veti Kodálynak (persze aligha joggal), hogy „nem 

méltatja kellő figyelemre az érzelemkifejezés színező hatását sem, amely pedig talán a 

hanglejtés terén nyilatkozik meg a leggazdagabban” (311); a kiejtéssel kapcsolatos 

feladatokat aztán így összegezi: „Nem a beszédhibák vagy helytelenségek 

kigyomlálása tekintetében volnának tehát szerintem tennivalóink, hanem inkább a 

beszéd szépségei, esztétikuma iránti érzék felkeltésében” (316). (Egyébként e 

megállapításnak a második felével mindenképpen egyetérthetünk!) 

b) A szinonimika – Ballyhoz hasonlóan – Lazicziusnál is igen fontos szerepet 

játszik. Mégpedig a szinonimarendszer nemcsak alapja, meghatározója a stílusértékkel 

bíró ún. stilémáknak, hanem a szinonimasor mindig mérőeszköz is. Azaz a 

szinonimákkal való egybevetés
4
 alapvető módszertani elv, ennek a segítségével 

dönthető el ugyanis, hogy az egyes nyelvi tények a természetes vagy a 

környezetfelidéző affektivitást képviselik-e: „A természetes affektivitás kutatásánál 

mindig a legintellektuálisabb jellegű rokon jelentésű szóhoz vagy kifejezéshez mérjük 

a vizsgált szót vagy kifejezést, a környezeti affektivitásnál pedig a legmindennapibb 

szóból vagy kifejezésből indulunk ki, amelyhez lehetőleg nem tapad semmiféle sajátos 

környezet” (Általános nyelvészet 83). 

                                                                                                                                                                                     

Továbbá Zlinszkynek és Zolnainak szemére veti, hogy – Ballyval szemben – a történeti szempontot 

is be akarják iktatni a Bally-féle vizsgálódásokba. 

Való igaz, hogy „a Bally-féle stilisztika nem az esztétikum… szempontjából vizsgálja a nyelvi 

jelenségeket, hanem abból a szempontból, hogy milyen az érzelmi telítettségük, és milyen érzelmi 

hatás felidézésére képesek” (Általános nyelvészet 84). Zolnai azonban maga sem „nyelvesztétikát 

csinált” elsősorban, hanem stilisztikát (l. Nyelv és stílus. Bp. 1967, Nyelv és hangulat. Bp. 1964), 

minthogy stilisztikán a teljes nyelvnek és nemcsak a szépirodalom nyelvének a stilisztikáját értette. 

Nem adhatunk igazat Lazicziusnak a másik váddal kapcsolatban sem. Tudniillik éppen Bally 

tanítványai – köztük J. Marouzeau – bizonyították be a történeti stílusvizsgálat létjogosultságát, sőt 

szükségességét (l. Balázs János: III. NyKongr. 122–130). 
 

4 A saussure-i és a prágai iskola szerint valójában: szembeállítás, oppozíció! Nem véletlen, hogy 

Laziczius is Saussure-nek a következő megállapítását írta Bevezetés a fonológiába (Bp. 1932.) c. 

munkája elé: „… dans la langue il n’ya que des différences”. 
 



c) Akár azt vesszük tekintetbe, hogy az állandósult jelentésnek része az állandósult 

stílusérték, az alkalminak pedig az alkalmi stilisztikum; akár arra gondolunk, hogy a 

modern szemantikák jelentésfajtái milyen sok stilisztikai vonást tartalmaznak (Károly 

Sándor Általános és magyar jelentéstanában [Bp. 1970] például a denotatív, a 

szintaktikai, a pragmatikus, a lexikológiai, a műfaji és a nyelvrétegbeli jelentés közül 

nyilván igen közel áll a stilisztikához a harmadik és az ötödik, de a többi is sok szállal 

kötődik hozzá, l. 68–94), a jelentés és a stílus, a jelentéstan és a stilisztika szoros 

kapcsolata vitathatatlan. És bár megnyugtató jelentésmeghatározás és jelentéselmélet a 

hosszú századok során nem született (még napjainkban sem, amikor pedig az ún. 

negatív jelentéstani irányok eltűnte után a szemantikai elméletek valóságos 

dömpingjével kerülünk szembe). Karl Bühler Sprachtheorie (Die Darstellungsfunktion 

der Sprache) c. munkájának a megjelenése 1934-ben – fogyatékosságai ellenére is – 

jelentős mértékben előbbre vitte, modernebbé tette a nyelvelméletet. Hazai 

szempontból azonban szinte nem kisebb az érdeme Lazicziusnak, ugyanis a 

Sprachtheorie-t már 1935-ben részletes és alapos kritikával ismertette (NyK. 49: 365–

379), s Bühler munkásságát később is figyelemmel kísérte (vö. A nyelvtudomány 

harmadik axiomája. Athenaeum 26 [1940]: 36–44). De ami a legfontosabb: mintegy 

összhangba hozta és továbbfejlesztette Saussure és Bühler elméletét, majd beépítette 

saját nyelvelméleti rendszerébe (Általános nyelvészet, passim). 

A stilisztika számára különösen fontos volt a nyelvi jel hármas (már az 

információelmélet szempontjait figyelembe vevő!): kifejező, felhívó és ábrázoló 

funkciójának a feltárása, ha mindjárt – valóban némi túlzással – az utóbbit állította is 

(ti. Bühler és Laziczius) a középpontba, és ilyenformán a közlő funkció háttérbe 

szorult, amely pedig valójában mind a három szerepet magába foglalja (vö. Tamás 

Lajos megjegyzéseit: III. NyKongr. 31–32). Persze azt sem szabad elfelejtenünk, amit 

Tamás Lajos megállapított: „Aki elolvassa Laziczius fejtegetéseit a »langue« és 

»parole« szembeállításáról, az elcsodálkozhatik azon, mekkora erőfeszítéseket tesz 

azért, hogy Saussure tekintélyét valahogy összeegyeztesse a saját józan utakat kereső 

eszével” (III. NyKongr. 23). Így például Saussure-t bírálva és a Trubetzkoy-iskolával 

szembeszállva, rámutatott arra, hogy a parole-ban is vannak társadalmi adottságú 

tények, hogy langue és parole nem választható szét mereven; elvetette továbbá 

Saussure és mások pszichologizmusát (l. Athenaeum 26 [1940]: 40; l. még Tamás: i. 

h. 18); logikus érvekkel törölte Bühler négy nyelvtudományi axiómája közül a 

harmadikat (l. Athenaeum 26 [1940]: 36–44, vö. Tamás: III. NyKongr. 24, de vö. még 

Elekfi László uo. 81). 

Úgyszintén fontos a stílustudomány számára az, hogy Laziczius a nyelvet nemcsak 

rendszernek, hanem értékrendszernek tekinti, amelyben a nyelvi tények kölcsönösen 

determinálják egymást (l. Általános nyelvészet 34–42). Továbbá sok szállal mutat a 

ma felé a Bühler alapján felépített ún. mezőelmélet. A nyelvi tények ugyanis 

megfelelő mezőbe kerülve különös értéket kapnak, s azok a tényezők, amelyek az ún. 

szintaktikai vagy jelmező létrejöttéhez szükségesek (tárgyi tényező, szófajta, sorrend 

stb., l. i. m. 51–53), szerepet játszanak a stílus kialakulásában is (l. i. m. 43–54). Végül 

pedig szerzőnk – nagyon is a ma felé mutatva – a jelentést viszonyfogalomnak fogja 

fel, és nem korlátozza a szavakra, ilyenformán a jelentéstan nála mind a szótannak, 

mind a szintaxisnak része (l. i. m. 54–59). 



D) Immár inkább közvetve, de a stilisztikában is hasznosíthatók Lazicziusnak a 

nyelvi rétegeződéssel kapcsolatos megállapításai. 

Nemcsak minden – hangtani és más jellegű – kutatása közben van tekintettel az 

irodalmi és köznyelv, illetve népnyelv és a nyelvjárások, továbbá a csoport- és 

rétegnyelvek nyelvhasználati módjára
5
, hanem világosan látja egyrészt a köznyelv 

szerepét, térhódítását
6
, másrészt azt, hogy a fonológiának milyen fontos szerepe van a 

nyelvi rétegek elkülönítésében, egymáshoz való viszonyuk megállapításában.
7 

Az e pontban elmondottakat így összegezhetnénk röviden: Laziczius – közvetlenül 

és közvetve – jelentős mértékben hozzájárult a funkcionális stilisztika 

megalapozásához is. 

5. Ismeretes, hogy Laziczius a maga korában sajnálatosképpen nem tudott a 

jelentőségéhez mérten hatást gyakorolni a magyar nyelvtudományra. Talán az 

elmondottak is meggyőzhetnek azonban arról, hogy mindez valamelyest kisebb 

mértékben vonatkozik a stilisztikára, jóllehet ez a diszciplína – mint jeleztem – nem 

állt Laziczius érdeklődésének a középpontjában. Hogy csak két példát említsek: Zolnai 

Bélára nem kis hatással volt a francia stilisztika, benne Bally, Marouzeau stb. 

munkássága; továbbá: az ötvenes években meginduló stilisztikai kutatások a Bally-

iskola alapján indultak el, és mindebben serkentő szerepe volt Lazicziusnak is. 

Napjaink funkcionális stilisztikájának is van még mit tanulnia Lazicziustól: 

közvetlenül és közvetve, nem felejtkezve el arról a mélységes hitről sem, amellyel az 

újat, a nyelv megismerésének jobb lehetőségeit kutatta. 

 
Nyelvtudományi Közlemények 78 [1976]: 466–474. 

 

 

5. A SZÁZÉVES MAGYAR NYELVŐR ÉS A STILISZTIKA 

(Első rész) 

 
                                                                        

5 Egyébként 1936-ban arról számol be, hogy a negyedik nemzetközi nyelvészkongresszuson 

Koppenhágában (az év augusztusában) ilyen témák szerepeltek az „összesülésen”: a nyelvtudomány 

és a szociológia viszonya, a köznyelv kialakulása és jellegzetességei (MNy. 32: 340). 
 

6 „A magyar köznyelv, amelyet a városok műveltebb rétegei beszélnek, élő valóság… e köznyelvi 

ejtést sugározza szét a szószék, a színház, a rádió stb. Ennek az ejtésnek megvannak a sajátságai, 

amelyek végső fokon a népnyelvi ejtésben gyökereznek anélkül, hogy bármelyik népnyelvi terület 

ejtéssajátságaival pontosan egyeznének. A magyar köznyelvi és a népi ejtés fölé boltosodva 

kiegyenlíti a nyelvjárások ejtéskülönbségeit.” (MNy. 34: 313.) – Ezt a részt abból a dolgozatból 

idéztem, amelyet Laziczius Kodálynak A magyar kiejtés romlásáról c. híres előadása ellen írt, a rá 

gyakran jellemző érdesen elutasító stílusban. Lazicziusnak ez az írása (MNy. 34: 6–16) – 

megállapításai bármennyire is általános nyelvészeti alapokon állnak – nem őt, hanem Kodályt 

igazolta, valamennyi ott említett beszédhibát illetően, sőt abban is, hogy ki kell dolgoznunk más 

népekhez hasonlóan a magyar kiejtési normát (sajnos ez – legalábbis nagy részben – ma is jövő időt 

jelent!). 
 

7 „… csak a nyelvjárási anyag fonológiai értékelése után tudunk majd képet alkotni a népnyelv, a 

köznyelv és az irodalmi nyelv hangrendszereinek egymás közti viszonyáról…” (Bevezetés a 

fonológiába 35). 
 



1. […] A Nyelvőrnek a 25. kötettel kezdődő negyedszázadára
8
 az új szerkesztőnek, 

ugyanakkor azonban régi munkatársnak, Szarvas Gábor és Budenz tanítványának, 

valamint barátjának, Simonyi Zsigmondnak a munkássága és szerkesztői 

tevékenysége nyomja rá a bélyegét. 

Simonyi egészen más egyéniség, mint elődje, Szarvas Gábor: a vezérszerep távol 

állt tőle; a harcot, a csatározásokat nem kedvelte, annál jobban viszont a nyugodt, 

elmélyült kutató munka csendjét, de emberségben, tudományszeretetben, sőt az 

igazságért, az igaz ügyért vívott küzdelemben már nem volt különbség közöttük. 

Életútját, jelentőségét a következőképpen foglaltam össze tudománytörténeti 

dolgozatomban (An Outline of the History of Hungarian Lingiustics. In: The 

Hungarian Language. Bp., 1972.). Korának s egyáltalán a magyar nyelvészetnek egyik 

legkimagaslóbb alakja a Budenz-tanítvány Simonyi Zsigmond. Mindenekelőtt az ő 

kivételes képességeinek, szervezőerejének, munkabírásának köszönhető, hogy a 

szűkebb magyar nyelvészet, elsősorban a nyelvtörténet nemcsak hamarosan 

felsorakozott a finnugor mellé, hanem nemzetközi mértékkel mérve is igen magas 

színvonalra emelkedett. Simonyi páratlanul gazdag munkásságából utaljunk először is 

azokra a hosszabb tanulmányokra, amelyek az újgrammatikus iskola közvetlen hatását 

tükrözik, és amelyek olyan megtermékenyítőleg hatottak a magyar etimológiai 

kutatásokra, de előbbre vitték a magyar szókincs vizsgálatát is (Az analógia, A 

kombináló szóalkotás, Az elvonás, Az ikerítés, Az indulatszó stb.). Még fontosabbak 

azonban azok a nagy összefoglaló munkái és részszintézisei, amelyekben a magyar 

szókincs és nyelvtani rendszer egészét, illetőleg jelentős összetevőit tanulmányozta, és 

amelyekkel a magyar történeti nyelvészet alapjait vetette meg: [Szarvas Gáborral 

együtt] Magyar Nyelvtörténeti Szótár 1890–1893., illetőleg A magyar kötőszók 1881–

1883., A magyar határozók 1888–1892., [Balassa Józseffel együtt] Tüzetes magyar 

nyelvtan 1895. (ez nem egyéb, mint a magyar történeti hangtan és főként az alaktan 

valóban „tüzetes” feldolgozása) és A jelzők mondattana 1913. (Egyébként éppen ez 

utóbbi munka és Simonyi teljes mondattantervezete is mutatja, hogy ez a nagy 

nyelvészünk nem mindenben követte az újgrammatikus elveket!) Simonyi írta továbbá 

az első rendszeres, tudományos jelentéstani összefoglalást (A jelentéstan alapvonalai 

1883., l. még Jelentéstani szempontok 1916.); ő rendszerezte elsőként – az alkalmazott 

nyelvtudományon belül – a magyar nyelvművelés, nyelvhelyesség elvi és gyakorlati 

kérdéseit (Antibarbarus 1879., Helyes magyarság 1903.), s ugyancsak ő vizsgálta felül 

és vitte előbbre helyesírási rendszerünket (Iskolai helyesírás 1903.). Végül kitűnő – e 

nemben szinte máig egyetlen – népszerűsítő munkában adott „teljes” képet nyelvünk 

múltjáról és jelenéről (A magyar nyelv 1889. és 1905., majd Die ungarische Sprache 

1907.). 

Simonyi Zsigmond már az Akadémia 1887. évi novemberi ülésén így kezdte 

felolvasását: „A neologia és orthologia közti küzdelem jóformán megszűnt. A két párt 

hallgatag megegyezésre jutott a követendő eljárásra nézve. A neologia – ha ugyan van 

még irodalmi párt, mely e nevet elvállalja – ragaszkodik az irodalmi nyelvben 

megállapodott új szókhoz, még ha szabálytalanul voltak is képezve: de másrészt 

meggyőződött róla, hogy az ilyen szabálytalan képzéseket ezentúl kerülni kell, 

továbbá, hogy a nép nyelvével ellenkező szófűzési idegenszerűségeket üldöznünk kell. 
                                                                        

8 
A Nyelvőr első negyedszázadának bemutatását l. A Magyar Nyelvőr Szarvas Gábor  szerkesztősége 

idején és a stilisztika c. dolgozatban, 87–96. 



Viszont az orthologia – bár tiltakozik a szók önkényes gyártása ellen, s kimutatja a 

használatban lévők egy részének hibás képzését – kénytelen-kelletlen megalkuszik 

azzal a ténnyel, hogy a pótolhatatlan szók használata ellen hiába küzdenénk, s azért fő 

figyelmét jelenleg épen a szófűzési hibák kimutatására irányozza.” (Értekezések XIV. 

8. sz., idézi Balassa József, 43.) Simonyinak ez a kibékítő kijelentése akkor még korai 

volt; Szarvas Gábor nem ismerte el, hogy vannak pótolhatatlan szavak. Az új 

szerkesztő Magyar Nyelvőr-beli „Beköszöntő”-jében (Nyr. 25: 1–3) azonban már ez 

az elv győzedelmeskedik: „a harcok után – írja Simonyi – immár rég elkövetkezett a 

békés, gyümölcsöző munka kora.” Ez a program egyrészt folytatása a Szarvas 

Gáborékénak, másrészt különbözik tőle: több annál, jobban közelít a mához. Folytatás 

például abban, hogy a középpontban továbbra is a szélesebb értelemben vett 

nyelvművelés áll; hogy fontosnak tartja az anyaggyűjtést („Általában törekedni 

fogunk, hogy tettleg is előmozdítsuk a nyelvművelés ügyét, hogy összegyűjtsük s 

fejtegessük mindazt, ami példaképül szolgál: az igaz magyar stílus szépségeit és 

finomságait.”); hogy számít az olvasók közreműködésére, és hogy nagy gondja lesz a 

tudományos eredmények népszerűsítésére. De különbözik tőle a tekintetben, hogy 

lépéseket tesz a második világháború után kibontakozó úgynevezett pozitív 

nyelvművelés felé: bírálni fogják a napi sajtót, a szépirodalmat, az ifjúsági iratokat, az 

iskolai könyveket és a szakmunkák műnyelvét, de „bírálatainkban lehetőleg óvakodni 

fogunk – írja a beköszöntő – a meddő tagadástól”. Továbbá mintha Arany Jánosnak az 

1860-as évek elejéről származó következő figyelmeztetését szívlelte volna meg az új 

szerkesztő: „Sajnálattal vesszük észre, hogy csaknem minden figyelem, érdek, 

szenvedély, törekvés, kutatási szomj a szavak teste körül forog: ami azoknak, s így a 

nyelvnek is, szelleme volna, a szavakkal élés, igaz magyarosság a kifejezésekben, a 

helyes, az ékes syntaxis, aránylag mellőzöttnek, művelés nélkül hagyottnak 

mondható… Nem kisebbítem a szónyomozók érdemeit, de fájdalom, hogy míg a 

»szavak egérfarkába« oly makacsul kapaszkodunk, elhanyagoljuk a mondatot.” A 

beköszöntő ugyanis kimondja, hogy „Ismertetni fogja a tudományos nyelvtannak, 

kivált a mondattannak fontosabb eredményeit – egyszersmind a stílusra való 

tekintettel.” Végül bár a stílus és a stilisztika itt sem kerül a középpontba, mégis 

erősebb hangsúly esik rá, mint az eddigi idézetek is mutatják, hozzátéve még, hogy a 

költői és prózai nyelv közti különbség vizsgálatát szintén napirendre tűzi a 

beköszöntő. 

A Nyelvőr második negyedszázadának tevékenységét röviden a tudományos 

megalapozás jellemzi. Jóllehet mindez elsősorban nem a stilisztikában, hanem a 

magyar nyelvészet más diszciplínáit illetően érvényesült, nem lényegtelen mértékben 

mégis – mint meg fogjuk látni – kihatott a stílus tudományára is. 

Mit váltott valóra a Nyelvőr a beköszöntő programjából? A nyelvi elemek, 

jelenségek stílusértékeinek a vizsgálatát illetően két vonatkozásban lépett előre, 

egyáltalán nem kis mértékben. Egyrészt tovább folyik a szinonimák gyűjtése, de most 

már jobbára nem puszta anyagközlés formájában, hanem a jelentéseket is megadva és 

a nyelvhasználat módjára is utalva. Másrészt – meglehetősen nagy számban – jelennek 

meg egy-egy stiláris jelenséget alaposan, elmélyülten  elemző tanulmányok, amelyek 

nemcsak a magyar funkcionális stilisztika kidolgozásához járulnak hozzá, hanem az 

általános stíluselméletet is gazdagítják. Csűry Bálint például „A metafora” című 

cikkében (Nyr. 39: 343 kk.) az akkori legmodernebb lélektani stb. eredmények 



felhasználásával elemzi e nagyon fontos szókép, illetőleg jelentésváltozás létrejöttének 

módját, jellemzőit. Zlinszky Aladár az ismétlés problematikáját tárja fel (Az ismétlés 

módjai: Nyr. 41: 139 kk.), Kövér Ilona pedig a szójátékok típusait választja szét ma is 

tanulságos módon (Adalék a szójáték jelentéstanához: Nyr. 46: 209 kk.) Mindehhez 

tegyük hozzá, hogy Simonyi – mint jeleztük – megírja az első rendszeres hazai 

jelentéstani összefoglalást (A jelentéstan alapvonalai: AkNyÉrt. X.; vö. Károly 

Sándor: Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből 67–69), 

elsőként iktatja bele szervesen a magyar tudományos nyelvtanba a teljes mondattant 

(vö. Tompa József: uo. 147–155), és ezeknek a – stilisztika számára is jelentős – 

tanulságai hatnak Simonyi könyvein, Nyelvőr-beli cikkein és szerkesztői 

tevékenységén keresztül is. Az előrelépést azonban talán az mutatja legjobban, hogy 

ha megjelenik egy új iskolai stilisztikai tankönyv, már nemcsak a nyelvhelyesség, 

hanem elsősorban a stíluselmélet szemszögéből bírálják (l. például: Gesztesi Gyula: 

Egy új stilisztika. Nyr. 43: 321–323; Kardos Albert: Egy új stilisztika. Nyr. 42: 369–

372). 

A stílusrétegekre térve át ebben a korszakban is a szépirodalom, illetőleg az egyes 

írók, költők nyelvének, stílusának a tanulmányozása áll a középpontban, ami 

természetesen rendszerint a stílustörténet számára is tanulságos. Gyűjtik az irodalmi 

nyelv szókincsét („Irodalmi nyelvünk szótárához”: számos kötetben); feldolgozzák 

egyes költők, írók nyelvének és a nyelvújításnak a viszonyát (Kisfaludy Sándor, Jósika 

Miklós, Dugonics András, Berzsenyi Dániel, Kazinczy stb.), de mind több a száma az 

elmélyültebb stíluselemzéseknek (a „Bajza József költői nyelvéről” című dolgozat 

például a lágyságot és az irrealitást jelöli meg a költő fő stiláris jellemvonásainak, s 

ennek a két sajátságnak a stiláris kifejezőit keresi aztán Bajza oeuvre-jében; l. még: 

Szegleti István: A főnévi igenév Arany Jánosnál: Nyr. 34: 70–75, 130–40, 244–249, 

292–300; Simonyi Zsigmond: Jókai mint nyelvművész: Nyr. 33: 249–251), s 

olvashatunk itt a következők nyelvéről és stílusáról: Eötvös Károly, Mikszáth, 

Kossuth, Móricz Zsigmond, Arany, Gyöngyösi István, Faludi, Szentjóbi Szabó László, 

Vörösmarty, Pázmány, Mikes, Kármán, Csokonai, Jókai, Ady, Kemény Zsigmond stb. 

És hadd sorolom fel egyúttal azt is, hogy az írók, költők közül kik szerepelnek 

szerzőként a Nyelvőrnek ebben a korszakában: Arany, Mikszáth, Kosztolányi, 

Gárdonyi, Heltai Jenő, Herczeg Ferenc, Molnár Ferenc, Móra, Tömörkény, Szabó 

Dezső, Laczkó Géza stb. – A stílusrétegek szintén szót kapnak természetesen, de még 

most is inkább csak a nyelvhelyesség felől közelítik meg őket: találunk itt közléseket, 

cikkeket, megjegyzéseket a hivatalos nyelvről, a kuriális stílusról, a budapesti argóról, 

a diáknyelvről, a nyelvtudományi műnyelvről stb. 

Végül nehéz volna elsorolni azokat a tanulmányokat, cikkeket, ismertetéseket, 

amelyek egy-egy leíró vagy történeti nyelvtani kérdést tárgyalnak, de amelyek 

stilisztikai szempontból is tanulságosak. 

Azt mondhatjuk tehát: a Nyelvőr e második korszakában nemcsak hogy betöltötte 

vállalt szerepét, hanem annál jóval többet nyújtott tárgyalt tudományunknak, a 

stilisztikának is. 

2. A két világháború közötti nehéz időben (1920–1940) – amelyet a nagyon 

megvékonyodott kötetek, majd a folyóirat megszüntetése is jeleznek – Balassa József, 

Budenznek, Szarvas Gábornak és Simonyi Zsigmondnak a tanítványa szerkesztette 

jubiláló folyóiratunkat. 



Balassa József említett tanáraitól az egyetemen és később – a folyóiratszerkesztést 

illetően is – kitűnő iskolát kapott. De egyéniségében szintén megvoltak azok a 

vonások (tudásszomj, kutatói készség, gyakorlati érzék, a nyelv és a nyelvtudomány 

szeretete, szerénység, az emberek iránti tisztelet stb.), amelyek nemcsak hogy 

alkalmassá tették mindannak a kibontakoztatására, gyümölcsöztetésére, amit az akkori 

egyetemtől, tudománytól – mindenekelőtt szerkesztőelődjétől, Simonyitól – kapott, 

hanem amelyek mintegy eleve arra predestinálták, hogy minden tekintetben kiváló 

tanár, szinte valamennyi nyelvészeti diszciplínát művelő nyelvtudós (a magyar 

fonetika és a dialektológia megalapozása például az ő nevéhez fűződik stb.), igen 

eredményes tudomány-népszerűsítő, valamint nyelvművelő szakember és hatásos 

folyóiratszerkesztő váljék belőle (l. részletesebben: Szathmári István: Balassa József 

nyelvtudós, a Fazekas Mihály Főreáliskola volt tanára (1864–1945). In: A debreceni 

Fazekas Mihály Gimnázium (volt Főreáliskola) Értesítője az 1972–73-i centenáriumi 

tanévről. Szerk.: Nábrádi Mihály igazgató. Tankönyvkiadó. Bp., 1972. 71–77). 

Érthető tehát, hogy Balassa – a lecsökkent lehetőségektől megszabott határok 

között, továbbá a stilisztika egyes területeit illetően némi arányeltolódással – tovább 

örökítette szerkesztőelődeinek minden eredményét, hűségesen ápolta a folyóirat 

hagyományait. Mindezt világosan mutatja a Simonyi kezéből korán kiesett tollat 

felvevő új szerkesztőnek a „Beköszöntő”-je: „Érzem a feladat súlyát és merészségét, 

midőn Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond után a Magyar Nyelvőr szerkesztésére 

vállalkozom, de egyúttal érzem a kötelesség kényszerítő erejét is, hogy nem szabad 

cserben hagyni az ő folyóiratukat, nem szabad porba ejteni a zászlót, mely alatt 

mindnyájan, akik a Nyelvőr köré csoportosultunk, annak idején útnak indultunk, hogy 

kövessük mestereinket a magyar nyelvtudomány útjain… Továbbra legfontosabb 

feladatunknak tekintjük a magyar nyelvtudomány művelését. A Nyelvőr nem akar 

harcos folyóirat lenni; kerülni óhajtjuk a felesleges s a tudományos igazságok 

megismerését elő nem mozdító vitatkozásokat. Mi dolgozni akarunk. A tudomány 

szeretete ösztönzi folyóiratunk minden egyes dolgozótársát…. A nyelvtörténeti és a 

népnyelvi kutatásokon kívül helyet akarunk juttatni tudományunk újabb feladatainak, 

elsősorban a nyelvpszichológiai kérdéseknek is… Emellett nem szabad 

elhanyagolnunk a magyar nyelv művelését s a nyelvhelyesség kérdéseinek tárgyalását 

sem… De figyelemmel kell kísérnünk a tudományos és a költői irodalom, valamint a 

sajtó nyelvét, hogy a magyar nyelv szelleme és a stílus szépsége szempontjából 

jóakaró bírálat tárgyává tegyük az eredeti és a fordított műveket egyaránt…” (Nyr. 49: 

1, 2). 

Mi valósult meg mindebből? Ami a nyelvi elemek, jelenségek stílusértékeinek a 

vizsgálatát illeti – a leszűkült kereteken belül is – csökken a szinonimagyűjtés aránya 

(vö. Angyal Endre idevágó megjegyzését: Nyr. 76: 91), de tovább mélyül az efféle 

kutatás. Bár a szinonimák jelentésére, használatára, stílusértékére is utal például 

Bernátsky Ferencnek „A magyar rokonszók kézi szótára” című, 1131 cikket 

tartalmazó munkája, amelyből a Nyelvőr ötvenedik kötetében (13–15) közöl 

mutatványt (vö. Póra Ferencnek – igaz, korábbi – szinonimaszótárával, amely 

bizonyos rendezett szinonimasorokat sorol fel). Kisebb lesz az egy-egy stiláris 

jelenséget elmélyülten elemző tanulmányok száma is, bár meg kell jegyeznünk, hogy 

mivel efféle munkák gyakran más folyóiratban vagy külön könyvben látnak 

napvilágot, a Nyelvőr csupán ismerteti őket (pl. Zlinszky Aladár Művészi hangfestés 



és hangutánzás című dolgozatáról Zsoldos Jenő ír: Nyr. 67: 28; Molecz Bélának a 

tulajdonnév esztétikája című tanulmányáról pedig Kardos Albert: Nyr. 60: 115–116). 

Az előbbiek között viszont olyan, az elmélet számára is irányt mutató dolgozatokkal 

számolhatunk, mint például a Fokos Dávidé (A „figura etymologica”: Nyr. 60: 3–10, 

45–53, 103–107, 130–134, 61: 5–12), a Bebesi Istváné (A magyar nyelv 

hangesztétikai sajátságairól: Nyr. 51: 18–21, 49–53; A humoros, komikus és szatirikus 

stílus nyelvi és logikai formái: Nyr. 53: 69–74) stb. De már a kevésbé feltűnő, apróbb 

stilisztikai különlegességekre is felfigyelnek, pl. olvashatunk a „tréfás” -i képzőről 

(Nyr. 52: 99), a várjad: várd, várnánk: várnók egymáshoz való viszonyáról (Nyr. 59: 

83–86, illetőleg 233–234) stb. És természetesen a frazeológiai kutatások (a szólások 

eredete stb.), a grammatikai vizsgálódások (ige- és névragozás-történet, egyes szófajok 

használata, a szórend sajátságai stb.), a nyelvjárások rendszerezését stb. tárgyaló 

tanulmányok szintén csaknem mindig foglalkoznak stilisztikai kérdésekkel is. 

Tovább folyik az egyes költők, írók stílussajátságainak vizsgálata, egybevetése, 

valamint nemegyszer egy-egy szép sornak, kifejezésnek a stílusértékre is kiterjedt 

értelmezése (csak néhány példa: Bebesi István: Petőfi-nyomok Ady nyelvében: Nyr. 

60: 38–45, 99–103; Dénes Szilárd: Arany János és Az ember tragédiája stílusa: Nyr. 

54: 35–42; Kertész Manó: Balassi költői nyelvéhez: Nyr. 64: 39; – egyébként szóba 

kerülnek irodalmunk következő nagyjai: Balassi Bálint, Petőfi, Arany, Madách, 

Gyulai Pál, Herman Ottó, Jókai, Gárdonyi, Kiss József, Ady, Babits, Kosztolányi, 

Móricz, Móra stb.). Ezenkívül a Nyelvőr ebben a korszakban közli Kosztolányinak az 

írásait (57. és 59. k.) és Móricz népnyelvi megjegyzéseit (55. k.). – A többi 

stílusréteg, illetőleg stílusárnyalat (a hivatalos nyelv, a napilapok nyelve, az egyes 

szakmák nyelve stb.) 1920-tól 1940-ig is lényegében a korábbiakhoz hasonló módon – 

azaz a nyelvhelyességet állítva a középpontba – szerepel. Mintha azonban a stílus egy 

kicsit nagyobb hangsúlyt kapna (Balassa József például azt írja – saját 

szerkesztőségének az idejére vonatkoztatva: „Az idegen szavak használatában és 

elkerülésében csakis a stílusérzék és a jó ízlés lehet a vezető.” A Magyar Nyelvőr 

története 64). 

Újdonságnak, érdekességnek számíthatjuk viszont, hogy az előzőeknél nagyobb 

mértékű lesz a „pesti nyelv”, továbbá az argó vizsgálata (vö. például Balassa József: A 

pesti nyelvjárás: Nyr. 62: 94–96; Dénes Szilárd: A pesti ucca nyelve: Nyr. 66: 3–5; 

Vajthó László: A magyar diáknyelv: Nyr. 59: 219–220), jobban előtérbe kerül a 

népnyelvnek a szépirodalomban betöltött szerepe (l. például Balassa József: A nép 

nyelve az irodalomban: Nyr. 54: 148–149), és már olvashatunk az akkoriban születő 

rádió nyelvéről (pl. Nikolni Kurt: A magyar rádió nyelve: Nyr. 59: 221–224 stb.). 

Összefoglalóan megállapíthatjuk: a Nyelvőr Balassa József szerkesztősége idején, a 

két világháború között – bár összezsugorodva – tovább folytatta korábbi útját, és 

előbbre vitte tárgyalt tudományunkat, a stilisztikát is. 

3. Egy fél évtizedes kényszerű hallgatás után, 1946-ban Simonyi másik 

tanítványának Beke Ödönnek, a sokoldalú tudósnak, a nyelvtudomány szenvedélyes 

harcosának, a ritka eredményességű nevelőnek és szerkesztőnek jutott osztályrészül a 

Nyelvőr újra megindításának, szerzők és olvasók toborzásának rátermettséget és sok 

energiát igénylő nehéz munkája. Kniezsa István így jellemzi – nagyon találóan – Beke 

Ödön szerkesztői tevékenységét: „Az a néhány esztendő (1946–1953), amikor 

szerkesztő volt, a Nyelvőr újjászületésének és felvirágzásának a korszaka, és kitűnően 



tanúsítja, hogy Beke Ödön nemcsak kiváló tudós, élvezetes cikkek és tanulmányok 

szerzője, a magyar és a finnugor nyelvtudomány elsőrendű búvára, és nem 

utolsósorban, a magyar népnyelv roppant gazdag kincstárának tökéletes ismerője és 

birtokosa, hanem rendkívül tevékeny és fáradhatatlan szerkesztő is, aki a folyóirat 

érdekében – szerkesztői apparátus nélkül, egyedül – a kutatók egész táborát 

mozgósította a folyóirat köré.” (Nyr. 87: 161.) 

Beke Ödön részben a korábban kialakult utakat-módokat követte, részben azonban 

az új társadalmi-művelődésbeli követelményeknek megfelelően kiszélesítette a 

Nyelvőr érdeklődési körét, és változatosabbá, érdekesebbé, a nagyközönség számára is 

olvasmányosabbá tette a folyóiratot. „A hetvenedik évfolyam elé” című 

szerkesztőbizottsági beköszöntő így jelzi mindezt: „Hetvenedik évfolyamával a 

Magyar Nyelvőr immár negyedszer indul életének új útjára… Most… tovább óhajtja 

művelni a magyar szellemiség legbecsesebb tudományszakát, a magyar 

nyelvtudományt…, a nyelvtörténet, a népnyelv, a nyelvhelyesség búvárlása mellett 

nagyobb tért óhajtunk juttatni az általános nyelvtudomány problematikájának… 

Egyesíteni óhajtjuk a Magyar Nyelvőr eddigi törekvéseit és irányait. A szolid 

tudományos módszer alkalmazása mellett élénk kapcsolatot teremtünk az élő irodalom 

és költészet alkotásaival, hogy nagy íróink, költőink tanulmányozása által frissítsük fel 

a magyar nyelvtörténet anyagát. A nyelvhelyesség művelésében különös gondot 

szeretnénk fordítani a városi dolgozók és a föld népének nyelvi problémáira…” (Nyr. 

70: 1–2). 

A stilisztika, a stílussal való foglalkozás ebben a korszakban sem áll a 

középpontban (a fordulatot hozó III. Nyelvészkongresszusra csak 1954-ben kerül 

sor!). Mégis azáltal, hogy – mint mondottuk – a folyóirat mintegy „életesebbé” válik, 

inkább foglalkozik a jelen nyelvhasználati kérdéseivel – nem jelentéktelen lépést tesz 

a stílus alaposabb vizsgálata felé, és ezzel hozzájárul a következő korszak 

előkészítéséhez. Minderre érzékelhetően utal a rovatcímek listája. Az 1952. évi, 76. 

kötetben például ilyen rovatokkal találkozunk az egyes számok elején lévő nagyobb 

tanulmányok után: Nyelv és iskola; Nyelvművelés; Népek és nyelvek; Nyelv és 

munka; Irodalom; Nyelvjárásaink; Vita; Könyvekről; Magyarázatok; Ki hallotta, ki 

olvasta?; A Nyelvőr postája (más kötetben: Íróink nyelve; Nyelvünk történetéhez). 

Továbbfolyik a szó- és szóláskincsgyűjtés – mindenekelőtt a népnyelvieké, 

nyelvjárásiaké, a szaknyelveké stb. –, de immár nem a szinonimika keretében. Viszont 

nagyobb hangsúlyt kap az írói-költői szavak gyűjtése és vizsgálata (pl. Beke Ödön: 

Szólások Petőfi és Arany műveiben: Nyr. 72: 111–120; Földessy Gyula: Csokonai 

nyelvének és stílusának hatása legnagyobb költőinkre: Nyr. 75: 244–254; Mészöly 

Gedeon: Csokonai róna szava: uo. 254–256; Goda Géza: Jókai szó- és szólástár: uo. 

521–524) és megjelenik az első részletesebb tanulmány a szinonimákról (Balázs 

János: A rokon értelmű szavakról: Nyr. 76: 94–98, 178–182); alapos vizsgálatban 

részesülnek a szókincsen kívül más nyelvi-stiláris eszközök, jelenségek is (pl. Rubinyi 

Mózes: A humor nyelvi eszközei Mikszáhnál: Nyr. 74: 348–357; Herczeg Gyula: 

Eötvös József körmondatai: Nyr. 77: 56–71, 165–179; Prohászka János: A nagyítás és 

túlzás kifejezésmódjai nyelvünkben: uo. 196–208), sőt napirendre kerül a szépírói 

archaizálás bonyolult kérdése (l. Prohászka János: A történeti regények nyelvének 

korszerűsítéséről: Nyr. 76: 189–198). Olyan dolgozat is születik, amely fényt derít a 

tájnyelvi elemek szépirodalmi felhasználásának a lehetőségeire, továbbá módszertani 



tekintetben is példát ad szépprózai munkák hasonló nyelvi-stilisztikai vizsgálatára 

(Deme László: Gondolatok a „Pályamunkások” nyelvéről: Nyr. 77: 183–192). 

Az elemzést illetően – mint már az eddigiekből is kiviláglik – a szépírói stílus áll az 

első helyen. Olyan alapvető tanulmányok látnak napvilágot, mint a Bóka Lászlóé 

Vörösmarty nyelvéről (Nyr. 75: 241–244), de elemzik mások nyelvét, stílusát is (l. 

például: Dénes Szilárd: Kossuth Lajos szónoki és közírói stílusa: Nyr. 76: 401–407; 

Zsoldos Jenő: Kossuth és Petőfi korának köznyelvéhez: Nyr. 77: 37–43; Benkő 

László: Veres Péter írói nyelvéről: uo. 192–194); továbbá se szeri, se száma a szépírói 

és egyéb könyvek bírálatának, ismertetésének, amelyeknek szinte mindig van – a 

nyelvhelyességieken kívül – több-kevesebb stilisztikai vonatkozásuk is. És – mint 

Angyal Endre megjegyzi (Nyr. 76: 174) – „a népi írók egész sora áll be a Nyelvőr 

dolgozótársai közé: Kamjén István, Rideg Sándor, Hunya István s a két 

legjelentősebb: Szabó Pál, Veres Péter. Szabó és Veres levélformában gyakran teszik 

meg észrevételeiket, szellemesen… szólnak hozzá a felvetett problémákhoz, és 

nemegyszer új népnyelvi anyagot is hoznak”. 

Végül a stíluskutatás útját is egyengetik az olyan más diszciplínát érintő viták, mint 

az irodalmi nyelv, köznyelv, tájnyelv viszonya, illetőleg e nyelvi rétegek szépírói 

felhasználása (l. Lőrincze Lajos: Népdalszövegeink és a tájnyelv kérdése: Nyr. 76: 

107–111, továbbá a vita: uo. 428–440, 76: 250–253; Herczeg Gyula: Irodalmi nyelv és 

nyelvjárás Olaszországban: Nyr. 76: 182–189), valamint azok az alaposan kidolgozott 

tanulmányok, amelyek ugyan nyelvművelő célzatúak, a nyelvhasználattal 

kapcsolatosak, de amelyek nem keveset mondanak a stilisztika – mindenekelőtt a 

funkcionális stilisztika – számára is (Fónagy Iván–Soltész Katalin: A mozgalmi 

zsargonról: Nyr. 76: 255–269, 330–336, 444–448; Lőrincze Lajos: Az ikes igeragozás 

kérdéseiről: Nyr. 77: 208–212; Keresztes Kálmán: A személyragos főnévi igenév 

használatáról: uo. 340–352; Szabadi Béla: Szenvedő igék, szenvedő magyar nyelv: uo. 

357–361) és végül az olyan kimunkált tervezetek, amelyek megvalósítása már a 

következő – mai – korra esik (l. O. Nagy Gábor: Egy készülő szólásgyűjtemény elé: 

Nyr. 77: 43–47). – (Az eddigi korszakok tárgyalását illetően vö.: Balassa József: A 

Magyar Nyelvőr története. Bp., 1941.; Angyal Endre: Nyolcvan esztendő a magyar 

nyelvművelés szolgálatában: Nyr. 76: 1–8, 87–93, 171–178.) 

Összegezésül a Nyelvőr – negyedik szerkesztőjének példamutató munkálkodása 

révén – nemcsak hogy feltámad, hanem színes, érdekes és olvasott folyóirat lesz, 

amely továbbviszi a stilisztikát is a kibontakozás útján. 

 
Magyar Nyelvőr 97 [1973]: 393–400. 
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1. „A funkcionális stilisztika történetéhez” címen előadásomban azt kívánom mintegy 

igazolni, hogy ez a stilisztikai irányzat képes a megújulásra, és hogy az eklekticizmus 

veszélye nélkül be tud építeni rendszerébe, szemléletébe és módszerébe sok mindent a 

modernnek számító új nyelv- és irodalomtudományi, valamint más eredményekből. 

Erre két művet fogok felhasználni. A Sorbonne-on 1991 vége felé megrendezett 

stilisztikai konferencia megjelentetett anyagát (Qu’est-ce que le style? Szerk.: Georges 

Molinié és Pierre Cahné. Presses Universitaires de France. Paris, 1994.), továbbá a 

Bally-tanítvány Marcel Cressot „Le style et ses techniques” 1947-ben napvilágot látott 

művének Laurence James kiegészítéseivel, változtatásaival a kettejük neve alatt 

megjelent 13. kiadását (Presses Universitaires de France. Paris, 1994.). Hogy azonban 

mindez világos legyen, illik előbb nagyon röviden rámutatni a funkcionális stilisztika 

lényegére, Bally megalapozó szerepére és két tanítványának: Jules Marouzeau-nak, 

továbbá Marcel Cressot-nak a továbbvivő munkásságára, valamint a stilisztika 1960-as 

évekbeli válságára, visszaszorulására, majd fellendülésére, igazi tudománnyá válására. 

2. A funkcionális stilisztika – amely a funkcionális szemléletű nyelvtudományi 

irányzatokból nőtt ki a XX. század elején, illetve a század első felében – a nyelvi-

stilisztikai és a nyelven kívüli, ún. extralingvális eszközöknek mint variánsoknak a 

kialakult szerepét, továbbá a mondanivaló kifejezésében és az alkotás egészében 

betöltött kommunikatív funkcióit, valamint azt vizsgálja, hogy a jelzett 

stílusjelenségek milyen beszédmódban otthonosak. Egyébként a latin eredetű funkció 

főnévnek három fő jelentése van a magyarban: 1. ’működés’; – 2. ’sajátos feladat, 

szerep, rendeltetés’; – 3. ’függvény’, persze nem matematikai értelemben, ti. olyan 

dolgot jelent, amelynek létezése, alakulása, változása más tényező(k)től függ, más 

tényező(k) következménye. (L. TESz., ÉrtSz.) 

Anélkül, hogy bemutatnám, hogyan differenciálta a nyelvtudomány a nyelvi 

funkciót Humboldtól Bühleren, a Prágai iskolán, Jakobsonon át egészen Hallidayig és 

Dell Hymesig, elégedjünk meg annak a megállapításával, hogy a stilisztikai 

funkcióban a szónak mind a három jelentése érvényesül. Eszerint ez a stilisztika 

stíluson egyfelől a hangoztatásban, a lexikális és a grammatikai síkon, valamint a 

szöveg megszerkesztésében jelentkező többletet, járulékos közleményt érti. Másfelől a 

stílust úgy tekinti, mint a tudatunkban meglévő nyelvi anyagraktárnak és 

nyelvhasználati szabályoknak, röviden a nyelvi lehetőségeknek mint variánsoknak a 

felhasználását, közelebbről ezek meghatározott célú kiválasztásának, majd 

elrendezésének az eredményét. 
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A stílus tehát eszerint az a mód, ahogyan a közlés – más szempontból a szöveg – 

meg van szerkesztve, vagyis a kommunikációs helyzetnek és célnak megfelelő beszéd-

, illetve szövegváltozat; azaz viszonyfogalom. A mondanivaló minden tekintetben 

pontos, azaz adekvát kifejezését, a gyakorlatban az odaillő nyelvi-stilisztikai variáns 

kiválasztását az teszi lehetővé, hogy a nyelvi-stilisztikai jelenségeknek részben 

kialakult, de mindig alakítható stílusértékük, vagyis funkciójuk van. Végezetül a 

funkcionális stilisztikának ezenkívül három fontos kategóriája van: a stílusréteg, a 

stílusárnyalat és a korstílus. 

3. Hogyan alapozta meg Charles Bally a funkcionális stilisztikát? Abból indult ki, 

hogy a nyelv nemcsak az értelem kifejezésének eszköze, hanem az érzelemé is, sőt 

személyiségünket is lényünk affektív része teremti meg. A stilisztika feladatát a nyelvi 

kifejezőeszközök affektív tartalmának a vizsgálatában látja; számára a stílus a 

nyelvnek az érzelmeket visszaadó kifejezőereje. Ezen elemek vizsgálata aztán 

elvezette a funkcionális stilisztika alapkérdéséhez: a lexikai és frazeológiai szinonimák 

árnyalt elemzéséhez, továbbá annak a felismeréséhez, hogy a szinonimák denotatív 

jelentése azonos, a konnotatív azonban különböző. A „Traité de stylistique française” 

(Paris, 1909.) két kötete így lett a korabeli francia szó- és kifejezéskészletnek a 

modern feldolgozása. Bally bár teljes stilisztikai minősítő rendszert nem épített ki, az 

alapokat e tekintetben is lerakta. A természetes affektivitású elemek közt például 

megkülönböztet komikus, ironikus, festői, illetve pejoratív és amelioratív stb. 

hangulatúakat. És a környezetfelidéző affektivitásúak között tárgyalja például a 

közkeletű és a ritkán használt, valamint a tájnyelvi szavakat, a neologizmusokat, az 

irodalmi és a tudományos, illetve szaknyelvi jelenségeket, a familiáris és az argó 

elemeket stb. A nyelvi rétegek közül pedig kitér az írott és a beszélt nyelvre, továbbá a 

hivatalos és a tudományos, valamint a szépirodalmi és a hétköznapi nyelv 

tárgyalására. (L. részletesebben Szathmári István: A funkcionális stilisztika 

megalapozása. In: Hol tart ma a stilisztika? Szerk.: Szathmári István. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. Bp., 1996: 19–24.) 

4. Bally stilisztikai alapvetését tanítványai vitték tovább. Tény, hogy már a 

kortársak is felfedeztek bizonyos merevséget Bally stilisztikájában: a nyelvi elemek 

értelmi oldalának a háttérbe szorítását, továbbá a történeti stílusvizsgálatnak, valamint 

a szépirodalmi stílus elemzésének az elkerülését. Jules Marouzeau 1935-ös latin, majd 

1941-es francia stilisztikájában a stílust magatartásnak, attitűdnek tekintette, amelyet a 

beszélő vagy író érvényesít a nyelvvel mint anyagraktárral, lehetőséggel kapcsolatban. 

Bevezette – vagy inkább felelevenítette – a „választás”, „válogatás” terminust, és 

felsorolta ennek feltételeit, határait. Továbbá az „expressivité” szakszóval élt, amely a 

nyelvi jelenség érzelmi-hangulati elemein kívül magában foglalja az értelmi oldalból, 

a használati kötöttségből, a szemantikai mozgásból, a szituációból adódó 

mozzanatokat is. Bevonja vizsgálódásaiba a költők, írók nyelvét. Példát ad aztán a 

történeti jellegű stilisztikai elemzésre is. Végül pedig a leíró nyelvtan beosztásának 

megfelelően beszél a hangok (és az írás), a szavak, a nyelvtani kategóriák és a 

versnyelv kifejező értékéről. 

A másik tanítvány – akinek a munkásságáról később még szó lesz –, Marcel Cressot 

1947-es „Le style et ses techniques” c. munkájában a stilisztika feladatát a „választás” 

értelmezésében jelöli meg. Aztán ő szintén „expresszivitás”-ról beszél, híve a történeti 



stilisztikának, és – nála talán ez a legfontosabb – a leghatározottabban bevonja 

vizsgálódásaiba a szépirodalmat, sőt jobbára azon belül is marad. 

5. A funkcionális stilisztika további útját ezúttal nem tárgyalhatom (l. Szathmári i. 

m. 25–30). Arra azonban ki kell térnem, hogy az 1960-as évekre a stilisztika válságba 

jutott, és hogy éppen az említendő két mű is igazolja megújulását, életképességét. 

Induljunk ki abból, hogy a stilisztika az utóbbi időkig nem tudott önálló 

tudománnyá válni, mert – egy kissé leegyszerűsítve – nem a saját problematikájából 

nőtt ki, és mert története során jobbára a nyelvészettől, kisebb mértékben az 

irodalomtudománytól kapta az indíttatásokat (részletesebben l. Szathmári István: 

Milyen napjaink stilisztikája? MNy. 88: 272–279). A válságot – mondhatnánk: 

kirívóan – jelezte, hogy Michel Arrivé a Langue française c. folyóirat 1969-es 

szeptemberi stilisztikai számában kimondta: „A stilisztikát nagyjából halottnak 

tekinthetjük.” Nálunk Vígh Árpád a Helikon 1988. évi 3–4. szintén stilisztikai 

számának a bevezetőjében hasonló következtetésre jut. Csakhogy akkorra már – az 

azóta eltelt időben meg még inkább – megváltozott a stilisztika helyzete. A bevezetőt 

követő angol, csehszlovák, québeci, franciaországi stb. stilisztikai kutatásokról szóló 

felmérések éppen arról tanúskodnak, hogy – nemegyszer a poétikába és más 

diszciplínákba ágyazva, tehát nem stilisztikai címszó alatt – egy sereg (részben) új 

diszciplínának (a szemantikának, az információelméletnek, a szövegtannak, a 

szemiotikának, a szociolingvisztikának, a pragmatikának) a bevonásával ez a 

diszciplína új erőre kapott, és az egyes országokban szinte sajátos arculatot alakított ki. 

És ez a fellendülés azóta is tart. Mégpedig két formában. Egyfelől részben vagy 

szinte teljesen új szemlélet és megközelítési módszerek születtek, amelyek nagyon is 

megtermékenyítették a stilisztikát (ilyen pl. a szövegtani, a pragmatikai, a beszédtett-

elméleti, a regiszterelméleti és újabban a kognitív eljárásmód). Másfelől kiszélesedett 

a stilisztika területe. Az idevágó kutatás immár inter- és multidiszciplinárissá vált, 

azaz ezek csak az új nyelvészeti, irodalomelméleti, esztétikai, poétikai, retorikai, 

filozófiai, pszichológiai eredményeknek a megfelelő felhasználásával lehetnek 

sikeresek. 

6. A stilisztika 1990 körüli állapotáról mintegy keresztmetszetet nyújt az említett 

„Qu’est-ce que le style?” c. párizsi kötet, amely a konferencián részt vevő francia, 

svájci, belgiumi, hollandiai és német professzorok előadásait tartalmazza. Pierre 

Larthomas mindjárt a bevezetőben megállapítja, hogy a stílussal, stilisztikával 

kapcsolatos kutatások az utóbbi húsz évben megsokszorozódtak, amelyek e diszciplína 

frissességéről tanúskodnak, és hogy a „halott” jó egészségnek örvend („Dans les vingt 

dernières années, les recherches se sont multipliées qui témoignent de la vitalité d’une 

discipline dont on avait constaté le décès. Disons, pour parodier Corneille, que la 

morte que l’on tuait se portait assez bien.” 5). Sot azt is kijelenti, hogy a stilisztika 

immár teljes értékű külön tudomány („Le moment paraît donc venu de proclamer que 

la sylistique est une science à part entière…” 6). Ugyancsak Larthomas utal arra, hogy 

a kötetben – igaz, hogy az eloadóknak mintegy a kétharmada francia volt – Ch. Ballyt 

gyakrabban idézték, mint például Leo Spitzert (3). Valóban, a tanulmányok felében (és 

többször is) szerepel Bally neve: vagy úgy, hogy követik a nézeteit, vagy hogy 

továbbfejlesztik, vagy hogy éppen vele szembeszállva alakítanak ki új 

állásfoglalásokat. Egyébként a tanulmányok – a kötet címének megfelelően – sokfelől 

és sokoldalúan „járják körül” a stílus fogalmát (ezt foglalta össze Kemény Gábor „Mi 



a stílus?” c. dolgozatában: Nyr. 120: 6–13), míg közben sok más lényeges stilisztikai 

kérdést érintenek, vagy éppen meg is tárgyalnak. Csak néhány jellegzetes cím 

mutatóban a 18-ból: „Lacan a stílusról, Lacan stílusáról” (Michel Arrivé), „Mi a 

forma?” (Pierre Cahné), „Gondolat és nyelv a stílusban” (Dominique Combe), 

„Teremtő utánzás és stílus a latinoknál” (Jacqueline Dangel), „A költészetbeli 

stílusról” (Marc Dominicy), „A stílus kérdése és a retorika” (Kibédi Varga Áron), 

„Stilisztika és verbális interakció” (Wolf-Dieter Stempel). Megemlítem, hogy a 

kötetről egyéni módon és igen érdekesen beszámolt Nyéki Lajos párizsi professzor 

1994. november 16-án a Stíluskutató csoportunkban „A stilisztika mai állása és új 

útjai” címen (kézirat). 

7. És most lássuk egy kissé részletesebben a másik munkát: Marcel Cressot „Le 

style et ses techniques” c. 1947-es könyvének a Laurence James által kiegészített 

1991-es 13. kiadását. Közelebbről a következőket vizsgáljuk: a) Az új szerző mikkel 

és milyen mértékben egészítette ki a csaknem fél századdal korábbi művet? – b) Mit 

változtatott a régi szövegen? – c) Mit hagyott el az eredetiből? Végül arra a kérdésre is 

válaszolnunk kell, hogy megmaradt-e Marcel Cressot koncepciója, és hogy a 

funkcionális stilisztikának megfelelő egységes mű született-e Laurence James 

„beavatkozása” nyomán? 

Az előszóban (9–12) és a könyv hátsó borítóján levő ajánló sorokban a szerző 

lényegében rávilágít, hogy mit végzett Cressot művével kapcsolatban. Abból indul ki, 

hogy a stilisztikának át kell hidalnia az irodalomtörténet és a nyelvtudomány közti 

távolságot. Megállapítja aztán, hogy a stilisztika megváltozott, kiszélesedett, 

összekötődött új diszciplínákkal is (itt utal a pragmatikára, az extralingvális eszközök 

új szerepére, a retorika fontosságára stb.). Kiemeli, hogy a korábbi immanens 

szövegelemzést felváltotta a mű külső tényezőit is figyelembe vevő sokoldalú analízis. 

Hangsúlyozza azt is – elsősorban Riffaterre-re hivatkozva –, hogy egy-egy 

stíluseszköz (franciául „fait de style”, szó szerint: stílustény) funkcióját nem lehet 

értékelni az egész műtől függetlenül. Jelzi aztán, hogy a fejezeteket átvizsgálta, új 

példákat is hozott, és a klasszikus szerzők mellett bőven merített mai művekből: 

Beckettől, Camus-tól, Robbe-Grillet-től, Raymond Queneau-tól, Sartre-tól és 

másoktól. A mához igazította aztán az egyes fejezetek végén levő szakirodalmi 

jegyzékeket is. Végezetül megemlíti, hogy megőrizte azt a szellemiséget, amelyet 

Cressot képviselt munkájában, elemzéseiben. 

Egyébként a James által betoldott részek a bibliográfiákon kívül mintegy jó 70 lapot 

tesznek ki, tehát több, mint a negyedét az eredetinek. Csupán 14 lapnyi rész maradt ki, 

és a kisebb változtatások mennyisége körülbelül 20 lapnyi lehet. 

8. L. James művében a következő viszonylag terjedelmesebb új témákkal 

találkozunk: a hangszimbolika (29–36), a denotáció és a konnotáció (57–61), a 

trópusok (69–82), az aszindeton ( 242–251), a mondat és a szünet (258–263), a 

fonostilisztika (275–280), új tanulmányterületek: statisztikai stilisztika (285–296), a 

stilisztika és az irodalmi elemzés (296 –300), valamint kijelentés, pragmatika (300–

302). De kisebb terjedelemben szó esik még a redundanciáról, a présent historique 

drámai művekbeli szerepéről, továbbá többször a szürrealizmusról és az abszurdról 

(érdekes módon a „posztmodern” terminussal nem találkoztam). Végül új elemzést is 

beiktat, Alfred de Vigny „A farkas halála” c. poémájának egy részét vizsgálta. 



9. Hogy mit jelentenek gyakorlatban James kiegészítései, lássunk néhány ilyen 

részt, legalább nagy vonalakban. Hat oldalon tárgyalja a hangszimbolikát (29–36). 

Egyrészt a nyelvészek – Saussure, Bally, a mi Zolnai Bélánk, Jespersen, Grammont, P. 

Guiraud, G. Michaud – idevágó nézeteit sorakoztatja fel. Majd kitér a költők, írók 

véleményére, kezdve Platónon, folytatva Rimbaud-val, Mallarmével és így tovább. 

Találó példák elemzésével jut el a hangszimbolika jellemző sajátságainak és 

funkcióinak a felsorolásáig, csak helyesen kiemelve, hogy az artikulációs 

metaforáknak (A. Spire így nevezi a hangszimbolika egyes jelenségeit) nincs 

független értékük, és nem működhetnek a szöveg támasza nélkül (36; egyébként 

magam így írtam körül 1970-ben egy nagyobb dolgozatomban: „a hangszimbolika a 

hangoknak (és hangcsoportoknak) az a sajátsága, hogy közvetlenül akusztikai 

hatásukkal – különösen ha nem nagy szövegrészben többször ismétlődnek –, 

képzésmódjuktól függően és megfelelő szövegkörnyezetben képesek alkalmilag 

bizonyos hangulat felidézésére és a mondanivaló érzelmi felerősítésére.” Népr. és 

Nytud. 1970: 81, l. az egészet: 67–83). 

Mintegy két oldalon Cressot is megemlékezett a metaforáról. James azonban külön 

fejezetet szentel – ahogy ő nevezi – a jelentésátviteleknek vagy trópusoknak („Les 

transferts de sens ou tropes”; 69–82). A trópusokat a retorika eszközeiként mint 

szóalakzatokat írja le, visszamenve egészen du Marsais-ig. Részletesen elemzi a 

metafora expresszív értékét. Sorra veszi aztán a többi trópust is (allegória, metonímia, 

szinekdoché, sőt irónia stb.), mindig utalva a lehetséges funkcióikra, és arra is, hogy 

mely tárgyalt jelenség mely korstílusra, illetve stílusirányzatra jellemző. Camus 

példáján bizonyítja, hogy az író a trópusok segítségével a mindennapitól eltérő 

univerzumot vagy misztikus világot teremthet. És megjegyzi, hogy a mai irodalomban 

teljes liberalizmus uralkodik, a képek is a költői nyelv fontos jegyeivé válnak. 

James a stilisztika új ágaként üdvözli az úgynevezett fonostilisztikát (275–280). 

„Az utóbbi évek – írja – tökéletesítették az emberi beszéd reprodukálását és 

regisztrálását biztosító készülékeket”, és ez fejlesztette ki a fonostilisztikát. Immár 

mérni lehet például a fonémák, a szótagok, a szavak kölcsönös hosszát, a hangsúly 

erősségét stb., rögzíteni lehet a mondat melódiáját és így tovább. Egyébként az 

élőbeszéd, az úgynevezett hangos stílus jelenségeivel viszonylag sokat foglalkozik a 

szerző. 

Véleményem szerint a mi elemzéseinkben is hasznosíthatnánk a stilisztikai 

statisztika keretében a P. Guiraud-tól származó témaszavak és kulcsszavak (mot-thème 

et mot-clé) kategóriáját. Az előbbibe egy szöveg vagy mű leggyakoribb szavai 

tartoznak. Az utóbbiba pedig azok a lexikai elemek, amelyek sokkal gyakrabban 

fordulnak elő egy-egy költő, író valamely művében vagy a teljes oeuvre-jében, mint 

másoknál, illetve a közbeszédben. A tárgyalt mű szerint pl. Valéry két első kulcsszava 

az ombre ’árnyék, sötétség’ és a pur ’tiszta’. Baudelaire-nél ilyen az ange ’angyal’ és a 

coeur ’szív’, Rimbaud-nál az „Illuminations”-ban a mer ’tenger’ és fleur ’virág’ (288). 

Hozzáteszem, hogy tudomásom szerint Mallarmé továbbgondolásának megfelelően a 

kulcsszavak jellemzőek az illető költő, író habitusára, lelkivilágára is. Benkő László 

dolgozata szerint a bús szó minden bizonnyal kulcsszava Juhász Gyula költészetének 

(Nyr. 82: 351–357), és hogy a költő egész egyéniségére jellemző volt a bús jelző, azt 

felesleges külön bizonyítani. 



Végül megjegyzem, hogy James példamutató sokoldalúsággal elemezte Alfred de 

Vigny „La Mort du Loup” című poémája 26 soros részének mindenekelőtt a 

szókészletét (316–323), elsősorban a szavak stilisztikai funkcióit, valamint 

szemantikai és poétikai összefüggéseit állítva a középpontba. 

Még az előadásomban korábban feltett néhány kérdésre kell válaszolnom. James 

nagyon keveset változtatott Cressot szövegén, jószerével csak annyit, hogy mai 

szépirodalmi példákat is hozott. Szintén keveset hagyott el az eredeti szövegből, 

inkább csak olyan rövid részeket, amelyeket újra tárgyalt valamelyest hosszabban. A 

13. kiadásban egyébként teljesen megmaradt Cressot koncepciója – ti. James csupán 

mintegy továbbvitte egyes stilisztikai jelenségeknek a megvilágítását –, ilyenformán 

elmondhatjuk, hogy James keze nyomán egységes mű született. 

10. Az itt röviden előadottakkal talán sikerült rámutatnom a funkcionális stilisztika 

élő voltára. Előadásomat annak a megállapításnak az idézésével fejezem be, amellyel 

Laurence James is zárta munkáját: „…discipline jeune, la stylistique est encore a la 

recherche de ses buts et de ses methodes en meme temps qu’elle connait un grand 

développement” (302). Röviden: a stilisztika még nagy fejlődés előtt áll. 
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2. A MAGYAR STILISZTIKA AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZEDBEN [AZ 1950-ES ÉS 60-AS 

ÉVEKBEN] 
 

1. Egyáltalán nem könnyű feladat egy-egy tudományág legutóbbi – több évtizedes – 

alakulásának, fejlődésének a ma szemszögéből való bemutatása. Nem könnyű ugyanis 

– a megfelelő távlat hiányában – felülemelkedni a történteken, elválasztani a lényeges 

eseményeket, műveket, eredményeket stb. a kevésbé lényegesektől, és tárgyilagosan, 

megnyugtató módon értékelő ítéletet mondani róluk. Hasonlóképpen nem kis 

nehézséget jelent az illető tudományág föltétlen és sürgős, esetleg későbbi megoldásra 

váró kérdéseinek, vizsgálandó területeinek a kijelölése és a felsorakoztatása, 

egyáltalán a jövőt illető iránymutatás. 

A stilisztika esetében mindezt még inkább megnehezíti két körülmény. 

Mindenekelőtt az, hogy rendkívül szoros szálak fűzik a nyelvészethez és az 

irodalomtudományhoz egyaránt, mondhatni a kettő között, mintegy a határterületen 

helyezkedik el. Ismeretes tudniillik, hogy a stilisztika – egy kissé leegyszerűsítve a 

dolgot – egyrészt vizsgálja a nyelvi jelrendszer elemeinek, köztük a szépirodalmi 

művek nyelvi jelenségeinek a stílusértékét, stílusértékeit, másrészt a stíluselemző 

eljárások kidolgozásával – az úgynevezett műelemzés keretében – hozzásegít a 

szépirodalom (vers és próza) teljesebb megértéséhez, megérzéséhez, átéléséhez és 

értékeléséhez. Ilyenformán a stilisztika valójában mindkét említett tudománynak a 

terheit hordozza, még a kettejük viszonylatában jelentkezőket is. És ehhez mindjárt 

tegyük hozzá: mai életünk, mai valóságunk s ennek következtében az azt tükröző 

irodalmi mű rendkívül bonyolult, összetett. Illyés Gyula írta nemrégiben valahol, hogy 

a költészet ma sokkal áttételesebb. Jan Mukařovský a költői kép szemantikájával 

kapcsolatban a következőket jegyzi meg: „A szimbolizmussal kezdődően az európai, s 

ezzel együtt a mi költészetünket a költői kép legkülönfélébb formájú elburjánzása 

jellemzi.” (Helikon 1970. 343.) Hankiss Elemér – nagyon találó módon – ilyen 



kérdésfeltevésekkel hívja fel a figyelmet a „Formateremtő elvek a költői alkotásban” 

című, nemrég megjelent verselemző kötetre, utalván az egyik elemzett versre, Kassák 

Lajosnak „A ló meghal, a madarak kirepülnek” című alkotására, és ezzel mintegy 

jelezve a mai irodalmi mű problematikáját: „Vajon mit jelent az, hogy »Az idő 

nyerített akkor azaz papagályosan kinyitotta szárnyait…« vagy az, hogy »Keresztül 

szaladt rajtam egy vörös sínpár«. S miért mondanak a költők olyan képtelenségeket, 

hogy: »S fejünk fölött elrepül a nikkel szamovár«. Rejtvények-e ezek a sorok vagy 

szuggesztív költői képek? Nélkülözhetetlenek a versben, mert valami olyasmit 

fejeznek ki, amit más, egyszerűbb, közérthetőbb nyelvi eszközökkel nem lehet 

kifejezni, vagy felesleges akrobatamutatványok, modorosságok, amelyek inkább 

zavarják, mintsem elmélyítik a vers hatását? Szükségszerű s állandó velejárói-e a 

modern, a mai költészetnek e bonyolult metaforák és szokatlan mondatszerkezetek, 

vagy meg lehet fogalmazni a mai ember legbonyolultabb élményeit is a hagyományos 

költészet immár tisztára s egyszerűre lecsiszolódott eszközeivel? 

S egyáltalában: hol a határ a hagyományos és a modern költészet között? Mik a 

sajátosságai, mik a jellegzetes kifejezőeszközei az egyiknek, s mik a másiknak? 

Hogyan keverednek egymással, s hogyan lehet egységbe, szintézisbe foglalni őket? 

Lehet-e haláltánc-éneket írni a XX. században, hajdani emberi élményeket s 

kifejezésformákat elegyítve a mai ember érzékenységével! És milyen stílusrétegek 

mutathatók ki egy-egy versben? Milyen hatások? Milyen motívum-struktúrák? 

S vajon vers-e még a vers, ha nem rímelnek a sorai, s még a ritmus se ring valami 

túlzottan szabályos rendben? Hol a határ a vers és a próza közt? Nem mosódott-e el ez 

a határ a modern mai irodalomban?…” (Tudományos Magazin 1972, 17–18). Nem 

csoda hát, ha napjainkban szinte közhelyként emlegetjük: a ma költészete aligha 

ragadható meg tisztán hagyományos módon. 

A másik, még nagyobb mértékben nehezítő körülményt az jelenti, hogy a tárgyalt 

időszakban több ok közrejátszásának eredményeként – a nyelv- és 

irodalomtudományhoz hasonlóan, nemegyszer azok kölcsönhatására – a stilisztikában 

is számos, részben vagy egészben új koncepció, elképzelés, vizsgálati mód született, 

és hogy ez a diszciplína korunk igényeihez alkalmazkodva a szó legteljesebb 

értelmében komplexszé vált. Mint a későbbiek során felsorolásszerűen is utalunk 

rájuk, ez új irányzatok elsősorban lényeges gazdagodást hoztak mind az elmélet, mind 

a gyakorlat síkján. Összefoglalóan gazdagodást jelent a bennük megnyilvánuló 

egzaktságra törekvés; a műalkotásnak teljes és megbonthatatlan egységként, 

struktúraként való kezelése; a műnek a vizsgálódás, elemzés középpontjába való 

állítása; a legkülönbözőbb közlésmódok – a kommunikáció – szempontjainak 

messzemenő, reálisabb figyelembevétele; a közvetlen gyakorlati célok határozottabb 

érvényesítése; stb. Persze ez egyszersmind komplex voltukból következik, kapcsolatba 

léptek ugyanis a következő diszciplínákkal, és kölcsönvették, saját igényeikhez 

szabták elemző módszereiket: információ- és kommunikációelmélet, matematika, 

statisztika, szemiotika, pszichológia, szociológia, tipológia, etnográfia stb. Mindezt 

jól, a maga összetettségében dokumentálja Szabolcsi Miklósnak „Modern módszerek a 

műelemzésben” című összegező és iránymutató előadása, amelyet a Baranyai 

Irodalomtanítási Napokon mondott el 1971-ben (Jelenkor 1971. 823–831). 

A tagadhatatlan gazdagodás, sokszínűség mellett azonban – különösen amikor e 

beszámoló összeállításának a nehézségeire mutatunk rá – nem hallgathatjuk el azt a 



bizonytalanságot, ellentmondásosságot, nemegyszer már-már zűrzavart, amely a ma 

stilisztikáját – a legjobb szakemberek véleményeinek a tükrében is – jellemzi. A 

legellentétesebb nézetek uralkodnak olyan alapvető kérdésekben, mint: mi a stílus, mi 

a stílusérték?; hogy épül fel a stilisztika, egyáltalán mi tartozik a körébe?; irodalmi 

vagy nyelvészeti jellegű diszciplína-e, vagy mindkét tudományhoz, illetőleg – önálló 

lévén – egyikhez sem tartozik?; mely stíluselemző módszer(ek) jelent(enek) járható 

utat?; stb. Minderről meggyőződhetünk, ha bepillantunk a Helikon (Világirodalmi 

Figyelő) című folyóirat 1970. évi 3–4. számába, amelyet a szerkesztő bizottság a 

modern stilisztika kérdéseinek szentelt. A stilisztika kérdésfeltevéseinek és vizsgálati 

módszereinek az összevetésére adnak lehetőséget – mint a bevezető mondja – a 

külföldi szakemberek itt közölt stíluselméleti tanulmányai és stilisztikai elemzései a 

ma már klasszikusnak tekinthető Leo Spitzertől és Jan Mukařovskýtól egészen a 

legfrissebb lingvisztikai, statisztikai és strukturalista eljárásokat reprezentáló 

szerzőkig. A Szemle rovat cikkei pedig nyelvterületek (német, angolszász és francia, 

szovjet, lengyel) szerint tekintik át a modern stíluskutatások irodalmát és irányzatait. 

Szegedy-Maszák Mihály például miután végigtárgyalta az angolszász és francia 

stilisztikai kutatások szemléjében a stílus négyféle felfogásának (a stílus grammatikai-

retorikai, alkotáslélektani, esztétikai szemlélete, valamint szintetikus stílusfogalom) a 

problematikáját, azt kénytelen megállapítani, hogy „nem áll rendelkezésünkre az 

irodalmi stílusnak olyan értelmezése, melyet fenntartás nélkül el lehet fogadni” 

(Helikon 1970. 432). Az orosz kutatások recenzense szintén azt jegyzi meg az 1962-i 

moszkvai stilisztikai konferenciával kapcsolatban – amelyet az irodalomtudományi 

stilisztika feldatainak a tisztázása, módszereinek a kidolgozása végett hívtak össze –, 

hogy „ezen a konferencián is, azóta is, az ismételten fellángoló vitákban mindig a 

legellentétesebb nézetek csapnak össze” (uo. 459). Hasonlóan színes, az útkereséseket 

jelző, ennélfogva bizonytalan, gyakran a legellentétesebb nézeteket tükröző kép tárul 

elénk a Pierre Guiraud és Pierre Kuentz összeállításában 1970-ben megjelent „La 

stylistique” című kötetből (Paris, Éditions Klincksieck), amely Ballytól a ma is alkotó 

legkiválóbb szakemberekig közöl jól kiválasztott dolgozatokat, tanulmányrészleteket 

ilyen témakörökből: mi a stílus?; a stilisztika elméleti problémái, nyelv és stílus, a 

stílus immanenciája, elemző módszerek; stilisztikai elemzések. Így érthető, hogy 

például Frédéric Deloffre, a Sorbonne professzora szintén 1970-ben kiadott 

„Stylistique et poétique française” című munkájában (Paris, Société d’édition 

d’enseignement supérieur) a módszereket, egyes műalkotások elemzését állítva a 

középpontba, szinte elveti a ma használatos megközelítésmódokat. Ezt olvassuk az 

előszóban: „… on n’y trouvera ni mise en cause de la société de consommation 

comme principe d’explication stylistique, ni formalisation simplificatrice d’un 

problčme élémentaire sous la forme d’une équation du quatričme degré, ni męme, ce 

qui paraîtra peut-ętre étrange aux groupes de pensée qui fleurissent en matinée ŕ 

l’ombre du Panthéon ou du château de Vincennes, de codage du message linguistique 

en des termes que nul, sauf son auteur, ne songera jamais à décrypter” (5–6). 

A mi viszonyainkat illetően még fokozza a jelzett nehézségeket, hogy az új, 

elsősorban strukturalista irányok, módszerek hozzánk csak megkésve, 

monopolisztikus törekvéseiket azonban – különösen kezdetben – annál jobban 

megtartva jutottak el (vö. Hankiss Elemér bevezetőjét: Strukturalizmus. Európa Kiadó. 

Bp., é. n. I, 20–21). 



Ezek után mi teszi mégis lehetővé, hogy képet adhassunk a magyar stilisztika két 

utolsó évtizedének az útjáról? Mindenekelőtt az, hogy a tisztulás folyamata 

megindult: immár nem két ellenséges tábor – csak az új irányzatok jogosságát vallóké 

és az azokat (gyakran megismerés nélkül) elvetőké – áll egymással szemben, hanem 

elkövetkezett a valamennyi kutatómódszert, szemléletmódot elismerő, valamennyi 

kutatási eredményt figyelembe vevő nyugodt, elmélyült munka korszaka. Sőt már a 

nézeteknek egymáshoz való közelítéséről és együttműködésről is beszélhetünk. 

(Roman Jakobson erről így nyilatkozott: „…fölmerült egy kérdés: mit gondolok a 

napjaink nyelvészetének különféle irányzatai között állítólag meglévő nagymértékű 

véleménykülönbségről. Az volt szilárd és meggyőződéses válaszom, s ma is az, hogy a 

nyelvészeti kutatás egysége fölébe kerekedik ezeknek a különbségeknek.” Hang–jel–

vers. Gondolat Kiadó. Bp., 1969. 7.) 

És talán nem túlzok, ha azt mondom: kialakulóban van egy olyan stilisztikai 

koncepció, amely értékesíti mind a hagyományos, mind a modern törekvések 

eredményeit. Effélének a körvonalai bontakoznak ki Pierre Guiraud 1969-ben kiadott 

„Essais de stylistique” (Paris, Éditions Klincksieck) című munkájában (erről l. később) 

is. 

Rövid beszámolómban a stilisztika általános fejlődésének a tükrében igyekszem 

bemutatni s – amennyire lehetséges – értékelni az 1954 óta eltelt időt. Azután 

felvázolom a jövő lehetséges útjait, természetesen kitérve az újabb irányzatok 

problémáira, felhasználhatóságára, és végül rámutatok közvetlen és későbbi 

teendőinkre. 

2. Ha egy kissé eufemisztikusnak, megszépítettnek is tartjuk Fábián Pálnak „A 

magyar stilisztikai kutatás eredményei 1956 és 1969 között” című szemléjében tett 

összegező megállapítását, hogy tudniillik a jelzett tizenhárom év alatt „a magyar 

stilisztika nagyot lépett előre: a nyelvtudomány és az irodalomtudomány 

határmezsgyéjén kallódó segédtudományból sokaktól eredményesen művelt európai 

szintű tudományággá lett” (MNy. LXV, 479), azt valóban nem tagadhatjuk, hogy 

előbbre léptünk. Persze, nem szabad megfeledkeznünk a közvetlen és a korábbi 

előzményekről! 

Magam a magyar stilisztika történetét korábban négy korszakra osztottam fel. 

Nagyon röviden szólva, a XVIII. század végéig terjedő idő jelenti az előzményeket; a 

második korszak – lényegében a XIX. század – az alapok lerakását; a XX. század első 

fele – a harmadik korszak – pedig részben (a funkcionális stilisztika felé tett 

lépésekkel) továbbfejlődést, részben – több ok folytán – visszaesést hoz. És az ötvenes 

évek közepétől számíthatjuk a negyedik korszakot, a mai modern stilisztika korát. 

Hadd tegyek itt mindjárt két megjegyzést. Ahogy Arisztotelésznél, Quintilianusnál, 

majd Erasmusnál stb. felbukkan a későbbi stilisztikának szinte valamennyi alapvető 

kérdése (a zenei elemek fontossága, a szóképek, a nyelvi elemek közötti válogatás 

stb.), ugyanúgy sok – ma is – értékesíthető megállapítást, észrevételt találhatunk a mi 

régi nyelvtaníróink, majd Révai, Verseghy, Bitnitz, Szvorényi stb. stilisztikai jellegű 

munkáiban. A másik megjegyzésem stilisztikai tekintetben már negatív jellegű. A múlt 

század végét és e század elejét – Budenz, Simonyi, Szarvas Gábor és mások páratlan 

eredményességű munkássága révén – méltán tekintjük a mai nyelvtudományunk 

történetében a nagy alkotók és a nagy alkotások korának. Amikor azonban külföldön 

az akkortájt fellendülő lélektani (Wundt stb.), jelentéstani (Erdmann stb.) és általános 



nyelvészeti (Saussure) kutatások hatására határozott fejlődésnek indul a stilisztika 

(Bally stb.), addig nálunk a stilisztikát illetően nem támad egy Simonyihoz hasonló 

egyéniség! 

Ez utóbbin kívül még egy körülmény teszi meglehetősen negatívvá a harmadik 

korszakot. 1943 után – mivel a stilisztikának mint külön tárgynak a tanítását 

megszüntették – az efféle kutatások száma nagymértékben lecsökkent, a külföldi 

eredmények szintén kevésbé kerültek be hozzánk, így a magyar stilisztika inkább 

visszafejlődött: messze elmaradt az európai színvonaltól. Ez a hullámvölgy a második 

világháború utáni években még tovább mélyült. Két okból is: egyrészt a l’art pour l’art 

elleni küzdelem következtében és jegyében a szépirodalmi művek formai, ezen belül 

nyelvi-stilisztikai vizsgálata szintén a nullára redukálódott; másrészt a nyugati modern 

stilisztikai irányzatok, módszerek politikai okokból csaknem teljesen ismeretlenek, 

ennélfogva hatástalanok maradtak nálunk. 

Ebből a hullámvölgyből csak 1954 után láboltunk ki. Az indítást a III. országos 

nyelvészkongresszus stilisztikai vitája adta, amelyet Balázs Jánosnak „A stílus 

kérdései” című, a problémákat alapjaiban feltáró és a szó legteljesebb értelmében 

távlatokat nyitó előadása vezette be. Itt hangzott el – többek között – Martinkó András 

külön előadás- számba menő hozzászólása, amelyben – már ekkor – sok modern 

elemet tartalmazó, szinte önálló stilisztikai koncepciót fejtett ki, a stilisztika feladatát a 

„stilisztikum”, a stílushatást kiváltó legelemibb mozzanat keletkezésének és 

természetének vizsgálatában látva. Stilisztikum pedig (e felfogás szerint) akkor 

keletkezik, ha a nyelvi jel funkciójában, illetőleg a jelentés struktúrájában valamilyen 

elmozdulás következik be (l. Általános nyelvészet, stilisztika, nyelvjárástörténet. 

Szerk.: Kniezsa István. Bp., 1956. 101–177, ill. 197–219). 

Ezután a nyelvtudomány területén e kongresszus hatására, az irodalomtudományban 

pedig a formai, a nyelvi-stiláris jelenségek vizsgálatának a fokozatos előtérbe 

kerülésével immár több irányból is megindultak a stilisztikai kutatások. Csak persze 

nagyon megnehezítette a helyzetet, hogy egyszerre kellett – és nyugodtan mondhatom: 

kell még nem kevés ideig! – pótolni a nem kismérvű lemaradást. Természetesen 

magasabb szinten, a mindenkori újabb eredmények lehetséges felhasználásával, 

valamint bekapcsolódva a megalapozottabb külföldi modern kísérletekbe, előbb 

megismervén, majd alkalmazván őket a mi nyelvünkre, irodalmunkra, hogy ne csak 

felzárkózzunk ezen a téren is a magyar nyelv- és irodalomtudományt megillető helyre, 

hanem hogy – mint Szabolcsi Miklós célzott rá (Helikon 1970. 318) – gazdagítsuk az 

általános stilisztikát is, egyrészt az indoeurópai nyelvektől lényegesen eltérő 

magyarnak a stilisztikai vizsgálatával, másrészt hagyományos, történeti jellegű 

műelemző eljárásainkat is hasznosító, modern analizáló módszerek kidolgozásával. 

Idő hiányában lehetetlen, de nem is volna célszerű, hogy az 1954-től napjainkig 

létrejött stilisztikai irodalmat a maga egészében ismertessem, értékeljem. Ez annál is 

inkább felesleges lenne, mivel említett szemléjében Fábián Pál már megtette. Én tehát 

ezúttal csak arra szorítkozom, hogy – néhány jellemző, tipikus műre, tanulmányra 

hivatkozva – kiemelem azokat a területeket, amelyeken a mi viszonyainkhoz képest 

valóban előbbre léptünk. Bár – mint fentebb már utaltam rá – a strukturalista néven 

összefoglalt irányok, módszerek nálunk jelentősebb mértékben a hatvanas évek 

elejétől kezdenek hatni, és jobbára az évtized második felében látnak napvilágot a 

hatásukat mutató munkák, ennélfogva ezen az alapon az 1954-től máig terjedő időt két 



alkorszakra bonthatnánk. Mivel azonban egyfelől pontos dátumot nem jelölhetünk ki, 

másfelől a modern szempontok már korábban is érvényesültek egy-egy tanulmányban, 

a tárgyalt 18 évet egységes – de még folytatódó – korként kezelem, mindig 

hangsúlyozva természetesen a modernség jelentkezését. 

a) Kezdjük az összefoglaló kézikönyvekkel. Az 1958-ban megjelent „A magyar 

stilisztika vázlata” című egyetemi tankönyvnek (szerzői: Fábián Pál, Szathmári István, 

Terstyéni Ferenc, ez utóbbi a szerkesztője is) legfőbb érdeme, hogy az első teljes 

magyar leíró stilisztika. Ez lényegében funkcionális alapokon álló, a leíró nyelvtan 

felépítését követő egyetemi tankönyv. Mivel kevés előmunkálatra támaszkodhatott, és 

egy hosszú pangó korszak után látott napvilágot, bár szerepét jól betöltötte, ma már 

föltétlen kiegészítésre és az új eredményeket, törekvéseket figyelembe vevő 

átdolgozásra szorul. Az utóbbi szempontból előrelépést jelent rövidebb terjedelme 

ellenére is, négy kolozsvári kolléga (Bartha János, Horváth Tibor, Józsa Nagy Mária, 

Szabó Zoltán, az utóbbi szerkesztő is) „Kis magyar stilisztiká”-ja (Bukarest, 1969.). 

Tulajdonképpen egy korszak lezárását jelenti „A magyar stilisztika útja” című munka 

(Szathmári István, Bp., 1961), amely egyik részlegében (417–544) lexikonszerűen 

dolgozza fel a stilisztikai fogalmakat. 

b) A tanulmánykötetek és nagyobb részlettanulmányok közül a következőket 

emelném ki. Rendkívül jelentős a harmadik korszak legrangosabb stilisztikusának, 

Zolnai Bélának a hatása. Modern voltát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 

francia és a német stilisztikai iskolák alapos ismeretéről tanúskodó, finom 

stílusérzékkel megírt dolgozatai az első megjelenés után 2–3 évtizeddel később, 

kötetben kiadva (Nyelv és stílus. Bp., 1957., továbbá Nyelv és hangulat. Bp., 1964.) 

ismét igen termékenyítőleg hatottak kutatásainkra. A magyar hangtan stilisztikája 

szinte teljesen kikerekedik Zolnai munkásságából. 

Az 1961-ben megjelent „Stilisztikai tanulmányok” (Bp., Gondolat Kiadó) nyolc 

dolgozata egyrészt már dokumentálja a III. kongresszus után megindult intenzív 

munkát, másrészt több író, költő stílusának a feltárásához, illetőleg lényeges 

stilisztikai jelenségek (Bárczi Géza: a nyelvjárási elemek szépirodalmi szerepe; Bóka 

László: a stílusváltás; stb.) alapos megvilágításához járult hozzá. 

Fónagy Ivánnak „A költői nyelv hangtanából” című könyve 1959-ben már a 

modern irányzatok képviselője: elsősorban információelméleti és hangstatisztikai 

vizsgálódások segítségével feltárja a hangoknak, a prozódikus elemeknek a költői 

nyelvben betöltött szerepét, s megoldja a hangszimbolika sokat vitatott problémáját. 

Hankiss Elemérnek „A népdaltól az abszurd drámáig” című tanulmánykötete (Bp., 

1969.) már a mába visz bennünket. Hankiss az új irányzatok külföldi irodalmának 

szinte bámulatos ismeretében, továbbá ritka invenciózus egyéniségére támaszkodva új 

utakat tör: többek között a síkváltás elméletével jobban belevilágít József Attila 

komplex képeibe, mint eddig bárki is tette – jóllehet eredeti célját: a vers 

intenzitásának megmérhetőségét nem érte el; keresi a kommunikációs törvények 

érvényesülését a költészetben; feltárja a kvantitatív módszerek irodalomtudománybeli 

felhasználásának lehetőségeit; stb. 

Miklós Pálnak a múlt évben megjelent munkája, az „Olvasás és értelem” meg már 

arról tanúskodik, hogy lehet józan kritikával illetni mind a polgári, mind a marxista 

irodalomtudomány még oly modern iskoláit is. Roman Jakobson nyomán fejti ki a 



művek megközelítésének módjait, s eközben sort kerít a mának úgyszólván minden 

fontos irodalomelméleti, stilisztikai kérdésére. 

c) Igen örvendetes, hogy se szeri, se száma a kisebb-nagyobb, elméleti vagy 

meghatározott szöveggel, szövegrészekkel kapcsolatos stilisztikai kérdéseket vizsgáló 

dolgozatoknak (l. Fábián szemléjében a hangtan, a szókincs, az alaktan stilisztikája 

stb. cím alatt felsorolt közleményeket). Csak mutatóban említek meg néhányat. Tompa 

József több cikkében (IskNym. 348–533; I. OK. XXIV, 97–116; NytudÉrt. 58. sz. 

556–561; MNy. LXIV, 262–277; NyK. LXX, 87–104) és akadémiai doktori 

értekezésében példamutató alapossággal tárta fel az archaizálásnak valamennyi 

általános és a mi irodalmunkkal kapcsolatos problémáját. Szép tanulmány jelent meg 

J. Soltész Katalin tollából az irodalmi helynévadásról (Nyr. LXXXII, 50–61). Szabó 

Zoltán a szóképzés és a képzők stilisztikai minősítéséről értekezett tanulságos módon 

(Nyr. LXXXV, 284–99). Benkő László a mondatszerkezetek, mondatrészek stilisztikai 

elemzését vizsgálta (SzegTFTK. 1959: 5–32). Martinkó András a hagyományos és a 

modern eredményeket felhasználva, igen találóan jellemezte a költői stílust és a 

művészi próza nyelvét (Kritika II. 2. sz. 25–34,uo. III. 3. sz. 8–17). Végül ebben a 

csoportban is hadd utaljak Fónagy Ivánnak a modern stilisztikát nálunk szinte 

megalapozó három dolgozatára: A stílus hírértéke (ÁNyT. I. 91–123), A hang és a szó 

hírértéke a költői nyelvben (NyK. LXII, 73–100) és A kifejezés mint tartalom (Egy 

funkcionális poétika szempontjai) (Hagyományos nyelvtan – modern nyelvészet. 

Szerk.: Telegdi Zsigmond, Bp., 1972. 105–133); a címek önmagukban is utalnak a 

témák megközelítési módjára. 

d) A stilisztikánk előbbre lépését talán legjobban az egy-egy költő, író stílusát 

elemző és bemutató munkák száma és színvonala mutatja. Lássuk a 

legjellegzetesebbeket! J. Soltész Katalinnak „Babits Mihály költői nyelve” című 

monográfiája – mint a cím is jelzi – nem teljesen stilisztikai célú: „Egyrészt számba 

veszi az író nyelvhasználatának jellegzetességeit, amelyek eltérnek a köznyelvi 

átlagtól és más írók nyelvétől… Másrészt világot vet az irodalmi, költői nyelv 

általános jellemvonásaira…” (i. m. 5), de a leíró nyelvtan beosztását követve és 

mindig rámutatva az egyes nyelvi eszközök stilisztikai funkciójára, a könyv olvastán 

jobbára előttünk áll Babits stílusa is. 

Úgy gondolom, egyfajta mintának tekinthetjük azt az eljárásmódot, amely egyfelől 

Martinkó András Petőfi prózájának (A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus 

fejlődése. Bp., 1965.), másfelől Török Gábor József Attila lírájának (A líra: logika. 

Bp., 1968.) az elemzése közben követ. Martinkó a szó teljes értelmében komplex és – 

véleményem szerint – a mű eredményességének kulcsát jelentő módszerét (s egyben 

célját) így határozza meg: „Stílustanulmánynak szánom munkámat. Részben azért, 

mert … Petőfi prózájának egy része »csak« stiláris és nyelvi értékű, részben mert 

módszerem is nyelvi-stilisztikai, amennyiben általában a nyelvi anyagból: a szövegből 

indulok ki… A stílus anyaga ugyan a nyelv, de ennek a nyelvi anyagnak a stílusban 

realizálódó konkrét struktúrája függvénye egész sereg extralingvisztikus és 

felépítmény jellegű tényezőnek: az egyéniségnek, magatartásnak, világnézeti 

tartalomnak, műfajnak, korízlésnek, célnak és a közönségnek, függvénye 

természetesen létrejötte, funkcionálása, hatóköre társadalmának is. Milyen 

rendszerben jelentkeznek ezek a tényezők Petőfi esetében, s hogyan determinálják a 

prózaíró Petőfi stílusát – lényegében ez ennek a munkának célkitűzése” (i. m. 9–10). 



És hogyan valósul meg ez a módszer? Nagyon summásan ezt mondhatnám: úgy, hogy 

a szerző roppant ismeretanyagára és kivételes nyelvi-stilisztikai érzékére támaszkodva, 

eredeti koncepciójának megfelelően szinte bravúros ügyességgel tudja kezében tartani 

egyenként és bonyolult összefüggéseikben mindazokat a felépítmény jellegű és 

extralingvisztikus tényezőket, amelyek Petőfi stílusát mindenkor determinálják. – 

Török Gábor a helyesen felfogott és jogaiba visszaállított „osztatlan filológia” 

jegyében, a funkcionális stilisztika alapjain állva, a modern – mindenekelőtt 

információelméleti és kvantitatív – módszerek felhasználásával eddig nem tapasztalt 

mélységben mutatja be József Attila költői stílusát. – Igen jelentős kezdeménynek 

tarthatjuk továbbá Szabolcsi Miklósnak „A verselemzés kérdéseihez” (Bp., 1968.) 

című munkáját, amelyben – József Attila Eszmélet című költeményét boncolgatva – 

elsőként alkalmaz többfajta verselemző módszert. Mindenekelőtt „szembesíti”, 

illetőleg egymás mellé helyezi a hagyományos genetikus jellegű és a modern (leíró, 

műközpontú és egzakt) megközelítésmódoknak szinte valamennyi eljárását, felfogását. 

Ha az „egybeolvasztás” nem mondható is teljesen sikerültnek, véleményem szerint az 

itt alkalmazott módszer a jövő útját is jelzi. 

Csak összefoglalóan utalok a több efféle kötetre, a verselemzésekre, a mind több 

stiláris vonásokat tartalmazó irodalomtörténeti és költői-írói monográfiákra (az egyéni 

stílussal, költők és írók egy-egy vagy több művének elemzésével foglalkozó cikkek, 

dolgozatok felsorolásszerűen is hét és fél lapot tesznek ki Fábián Pál szemléjében; l. 

ott: MNy. LXV, 490–497), külön is kiemelve Király István, Szauder József, Németh 

G. Béla szép elemzéseit, amelyek egyszerre hagyományosak és modernek, de mindig 

tanulságosak, mert a művek mélyére tudnak hatolni. 

Itt említem meg a Magyar Tudományos Akadémia által irodalmárokból, 

nyelvészekből és más szakemberekből 1968-ban létrehozott Stilisztikai és Verstani 

Munkabizottság igen hasznos tevékenységét (vö. ItK. LXXII, 126–127). Erről máris 

két jellegzetes kötet, az 1968-i verselemző és az 1970-i novellaelemző vitaülésnek az 

anyaga tanúskodik (Formateremtő elvek a költői alkotásban. Bp., 1971. és A 

novellaelemzés új módszerei. Bp., 1971., mindkettőt szerkesztette: Hankiss Elemér). 

Ez a két munka – továbbá a Kritikában, az Irodalomtörténetben, a Nyelvőrben és 

egyebütt megjelent számos dolgozat, elmefuttatás – világosan mutatja stilisztikánknak, 

műelemzésirodalmunknak több irányú föltétlen gazdagodását, de a terminológiai, 

módszerbeli stb. bizonytalanságot, nem egy ponton a kidolgozatlanságot, 

elhamarkodottságot is, vagyis a jelent és a jövő teendőit egyaránt, mind elméleti, mind 

gyakorlati síkon. – A munkabizottság, mintegy a Kritika hasábjain és egyebütt néhány 

évvel ezelőtt zajló „korstílus–irodalmi irányzat”-vita folytatásaként, „Van-e stílusa a 

XX. századnak?” címen, a korstílus problematikájáról is rendezett egész napos 

megbeszélést. Bizony van ezen a területen szintén bőséggel összeegyeztetni és 

kidolgozni való! Egyébként e tekintetben rendkívül hasznosak a Gondolat Kiadó 

„izmus”-kötetei, legfeljebb arra kellene gondolnunk, hogy a kvantitatív stilisztika 

segítségével (akár gépi eszközöket felhasználva) az egyes korstílusokra jellemző 

stiláris jelenségeket is felsorakoztassuk – természetesen az arányok feltüntetésével, és 

hogy ezzel még konkrétabbá, egzaktabbá tegyük korstílusleírásainkat, illetőleg a 

korstílusok összemosódását, együtt jelentkezését. 

Talán ide kívánkozik még az is, hogy nagyon kevés és szervezetlen nálunk a 

stílustörténeti kutatás (vö. MNy. LXV, 487–488) – nem feledkezve meg persze Szabó 



Zoltán bátor és eredményes vállalkozásáról, a „Kis magyar stílustörténet”-ről 

(Bukarest, 1970.). 

d) Előbbre léptünk viszont abban a vonatkozásban, hogy a stilisztikai szemlélet, a 

stilisztikai jelenségekre való utalás stb. a korábbinál jóval nagyobb mértékben 

jellemző a stilisztikával érintkező diszciplínákra. – Az akadémiai leíró nyelvtan és az 

efféle egyetemi tankönyv; az irodalmi nyelv, továbbá a nyelvművelés elvi és 

gyakorlati kérdéseivel foglalkozó munkák telve vannak a stilisztika számára is 

hasznosítható megjegyzésekkel. Mint érdekességet említem meg, hogy Hadrovics 

Lászlónak „A funkcionális magyar mondattan alapjai” (Bp., 1969.) című munkája igen 

hasznos segítség a jövő magyar stilisztikájának. Föltétlen számolnunk kell továbbá 

Deme Lászlónak a mondatnál nagyobb beszédbeli egységekre vonatkozó, modern 

szempontokat érvényesítő érdekes és szintén jól hasznosítható kutatásaival (vö. 

Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata. Bp., 1971.). Sajátos dolog, de úgy 

látom, hogy a funkcionális stilisztika nem nélkülözheti majd a generatív 

grammatikának, különösen a Károly Sándortól produktivitásnyelvtanként feltüntetett 

változatának – főként a produktiviásra és a szinonimikára vonatkozó – eredményeit 

(vö. A generatív nyelvtan kapcsolata a produktivitás és a szinonimika vizsgálatával. 

MNy. LXVII, 270–280). – De ne feledkezzünk el az Értelmező Szótárról, a készülő 

írói-költői szótárakról (vö. I. OK. XXII, 369–409), valamint a szinonimaszótárról, 

amelyek a stilisztikának valóságos kincsesbányái. – Gáldi László (l. Ismerjük meg a 

versformákat. Bp., 1961.) és mások munkálkodása folytán egyre tisztábban áll 

előttünk a verstan és a stilisztika kapcsolata. Közeledett továbbá tárgyalt 

diszciplínánkhoz a folklór (l. például Voigt Vilmos és Katona Imre dolgozatait), a 

lélektan (l. Hankiss Elemér, Az irodalmi kifejezésformák lélektana. Bp., 1970.) stb. 

Itt utalok rá, hogy előbbre lépésünket nagymértékben megkönnyítette kiváló 

külföldi szerzők munkáinak magyar nyelven való megjelentetése. Gondolok itt a 

Jakobson-kiadványra (Hang–jel–vers. Bp., 1969., 1971.2), a „Strukturalizmus” című 

két kötetre (Bp., é. n.), a Helikon különszámaira (1968. I., 1970, 3–4. stb.) és más 

folyóiratok (Általános Nyelvészeti Tanulmányok, Kritika stb.) efféle közleményeire. 

Említsük meg továbbá, hogy az elmúlt időben folyt nálunk – ha nem is a kívánt 

mértékben – stilisztikatörténeti kutatás (l. az idevágó dolgozatokat: MNy. LXV, 480–

481); jelentettünk meg stilisztikai és ilyen vonatkozású lexikonokat (MStÚ. 417–513, 

Magyar irodalmi lexikon I–III. Bp., 1963–1965., Esztétikai kislexikon. Bp., 1969. 

stb.), valamint bibliográfiákat (MStÚ. 545–681; A magyar nyelvtudomány 

bibliográfiája [az 1961–1965 között kiadott munkákról]: az MTA Nyelvtudományi 

Intézetének kiadványa; az ItK. 1963-tól évenként közzétett irodalomtörtneti 

bibliográfiája; stb.). 

e) Szándékosan hagytam utoljára a stilisztika oktatásának ügyét, mivel ez 

diszciplínánk valamennyi kérdésével szervesen összefügg. Az 1954-et követő években 

az egyetemek és a főiskolák után a közép- és az általános iskolákban is megkezdődött 

a magyar stilisztika szervezett tanítása. Jegyzetek, illetőleg tankönyvek, továbbá 

módszertani segédletek, köztük – különösen az utóbbi években – vers- és prózaelemző 

kiadványok láttak és látnak napvilágot (l. felsorolva Fábián szemléjében: i. h. 497–

498). Eredményekről föltétlen beszélhetünk, de valójában minden fokon az útkeresés 

folyik. 



Beszámolóm történeti részének a végére értem. Elnézést kérek azoktól, akiknek a 

munkáiról nem tettem említést, ez semmiképpen sem jelent valamiféle lebecsülést, 

hanem csupán annak következménye, hogy a mától vissza és előre nézve szelektálnom 

kellett, illetve bizonyos típusok kiragadására kényszerültem. 

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy bár gyakran összehangolatlanul, két 

vagy több sínen futnak stilisztikai kutatásaink; hogy nem mindig elmélyültek ezek a 

vizsgálódások; hogy meglehetősen nagy a terminológia és és módszertani 

bizonytalanság; – mégis a magyar stilisztika az elmúlt két évtizedben nem 

jelentéktelen mértékben előrelépett, akár a hagyományos stilisztikában elért 

eredményeket, akár a modernség felé való közeledést, akár pedig a gyakorlatot: a 

műelemzést és az oktatást stb. vesszük tekintetbe. Mindez – úgy gondolom, túlzás 

nélkül mondhatjuk – jó alap a továbbfejlődéshez. Mutatis mutandis talán a mi 

stilisztikánkra is érvényes az, amit Szabolcsi Miklós az említett Helikon-szám 

bevezetőjében a mai stilisztikáról általában mondott: „Egy határait feszegető, olykor 

ugyan mindent magába olvasztani óhajtó, de mindenképpen fejlődő, mozgalmas, 

érdeklődést kiváltó, gazdag tudományág új teljesítményeit kísérhetjük… figyelemmel” 

(i. h. 17). 

3. A most természetszerűen következő kérdés az, hogy hogyan tovább? Milyen 

módon alakítsuk a közeli évtizedekben a stilisztikát, ezt az igazán mai, igazán 

komplex és igazán gyakorlati tudományágat, hogy sokrétű feladatának még jobban 

megfeleljen? A felelet egyáltalán nem könnyű, és annál felelősségteljesebb. 

Az első probléma: hagyományos vagy modern stilisztikát? 

Benkő Loránd egyik utóbbi közleményében arról ír, hogy „Napjaink tudományos 

fejlődését – a nyelvtudomány keretein belül is, de azokon jóval kívül, a tudomány 

tágabb régióiban is – az elvi-módszerbeli megközelítések sokfélesége, sokszínűsége 

jellemzi, a kutatók különböző utakon-módokon jutnak eredményekhez, tudományos 

igazságokhoz.” A továbbiakban mindezt helyeselve, „a követendő út abszolutizáló 

kijelölése” ellen emel szót, ennek megfelelően – véleményem szerint – a 

hagyományos és a modern irányzatok kiegyenlítését sem lehet előírni mint föltétlen 

követelményt, mint szintező mércét. „Úgy vélem – folytatja –, a mérce csakis a 

világnézeti alap szilárdsága és az eredmények jósága, értékessége lehet – nem pedig a 

közlési módok milyensége.” De természetesen járható útnak tartja a régebbi és az 

újabb nyelvészeti irányzatok kölcsönhatását, a konvergens fejlődést is. (L. NyK. 

LXXXIII, 341–342.) 

Azt gondolom, az itt mondottakkal teljes mértékben egyetérthetünk. Mindez a 

stilisztikára is érvényes, de egy kis hangsúlyeltolódással. A stilisztika jövőjét illetően 

ugyanis én két követendő utat látnék. Egyrészt föltétlen tovább kell kísérleteznünk az 

új és még újabb irányzatokal, módszerekkel, mert minden irányzatnak, módszernek 

megvan a létjogosultsága, döntse aztán majd el a gyakorlat, az eredmény, hogy 

közülük melyik és milyen területen a jobb, a használhatóbb. Másrészt azonban 

eredményesnek látszik a „hagyományos” és „modern” jelzővel illetett irányzatok, 

módszerek alkalmas szintézisének, mintegy egyensúlyának a megteremtése mind a 

stíluselmélet, mind a stiluselemzés területén. Miért? Röviden azért, mert a 

kommunikáció és benne a legfontosabb részlegnek: a szépirodalomnak a közlésmódja, 

stílusa rendkívül bonyolult folyamat eredménye. Minden irányzat és eljárásmód, 

amely hozzásegít a stílus törvényszerűségeinek a feltárásához, csak hasznos lehet. P. 



Guiraud például már idézett „Essais de stylistique” című munkájában, amely 

lényegében teljes stilisztikának, de legalábbis egy teljes stilisztika határozott 

körvonalazásának tekinthető, többek között így nyilatkozik: „Ainsi la stylistique 

descriptive, issue de la théorie des figures, reprise par Bally et ses successeurs en 

termes linguistiques, assimile et intègre progressivement les acquêts de la linguistique 

moderne. Elle s’enrichit, par ailleurs, de nouvelles méthodes et, en particulier, de 

l’analyse quantitative des faits de langue” (28–29), – de előbb hivatkozik arra, hogyan 

hasznosítja a stilisztika Jakobson oppozíciós módszerét a szinonimikában, a metafora 

és a metonímia szembeállításában, továbbá a „dénotation”, a „connotation” és az 

„embrayeur” fogalmakat a stilisztikai funkció jobb megragadására. Csak egy példát 

arra, hogy a régi, sokak által kutatott stiláris jelenségeket mennyire új megvilágításba 

helyeznek a különféle modern vizsgálódások. Fónagy Iván a költői metaforát 

információelméleti módszerrel, valamint a pszichológia segítségével elemezte. Milyen 

sokkal többet mond az, ha tudjuk, hogy „A metafora a tudatelőttes fantáziáló 

gondolkodás kifejezése. A figyelem rövidebb-hosszabb időre leválik a tárgyról és 

befelé irányul. Az érzéki élmény asszociációsort vált ki. Minél hosszabb az 

asszociációs lánc, annál nehezebben találjuk meg ismét a visszavezető utat, és annál 

elmosódottabb jellegű a metafora… Az asszociációs folyamat egy bizonyos szakaszon 

a tudatküszöb alatt zajlik le… [Ilyenformán] a metafora ablakot nyit a múltba, a 

tudattalanba.” (Hagyománys nyelvtan – modern nyelvészet 118–119, l. még uő.: NyK. 

LXII, 92–94.) Ju. I. Levin pedig a metaforák belső jelentéstani és mondattani 

kapcsolatainak a feltérképezésével, továbbá bizonyos formalizálással tette lehetővé 

különböző korok, írók metaforaanyagának összehasonlítását (l. Az orosz metafora 

struktúrája. Strukturalizmus II, 173–182). Mivel azonban az új irányzatok nem hoztak 

kidolgozott stilisztikai rendszert, hanem részlettanulmányokkal és még inkább 

műelemzésekkel jelentkeztek, ez utóbbiakkal kapcsolatban beszélnek a szintézis 

kialakításának szükségességéről. Riffaterre professzort például úgy emlegetik, mint 

akinek irodalmi művek nyelvi felépítését és nyelvi-költői eszközeit vizsgáló 

tanulmányai a nyelvészeti stilisztikának a strukturalizmushoz és az 

irodalomelmélethez való egyidejű közelítését szolgálják (l. Strukturalizmus II, 265; az 

orosz hasonló törekvésekről l. Miklós Pál: Helikon 1968. 19–20). Nálunk Köpeczi 

Béla ez év eleji „Nyelv, struktúra, eszme az irodalomban” című akadémiai 

előadásában – mint a cím is jelzi – minden oldalú, komplex verselemzést tart 

célravezetőnek, amelyben irányító elv az alapeszme. Hasonlót vall Szauder József az 

ItK. „felvilágosodás”-számának a műelemzéseivel kapcsolatban: „Az 

impresszionisztikus, elvileg-módszertanilag bizonytalan lábon álló érzelmes, 

»beleérző« vagy az akár hagyományosan, akár divatosan fennálló, de igen egyoldalú 

elemzéstípusok helyett a történelmi és az esztétikai, nyelvi és formai elemzés 

kölcsönösségében kerestük azt az eljárást, amely a műalkotás zártságának vagy 

összehasonlító eszme- és műfajtörténeti kérdéseinek éppúgy eleget tehet, mint a hazai 

kontextusban végbemenő nyelvi és gondolati genezisének” (i. h. 1969. 129). Szabolcsi 

Miklós meg – mint már említettem – József Attila Eszmélet című versének valóban 

komplex elemzésével erre példát adott, és felvázolta a szintézis különféle módjait, 

egész problematikáját is (i. m. 95–96, illetőleg 89–102; l. még Miklós Pál, Olvasás és 

értelem 59–63). 



A következő kérdés: ez a bizonyos szintézis, milyen stilisztikai irányzat alapján 

álljon, és ennek megfelelően milyen felépítésű legyen? Legalkalmasabb alapnak a 

funkcionális stilisztika látszik. Ez a stilisztikai rendszerezés ugyanis – amely a 

funkcionális szemléletű nyelvtudományi irányzatokból nőtt ki, és amelynek 

kialkításában nem kis része volt a Saussure-tanítvány Ballynak, valamint az ő 

tanítványainak (J. Marouzeau, M. Cressot, Devoto), s a maiak közül is több 

stilisztikusnak – nagyon röviden abban különbözik más koncepciótól, hogy alapja a 

nyelvi valóság, vagyis figyelembe veszi, sőt központba állítja a nyelvi-stiláris (és 

nyelven kívüli, úgynevezett extralingvális) eszközöknek a mondanivaló kifejezésében 

betöltött igen bonyolult és változatos, sokszor csak nagyon nehezen kihámozhtó 

funkcióját, funkcióit. Másrészt abban, hogy a nyelv funkcionálásában részt vevő 

valamennyi nyelvi (és nyelven kívüli) elem (hang-, alak-, mondat- és szövegtani 

jelenségek; stilisztikai formák; extralingvális eszközök) stilisztikai funkcióit kutatja. 

Ez utóbbiból következik, hogy alapja a szinonimika, és felépítésében lényegében a 

leíró nyelvtanokat követi. A stílust a nyelvi-stiláris variánsok közötti, több tényezőtől 

függő válogatás eredményének tekinti. A stilisztika feladatát pedig a következőképpen 

látja: a beszélő, az író, vagyis a „jeladó” felől nézve először is az említett válogatás 

törvényszerűségeire tanít meg. Közelebbről arra, hogy mikor, milyen szavakat, 

kifejezéseket, továbbá nyelvtani jelenségeket, szerkezeteket, valamint kiejtésbeli és 

extralingvális eszközöket, megoldásokat válasszunk, hogy közlésünk az adott esetben 

a legcélszerűbb, a leghatásosabb s ugyanakkor helyes és szép legyen. Vagyis hogy 

hogyan keressük ki a mondanivaló nyelvi-stiláris megfelelőit (adekvátjait) a kérdéses 

szinonimák közül. A hallgató, az olvasó vagy a „jelvevő” felől nézve pedig – az 

említett válogatás „mechanizmusát” mintegy megfordítva, a folyamatot visszapergetve 

– hozzásegít a szépirodalmi és egyéb művek teljes értékű megértéséhez, mégpedig 

azáltal, hogy segít feltárni a legfontosabb (jobbára) formai elemeknek: a nyelvi – 

illetőleg a szövegben már – stiláris eszközöknek a „stilisztikai mondanivalóját, 

hírértékét” is. 

Hogy a stilisztika az említett kettős – gyakorlati – szerepének megfelelhessen, 

elsősorban a következő feladatokat kell megoldania, s ezek problematikájának a 

kidolgozása egyúttal a stilisztika fő fejezeteit, vagyis felépítését is jelenti! 

a) Meg kell állapítania az egyes nyelvi (hangtani, szókincsbeli, alak- és 

mondattani), valamint szövegtani elemeknek, mint a megfelelő szinonimasorok 

tagjainak, továbbá az alakzatoknak (pl. ellentét, fokozás, allegória, ismétlés stb.) és az 

extralingvális eszközöknek (pl. a „látható nyelv”: az írásforma, a nyomdatechnikai 

megoldások, a helyesírás; a szerkezet és felépítés; a vers képe; stb.) a stílusértékeit, 

stilisztikai lehetőségeit. (A stílusérték pedig az az érzelmi-hangulati töltés, értelmi 

többlet, illetőleg árnyalat, a kifejezőerőben – expresszivitásban – megmutatkozó 

jellegzetesség, „másság”, amely a kérdéses nyelvi-stiláris jelenséget közömbös – zéró 

fokú – és más szinonimapárjaitól megkülönbözteti. A stílusérték lehet állandósult és 

alkalmi.) 

b) Meg kell állapítania e nyelvi és nyelven kívüli stiláris eszközök jellemző 

felhasználásának módját, vagyis azt, hogy az egyes elemek az írásbeli vagy szóbeli 

közlés mely területének tipikus eszközei, azaz foglalkoznia kell a stílusrétegekkel, a 

stílusárnyalatokkal és a korstílusokkal. 



c) Tárgyalnia kell – nem utolsósorban a különböző szintű oktatást véve figyelembe 

– a stíluselemzés elvi és gyakorlati kérdéseit. 

d) És természetesen vizsgálnia kell mind az egyes stiláris elemeknek, mind a 

stílusrétegeknek, stílusárnyalatoknak és korstílusoknak, sőt a stíluselemzésnek a 

történeti alakulását is. 

Alkalmas alap a funkcionális stilisztika azért is, mert képes „felvenni” és magához 

igazítani a modern irányzatok sok elemét. Hogy az információ- és 

kommunikációelmélet a közlés, az üzenet mechanizmusának a feltárásával (entrópia, 

redundancia, kódolás, dekódolás stb.) nemcsak „beépült” ebbe a stilisztikába, hanem – 

Fónagy Ivánnak „A stílus hírértéke” című dolgozata a tanú rá (ÁNyT. I, 91–123) – 

éppen ez tette megalapozottabbá a stílusnak a kifejezésmódként, az említett válogatás 

eredményeként való felfogását, továbbá a hangtani, a szókincsbeli és az alak- és 

mondattani jelenségek stílusértékének a megragadását stb. Gazdagítja ezt a stilisztikai 

rendszerezést Jakobsonnak az üzenettel (message) kapcsolatos funkciókat feltáró 

sémája, a két alapvető elrendezési módnak: a szelekciónak és a kombinációnak a 

felvétele stb. (l. Nyelvészet és poétika: i. m. 211–257, valamint A grammatika 

poétikája és a poétika grammatikája: uo. 258–277). Mindezt mintegy adaptálja 

Guiraud is említett stilisztikájában (i. m. 54–56, 65 kk.), és ott találjuk természetesen 

számos műelemzéseljárásban (l. pl. Miklós Pál munkájának „A mű mint üzenet” és „A 

kettős kód: a jelentés megkettőződése” című fejezeteit: 127–141). Ezenkívül 

hasznosítja a funkcionális stilisztika a strukturalizmus sok módszerét, mindenekelőtt a 

rendszerjelleg messzemenő figyelembevételével; továbbá a kvantitatív nyelvészet 

eredményeit (pl. Guiraud-nak a szógyakoriságra, a kulcsszókra vonatkozó kutatásait 

[Problèmes et méthodes de la statistique linguistique. Dordrech, 1959. és Les 

caractères statistiques du vocabulaire. Paris, 1954.] vagy l. Hankiss idézett 

tanulmányát: Kvantitatív módszerek az irodalomtudományban: A népdaltól az abszurd 

drámáig 255–291 és Nagy Ferenc egyetemi jegyzetét: Kvantitatív nyelvészet. Bp., 

1972. stb.). 

A funkcionális stilisztika alkalmas voltát – bár egy kissé távolabbról – mutatja az is, 

hogy igen jól illeszkedik bele az oktatás – különösen az egyetemi oktatás – menetébe: 

a nyelvtörténeti és a leíró nyelvészeti ismeretek után, azokhoz kapcsolódva, azok 

betetőzéseképpen könnyebben sajátítják el a hallgatók a stilisztikai tudnivalókat. 

Végül hadd utalok arra, hogy a funkcionális szemlélet egyéb területen is hódít: 

Schmidt professzor a Potsdami Pedagógiai Főiskolán funkcionális leíró nyelvtan 

megírásán, problematikájának kimunkálásán dolgozik; Hadrovics László – mint már 

említettem – ilyen mondattant írt; funkcionális verstanról beszélünk; Károly Sándor 

hangsúlyozza, hogy – mint már szintén utaltunk rá – az általa felvázolt úgynevezett 

produktivitás-nyelvtan eredményeit a funkcionális nyelvtan semmiképpen sem 

nélkülözheti (MNy. LXVII, 270); stb. 

Ilyenformán nem csodálkozhatunk, ha Guiraud az „Essais de stylistique”-ben, mely 

lényegében egy funkcionális szemléletű modern stilisztika alapjait jelenti, így 

nyilatkozik: „… avec l’extrême développement des formes de la communication, 

l’idée de fonction, d’un discours orienté vers un public, d’un mode d’action sur le 

public, reprend toute sa valeur” (38). 

Funkcionális alapokon áll egyébként E. Riesel (Abriss der deutschen Stilistik. 

Moskau, 1954. stb.), W. Schneider (Stilistische deutsche Grammatik. Freiburg, Basel, 



Wien. 1959.2), H. Seidler (Allgemeine Stilistik. Göttingen, 1953.) stilisztikája, a 

legújabb efféle orosz munkák, nálunk Gáldi Lászlónak az egyetemi oktatást kitűnően 

szolgáló francia stilisztikai műve (Précis de stilistique française. Egyetemi jegyzet. 

Bp., 1967.), de Martinkó Andrásnak a Petőfi prózáját és Török Gábornak József Attila 

költői nyelvét vizsgáló munkája is. Török Gábor ez irányú megjegyzését érdemes 

idézni: „A funkcionális stilisztika a filológia újraegyesülésének legbiztatóbb jele. A 

funkcionális stilisztika hivatott nemcsak azt feltárni, hogy a rendelkezésére álló 

kifejezési anyagból az alkotó melyeket választotta ki (ezt megtette a régi formális 

stilisztika is), hanem azt is, és főleg azt kimutatni, hogy a választott nyelvi eszközök 

milyen szerepet töltenek be az alkotás egészében, hogyan módosítják az egész alkotás 

üzenettartalmát.” (A líra: logika 13; l. még: Stephen Ullmann: Választás és kifejező 

érték: Acta Academiae Pedagogicae Szegediensis 1963: 159–166; L. Doležel: 

Általános stilisztikai kérdések: Helikon 1970: 344–350; J. Mukařovský: uo. 341; Egri 

Péter: It. 1959. 436–437.) 

Hadd jegyezzem meg azonban mindjárt, hogy egyrészt igen-igen sok még a 

tennivaló a funkcionális alapokon álló modern magyar stilisztika kidolgozását illetően, 

mind elméleti, mind gyakorlati tekintetben. Másrészt pedig, hogy többen nem 

fogadják el a stílusnak a fenti meghatározását és a stilisztikának az ismertetett 

rendszerét. A modern alkotáslélektan képviselői például elvetik a stílusnak a válogatás 

eredményeként való felfogását (l. Helikon 1970: 427). Martinkó András szintén jogos 

fenntartásokat emlegetett – felvetvén a norma problémáját stb. – a Rozsdatemető-

vitában (Nyr. LXXXIX, 447–448). Stb. Mindez sok mindenre figyelmeztet! 

Mivel – mint láttuk – a stílus hírértékének a megállapítása, röviden a stíluselemzés 

a stílussal való foglalkozásnak lényeges részét jelenti, és mivel irodalomoktatásunkat 

végigkíséri az általános iskolától a középiskolán át az egyetemig, végül pedig 

valamennyiünket az „értő és érző” olvasáshoz vezethet el, a stilisztikának ezzel a 

fontos fejezetével – ha az előadás hosszabb volta miatt röviden, szinte csak 

vázlatszerűen is – szintén foglalkoznunk kell. 

Az iskolai oktatást helyezve a középpontba, először határoljuk el egymástól a 

stíluselemzést és az irodalmi vagy műelemzést. Mit értünk az előbbin? A 

stíluselemzés valamely írásmű (vagy írásműrészlet) formai, mindenekelőtt nyelvi-

stilisztikai sajátságainak, közelebbről annak a vizsgálata, hogy az író (a költő, illetőleg 

a beszélő) milyen szerkezetet, felépítést, valamint nyelvi-stilisztikai jelenségeket 

(szókincsbeli, mondattani, hangtani elemeket, képeket stb.), alakzatokat (ellentét, 

fokozás stb.), továbbá extralingvális eszközöket (látható nyelv, montázs stb.) hogyan 

és mely stilisztikai funkcióban használ fel mondanivalója kifejezésére. Röviden: 

feltárja a stiláris eszközök hírértékét. 

Az irodalmi vagy műelemzés, amely általában az irodalmi órákon is folyik, 

nyilvánvalóan több az előbbinél. Ennek a keretében foglalkozni kell a mű 

előzményeivel (mikor, milyen hatásra keletkezett?; mik a forrásai?; hogy helyezkedik 

el a szerző oeuvre-jében?; stb.); eszmei és tartalmi mondanivalójával (ezt mintegy a 

középpontba állítva); a formai, benne a stilisztikai eszközök „jelentés”-ével 

(tulajdonképpen ez a része a stíluselemzés!); a mű esztétikai és irodalmi értékelésével; 

fogadtatásával és hatásával; stb. Mindenesetre a stíluselemzés elhanyagolhatatlan, 

szerves része az irodalmi vagy műelemzésnek, szépírói munkák „teljes értékű” 

megértéséről és megértetéséről ugyanis nem lehet szó, ha elhanyagoljuk azok formai, 



benne a stiláris eszközöknek – a tartalom és a forma egységét, összefüggéseit szem 

előtt tartó – alapos mérlegelését, vizsgálatát. 

És itt hadd mutatok rá egy eléggé elterjedt, de – véleményem szerint – nem 

helyeselhető nézetre. Tudniillik arra, hogy kétféle stilisztika és – ennek következtében 

– kétféle stíluselemzés van: egy irodalmi és egy nyelvészeti jellegű (Szegedy-Maszák 

Mihály például stilisztikai szemléje elején mindjárt kijelenti: „stilisztikán az irodalmi 

stílus vizsgálatát értjük”, Helikon 1970. 420). Nem lehet elfogadni ezt a nézetet, már 

csak azért sem, mert a szépirodalom nyelve, stílusa alapjaiban nem különbözik a 

mindennapi nyelvtől és annak stílusától, ugyanazon jelenségek megtalálhatók 

mindkettőben, de – persze – más stílusértékkel! Vinogradov így mutatott rá erre: „A 

nyelvnek és beszédnek ugyanazok a jelenségei, amelyek a szokásos beszédaktus 

alkalmával általános kommunikációs szerepkörben használatosak, az irodalmi művészi 

alkotás szférájába kerülve, esztétikai sajátosságokat és minőségeket vesznek fel.” 

(Sztyilisztyika. Moszkva, 1963. 204, idézve: Helikon 1970. 462; Miklós Pál is 

hasonlóképpen állítja egymás mellé a „köznapi” és a „művészeti” üzeneteket: i. m. 

164–165; l. még Doležel idevágó megjegyzését: Helikon 1970. 348–349). – 

Szerintem, ha egyáltalán szóba jöhet a fenti megkülönböztetés, akkor legfeljebb 

egyféle stilisztikának, stíluselemzésnek hangsúlyban eltérő két változatáról 

beszélhetünk. Vagyis az úgynevezett irodalmi jellegű elemzés esetében például a 

nagyobb hangsúly az irodalmibb jellegű elemek vizsgálatán van (a mű mondanivalója, 

helye az illető író, költő oeuvre-jében stb.); az úgynevezett nyelvészeti jellegűekben 

pedig a nyelvi-stiláris jelenségek feltárásán és bemutatásán. De – és ezt nagyon 

hangsúlyoznám – egyik sem lehet meg a másik nélkül! Ha bármelyik „jelleg” 

érvényesítése hiányzik, az elemzés csonka, elhibázott. 

Ezúttal nincs terünk arra, hogy sorra vegyük a korábban és nemrégiben kialakult 

vagy csak a kísérletezés szintjéig eljutó stíluselemzésmódokat, eljárásokat, 

próbálkozásokat. Én azonban egyébként is úgy gondolom, hogy – különösen az 

irodalomoktatásban – a funkcionális stilisztika alapján álló komplex elemzés látszik a 

legalkalmasabbnak. Mit jelent ez? Röviden a következőt: megállapítjuk, hogy a mű 

egészéből kiindulva az egyes stilisztikai (nyelvi és extralingvális) eszközök milyen 

stiláris funkcióban fordulnak elő, milyen többletinformációt rejtenek magukban, de 

ennek a feltárásához valamennyi régebbi és újabb módszerből és eljárásból 

felhasználjuk mindazt (a legkisebb ötletig), ami közelebb visz a művek teljesebb 

megértéséhez, illetőleg ezzel együtt a megértetéséhez. 

Lássuk néhány szóban, mit vehetünk át a legfontosabb különféle irányzatokból (a 

jelen esetben elhagyva a negatív vonásaikat és a bírálatukat)! A nagy múltra 

visszatekintő és évek óta válságban lévő „explication de textes” például megtanít a 

szöveg föltétlen tiszteletére, arra, hogy a legkisebb elemét is meg kell érteni és értetni 

(„sens littéral”), és csak azután következhet a mű művészi értékének megállapítása 

(„sens littéraire”). Nagyon egyetérthetünk azzal, amit Gáldi László Yves Le Hir 

grenoble-i professzor „Analyses stilistiques” című munkáját elemezve megemlít, hogy 

tudniillik az explication de textes nem elavult módszer, nagyon is képes a megújulásra 

(Helikon 1970. 484). Erre szép példaként idézném Kovalovszky Miklósnak „Egy Ady 

vers világa. Új tavaszi seregszemle” című értő elemzését (MNyTK. 111 sz. Bp., 

1965.). (L. még Fodor István: A francia Explication de textes-ről. Irodalomtudomány. 

Tanulmányok a XX. századi irodalomtudomány irányzatairól. Szerk.: Nyírő Lajos. 



Bp., 1970. 353–363; P. Guiraud i. m. 42–45). – Leo Spitzer és iskolája felhívja a 

figyelmet az egyéni stílus és a lélektani tényezők vizsgálatának a fontosságára. 

(Részletesebben l. Helikon 1970. 430–431; P. Guiraud i. m. 36–38.) – A strukturalista 

névvel megjelölt (illetve helyesebben: összefoglalt) stíluselemző kísérletek 

mindenekelőtt a szépirodalmi mű struktúráját, szerkezeti felépítését, valamennyi 

részelemnek az előbbitől, illetve egymástól való függését helyezik előtérbe. (L. Miklós 

Pál i. m. 64–103; Hankiss Elemér: Bevezetés: Strukturalizmus I, 5–27; Martinkó 

András: A strukturalista műelemzés kérdéséhez: Kritika 1969. 8. sz.: 11–20.) – A 

strukturalizmussal kapcsolatban mindjárt két követelmény merül fel: az egzaktságé és 

a műközpontúságé. 

Magam azokhoz csatlakoznék, akik szerint egy verset – minthogy az nem 

valamilyen matematikai képlet – többféleképpen, többféle módszerrel meg lehet 

közelíteni, nem beszélve arról, hogy a különböző műfajú, a különböző korban, 

különböző költőktől írt stb. versek meg – hát még a szépprózai művek! – egyenesen 

más-más elemző módszert igényelnek. Az egzaktságra való törekvés azonban 

korunknak kétségtelenül jogos követelménye minden tudományos kutatásban, tehát a 

stílusvizsgálatokban is. Helyeselnünk kell azért minden olyan megalapozott és 

kikísérletezett módszert (ideértve a statisztikaikat, a matematikaiakat stb. is) – 

különösen az ezek alkalmazására legalkalmasabb területeken: a hangtani, verstani és 

szókincsbeli stb. jelenségek vizsgálatában –, amelyek valóban egzaktabbá teszik 

elemzésünket. A következtetésekben azonban – igen helyesen – óvatosságra int 

például Wilhelm Fucks és Josef Lauter „Az irodalmi stílus matematikai elemzése” 

című tanulmányában (Helikon 1970. 370–381), és nagyon megszívlelendő a 

következő megjegyzés: „Ha a kiválasztott szempontok impresszionisztikusak, akkor a 

kvantifikálás semmivel sem teszi egzaktabbá a vizsgálatot: az eredmény 

impresszionisztikus marad.” (Helikon 1970. 447; l. még uo. 444–448.) (Az egzakt 

módszerek alkalmazására l. az említett két elemző kötet számos dolgozatát.) – Ami 

meg a műközpontúságot illeti, a következőt jegyezném meg: tagadhatatlan, hogy – 

véleményem szerint – „nagy luxus” volna mellőzni egy-egy mű elemzésekor mindazt, 

amit írójáról, a mű keletkezéséről stb. tudunk, ennek ellenére annyiban föltétlenül 

helyes a műközpontúság követelménye, hogy az elemzés központjában magának az 

elemzendő műnek kell lennie. (L. Helikon 1970. 401–403.) 

A funkcionális stilisztika alapján álló komplex elemzés egyik gyakran alkalmazható 

formája a következő: kikeressük az elemzett mű fő tartalmi és stilisztikai motívumát, 

motívumait, amelyeknek a középpontba helyezésével, illetőleg amelyek körül – mint 

valami „stílusalap” körül – aztán bemutatjuk az egyes stilisztikai jelenségeket. 

Martinkó András például már említett munkájában (A prózaíró Petőfi és a magyar 

prózastílus fejlődése) Petőfinek főként a prózájában jelentkező stílusát elemezve, a 

költő egy-egy korszakbeli magatartását tekinti „stílusalap”-nak: „… szeretném 

hangsúlyozni – írja (i. m. 42) –, hogy a stílust meghatározó tényezők közül Petőfi 

esetében a magatartás látszik leginkább determinánsnak”. Az Úti levelek „stílusalapja” 

például: „a valódi levelek közvetlensége, személyes elfogultsága, továbbá a magára, 

céljára s közösségére talált ember boldogsága” (Tézisek 6). A következőkben aztán azt 

vizsgálja, hogy melyek az ezt kifejező jellegzetes formák, bennük a stíluseszközök, 

illetőleg, hogy a már kijegecesedett és újabb formai, stilisztikai eljárások milyen 



funkcióban lépnek fel, eredeti szerepükben vagy másban, kifejezendő és kifejező 

„adekvát”-e egymással stb. 

Ez a fajta elemzési mód – úgy gondolom – a stíluselemzéshez föltétlenül szükséges 

„szabadság”-ot, a körülményektől függő változtatási, illetve alkalmazkodási 

lehetőséget is biztosítja. Engedi ugyanis érvényesülni az elemző egyéniségét, de 

módosulhat az elemzendő mű műfaja, szerzője, keletkezésének ideje, az elemzés 

közvetlen célja stb. szerint is. Ennyiben – de csak ennyiben – tehát igaz az, hogy 

minden esetre érvényes elemző „recept” nincs. Hadd tegyem viszont hozzá, hogy mi 

szükséges a jó stíluselemzéshez: a) a stilisztikai (valamint az irodalom- és 

nyelvtudományi) ismeretek állandó gyarapítása; – b) jó stílusérzék; – c) igen nagy és 

állandó gyakorlat. 

Szólnom kellett volna még a szinkrónia és a diakrónia stíluskutatásbeli 

érvényesüléséről; az állandósult és alkalmi stílusértékről; az expresszivitásról; a 

stílusréteg, stílusárnyalatok és korstílus problematikájáról; a stilisztika és a retorika, 

illetőleg a szemiotika, továbbá a tipológia viszonyáról. Sajnos, ezt a rendelkezésre álló 

rövid idő nem tette lehetővé. Ezenkívül elnézést kell kérnem azért is, hogy gyakran 

csak a felszínen tudtam maradni, de viszonylag teljes képet kellett adnom, s ez 

mindenképpen az elmélyültség rovására megy. 

4. Az utolsó kérdés: mi hát a teendő? 

a) Mindenekelőtt ki kell dolgoznunk a teljes modern funkcionális magyar 

stilisztikát, beleértve a fentebb mondottak alapján az utóbbi évtizedek „strukturalista” 

jelzővel elllátott irányzatainak, valamint az információ- és kommunikációelméletnek, 

a szemiotikának, a kvantitatív nyelvészetnek stb. az eredményeit. E stilisztika 

keretében ki kell dolgozni továbbá a stílusréteg, a stílusárnyalat és a korstílus általános 

problematikáját, illetőleg az egyes meghatározott stílusrétegeket, stílusárnyalatokat és 

a legkiemelkedőbb korstílusokat. Az utóbbiakon belül különösen fontos volna a 

mindennapi nyelvhasználat, valamint az úgynevezett hangos stílus sajátságainak 

tudományos feltérképezése. 

b) Hasonlóképpen ki kell munkálnunk a funkcionális alapon álló komplex elemzés 

elméletét és gyakorlatát. 

c) Ezekkel egy időben folytatnunk kell a kísérleteket minden korábbi és újabban 

jelentkező irányban, tanulmányozva állandóan a külföldi modern törekvéseket (l. a 

fentebb említetteket). 

d) El kell kezdenünk a megalapozott és tervszerű stílustörténeti kutatásokat. 

e) Úgyszintén előbbre kell lépnünk a tudománytörténet területén: tervszerűen 

feltárva a magyar stilisztika történetét. 

f) Föltétlen szükséges folytatnunk kiemelkedő külföldi stilisztikai munkáknak 

magyar nyelven való megjelentetését, továbbá a stilisztikai bibliográfiák rendszeres 

(évenkénti) kiadását. 

g) Helyes volna elősegíteni olyan munkák mielőbbi közzétételét, amelyek 

közvetlenül munkaeszközei a stilisztikával foglalkozóknak (szinonimaszótár, írói és 

költői szótárak, stílusszótár stb.). 

h) Az oktatás szakembereinek az alaposan kikísérletezett, szilárd elméleti anyagot, 

valamint bevált módszereket mintegy hozzá kell alkalmazniuk az egyetemi, főiskolai, 

közép- és általános iskolai, valamint az iskolán kívüli anyanyelvi nevelés 

követelményeihez, elkészítvén a megfelelő tankönyveket, segédleteket. 



Mindezt azonban csak kollektív, több helyen folyó, de egy központi szerv által 

összefogott munkával, továbbá gépi eszközöket is felhasználva lehet elvégezni. Kérjük 

tehát az illetékes szerveket, hassanak oda, hogy a stilisztikával foglalkozó 

szakemberek eleget tudjanak tenni szaktudományuk itt vázolt követelményeinek. 

Ezek után mit várhatunk a magyar nyelvészek második nemzetközi 

kongresszusától? Ismét csak röviden: elsősorban a fogalmak tisztázását, a megoldandó 

problémák felsorakoztatását, a stilisztikát is más szemmel néző külföldi szakemberek 

szíves tanácsait és – a jövőt illetően – a legeredményesebb együttműködést! 

 
Jelentéstan és stilisztika. 

Szerk.: Imre Samu–Szathmári István–Szűts László. 

Nelvtudományi Értekezések. 

Bp., 83. sz. [1974] 23–39. 

 

3. A SZÁZÉVES MAGYAR NYELVŐR ÉS A STILISZTIKA 

(Második rész) 

 

1. A Nyelvőrnek még le sem zárult, ma is tartó legújabb korszakát szintén 1954-től 

számíthatjuk, ekkor vette át tudniillik Lőrincze Lajos a szerkesztést. Azt kell 

mondanunk, hogy az azóta eltelt csaknem két évtized a folyóirat életében egyrészt 

töretlen folytatást, másrészt azonban a korábbiaknál lényegesen nagyobb előrelépést 

jelent, s e megállapítás még fokozottabban vonatkozik a stilisztikára. 

Mindez a nyelvtudomány (s benne a nyelvművelés) általános és hazai alakulásával, 

fellendülésével, továbbá Lőrincze szerkesztői elveivel és tevékenységével, a 

stilisztikát illetően pedig e stúdium 1954-től való újjáéledésével függ össze. 

Ismeretes, hogy – nagyon röviden szólva – éppen a tárgyalt időszakban változott 

meg a nyelvszemlélet, ekkor tolódtak el a nyelvészeti vizsgálódások súlypontjai, és 

ekkor léptek fel részben vagy egészben új kutatómódszerek olyan mennyiségben, mint 

soha a korábbi időben (a szinkrón jellegű, a gyakorlati elveket jobban érvényesítő 

kutatások előtérbe kerülése; a strukturalista néven összefoglalt, gyakran lényegesen 

eltérő és nagy átalakuláson keresztülment irányzatok létrejötte: Bloomfield, Harris, 

Chomsky stb. munkássága, generatív grammatikák, tipológiai vizsgálatok, szemantikai 

elméletek, szövegkutatás; az egzaktság követelményeinek érvényesítése: matematikai 

és kvantitatív módszerek; stb.). Ezeknek a – nyilvánvalóan különböző mértékű – 

hatásán kívül magyar viszonylatban számolnunk kell a nyelvtudomány szervezeti 

kereteinek a kibővülésével (hiszen húsz éve megalakult a Magyar Tudományos 

Akadémia Nyelvtudományi Intézete, megnagyobbodtak és kutatóhelyekké váltak az 

egyetemi és főiskolai magyar nyelvészeti tanszékek, külföldön szintén számos helyen 

foglalkoznak nyelvünk vizsgálatával). És nem hagyhatjuk figyelmen kívül Lőrincze 

Lajosnak nagy hozzáértéssel, körültekintéssel és ügyszeretettel végzett szerkesztői 

munkáját, valamint az – elsősorban az ő buzgólkodása folytán kibontkozó – új igényt a 

nyelvi-anyanyelvi műveltség iránt és az új felfogást, szemléletet a nyelvhelyességi 

kérdésekben. Ez utóbbit és Lőrincze Lajos egész módszerét találóan jellemzi Németh 

G. Béla a Nyelvőrségen című kötet ismertetése kapcsán: „Lőrincze köre a nyelvet nem 

önmagában, elszigetelten szemléli, mint a pozitivisták, hanem társadalmi funkciójában 

ragadja meg, mint Arany is… S a funkcionális szemlélet tudatos történeti dialektikával 

párosul Lőrinczénél, akárcsak Aranynál, aki fölismerte, hogy a nyelv történetének 



minden korszakában s rendszerének minden területén egyszerre van jelen a megőrzés 

és a megújítás törekvése, de arányuk korszakonként és területenként más és más. S 

tudta, hogy a nyelvész, az író, a nyelvművelő ezt az arányt akkor is befolyásolhatja 

hatékonyan és helyesen, ha felismerte az illető korszak s az illető terület 

fejlődéstörténeti igényeit. Lőrincze munkásságában ez a megítélés és ez a 

befolyásolási szándék, a társadalmi igény »a kommunikációs« feladat mérlegelésén, a 

fejlődéstörténeti funkció számbavételén nyugszik.” (TársSzle. 23. 1972. 12. sz. 105.) 

És tegyük hozzá, hogy Lőrincze mind írásban, mind hangos szóban megtalálta, 

kialakította azt a mindenképpen kívánatos szerkezeti és stilisztikai formát, amelynek a 

hatása alól senki sem vonhatja ki magát, és amellyel nem kis mértékben hozzájárult a 

Nyelvőr mai arculatának létrejöttéhez. 

A felsorolt tényezőkhöz számítva a magyar stilisztikának 1954 óta elért – s 

korábban már tárgyalt – eredményeit, a Nyelvőr és a stilisztika e legutóbbi korszakbeli 

kapcsolatát a következőképpen jellemezhetjük: hagyományosnak és modernnek a 

felkarolása és ezzel együtt elméletileg és gyakorlatilag megalapozott, mennyiségében 

is jelentős továbblépés. 

Ilyenformán nem csoda, ha azt kell mondanunk, hogy szinte nincs olyan fontos 

részlege a funkcionális stilisztikának, és nincs olyan modern stilisztikai kísérlet, 

törekvés sem, amely vagy közvetlenül, vagy közvetve (ismertetés, recenzió, bírálat 

stb. formájában) ne kapott volna hangot az utóbbi két évtized és napjaink Nyelvőr-

számaiban. 

Ezúttal nincs terünk arra, hogy felsoroljunk minden jól hasznosítható tanulmányt, 

csupán arra szorítkozunk, hogy – a korábban vázlatosan jellemzett funkcionális 

stilisztika felépítését követve – minden részterületről kiragadunk néhány 

jellegzetesebb dolgozatot. 

Hogy a Nyelvőr mennyire a hagyományok folytatója, arról mindjárt tanúskodnak 

a jelenlegi rovatcímek: Nyelvművelés, Íróink nyelve, Nyelv és iskola, A 

nyelvtudomány műhelyéből, Nyelvjárásaink, Szó- és szólásmagyarázatok. Szemle, A 

Nyelvőr postája, A Nyelvtudományi Intézet nyelvművelő csoportjának levelesládája, 

A Nyelvőr hírei. Az előbbre lépést viszont maguk az egyes rovatokban közölt 

tanulmányok mutatják. 

Megjelennek mindenekelőtt a stilisztika egészét (felfogásmódját, felépítését stb.), 

egy-egy fontos részjelenséget, továbbá a stílusvizsgálat és stíluselemzés módját érintő, 

tárgyaló – elvi jelentőségűnek mondható – dolgozatok, valamint hasonló jellegű, de 

új törekvéseket bemutató vagy felvázoló írások (néhány példa: Martinkó András: A 

rozsdatemető ürügyén: Nyr. 89: 445–451; J. Soltész Katalin: Babits mondattípusai: 

Nyr. 85: 305–319; Martinkó András: A nyelvi archaizálás kérdéséről: Nyr. 78: 369–

374; Szabó Zoltán: Az egyéni sajátosságok megragadása a szépírói stílus 

vizsgálatában: Nyr. 88: 278–285; Bárczi Géza: Stíluselemzés [Jókai: Az aranyember]: 

Nyr. 83: 429–439; Deme László: Szinteződés és tömbösödés az egyszerű mondatban: 

Nyr. 90: 275–287, az összetett mondatban: uo. 392–404). 

Képviselve vannak számos tanulmánnyal a stilisztika következő részterületei: a) a 

hangtani jelenségek stílusértéke és az úgynevezett hangos stílus (pl. Balázs János: 

Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából [recenzió]: Nyr. 84: 230–236; Bakos József: 

A „tanári beszéd” hanglakja: Nyr. 91: 161–171; Elekfi László: Kiejtési norma és 

változatok: Nyr. 95: 147–158; – b) a szókincs és a szóképek stilisztikája (pl. 



Terestyéni Ferenc: A halál kifejezése a Szigeti Veszedelemben: Nyr. 78: 211–212; 

Benkő László: Juhász Gyula bús szava: Nyr. 82: 351–357; Fónagy Iván: A szavak 

hossza a magyar beszédben: Nyr. 84: 355–360; Békési Imre: A szókép ismeretelméleti 

kérdései az oktatás szemszögéből: Nyr. 91: 338–345; O. Nagy Gábor: Milyen lesz a 

készülő Szinonimaszótár?: Nyr. 94: 1–25; P. Dombi Erzsébet: A szinesztézia 

fogalmáról: Nyr. 95: 15–28; – c) az alak és mondattani jelenségek stilisztikája (pl. 

Herczeg Gyula: A közlés sajátos formái Tömörkény és Móra stílusában: Nyr. 78: 203–

210; T. Lovas Rózsa: Arany János epikájának mondatformái: Nyr. 91: 306–322; 

Kálmán Béla: A jövő idő nyelvi kifejezései a magyarban: Nyr. 94: 392–404); – d) az 

alakzatok (pl. Benkő László: Halmozott mondatrészes mondatok: Nyr. 92: 446–452; 

– e) az úgynevezett extralingvális eszközök (pl. Tompa József: A külön szépírói 

helyesírás: Nyr. 79: 69–80; Ruzsiczky Éva: Néhány gondolat a gondolatjel stilisztikai 

szerepéről: Nyr. 88: 392–398; Zsilka Tibor: A képvers és az olvasó: Nyr. 94: 58–64). 

Ha kisebb mértékben is, szó esik természetesen a nyelvi-stiláris eszközök tipikus 

felhasználási módjairól: a) stílusrétegek (pl. Ferenczy Géza: Tudományos nyelvünk 

művelése [recenzió]: Nyr. 78: 99–104; Károly Sándor–Zsemberi István: Terjengősség, 

dagályosság hivatalos nyelvünkben: Nyr. 84: 148–154); – b) stílusárnyalatok (pl. H. 

Molnár Ilona: A drámai szerkesztés nyelvi eszközei Veres Péter „Rossz asszony” című 

kisregényében: Nyr. 79: 314–122; Mályuszné Császár Edit: Vörösmarty és a 

reformkor színpadi nyelve: Nyr. 82: 170–183; Martinkó András: A humor Petőfi egyik 

levelében: Nyr. 84: 159–165; – c) korstílusok (pl. Herczeg Gyula: Század eleji 

prózánknak egy impresszionista fordulatáról: Nyr. 87: 172–179). 

Gyakran szerepelnek a stílusvizsgálat és a stíluselemzés elvi és módszertani 

kérdései, továbbá egy-egy mű elemzése vagy valamely író, költő stílusának 

felvázolása stb. (pl. Tompa József: A stílusvizsgálat módszeréhez: Nyr. 78: 44–59, 79: 

218–219 és a körülötte kialakuló vita; Szabó Zoltán: Az egyéni szépírói stílus 

jellemzéséről: Nyr. 91: 328–337; Németh G. Béla: Vajda János: A vaáli erdőben: Nyr. 

93: 69–73; Szilágyi Ferenc: Csokonai: Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban: 

Nyr. 96: 173–179; – Török Gábor: József Attila-kommentárok: a 91. kötettől 

sorozatosan; Kőhalmi Zsolt: Jegyzetek a novellaíró Németh László stílusáról: Nyr. 95: 

45–51; egyébként – mindenekelőtt az Íróink nyelve rovatban – 1954-től több mint 

ötven író, költő nyelvéről, stílusáról olvashatunk, Balassitól a legfiatalabb költőkig és 

Zrínyitől Bartalis Jánosig). 

Ismeretes, hogy stílustörténetünk mennyire kidolgozatlan, de természetesen – már 

az eddigi felsorolás is igazolja – efféle dolgozatok szintén napvilágot láttak a 

Nyelvőrben (még néhány példa: Fábián István: Irodalmi stílusunk változása 1925 

körül: Nyr. 83: 289–295; Kardos Tibor: A régi magyar dráma nyelvének összetevői: 

Nyr. 90: 153–159). 

Végül igen nagy azoknak a tanulmányoknak a száma, amelyek – közelebbről vagy 

távolabbról – rokondiszciplínák köréből merítik témájukat, vagy amelyek a modern 

nyelvészetnek – mutatis mutandis – a stilisztikában is figyelembe veendő kérdéseit 

tárgyalják (pl. a Nyelvművelésünk főbb kérdései című témakör vitája: Nyr. 78: 129–

165; Rácz Endre: Károly Sándor: Az értelmező és az értelmezői mondat a magyarban 

[recenzió]: Nyr. 84: 488–498; J. Soltész Katalin: Petőfi rímei: Nyr. 90: 21–31; – Antal 

László: A jelentés kérdései: Nyr. 87: 81–96; Szende Tamás: Szóstatisztikai 



vizsgálatok Tóth Árpád, Juhász Gyula és Szabó Lőrinc költeményei alapján: Nyr. 92: 

287–300; Radics Katalin: A tipológia és a nyelvi univerzálék: Nyr. 96: 352–356). 

2. Szarvas Gábor ezt írta folyóirata első kötetének 349. lapján: „A Magyar Nyelvőr 

jelmondata, habár nincs is homlokára nyomva, világos: »Együttesen munkálkodva 

tanítani s tanítva tanulni«.” Mind a Nyelvőr, mind az egész nyelvtudományunk büszke 

lehet rá, hogy jubiláló folyóiratunk tevékenységét minden eddigi szerkesztő idejében 

az együttmunkálkodás és a tanítva tanulás jellemezte. 

Nem kívánhatunk hát mást a százéves folyóiratnak, mint azt, hogy őrizze meg 

továbbra is az eddigi életközelséget, szenvedélyt és ügyszeretetet, és akkor további 

századokon át hasonló eredménnyel fogja szolgálni legféltettebb kincsünk: 

anyanyelvünk ügyét. 

 
Magyar Nyelvőr 97 [1973]: 400–403. 

 

 

4. BALÁZS JÁNOS ÉS A STILISZTIKA 

 

1. Kevés embernek adatik meg, hogy mindenki fenntartás – a legkisebb fenntartás – 

nélkül szereti. Balázs János ilyen volt, méghozzá anélkül, hogy egy jottányit is feladott 

volna elveiből. Azt hiszem, nem mindennapi műveltsége mellett a belőle mindig áradó 

derű, kiegyensúlyozottság és igaz emberség eredményezte, hogy például kedvelték a 

Nyelvtudományi Intézetben, és hogy zökkenőmentesen be tudott illeszkedni az 

Általános Nyelvészeti Tanszék kollektívájába, szót értve annak vezetőivel és 

valamennyi tagjával. Ehhez minden bizonnyal hozzájárult az is, hogy rendkívül 

fogékony volt minden új jelenség: módszer, irányzat, diszciplína iránt. Emlékszünk rá, 

az elsők között odaáll a strukturalizmus mellé, és reális szemlélettel – hangsúlyozom: 

reális szemlélettel – műveli is. Korán híve lett a nyelvtipológiának, továbbá sokakkal 

szemben a kontrasztív nyelvészetnek. Már 1976-ban a Laziczius munkásságában 

jelentkező szövegelmélet kérdéseit tárgyalja, hogy 1985-ben – nálunk elsőként – a 

szöveg szinte teljes problematikáját felölelő monográfiával álljon elő. A nyolcvanas 

évek elején meg tanulmánygyűjteményt szerkeszt az areális nyelvészet 

problémaköréből… és még sorolhatnám tovább. 

2. Balázs János kedves egyéniségének kialakulását, rokonszenves jellemvonásait 

már bemutatták az előttem szólók. Mégis felidézek három momentumot annak 

igazolására, hogy milyen páratlanul emberséges ember volt. 1951-ben, amikor 

meglehetősen ifjúként és ismeretlenként felkerültem Pestre az Idegen Nyelvek 

Főiskolájába, ő vállalkozott Baboss Ernővel barátian arra, hogy bevezessen az akkor 

fénykorát élő Kruzsokba, és bemutasson Pais tanár úrnak, a Kruzsok szellemi 

vezérének. És amikor félénken és sok bizonytalansággal jeleztem Jánosnak, hogy 

stilisztikával fogok foglalkozni, mivel a főiskolán erre van szükség, akkor azt mondta: 

„Csináld, Pistám!”, és ellátott jó tanácsokkal, meg is bírálván elképzelésemet. Aztán 

még sokszor elhangzott a következő évtizedekben ez a „Csináld, Pistám”, amikor 

hozzá fordultam nyelvtörténeti, irodalminyelv-történeti és egyéb kérdéseimmel. Meg 

kell jegyeznem, vele ellentétben mások közömbösen, mintegy a tanácskérés 

lehetőségét is kizárva nézték tevékenységemet, sőt akadt olyan kolléga, aki ilyen 

megjegyzést tett: „Tud erről Lőrincze Lajos és Tompa József?”, ezzel mintegy utalva 

arra, hogy milyen jogon foglalkozom én a jelzett kérdésekkel. – Aztán egy másik 



momentum. Nagyon jól emlékszem, hogy mikor l988 őszén meghívtuk Balázs Jánost 

a Helsinki Egyetemre előadások tartására, egyszerre meghódította a nem könnyen 

olvadó finneket: idős és fiatalabb professzorokat, hallgatókat – mindenekelőtt nagy 

tudásával, hatásos előadásmódjával és kedvességével. Még később is sokáig 

emlegették. – Végül egy mondatot arról, hogy méltó folytatója lett Pais professzor úr 

Kruzsok-beli örökének: lelkesen toborozta, szervezte, ezt a több mint százhuszonöt éve 

fennálló asztaltársaságot. 

3. Most térek rá tulajdonképpeni mondanivalómra: arra, hogy mit köszönhet a 

stilisztika Balázs Jánosnak. Hogy ezt felmérhessük, legalább röviden utalnom kell a 

stilisztika létrejöttére, rámutatva arra is, hogy hol tartott ez a diszciplína az ötvenes 

évek elején. 

Induljunk ki abból, hogy a stilisztika a legutóbbi időkig nem tudott igazán önálló 

tudományággá válni. Vajon miért? Először is azért, mert nem a saját 

problematikájából (a stílus szerepe a kommunikációban; stílusérték; stílusrétegek, 

stílusárnyalatok stb.) nőtt ki. Másodszor pedig azért, mert jobbára mindig a 

nyelvtudománytól, kisebb részben az irodalomtudománytól kapta az indíttatást. 

Nálunk ezeken kívül még két körülmény nehezítette önálló diszcipínává válását. 

Egyfelől a stilisztikának nem támadt olyan kiemelkedő tudós művelője, mint a 

nyelvtudomány más területein például Simonyi Zsigmond, Budenz József vagy 

Kniezsa István, Gombocz Zoltán, Pais Dezső, Bárczi Géza, és így a stilisztikai kutatás 

sem tudott sohasem középpontba kerülni (csak zárójelben utalok rá, hogy Zolnai Bélát 

talán kivételként említhetnénk, de neki sem volt a stilisztika a legfőbb kutatási területe, 

és valójában ő sem tudott e tekintetben iskolát teremteni). Másfelől 1945 után az új 

nyelvészeti és irodalmi irányzatok (mint pl. a strukturalizmus) az ismert politikai okok 

miatt csak több évtizedes késéssel érkezett el hozzánk. 

Ekkor, 1950 táján lépett színre Balázs János. 

4. Mielőtt azonban „A stílus kérdései” című, valóban döntő, határkövet jelentő 

előadására áttérnék, rá kell mutatnom, hogy mi vitte egyáltalán a stilisztika felé. 

Balázs Jánosnak a stilisztika felé való fordulásához a pápai református gimnázium 

adta meg az első indíttatást: a görög, a latin és a magyar irodalom, közelebbről a költői 

nyelv megszerettetésével, elemzésével. Az Eötvös Kollégiumban már – mint 

vallomásában (A hetvenes évek magyar nyelvészei. Pályaképek és vallomások. I. 

Balázs János [1914–1989]. Szerk.: Bolla Kálmán. ELTE Fonetikai Tanszék, Bp., 

1994. 3–5) megjegyzi – sokat foglalkozott a görög és latin nyelvtani, stilisztikai és 

retorikai irodalommal. Később pedig seniorként latin stilisztikai órákat tartott a 

kollégiumban. A stilisztika iránti érdeklődését tovább erősítették: a középiskolai 

oktatás és a külföldi (a lipcsei, a zürichi és a genfi) tanulmányutak. Genfben – mint 

külön kiemeli – Saussure tanítványaitól az ott kimunkált stilisztikai módszereket 

igyekezett elsajátítani. Aztán következett az MTA Nyelvtudományi Intézetében a 

„nagy iskola”: az Értelmező Szótár szerkesztésének másfél évtizede, saját bevallása 

szerint életének egyik legszebb időszaka. A szavak, kifejezések jelentéseinek a 

szétválasztása, majd megfelelő körülírása, a szükséges stílusminősítés – ha lehet – 

még közelebb vitték a szemantikához, a lexikológiához, egyáltalán az általános 

nyelvészet problematikájához, de egyben a stilisztikához is. Később az Általános 

Nyelvészeti Tanszéken folytatott munka, a Sylvester-monográfia (elsősorban Sylvester 

János Újtestamentum-fordításához csatolt fejtegetéseinek az elemzésével), az 



olaszországi magyartanítás, a nyelvtantörténeti, továbbá a kontrasztív vizsgálatok, 

majd a jelentéstani, a nyelvműveléssel, a nyelvfilozófiával és még inkább a szöveggel 

kapcsolatos kutatásai – mutatis mutandis – szintén segítették a stilisztikában való 

elmélyülését. 

5. Az 1954 novemberében megrendezettt III. Országos Magyar 

Nyelvészkongresszus (a maga három témájával: az általános nyelvészettel, a 

stilisztikával és a nyelvjárástörténettel) a nyelvtudománynak – a negyvenes évek végi 

visszaszorítása után – igazában a teljes rehabilitációját jelentette. Ezen belül Balázs 

Jánosnak „A stílus kérdései” című hetvenöt nyomtatott lapot kitevő előadása 

(Általános nyelvészet, stilisztika, nyelvjárástörténet. Szerk.: Kniezsa István. 

Akadémiai Kiadó, Bp., 1956. 101–177) nemcsak visszahelyezte a stilisztikát régi – de 

eddig talán sohasem tapasztalt – jogaiba, hanem egyben megalapozójává vált a hazai 

funkcionális stilisztikának és ugyanakkor a sokirányú stilisztikai kutatásoknak. Hogy 

milyen horderejű volt ez az előadás, azt az is jelzi, hogy huszonheten szóltak hozzá, a 

kongreszzus anyagának kiadása szerint mintegy százhúsz lap terjedelemben (III. 

NyKongr. 178–300). 

Mi jellemzi ezt a mennyiségileg és minőségileg egyaránt nagyszabású előadást? 

a) Először is az, hogy az előadó európai rálátással és kritikus szemmel végigkíséri a 

stilisztika kialakulását a görög rétoroktól Arisztotelészen, illetve a retorikán és az ars 

dictandikon át az angol Blairt, Adelungot, majd Crocét, Vosslert, továbbá Ballyt, 

valamint tanítványait tárgyalva egészen az akkori máig, E. Riesel munkáiig. Ezután 

módszeresen kijelöli az érintkezési pontokat, illetve meghúzza a lehetséges 

határvonalat a stilisztika és a vele kapcsolatban lévő egyes diszciplínák: a szókincs és 

a szótárírás, a grammatika, a jelentéstan, a nyelvművelés és az irodalomtudomány 

között. Külön fejezetben tér ki a magyar stilisztika eddig bejárt útjára. 

b) Jellemző az is, hogy Balázs János igen nagy hangsúlyt helyezett éppen az 

említett két utóbbi fejezetben a stilisztika vitatott kérdéseire. 

c) Továbbá tárgyalásában igazi filológus módon járt el: számba vette – 

természetesen mindig a megfelelő hivatkozással – a külföldi és a magyar 

szakirodalmat, világos okfejtéssel adta elő nézeteit, és szokatlanul nagy irodalmat 

csatolt minden fejezethez. 

d) Végül kijelölte a jövendő útját is. 

6. Közvetlenül stilisztikai, pontosabban stilisztikatörténeti munkája még Balázs 

Jánosnak a „Stilisztikai tanulmányok” című előadássorozathoz írt „Történeti bevezető” 

című dolgozata (Stilisztikai tanulmányok. Gondolat Kiadó, Bp., 1961. 7–61). Ebben a 

korábbinál még részletesebben mutatja be a stílustudomány görög, római, majd 

humanista és későbbi előzményeit, kitérve – szintén részletesebben – a hazai stilisztika 

kialakulására, XVIII., XIX., XX. századi eredményeire. Ezt a tanulmányt is tízlapos, 

sűrű sorokkal szedett – külföldi és magyar munkákat tartalmazó – bibliográfia zárja. 

Megemlítem még, hogy Balázs János az 1954-es „nagy” előadást megelőzően már 

1952-ben megjelentetett egy – a funkcionális stilisztika számára fontos – tanulmányt a 

rokon értelmű szavakról (Nyr. 76: 94–98, 178–82), valamint a következő évben egy 

„Magyar stilisztika” című egyetemi jegyzetet, és 1954-ben látott napvilágot az orosz 

A. N. Gvozgyev stilisztikájának Balázs János készítette magyar kézirata. És persze se 

szeri, se száma azoknak a monográfiáknak (Magyar deákság 1980.; A szöveg, 1985.; 

Hermész nyomában 1978.; stb.), valamint lexikológiai, jelentéstani, szövegtani, 



nyelvtudomány-történeti stb. tanulmányainak, amelyek – nemegyszer közelről – 

érintik a stilisztikát is. 

7. Talán mondanom sem kell, hogy a stilisztikát az utóbbi időben nem kismértékben 

a fellendülés jellemzi. Egyfelől részben vagy szinte teljesen új szemlélet és 

megközelítési módszerek születtek, amelyek nagyon is megtermékenyítették a 

stilisztikát (ilyen pl. a szövegtani, a pragmatikai, a beszédtett-elméleti stb. és újabban a 

kognitív eljárásmód). Másfelől kiszélesedett a stilisztika területe. Az idevágó kutatás 

immár inter- és multidiszciplinárissá vált (azaz ezek csak az új nyelvészeti, 

irodalomelméleti, esztétikai, poétikai, retorikai, filozófiai, pszichológiai stb. 

eredményeknek a megfelelő felhasználásával lehetnek sikeresek). 

Nos, ebben a fellendülésben része van Balázs János munkásságának is. Műveiben 

tehát itt maradt, itt marad közöttünk. És itt marad igaz emberségével is. 

Végezetül csak azt kívánhatom egész nyelvtudományunknak, magunknak, amit 

többször idézett 1975-ös vallomásának a videofelvételén mondott: „Legfontosabb 

feladatnak azt tartom, hogy a magyar tudománynak a módszereit korszerűsítsük. De 

külön kell választani a divatosat a valóban korszerűtől.” 

 
Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 213. sz. 

Szerk.: Pusztay János. Bp., 2000. 67–73. 

 

 

 

5. ILLYÉS GYULA ÍRÁSAI AZ ANYANYELVRŐL 
 

1. A törzs szavai. Írások az anyanyelvről címmel sajátos kötetet vesz kezébe az olvasó. 

Sajátosat, mert a 20. századi magyar szépirodalom meghatározó egyéniségének, a 

sokoldalú, mélyen érző és nagy hatású Illyés Gyulának a nyelvvel, a 

nyelvhasználatunkkal kapcsolatos megfigyeléseit, aggódását és örömeit, tanácsait és 

javaslatait tartalmazza. A költőket, írókat ugyanis gyakran megragadja legfőbb 

eszközüknek, a nyelvnek, az anyanyelvnek a létrejötte, történeti alakulása, jövendője, 

egy-egy sajátsága vagy éppen valós, esetleg vélt negatívuma. De rendszerint nem a 

szaktudomány irányítja őket, hanem a megérzés, Illyés Gyula szavával: a ráérzés. 

Ilyenformán felülről, az „egész” felől, illetve belülről, a lényegiből kiindulva tudják 

megközelíteni a nyelvet. Valahogy úgy, ahogy Illyés Gyula írta Kosztolányiról az 

Erős várunk, a nyelv című, általa összeállított kötet előszavában: „… felfedezte azt a 

titkos viszonyt, amely az eszköz és a művé dolgozandó anyag közt van, majd azt a 

még rejtelmesebbet, amely az eszköz és az alkotó között van, amidőn a nyelv szinte 

munkatárs: segít, tanácsot ad, ötletet súg és ellenőriz… Ez vezette el ahhoz a nagyobb 

titok vizsgálásához és átérzéséhez, amely az egynyelvűeket összeköti.” És még az az 

előnyük is megvan az idevágó írói-költői megjegyzéseknek, hogy legtöbbször 

vallomásszerűek, és igen hatásosak, amit csak megsokszoroz az, hogy a költők, írók 

meglátásaikat példákkal, szépirodalmi művekkel is igazolják. Az elmondottakból 

viszont természetesen következik, hogy a jelzett megjegyzések nem mindig 

találkoznak a tudomány megállapításaival, viszont akkor is tanulságosak, mérlegelésre 

érdemesek, nemegyszer olyasmire irányítják rá a figyelmet, amit a tudomány nem 

vesz észre, vagy nem hangsúlyoz eléggé. 



2. De vajon mi vitte Illyés Gyulát a nyelvi, nyelvhasználati kérdésekkel való 

foglalkozás felé? 

Egy kissé távolabbról kezdve hozzájárulhatott ehhez mindjárt lelkialkata, 

egyénisége. Minden érdekelte, nyitott szemmel járt a világban, és az életet, az embert 

a maga teljességében szemlélte. Méghozzá az olyan kérdések vonzották elsősorban – a 

nép, a nemzet történeti alakulása, akkori helyzete; mit jelent magyarnak és egyszerre 

európainak lenni?; a népiesség lényege és így tovább –, amelyek közelről érintették az 

anyanyelvet. És benne volt a tanítói hajlam, úgy, ahogy Kosztolányiról írta az Abécé 

bevezetésében: „Módszerének meglepő újdonsága, hogy… nem úgy beszél, mint egy 

akadémiai felolvasó, hanem úgy, mint egy falusi tanító! Vagy Szókratész!” 

Természetesen a jelzett irányba hatott szépírói tevékenysége, illetve az irodalomról 

vallott nézete. Az előbb mondottakból egyenesen következik, amit Domokos Mátyás 

megállapított Illyés regényeiről: (ezek) „…a megélt élet tapasztalatainak a 

szemüvegén át szemlélik, értelmezik és ábrázolják a kort és a történelmet.” A nyelv 

igen sokoldalú felhasználását követelte meg az is, hogy Illyés számos műfajban és 

stílusirányzatban alkotott. Irodalomtörténészek következtetése szerint például nála a 

szociográfia és az útirajz, a naplójegyzet és az esszébe áthajló széppróza egyaránt 

megjelenik. Aztán ismeretes, hogy Illyés avantgárd költőként indult, de az új 

realizmus megteremtője lett, miközben kirándult az expresszionizmus és a 

szürrealizmus felé is. Stílusszínező továbbá műveiben – mint már utaltam rá – a 

gyakori vallomásszerűség. 

Még inkább a nyelvi, nyelvészeti vizsgálódások felé vitte Illyést nyelv- és 

stílusfelfogása. Szigorúan ítélte meg mindjárt saját anyanyelvi ismeretét. 1961-es 

Kenyértörés című szép írásában ezt olvashatjuk: „Feltámad régi becsvágyam, hogy 

egyszer mégis megtanuljak franciául. Nem »perfektül« óhajtok tudni, mert perfektül 

magyarul sem tudok.” Az anyanyelv szinte szent volt előtte, „vissza is viszi” az anya 

és a nagyanya nyelvéhez mint mintához. „Szókincsünk, amellyel fejeket és szíveket 

nyitunk, úgy közkincsünk, hogy egyben legszemélyesebb vagyontárgyunk is. S 

amellett legdrágább családi örökségünk, légnemű ereklyénk: anyai, sőt nagyanyai 

emlékünk. Vigyázzon a körmére, aki ehhez nyúl!” – írja Iránytű című munkájában. A 

nyelvet egyébként szélesen értelmezi: a teljes nyelvhasználatot és a nyelvi viselkedést 

is érti rajta. Sokat ad a fogalmak helyes értelmezésére, azt követeli, hogy világosság 

legyen a szavakban, a gondolatokban. Irodalmi eszménye is a világosság, az értelmes 

rend, a fegyelmezett közlés. 

A legfőbb mozgató erőnek – jelenlegi szempontunkból – mégis azt tarthatjuk, hogy 

Illyés Gyulát nyelvészeti ambíciók is fűtötték, és hogy tevőlegesen részt vett a 

nyelvművelésben. Heltainé Nagy Erzsébet Írói nyelvművelés Magyarországon a XX. 
század első felében című munkájában ennek a tevékenységnek két megjelenési 

formáját különbözteti meg. Az egyik esetben az író megfigyelései az anyanyelvről 

közvetve, az életműbe beépülve jelennek meg. A másik esetben az író, költő tudatos és 

a többrétű nyelvészeti, nyelvművelő tevékenységéről beszélhetünk. (Természetesen a 

két forma keveredhet is.) Nem kétséges, hogy Illyés a második típusba tartozik. 

Lőrincze Lajos Illyés Gyula és a magyar nyelvművelés című 1982-es tanulmányában 

joggal jelentette ki, hogy Illyés cikkeivel ténylegesen részt vett a nyelvművelő 

vitákban, és hivatalosan is a nyelvművelők közé tartozott. Az ötvenes-hatvanas 

években Kodállyal együtt vállalta a Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottsági tagságát, 



továbbá a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Bizottságának is hosszabb 

ideig tagja, majd elnöke volt. Mint magam is a bizottság tagja emlékszem, hányszor 

mondta el bizonyos szemérmetességgel, jellegzetesen szép dunántúlias kiejtéssel 

logikusan megfogalmazott megjegyzéseit. Érthető tehát, hogy Illyés tanulmányozta a 

nyelvművelő folyóiratokat, sőt a szakirodalmat is, és hogy – mint e kötet bizonyítja – 

számos vitacikket, jegyzetet, sőt tanulmányt meg is jelentetett. Egyébként a 

szerkesztést szintén kedvelte: ő állította össze, szerkesztette meg, és látta el tanulságos 

bevezetéssel Kosztolányi Dezsőnek Erős várunk, a nyelv és Ábécé című könyvét. 

Végül, hogy Illyés Gyulát nyelvészeti ambíciók is fűtötték, azt még közelebbről 

igazolják e kötet több tanulmányában, naplójegyzetében megjelenő kijelentései. Ki a 
magyar című dolgozatában 1939-ben mondja finn diákoknak: „Én is annak, 

nyelvésznek készültem.” Már 1936-os naplójegyzeteiben utal arra, hogy a 

népdalokbeli jelképekről egész szótárt tudna készíteni. A szótárkészítés vágya később 

is sokszor szóba kerül. Például 1940-ben Balassa József értelmező szótárának 

ismertetését így kezdi: „Most, hogy már letettem róla, bevallhatom, az utóbbi 

esztendőkben én is készültem magyar szótár szerkesztésére; életem fő műve lett 

volna… A legnagyobb akadály az, hogy az Akadémia is készül a magyar szótárra…” 

Megjegyzi továbbá azt is, hogy a Larousse példájára képes, ábrás szótárt tervezett. 

Még 1964-ben, a Szómúzeum és megújítása című dolgozatában is – talán bizonyos 

nosztalgiával – megjegyzi: „Ez az én szótáram… az egészen nagy Larousse-om.” 

Nehéz nyelv-e a magyar? című 1965-ös értekezése szerint szándékában volt magyar 

nyelvtant is írni: „Ha egyszer megírnám azt a honfitársaimnak szánt nyelvtant, amelyet 

oly régóta tervezek saját nyelvünk megismertetésére, megszerettetésére, fő gondom 

mindvégig ősi grammatikánk szilárdan egy központú, de mégis gazdagon szétágazó 

rendszerének érzékeltetése lenne.” Kötetünk is tanúsítja továbbá, hogy 1949 

júniusában Rácegresen és Sárszentlőrincen szólásokat, tájszavakat gyűjtött. Ez 

utóbbiakat rendszerezte is, sőt – szintén tudományosan taglalva – bemutatta e 

nyelvjárás hangállapotát és alaktanát. Másik, 1949. júliusi gyűjtése Bakról, Hanna-

majorból származik. Ebben állat- (ló-, ökör-, bika-, tehén-, sertés- és kutya-) nevek is 

szerepelnek. Még tovább menve A szó tisztaságáért, a szellem szabadságáért – 

cenzúrával? című 1977-es dolgozatában arra is találunk utalást, hogy szándékában 

volt jegyzeteit könyv alakban kiadni. Tudniillik ezt írta: „Könyvvé nyilván már soha 

nem kerekedő jegyzeteim közt egy vastag iratgyűjtő ezt a címkét viseli: Eltűnt nép.” 

3. Hogyan jártunk el a kötet összeállításában, megjelentetésében? 

Mint utaltam rá, Illyés Gyula gondolt arra, hogy jegyzeteit könyvvé szerkeszti, de 

elképzeléséről nem maradtak fenn adatok. Kötetünkben az író nyelvi, nyelvészeti 

jellegű és célú írását vettük fel. Nem vállalkozhattunk azonban Illyés egyéb műveiben 

– regényeiben, szociográfiáiban, útirajzaiban és más írásaiban – található idevágó 

reflexióinak, gondolatainak a kiválogatására és közlésére. Ami a közölt írások 

sorrendjét illeti, legcélravezetőbbnek a megjelenés ideje szerinti beosztás látszott. 

Jellemző lehet tudniillik, hogy éppen mikor foglalkozott Illyés egy-egy kérdéssel; 

aztán hogy rá visszatérve mit változtatott, finomított a nézetein; hogy egyáltalán 

hogyan tágult ilyen irányú érdeklődési köre; és hogy mi mindent és milyen egymásra 

következéssel öleltek fel írásai. Az első közölt jegyzete 1930-ból, az utolsó 1982-ből 

való. Vagyis nyelvi, anyanyelvi érdeklődése végigkísérte egész pályáját, életét. 



Az írásokon természetesen nem változtattunk, csupán a helyesírásukat 

módosítottuk, egységesítettük általában a mai kívánalmak szerint. Meghagytuk viszont 

a dőlt betűs és nem dőlt betűs szedést az eredeti kézirat szerint, ugyanúgy a rokon és 

más nyelvi szavak írásmódját. A nyelvészeti fejtegetésekhez – bár némelyik igen eltér 

az akadémiai állásfoglalástól – nem fűztünk lábjegyzetet egy esetben sem. 

Külön kell szólnom a kötet címéről. A törzs szavai cím egyfelől utal nyelvünk 

eredetére és szilárd vázára, másfelől a szavak Illyésnél mintegy a teljes nyelvet, sőt a 

népet és a nemzetet, egyáltalán az ősöket szimbolizálják. Harmadrészt utal az indító 

versre is, amelyben „a szavak, öreg szavak” azonosulnak velünk, a történelmünkkel, 

amelynek során hol együtt, összefogva küzdöttünk, hol meg egymás ellen, és azzal a 

kérdéssel zárul, hogy tudunk-e „néma nyelvnek” és „béna fülnek” „igazi igéket”, 

„vigaszt, hitet” és „büszkeséget” sugallni. A Koszorú szintén méltó zárása a kötetnek. 

Ebben is benne van minden múltbeli és jelen szenvedésünk, de ott van nyelvünk 

valamennyi erénye, szépsége, valamint a költő őszinte vallomása, amely szerint a 

ragyogó koszorút anyanyelvünk, „fölnevelő édesanyánk” lába elé helyezi. 

4. A „nyelvművelés” szót két értelemben szoktuk használni. Szűkebb – 

mondhatnánk: körülhatárolhatóbb, tudományosabb – értelemben korábban így 

határoztam meg: a nyelvművelés az alkalmazott nyelvtudománynak az az ága, amely a 

nyelv meglevő és újonnan keletkező elemeinek a helyességét vizsgálja, és a nyelvi 

helytelenségek nyesegetésével, azoknak helyesekkel, illetve a hiányzóknak újakkal 

való pótlásával s általában a helyes formáknak a terjesztésével a nyelvi fejlődést segíti. 

Tágabb jelentésben viszont felöleli a teljes (célszerű, hatásos és helyes) 

nyelvhasználatnak, benne a nyelvi rétegeknek, a stílusértékeknek, valamint nyelv és 

gondolkodás összefüggésének a figyelembevételét és vizsgálatát, valamint helyes 

irányba terelését. 

Nos, Illyés Gyula mindkét értelemben vett nyelvművelésnek a képviselője. 

Egyébként A törzs szavai című kötet kevesebb is, több is, mint egy hasonló 

szaktudományi munka. Kevesebb annyiban, hogy kevésbé rendszeres és teljes, 

továbbá hogy Illyés csupán egyszer-egyszer jár végére filológus módon (a korábbi 

kutatások mérlegelésével stb.) egy-egy jelenség problematikájának, és hogy 

következtetéseiben könnyebben tévedhet. Viszont több, sokkal több annyiban, hogy 

mint anyanyelvét, nyelvjárását, a stiláris lehetőségeket igen jól ismerő és érző, 

valamint sajátos egyéni stílussal megáldott író, költő mást is érzékel, észrevesz, mint a 

nyelvész, illetve reálisabban lát meg, emel ki egy-egy nyelvi és stiláris sajátságot: 

valahogy inkább tudja felülről szemlélni a nyelvet, nyelvhasználatot, továbbá 

egyénibb, sokkal hatásosabb stílusban képes előadni mondanivalóját. 

Csupán néhány példát említek a fentiek igazolására. Illyés Gyula már 1977-ben 

érzékeli – és helyteleníti – a mondatok végének a „fölpöndörítését”, az úgynevezett 

éneklő beszédet, amelyet a nyugati nyelvek mintájára való „megdallamosítás”-nak 

tart. – Egy másik példa. Nem tud megbékélni a francia főváros nevének zs-vel való 

írásával és ejtésével. Hivatkozik Adyra, Teleki Lászlóra, Petőfire, Batsányira, Mikes 

Kelemenre, akik s-sel írták. És még 1982-ben is csak úgy hajlik meg „a helyesírást 

diktáló Akadémia előtt”, „ahogy a rossznak ítélt szabályzatnak: fegyelemből”. Egy 

1981-es tanulmány egyébként így összegezi hosszas vizsgálat után a jelzett kérdéssel 

kapcsolatos következtetéseit: a francia főváros magyar neve latin eredetű, de 

hangalakjára e földrajzi név egyes szláv (cseh, szlovák, szerb) megfelelői is hatottak 



(ott ti. zs-vel hangzanak): Parisia> Parisii> Párizs (l. Fodor István: Magyar Nyelv, 

1981: 158–168). 

5. Kötetünk alapján Illyés Gyula a következő részkérdésekben fejtette ki 

véleményét, kisebb-nagyobb mértékben, úgy, hogy gyakran többször is visszatért 

rájuk: nyelvünk finnugor rokonsága, nyelvrokonaink; – a magyar nyelv kiemelkedő 

sajátságai; – a nyelv változtatása, nyelvünk régies elemei; – a nyelvújítás; – a magyar 

irodalmi nyelv; – nyelvjárásaink; – az ifjúsági nyelv, az argó; – a szó hatalma, a 

szótárak; – az idegen szavak, idegen nyelvi hatások; – a divatszavak; – durvaság és 

trágárság; – a hivatali nyelv; – a rádió és a televízió nyelve; – a mondatbeli jelenségek; 

– nyelv és viselkedés; – a gondolat és kifejezése; – a helyes és hatásos stílus. 

Természetesen tanulságos lenne ezeket egyenként számba venni, de ezúttal – egy 

utószó keretében – Illyésnek csak néhány jellegzetes véleményét emelem ki, mintegy 

ízelítőül. 

Találóan hangsúlyozza Illyés nyelvünk sajátságai közül a képszerűséget Állati szép 

és oltári jó című írásában: „Magyar anyanyelvünk sajátságosan képszerű, nem 

egyedülien persze a földön. Mégis csaknem szabályként fogadhatjuk el, minden szó és 

kifejezés helyes – magyaros –, ami valamiféle képet ízlésünkre idéz elénk. Ez fő ereje 

költészetünknek is. A magyar meglepő módon a láttatás nyelve; magasabb fokon a 

látomásé, a vízióé. Nyelvünk változatlan teremtő erejét mutatja, hogy képeit a modern 

életből – az iparéból – éppoly könnyedén veszi, akár hajdan, amikor főleg a természet 

nyújtotta az anyagot.” És később olyan példákat hoz, mint a rákapcsol, rákapcsolódás, 
begerjed, falaz, csőbe húz. – Jól látja nyelvünk rendkívül „élő” voltát. „A magyar, 

egyebek közt, azért élvezetes nyelv, mert még nem csontosodott, nem kövesedett meg; 

még alakítható. Alig kisebb erőfeszítéssel, mint a nyelvújítás korában” – írja Hallja 
kend. Táncsics című dolgozatában. 

Reálisan szemlélte továbbá a fiatalok beszédét. „…nem élek a fiatalok sajátos 

szavaival” – jegyzi meg a már említett Állati szép és oltári jó című írásában – „de az ő 

ajkukról szívesen hallom, ha a szó találó, s a kifejezés fordulatos… Óriási baj volna – 

szerintem a halál jele –, ha a fiataloknak nem volna meg minden korban a maguk 

frissebb, fordulatosabb saját nyelvük. Ha kimerülne a nyelv teremtő ereje. Ha a 

folyton megújuló világgal együtt nem újulnának meg kifejezéseink is.” 

A szónak – mint már utaltam rá – Illyés Gyulánál súlya, hatalma van. Szómúzeum 

és megújítása című értekezésében – nagy beleéléssel – mutat be régi népi 

szerszámokat, eszközöket, hozzáértéssel körülírva jelentésüket: csoroszlya, motolla, 
szösz, guzsaly, cséve, lőcs, nyűg. Ezt az értekezését zárja a már idézett módon: „Ez az 

én szótáram… az egészen nagy Larousse-om.” 

Hogy nyitott szemmel, füllel járt a világban, bizonyítja egy 1974-es feljegyzése is: 

„A magnetofonban, melyet X. Y. tavalyelőtt Rácegresen működtetett, az öreg béresek 

kétszer is használták a magyar plusquamperfectumot. »Azért mentem be, mert 

hallottam volt, kik dalolnak.« Sose használtam írásban, pedig milyen jól árnyal.” 

6. Végezetül szólnunk kell Illyés stílusáról, mert nyelvi, nyelvhasználati írásainak a 

hatása nem kis mértékben kifejezésmódjában, stílusában rejlik. Magam természetesen 

ismertem az e kötetekben közölt írások legtöbbjét, mégis élvezettel olvastam őket 

ismét, így együtt meg különösen (a Kenyértörés például mintája lehetne az Illyés-

írásnak és egyben a hatásos stílusnak). 



Emlékezetem szerint 1954–1955 körül az akkori Irodalmi Újságban Illyés Gyula 

többek között arra utalt egyik tanulmányában, hogy szépirodalomról akkor 

beszélhetünk, ha az író, költő olyat lát meg, olyat mond ki a világról, az emberről, amit 

más még nem látott meg, nem mondott ki. Továbbá ha olyan módon, olyan stílusban 

szól, ahogyan addig senki. Más szóval a stílus nagyon fontos összetevője a 

szépirodalomnak. Nos, ezt képviseli Illyés egész életműve: prózája, költészete, drámái, 

de ott van ez a stílus nyelvi, nyelvészeti jellegű írásaiban is. Cs. Szabó László – 

részleteiben is igen találóan – így jellemezte Illyés prózastílusát: „Dús erezetű, nagy 

lélegzetű, képgazdag, leíró s ugyanakkor elbeszélő, fanyar és fojtott indulattal feszülő 

nyelven ír Illyés, gúnyos és fenyegető, hajlítható és darabos, játékos és szűkölő, tréfás 

és felhős, kitanult és puritán – hol és milyen gyakorlattal tanulta ezt az árnyaltságában 

is tömör, céltudatos, időálló és hű magyar prózát?” 

Nagyon nehéz egy-egy egyéni stílusnak a – különösen rövid – jellemzése. Ha 

néhány kiemelkedő vonással kellene megjelölni Illyés Gyulának könyvünk írásaiban 

megnyilvánuló stílusát, akkor a következő jellemzőit sorolnám fel: természetesség, 

világosság, képszerűség, drámaiság a mondatokban és nagyon változatos, de mindig 

illő stílusárnyalatok alkalmazása (tud tárgyilagos és indulatos, derűs és ünnepélyes, 

humoros és gúnyos, ironikus lenni). 

Valósággal megelevenedik az ikes ragozás, és nemcsak megértjük a használatában 

beállott változást, hanem mintegy át is érezzük például a következő képben megjelenő 

megjegyzés hatására: „Az ikes ragozás szép köntösét egy időben én is felöltöttem, de 

hónaljban vágott, hol a nyaknál szorított, tágítanunk kellett rajta, ha mondandónkban 

szabadon akartam mozogni.” – Vagy filmszerűen pereg előttünk a „kenyértörés” –, de 

azért nem lenne könnyű „eljátszani”, mert igen fontos szerepet kap benne a lelki háttér 

is: „A mi pásztoraink és nyanyáink nem lándzsát törnek, nem pálcát, még csak fejet 

sem. Villámló szemmel, összezárt foggal, orron át fútt levegővel indulatuk forrpontján 

is lám – igazságot tesznek. Ahelyett, hogy egymás fejét törnék be, a kenyeret törik 

szét, nyilván dühtől remegő kézzel, de mindent legyőző, mindennél hatalmasabb 

jogérzettel. Mert az, hogy azt a kenyeret valamelyikük – az erősebb – azon egészében 

magához ragadhatná, eszükbe sem jut. Dühük forrpontján is az első az igazság. Az az 

»emberség«, amely voltaképpen a halandóban az »istenség« része, a hit az 

erkölcsben.” 

A humort képviseli például továbbá – sokat sejtetően – két cikknek az alcíme: Állati 

szép és oltári jó, az alcím: vagy: hogyan beszéljünk fiatalul? Aztán: Még egyszer 
csókolom!, az alcíme: Rövid történelem a nyüszítéstől a nevetésig. 

Mennyi drámaiság van a Nyelvünkről című írás következő részletében, úgy, hogy a 

humor is ott bujkál mögötte: „Gégém reszket, hangszálaim segélykérően pihegnek, 

állkapcsom izomlázban szenved. Reggel nyolc óra óta franciául kellett beszélnem. 

Most este van. Egész álló nap nem jutottam egy kortynyi magyar szóhoz.” 

7. Összefoglalásként azt mondhatom: Illyés minden írása olvastatja magát. 

Olvassuk hát élvezettel – és okulásul. 

 
Utószó. In: Illyés Gyula: A törzs szavai. Írások az anyanyelvről. 

Válogatta Domokos Mátyás és Szathmári István. 

Nap Kiadó. Budapest, 2002. 241–250. 
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1. Hogy a stilisztika korábban sem találta helyét a tudományok, illetve az egyetemi 

stúdiumok és az iskolai tantárgyak között, azt a XX. századi magyarországi története 

is igazolja. Hol a nyelvészethez, hol az irodalomtudományhoz sorolták, de az is 

előfordult, hogy kettészakították: az ötvenes évektől a tanárképző főiskolákon például 

az úgynevezett nyelvi stilisztikát a nyelvészeti tanszék, a költői és a szépprózai 

stílussal foglalkozó irodalmi stilisztikát pedig az irodalmi tanszék oktatta. Olyan idő is 

volt, amikor leszűkült a stilisztika érdekterülete. Magam a negyvenes évek elején a 

gimnáziumban e tárgy keretében röviden azt tanultam, hogy kétféle általános 

stíluskövetelmény van: helyes stílusról akkor beszélünk, ha a vizsgált szöveg világos, 

szabatos és magyaros; a szép stílust pedig az jellemzi, hogy szemléletes, élénk, 

változatos, természetes és jóhangzású. És hozott a tankönyv mindegyikre 

szépirodalmi, valamint köznyelvi példákat. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy e 

követelmények felállítása adott esetben nem kifogásolható, negatívuma volt azonban, 

hogy nem vette eléggé figyelembe a közlés tárgyát, célját, körülményeit, nem beszélve 

arról, hogy például homályos, nem igazán szabatos vagy éppen szürke, esetleg 

kakofón, azaz rosszhangzású elemeket is tartalmazó kifejezésmódra szintén szüksége 

lehet a költőnek, az írónak vagy az egyszerű beszélőnek.) Végül arra is sor került, 

hogy egyszerűen törölték a kutatandók és a megtanulandók közül, például nálunk a 

második világháborút követő évtizedben. 

2. Mostanában azonban mintha válságba jutott volna a stilisztika. Erre nálunk két 

tény is utal. 

Egyrészt a Helikon című (és Világirodalmi figyelő alcímű) folyóirat 1988. évi, 

csaknem háromszáz oldalas 3–4. számát a stilisztikának szentelte. Csakhogy a 

szerkesztő Vígh Árpádnak „A stilisztika útjai és lehetőségei” című bevezető 

tanulmánya ugyanis a következő – mondhatnánk: orientáló – alapállásból indul ki: 

„Az a tanulmánykör, amely több mint egy évszázadon keresztül a stilisztika nevet 

viselte, és amelynek számos, egymással jobbára csak a nyelvi kifejezés általános 

síkján érintkező tudományhoz is köze volt, napjainkra – részben éppen emiatt, a 

sajátos tárgy és módszer hiánya miatt – kétségtelenül válságba került. Ettől az… egy-

két évtizeddel ezelőtt még széles körben művelt, nyelvészeti és irodalmi 

alaptudománynak számító, bár az említett két szakágazat »határmezsgyéjén kallódó« 

stilisztikától a hatvanas évektől kezdve fokozatosan elfordult a kutatás. »A stilisztikát 

nagyjából halottnak tekinthetjük« – jelentette be a Langue française című tekintélyes 

folyóirat 1969. szeptemberi, egyébként Stilisztika címet viselő számának szerkesztői 

előszava.” (293.) És hozzátehetjük, a tanulmány szerzője nem is igen lát kiutat ebből a 

válságból. Szerencsénkre – ezt már én teszem hozzá – a jelzett tanulmányt követik az 

angol, a csehszlovák, a québeci, a franciaországi és belgiumi, a lengyel, a magyar, a 

német, az újlatin, a román, az orosz és az olasz stilisztikai kutatásokról szóló alapos 

felmérések, beszámolók. Nos, az én számomra ezek a dolgozatok a stilisztikának 

egyáltalán nem a haláláról tanúskodnak, hanem éppen arról, hogy – ugyan nemegyszer 

a poétikába stb. ágyazva, tehát nem stilisztikai címszó alatt – egy sereg (részben) új 
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diszciplínának (a kiteljesedett szemantikának, az információelméletnek, a 

szövegtannak, a szemiotikának, a szociolingvisztikának, a beszédaktuselméletnek, a 

pragmatikának stb.) a bevonásával inkább fellendült, és hogy az egyes országokban 

így sajátos arculatot kapott. Elmondhatjuk tehát, hogy szinte minden „nemzeti”, illetve 

egy meghatározott nyelvvel kapcsolatos stilisztika kialakította a maga – esetleg 

szűkebb – kutatási területét, és azt a kutatást végzi, gyakran nem is kis mértékben. Az 

angol stilisztika például – a beszámoló szerint – „interdiszciplína… támaszkodik a 

nyelvtudományra, azon belül a szövegnyelvészetre, a pragmatikára, a discourse 

analízisre, a szociolingvisztikára, de az irodalomtudományra és a retorikára is”; 

„mégis elsősorban irodalmi alkotásokkal foglalkozik”; „az angol stilisztika igen sok 

területet ölel fel” – zárja dolgozatát a szerző (i. h. 354–360). – Jozef Mistrík pedig 

megállapítja, hogy a cseh stilisztikában behatóbban kidolgozták az egyes funkcionális 

nyelvi stílusokat: Hausenblas és Daneš professzor a szöveg felépítésével foglalkozott; 

továbbá a szöveget szociológiai, pszichológiai és statisztikai szempontból közelítették 

meg, és korszerű tanulmányok születtek a dialógusról, az expresszivitásról és a szi-

nonimiáról stb. (i. h. 366). 

És csaknem minden tanulmányban ott találjuk a következő megállapítást: a 

stilisztika jellegű könyvek, cikkek száma állandóan növekszik. 

Mindez persze nem változtat azon – és erre is több dolgozat utal –, hogy a stilisztika 

mögül valójában jobbára hiányzik az elméleti háttér, a módszertani megszilárdulás, és 

nem jutottunk előbbre még a stílus megnyugtató meghatározásában sem, még kevésbé 

beszélhetünk a nyelvi stíluson túlmutató, úgynevezett általános stíluselméletről. Hiába 

írta tudniillik Pierre Guiraud, a lényegében Ch. Bally elindította funkcionális stilisztika 

kiemelkedő egyénisége „La stylistique” című munkája hatodik, 1970-es kiadásának 

„Les tâches de la stylistique” című fejezetében, hogy „La tâche la plus urgente de la 

stylistique est de définir son objet, sa nature, ses buts et ses méthodes, à commencer 

par la notion même du style.” (Paris, 1970.6 120.) Vagyis hogy szerinte a stilisztika 

legsürgetőbb feladata saját tárgyának, természetének, céljainak és módszereinek a 

meghatározása, kezdve magának a stílusnak a fogalmával. E tekintetben tehát szinte 

csaknem minden maradt a régiben. 

A stilisztika bizonyos válságát tanúsítja egy másik tény is. Török Gábor 1989-ben 

cikket jelentett meg a Magyar Nyelvőrben ilyen címmel: „Egy jövendő stíluselmélet 

távlatai” (LXXXV, 411–419), 1990-ben pedig könyvet, amelyben már meg is kísérli 

egy ilyen általános stíluselmélet körvonalazását. (A címe: Pontok és kérdőjelek az 

általános stíluselméletben. Kísérlet egy átfogó elméleti tudományág megalapozására. 

Tankönyvkiadó.) Elmélkedését annak a megállapításával indítja, hogy stíluselmélet 

valójában nincs. A címükben ezt ígérő munkák ugyanis – folytatja – e tekintetben 

félrevezetnek, a stílust vizsgálók pedig a nyelv keretein belül maradnak, sőt tovább is 

szűkítik a stílus hatókörét a szépirodalomra, mások azon belül is csak a remekművekre 

(a kevésbé értékes művekben pedig már csupán modorról, manírról beszélnek) stb., de 

a nyelvészeti stilisztika – bár kutatja a nem művészi stílust is – példáit szinte többnyire 

a szépirodalomból veszi (l. i. m. 5–7, MNy. LXXXV, 411–413). Mindamellett – mint 

jeleztem – Török Gábor az első lépéseket megteszi az említett irányba. „Van-e közös 

lényegi általánosság mindabban, amit műveltségi körünkben stílus-nak nevezünk? – 

teszi fel a kérdést. Majd megállapítja, hogy „eszköz jelentésétől elszakadva már 

kezdettől fogva benne volt a stílus szó jelöltjében a művészeten kívüli írásosság is, a 



sajátos cselekvésmód is”, és hogy „az írott nyelvi stílus volt a központja a később 

szerteágazó jelentéseknek, de … korábban nem a művészi szövegek írott formájára 

vonatkozott, hanem a jogiakra, és innen terjedt ki a jogi követelményeknek eleget tevő 

peres eljárásmódra, tehát sajátos cselekvési formára a XVI. századi franciában” (i. m. 

8, MNy. LXXXV, 413–414). A továbbiakban a szerző az információknak (illetve az 

ezeknek megfelelő stílusoknak) három csoportját különíti el: a) Vannak eleve 

társadalmi információként létező jelenségek (nyelvi szövegek, műalkotások, mimika, a 

viselkedés és magatartás jelenségeinek nagy többsége stb.). – b) Csak másodlagosan, 

más eredeti funkciójuk kapcsán stb. közleménnyé váló jelenségek (használati tárgyak, 

lakásberendezések, az egyes sportok mozgás- és küzdésmódjai stb.). – c) Az 

„emberiesített” természet jelenségei (pl. egy táj szépsége). 

3. Anélkül, hogy tovább taglalnánk a szerző következtetéseit, vizsgáljuk meg, hogy 

a stilisztika miért került többször válságba, és miért nem tudott igazán önálló 

tudománnyá válni. Vegyük sorra az okokat. 

A) Nem a saját problematikájából (stilisztikai jelenségek, stílusérték, stílushatás 

stb.) nőtt ki, hanem az ókori és a középkori retorikákból, poétikákból, illetve a XII. 

század második felétől ezeket (részben) felváltó „ars dictandi”-kból. Természetesen a 

görög rétorok szembe találták magukat számos stilisztikai kérdéssel. Ilyenformán a 

retorikában például – amely elsőrendűen a prózai előadással foglalkozott – korán 

megkülönböztetik a három stílusnemet: a fennkölt, a közepes és az egyszerű stílust. És 

vizsgálják a szónoki beszéd legfontosabb stíluseszközeit: a hangos stílus lényeges 

kellékét: a jóhangzást, a zeneiséget; a trópusokat és az alakzatokat; az úgynevezett 

„ornata syntaxis” jelenségeit stb. A poétika ekkoriban a költői előadás tudománya volt, 

az ars dictandik pedig részben retorikák, részben poétikák, illetve – persze nem ilyen 

néven – a középkor stilisztikái voltak. Ezek egyébként a praxis tudományait 

jelentették, így például az alakzatokat a retorika a meggyőzés, a poétika pedig az 

esztétikai hatás szempontjából tekintette. Ezekből a gyakorlati tudományokból nőtt ki 

aztán a stilisztika akkor, amikor a retorika már sokak szemében csak egy elöregedett 

normatív szabálygyűjtemény volt. (Részletesebben l.: Balázs János: III. NyKongr. 

104–111, StilTan. 7–19; Vígh Árpád: Helikon i. h. 293–296; mindhárom bő 

szakirodalommal.) 

B) Még fontosabb ok, hogy a stilisztika mindig a nyelvtudomány, illetve később és 

kisebb mértékben, de korántsem elhanyagolhatóan az irodalomtudománytól kapott 

indíttatást a továbbfejlődésre (l. pl. Helikon i. h. 311, 366–367). Természetesen azután, 

hogy a XVIII. század végétől a XIX. század közepe tájáig – legalábbis nevében – 

külünállóvá vált. Egyébként J. Ch. Adelung „Über den deutschen Styl” (I–II. Berlin, 

1785.) című idevágó munkáját még nem nevezi stilisztikának. Mai ismereteink szerint 

Wilhelm Wackernagel bázeli egyetemi tanár tárgyalta a stilisztikát először a múlt 

század harmincas éveiben a retorikától és a poétikától különválasztva (vö. „Poetik, 

Rhetorik, Stylistik” c. 1873-as munkáját, Halle). Németországban állítólag Novalis 

terjeszti el a „stilisztika” szót a XIX. század elején. Az Oxford Dictionary 1846-ban, a 

francia Littré pedig 1872-ben szótározza először. Magyarországon Révai Miklós 

Adelung nyomán megszerkesztett „A magyar szép toll” című művét 1805-ben írta, 

Verseghy Ferenc „Usus Aestheticus Linguae Hungaricae” (Buda) címen 1816–1817-

ben jelentette meg egyszerre retorikai, poétikai és stilisztikai jellegű munkáját. Ezek 

tehát címükben még nem stilisztikák. Egyébként a stilisztika szó nálunk már 1793-ban 



szerepel Kazinczynál (igaz, nem mai értelemben), de csak a XIX. század második 

felében terjed el. (l. pl. Névy László Stilisztika című tankönyvét 1875-ből). (Ezeket l. 

részletesebben: Balázs János: III. NyKongr. 115–119, StilTan. 22–29.) 

Lássuk először a nyelvtudománynak a stilisztikára gyakorolt hatását. Induljunk ki 

abból, hogy a stilisztikát mindenki, aki nyilatkozik róla, kezdetben és jó darabig csak 

nyelvészeti diszciplínának tartja (pl.: Balázs János: III. NyKongr. 104; Jean-Marie 

Klinkenberg: Helikon i. h. 476), sőt Zolnai Béla egyenesen azt mondta 1954-ben, hogy 

„…nincs nyelv stílus nélkül. Nincs külön stilisztika, csak nyelvtudomány van” (III. 

NyKongr. 189). 

a) A stilisztikát – függetlenné válása után – a XX. század eleji jelentéstan és 

általános nyelvészet lendítette előre. W. Wundt már a múlt század utolsó évtizedeiben 

rámutatott arra, hogy a szó lélektani szempontból összetett jelenség. Karl Otto 

Erdmann pedig a szó fogalmi jelentéstartalmán kívül megkülönböztette a szó 

mellékjelentését és érzelmi értékét (Die Bedeutung des Wortes. Leipzig, 1901.), 

mások meg a pejoratív jelentésváltozásokat vizsgálták. Mindezzel már a mai 

konnotáció felé közelítettek, és a későbbi pragmatikát készítették elő (l. Balázs: III. 

NyKongr. 122). 

b) Az első rendszeres stilisztika megalkotója és a későbbi funkcionális stilisztika 

elindítója, a genfi Ch. Bally az egész nyelvtudománynak új irányt adó Saussure 

tanítványa volt. Sokban követte mesterét, de ő a parole-nak és benne a különböző 

érzelmeket kifejező eszközöknek a vizsgálatát állította a középpontba. 1909-es „Traité 

de stylistique française” című munkájában a „természetes affektivitású” nyelvi tények 

(caractères affectifs naturels) – nagyon a ma felé mutatva – a beszélő érzelmeiről 

tájékoztatnak; az úgynevezett „felidéző hatású”-ak (effects par évocation) pedig a tág 

értelemben vett nyelvi környezetet konnotálják. Nyilvánvaló, hogy ebben a 

szemléletben fontos szerepet kap a nyelvi eszközök összevetése, illetve a szinonimika. 

Mindamellett már a kortársak is felfedeztek bizonyos merevséget Bally 

stilisztikájában: a nyelvi elemek értelmi oldalának a háttérbe szorítását (az érzelmiek 

javára), továbbá a történeti stílusvizsgálatnak, valamint a szépirodalmi stílus 

elemzésének a kiiktatását. Ezen a merevségen azonban már a tanítványai lazítottak, 

Jules Marouzeau („Traité de stylistique appliquée au latin” 1935. és „Précis de 

stylistique française” 1949.) például csak az érzelmekre utaló „affektivitás” fogalmát 

az általánosabb „expresszivitás”-sal váltja fel, aztán bevezeti a „válogatás, választás” 

fogalmát, és utat nyit a stilisztikában is a diakrón kutatásoknak, valamint 

vizsgálódásaiba bevonja a szépirodalom stílusát is. Egyébként latin stilisztikája ilyen 

fejezetekre oszlik: a hangok, a szavak, a mondatok, a szócsoportok (ismétlések, 

szórend stb.) stilisztikai vizsgálata – ezzel mintegy példát adva a nyelvtanon alapuló 

stilisztikai rendszerezéseknek. Bally másik tanítványa, Marcel Cressot viszont idevágó 

munkájában („Le style et ses techniques” 1947.) lényegében a szépirodalmi nyelven 

belül marad, és mint Jean-Marie Klinkenberg rámutat, ez már az irodalom és a 

stilisztika házasságkötését jelentette, továbbá mindez felkelthette a később újraéledő 

poétika érdeklődését. (L. Balázs János: III. NyKongr. 122–131; Vígh Árpád: Helikon 

i. h. 302–303; Klinkenberg: uo. 483–484.) 

c) Még nagyobb erejű és főként még sokoldalúbb indíttatást kap a stilisztika a 

nyelvtudománytól a hatvanas évektől máig, sőt éppen ez vezetett el létjogosultságának 

a megkérdőjelezéséhez is. A hatvanas évektől tudniillik gyökeresen megváltozott a 



nyelvszemlélet. Röviden, a nyelvhasználat vizsgálata került sok oknál fogva az 

érdeklődés középpontjába: megszületett a kommunikációelmélet, és mindez elvezetett 

például a pragmatika és a beszédaktuselmélet létrejöttéhez. Aztán – az előbbiekből is 

érthetően – ahogy korábban a szó után a mondat kutatására esett a hangsúly, most a 

mondatnál nagyobb és természetesebb beszédbeli egységre, a szövegre. Megszületik a 

szövegtan. Továbbá, kialakul a valamennyi jellel foglalkozó tudomány, a szemiotika, 

amire szükség is van, hiszen például a fellendülő vizuális költészet és avantgárd 

művek csak ennek a segítségével tanulmányozhatók. És én idevonom a tipológia 

megalapozását is, ugyanis ez szintén nem kismértékben befolyásolta például a 

stilisztika további kiszélesedését. 

Érthető tehát, hogy mindez a stilisztika problematikájának is az újrafogalmazását, 

továbbá azt eredményezte, hogy sokfelől és sok szempontból kezdték kutatni a nyelvi-

stilisztikai eszközöket, a nyelvhasználat egyes változatait, a nyelvi és stílusrétegeket, a 

szövegtípusokat (nemegyszer el is hagyva a stilisztika kereteit vagy éppen magát a 

stílus szót is), és hogy e tekintetben bizonyos munkamegosztás jött létre a nyelv- és 

irodalomtudomány között. Ilyenformán nem csodálkozhatunk azon, hogy például 

amikor 1977-ben Szabó Zoltán „A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai” című 

munkájában azt igyekszik felmérni, hogy ez a megváltozott nyelvszemlélet, az új 

irányzatok miben gazdagították a stíluselméletet és a stilisztika módszerét, akkor 

mindezt ilyen hat fejezetben tárgyalja: A strukturalizmus, A szemiotika, A szemantika, 

A matematikai nyelvészet, A generatív grammatika és A szövegnyelvészet. A szerző 

egyébként még az új reneszánszát élő stilisztikáról beszél (i. m. 7), de már itt is látszik, 

hogy bizonyos értelemben kezd kicsúszni a talaj a stilisztika alól, az 

irodalomtudomány és a (részben) új nyelvészeti diszciplínák javára. 

Térjünk át annak a bemutatására, hogy milyen mértékben hatott az 

irodalomtudomány a stilisztikára, illetve előbb arra, hogy miért és hogyan vállalta fel 

a szépirodalom stílusának, a költői és szépprózai stílusnak a vizsgálatát. Ez utóbbit 

egyébként harmadik oknak is (C) vehetjük a tekintetben, hogy a stilisztika nem tudott 

igazán önálló tudománnyá válni. 

Kezdjük azzal, hogy a stilisztika ugyan – mint mondtuk – nyelvészeti 

diszciplínaként indult, de kezdetben talán kisebb, később nagyobb mértékben vette 

elemzendő példáit – nagyon is érthetően, hiszen azok frappánsabbak – a költészetből 

vagy a szépprózából (gondoljunk például a trópusokra vagy az alakzatokra). 

Egyébként, bár elsősorban a retorikából vált ki, hatott rá az akkori poétika, a költői 

műfajok vizsgálata is. Mégis e tekintetben a döntő lépést minden bizonnyal a valóban 

elkülönült diszciplínává lett francia stilisztika tette meg, amikor – mint már jeleztük – 

Ballyval szemben Marouzeau a szépirodalmi stílust is vizsgálat tárgyává tette, M. 

Cressot pedig idézett stilisztikai művében lényegében a szépirodalom nyelvén belül 

marad. De azt is hozzátehetjük, hogy a másként szerveződő és az esztétikai értékeket 

középpontba állító úgynevezett művészi stílus vizsgálatának a felvállalása a stilisztika 

elméleti és módszertani hátterét illetően további elbizonytalanodást hozott, és nem 

kismértékben hozzájárult a stilisztika válságához. 

Előbb azonban lássuk, milyen indíttatást kapott korábban az irodalomtudománytól. 

a) Jobbára irodalomtudományinak vehetjük – különösen következményeiben – a 

múlt század végétől e század első évtizedeiben uralkodó úgynevezett nyelvesztétikai 

irányzatnak a stilisztikára, stílusvizsgálatra gyakorolt hatását. A nyelvesztétika 



megalapítása nem jelentéktelen XIX. század végi kezdemények után Benedetto Croce 

nevéhez fűződik. Ez az irányzat a bergsoni intuícióelméletre is támaszkodva a nyelvi 

jelenségeket mint művészi, esztétikai hatást keltő eszközöket vizsgálta. Karl Vossler 

még tovább ment, a nyelvtudományt szinte azonosította az esztétikával. Szerinte – 

mint Szabó Zoltán utal rá (Kis magyar stilisztika. Bukarest, 1968: 11) – „a nyelvi 

változások oka a szellem, a maga kimeríthetetlen egyéni intuícióival. Egy nyelv 

története a szellemi kifejezés formáinak a története, és mint ilyen, része a 

művészettörténetként felfogott irodalom- és stílustörténetnek.” Vossler elmélete 

előtérbe állította az egyéni stílust, a történeti stílusvizsgálatot, és utat nyitott a 

szellemtörténeti iskolának. 

Lényegében Croce és Vossler felfogását építi tovább (Freud nézeteit is bevonva) 

Leo Spitzer. 1928-ban megjelentetett „Stilstudien” című munkájában az író 

lelkivilágát igyekezett a stílusból kideríteni. Intuitív jellegű elemzésmódja – mint 

ismeretes – abban áll, hogy addig olvassa a kiválasztott szöveget, amíg valamilyen 

nyelvi sajátosságra fel nem figyel. Ez lehet egy szó, idegen elem, valamilyen 

stílusértékű kifejezés vagy a szokásostól eltérő szórend, mondatfajta stb. Ezeknek a 

segítségével keresi aztán meg a szöveg létrejöttének lélektani indítékait. Spitzer tehát a 

nyelvi-stiláris eszközökből indul ki, és úgy jut el az irodalmi műhöz, ilyenformán 

tágítva a nyelvi stilisztikát az irodalmi stikisztika felé. (L. Balázs: III. NyKongr. 119–

120; Horváth Mária: Anyanyelvi nevelésünk a középiskolában. Bp., 1980. 103–104.) 

b) A hatvanas-hetvenes években az irodalomelmélet fellendülése, a szintén a 

pragmatika felé forduló irodalomtudomány és interpretáció eddig nem tapasztalt 

gazdagodást és ugyanakkor hasonló zűrzavart, elbizonytalanodást hozott a stilisztika 

számára. Ezúttal csak neveket, iskolákat tudok felsorolni, akik, illetve amelyek vagy 

az irodalomtudomány felől, vagy afelől is elindulva elméletükkel, módszerükkel 

hozzájárultak a stílusvizsgálatok (elsősorban a szépirodalmi művekre kell gondolni) 

még sokoldalúbbá tételéhez, másrészt éppen a (részben) új diszciplínák hatására 

bizonyos vizsgálatok kicsúsztak a stilisztika kereteiből, és vagy az említett 

diszciplínák, vagy az újjáéledt poétika égisze alatt folynak. A nevek és az iskolák a 

következők: Roman Ingarden, a prágai iskola (Jan Mukařovský, Lubomir Doležel 

stb.), Roman Jakobson, a New Criticism, a francia strukturalizmus, a szemiotika, a 

generatív poétika, a szövegtan, H.-G. Gadamer, P. Guiraud, a -csoport, N. E. Enkvist, 

H. F. Plett, Theun van Dijk, M. Riffaterre, Tzvetan Todorov, G. Genette, és még 

sokáig sorolhatnám őket. 

A helyzet illusztrálására idézek néhány részletet Fehér Erzsébetnek a stíluskutató 

csoportunkban nemrég megtárgyalt tanulmányából, amelyben módszeresen 

áttekintette a nyelv- és irodalomtudomány, illetve a nyelvészeti és irodalmi stilisztika 

viszonyának a XX. században bekövetkezett módosulását. Ezt írja többek között: „Az 

irodalmi szöveg eltér a nyelvi szövegtől, mivel benne nemcsak a nyelvi és 

szövegalkotási szabályok érvényesülnek, hanem poétikai szabályszerűségek is, 

amelyek a nyelvi szövegben nem (pontosabban szólva: nem szükségszerűen) 

fordulnak elő. Az irodalmi szöveg … »sajátos nyelv, amely … másodlagos 

rendszerként épül rá a természetes nyelvre«. (J. Lotman: Szöveg–modell–típus. Bp., 

1973. 35.) Az irodalmi szöveg nem vezethető le a köznapi beszédből, és tisztán nyelvi 

grammatika nem tudja leírni ezeket a struktúrákat. (L.: Van Dijk: A poétika alapjai. 

In.: Helikon 1974. 3–4. sz. 383, 385.)” Továbbá: „…a pragmatikus nyelvészet 



irodalomtudományi hatásáról szólva elsősorban a szövegtanra kell gondolnunk. A 

szövegtan az első nyelvészeti diszciplína, amely az irodalmi szöveggel azonos 

nagyságrendű nyelvi jelkomplexummal foglalkozik… A nyelvészet és az 

irodalomtudomány együttműködése ezennel új szakaszhoz érkezett: az egyirányúság 

helyett a kölcsönösség jellemzi… Az irodalomtudomány hosszú ideig 

fogyatékosságként kezelte kényszerű interdiszciplinaritását. Most a szövegnyelvészet 

hasonló interdiszciplináris jellege igazolja, hogy nem a metodológiai szigor hiánya, 

hanem a vizsgált tárgy bonyolultsága vezet el a módszertani pluralizmushoz… A 

szöveg konstruktumként is heterogén komponensek összessége. »Minél átfogóbb 

egységről van szó, annál inkább határozzák meg konkrét szerveződését nemcsak 

nyelvi, hanem pszichológiai, kognitív, ideológiai és történelmi feltételek« (Kelemen 

János: ÁNyT. XI. 193.).” (Kézirat 33, 42–43.) 

Mindezt jól mutatja Barbara Sandig „Stilistik. Sprachpragmatische Grundlegung 

der Stilbeschreibung.” (Berlin, New York, 1978.) című munkája, amelyről Kocsány 

Piroska a német nyelvterületek stilisztikai kutatásairól írt dolgozatában – igen találóan 

– így nyilatkozik: „Sandig stilisztikája egyfajta kommunikatív cselekvéselméletre 

támaszkodik. Mivel azonban egy ilyen elmélet a maga teljességében még várat 

magára, Sandig művét pusztán vázlatnak szánja. Mint vázlat, érdekes és sokféle 

irányzatot magába sűrítő vállalkozás, de számos feltűnő ellentmondást tartalmaz.” 

(Helikon i. h. 458.) 

4. Nálunk, Magyarországon az elmondottakon kívül még két körülmény nehezítette 

a stilisztika korábbi útját, illetve járult hozzá ahhoz, hogy napjaink stilisztikája 

válságba kerüljön. 

Először is míg például a hazai finnugrisztikát olyan európai hírű tudós alapozta 

meg, mint Budenz József; míg a magyar nyelvtudománynak olyan kiemelkedő 

művelői voltak, mint Simonyi Zsigmond, Pais Dezső, Bárczi Géza stb., addig a 

magyar stilisztika területén nem támadt hasonló egyéniség. Másodszor nagymértékben 

visszavetette a magyarországi nyelvészeti, irodalmi – és természetesen stilisztikai – 

kutatásokat az a tény, hogy politikai okokból a hetvenes évek elejéig az akkor 

modernnek számító nyugati irányzatokat, elméleteket, módszereket meg sem 

ismerhettük (pl. a strukturalizmus is csak a hatvanas évek vége felé kezdett hatni). 

Amikor viszont ismertté váltak, képviselőik jobbára kritika nélkül vették át őket, 

minden korábbi – egyébként bevált – eljárást, módszert is megkérdőjelezve, illetőleg 

elvetve. 

5. Az eddig mondottakkal talán sikerült megvilágítanom, miért nem vált igazán 

önálló tudománnyá a stilisztika, illetve hogy miért került napjainkra bizonyos 

válságba. 

Mi is történt valójában? Mint láttuk, a stilisztika először kettévált: nyelvészeti és 

irodalmi stilisztikára, aztán az „újrafelosztás” idején – legalábbis bizonyos hányadában 

– az irodalmi részleg beolvadt a poétikába, mások szerint a kritikába; a nyelvészet 

pedig a nyelvtudomány különböző ágaiba (pragmatika, beszédaktuselmélet stb.), 

illetve mindkettő az új retorikába, mások szerint a szemiotikába. Mindamellett többen 

továbbra is a nyelvészeti stilisztikát tekintik alapnak, illetve megkülönböztetik a 

kétféle stilisztikát. Például Rudi Conrad a „Lexikon sprachwissenschaftlicher 

Termini” című munkájában (Leipzig, 1985. a Stilistik címszó alatt, 232), aztán a 

modern angol stilisztika atyjaként emlegetett H. G. Widdowson stilisztikán az irodalmi 



szövegek nyelvészeti szempontú tanulmányozását érti, és azt tartja, hogy a stilisztika 

dinamikus összekötő kapocs a nyelv- és irodalomtudomány között (Helikon i. h. 354). 

Hogyan képzelhetjük el tehát a stilisztika jövőjét? Úgy gondolom, hogy egy-másfél 

évtizedig az egyes nyelvterületek stilisztikusai folytatják kutatásaikat a korábbi 

módon, vagyis meghatározott diszciplína keretében, meghatározott módszerrel és 

meghatározott jelenségeket véve vizsgálat alá. Közben bizonyára körvonalazódik még 

jobban az általános stíluselmélet; megszületik egy mindenkinek elfogadható 

stílusdefinició, kikristályosodnak a módszerek stb. Hogy egy stilisztika lesz-e, vagy 

kettő, vagy esetleg mégis felszívódik bizonyos diszciplínákba – ez majd elválik. 

Reméljük igaza lesz a franciaországi és belgiumi stilisztikáról szóló beszámoló 

szerzőjének, amikor ezzel zárja dolgozatát: „…a stilisztika inkább csak amolyan 

súlyos betegnek látszik, akire még szép jövő vár” (Helikon i. h. 393). 

 
Magyar Nyelv. 88 [1992]: 272–279. 

 

 

 

7. HOL TART MA A STILISZTIKA? 

 

1. A „Hol tart ma a stilisztika? (Stíluselméleti tanulmányok)” című kötet az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Mai magyar nyelvi tanszéke mellett működő Stíluskutató 

csoport munkája. Illik tehát szólnom legalább röviden a csoport működéséről, továbbá 

arról, hogyan született meg és mit tartalmaz ez a tanulmánygyűjtemény. 

2. Mint előző kötetünk (Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről. Szerk.: 

Fábián Pál és Szathmári István. Tankönyvkiadó. Bp., 1989) bevezetésében – a hazai 

stilisztika történetét is felvázolva – beszámoltam róla, a tanszék stilisztikával (is) 

foglalkozó tagjaiból álló csoportunk egy negyed századdal ezelőtt, az 1970/1971-es 

tanévtől kezdett el rendszeresen együtt gondolkozni és tanácskozni a stílusnak és a 

stilisztikának, valamint ez utóbbi oktatásának a kérdéseiről. 1979-től, miután elnyertük 

többször is a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, illetve az Országos 

Tudományos Kutatási Alap támogatását, a csoport taglétszáma fokozatosan 

növekedett, és ma már átfogja szinte a teljes hazai felsőoktatást (négy egyetemről van 

12 tagunk, hat főiskoláról 7, az MTA Nyelvtudományi Intézetéből 2 tagunk, és 1994 

elejétől – mintegy utánpótlásként – felvettünk az egyetem befejezéséhez közelálló 5 

kiemelkedő hallgatót). 

A nyolcvanas évek végéig a századforduló nyelvével és stílusával foglalkoztunk. 

Ennek eredménye a már említett tanulmánygyűjtemény, amely egyúttal egyetemi 

segédkönyvként is szolgál. 1990-től kutatásunk tárgya a két világháború közötti 

stílusirányzatok vizsgálata, minthogy ez napjainkban mintha háttérbe szorult volna. A 

kutatók ugyanis inkább a századfordulóval és az utóbbi idők szépirodalmával 

(posztmodern, avantgárd) foglalkoznak. Vizsgáltuk tehát a két világháború közötti 

nyelvet, a stílusirányzatokat (az izmusokat, az avangárdot, a népi írók stílusát stb.), 

egyes írók, költők (Babits, Kosztolányi, Móricz, Tamási Áron, Márai, Németh László, 

Füst Milán, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Kassák, Sinka stb.) egyéni kifejezésmódját, 

továbbá bizonyos műfajok (az esszé, a novella, a lírai útirajz stb.) jellemző sajátságait, 

valamint az írói névadást és a dráma kérdéseit. 



Külön hangsúlyozom azonban, hogy mindig nagy súlyt fektettünk a stíluselméletre, 

a stilisztikai kategóriákat, a stilisztika felépítését érintő kérdésekre. Két okból is. 

Először, mert a stilisztika az utóbbi időben válságba jutott. Igaz, önálló tudománnyá 

válni sosem tudott, mert nem a saját problematikájából nőtt ki (hanem főként a 

retorikából); mert elkülönülésétől (a XIX. század közepe tájától) mindig a 

nyelvészettől, ritkábban az irodalomtudománytól kapta az indíttatásokat, mert 

felvállalta a szépirodalmi stílus vizsgálatát; és mert nálunk igazán kiemelkedő tudós 

művelője nem volt. Mindamellett – főleg az úgynevezett funkcionális stilisztika – nem 

jelentéktelen eredményt ért el az ötvenes évektől napjainkig. Viszont – úgy látszik – a 

stilisztikai vizsgálódások újabban átcsúsztak a pragmatika, a szövegtan, a poétika stb. 

területére. Föltétlen kívánatos tehát a stilisztika elméleti hátterének korszerűbbé, 

megalapozottabbá, szilárdabbá tétele. 

A másik ok a nyelv- és irodalomtudománynak a szinte forradalmi átalakulása. 

Kiszélesedett a nyelvtudomány (lásd: modern szemantika, szövegtan, pragmatika, 

szociolingvisztika, beszédtettelmélet, dicourse analysis stb.), és szintén fellendült a 

modern irodalomelmélet, a hermeneutika stb. Mindez csaknem megköveteli a 

stilisztika újrafogalmazását. 

Munkamódszerünk egyébként a következőképpen alakult. Az egyes egyetemi 

félévekben havonként tartunk munkaértkezletet. Az értekezleteken a mindenkori 

témakörbe vágó egy-egy tanulmánynak, továbbá bizonyos stíluselméleti kérdéseknek, 

stilisztikai kategóriáknak, meghatározott (főként idegen nyelvű) szakkönyveknek a 

megvitatása szerepel. A tanulmányt mindenki előre kézhez kapja. A megbeszéléseken 

először két felkért bíráló mondja el véleményét. Vitaindítóknak a csoporttagokon kívül 

a téma irodalmi szakértőit is felkérjük. Meghívjuk továbbá a stilisztikával érintkező 

tudományágak (esztétika, művészettörténet, filozófia, zenetudomány stb.) kiemelkedő 

képviselőit is egy-egy előadás megtartására. Kutatásainkhoz számítógépes 

vizsgálatokat is végzünk. 

3. Itt jelzett törekvéseinknek az eredménye ez a második kötetünk. Ennek is 

megvan azonban a maga külön története. 

A csoport – elsősorban a tanszéki tagok – a nyolcvanas évek elején határozták el 

egy új egyetemi stilisztikai tankönyv megírását, megszerkesztését és megjelentetését. 

Eredetileg a funkcionális stilisztika alapján álló, de az új szemantikai, szövegtani stb. 

eredményeket is felhasználó, korszerű munkára gondoltunk. Az ilyen meggondolások 

alapján elkészült tervezetet a csoport, majd egy kibővített értekezlet megvitatta, 

továbbá a három vidéki egyetem magyar nyelvészeti tanszéke is elfogadta (lásd: 

Szathmári István: Magyar stilisztika. Tervezet egy új egyetemi tankönyv 

kidolgozására. MNy. 1987: 284–297). Ekkorra azonban sok lett a bizonytalanság a 

megjelentetés körül, majd egy idő után esetleg az ELTE rektorátusa vállalta volna fel a 

könyv további gondozását és kiadását. De arról sem feledkezhetünk meg, hogy a 

tervezéstől eltelt mintegy évtized alatt – mint utaltam is rá – lényeges változások 

következtek be a nyelv- és irodalomtudományban, a stilisztika területére kihatóan is. 

[…] 

Ezért döntöttünk úgy, hogy éppen a sokirányú – és így az egységet nélkülöző – 

kutatások miatt nem „teljes” stilisztikát, illetve nem egyetemi tankönyvet jelentetünk 

meg, hanem tanulmánygyűjteményt, amely tanulmányoknak a szerzői maguk 



választják meg, hogy milyen stilisztikai irányt, szemléletet követnek. Arra azonban 

ügyeltünk, hogy valamiképpen a stilisztikának egyetlen fontos területe se maradjon ki. 

4. Kötetünk célja tehát – mint a cím is utal rá – bemutatni: hol tart ma a stilisztika, 

továbbá választ adni a nyelv- és irodalomtudomány mai álláspontja alapján a 

stilisztika legalapvetőbb kérdéseire és egyben alapot szolgáltatni mind anyagában, 

mind módszerében, mind a maga egészében egy teljes(ebb) stilisztika megírására. 

A tanulmányok sorrendjét illetően a következőképpen jártam el. A kötet első 

dolgozata tudománytörténeti jellegű: a funkcionális stilisztika megalapozását 

igyekszik bemutatni. Ezután következnek azok a tanulmányok, amelyek teljesnek 

mondható elméletet tárnak elénk, illetve, amelyek az egész stilisztikát átható 

jelenséget tárgyalnak. A kötet második részébe kerültek azok az írások, amelyek egy-

egy nyelvi szint vagy egy-egy grammatikai jelenség stilisztikáját mutatják be. A 

kötetet egy stílusvizsgáló módszert bemutató dolgozat zárja. 

5. Miről szólnak röviden az egyes dolgozatok? 

Szathmári István: A funkcionális stilisztika megalapozása. – A dolgozat – mint 

jeleztem – tudománytörténeti jellegű. Célja annak a bemutatása, hogy Ch. Bally a 

nyelvtudományban is jelentős helyet elfoglaló funkcionális szemlélet érvényesítésével 

– Saussure-t követve és neki részben ellentmondva – hogyan alapozza meg a hasonló 

nevű funkcionális stilisztikát, illetve, hogy ez a stilisztika hogyan alakította ki 

fokozatosan fő kategóriáit, továbbá, hogy milyen utat tett meg máig. 

Gáspári László: Egy új retorika- és stíluselmélet vázlata. – A szerző azt nyújtja, 

amit a címben ígér. A retorikából mint a meggyőzés lehetőségeit feltáró diszciplínából 

indul ki. A retorika formális-potenciális rendszere működése során funkcionálissá 

válik, és átcsap a stilisztikába. A másodlagos nyelvi kód formáiban már közvetlenül 

jelentkeznek a művészi nyelvhasználat sajátságai is. 

Tolcsvai Nagy Gábor: A stílusfogalom értelmezése a nyelvi norma viszonylatában. 

– Az újabb, pragmatikai alapozású nyelvi normafogalom a normának nyitott, 

szociokulturális meghatározottságát hangsúlyozza, amelyben a grammatika csak egyik 

összetevőként jelenik meg, s viszonylag zárt szabályrendszert alkot, míg a 

megnyilatkozás egyéb szintjei viszonylag nyitott pragmatikai rendszerben működnek. 

Tolcsvai Nagy Gábor: A konnotáció fogalma a stílusértelmezésben. – A szerző 

áttekinti a konnotáció értelmezéseit az elmúlt évtizedek stílusfelfogásában. Azt kívánja 

bemutatni, hogy a stílus, a nyelvi megformáltság olyan virtuéma, amely a jel jelölő 

oldalához kötődik, meghatározottsága pedig szociokulturális jellegű. 

Eőry Vilma: Szövegtipológia – stílustipológia (Problémavázlat: elméleti és 

módszertani lehetőségek). – A szerző a szöveg és a stílus, a szövegtan és a stilisztika 

igen bonyolult viszonyát tárgyalja nagy apparátussal és mérlegre téve az eddigi hazai 

és külföldi véleményeket. Csoportosítva elemzi az eddigi stílustipológiai 

próbálkozásokat is. 

Kocsány Piroska: Szövegnyelvészet és szövegtan. – A szerző a modern szövegtan 

negyedszázados történetét tekinti át, mondanivalóját a szövegjelleg kölünböző 

megközelítései szerint tagolva. Végső következtetése, hogy a szövegtan egyrészt nem 

kerülheti meg a nyelvészeti kérdésfeltevéseket, másrészt több diszciplínából 

integrálódó önálló tudmánnyá kell szerveződnie. 



Fülöp Lajos: Hangstilisztikai körkép (Általános és történeti kérdések). – A címnek 

megfelelően képet kapunk a magyar hangstilisztika alapvető kérdéseiről és elért 

eredményeiről, mégpedig gazdag bibliográfia kíséretében. 

R. Molnár Emma: Az idiómák nyelvi természete és stiláris lehetőségei. – A szerző a 

szó teljes értelmében komplex vizsgálatnak veti alá az idiómákat, és modern 

szemlélettel mutatja be esztétikai, stilisztikai értékeiket. 

V. Raisz Rózsa: Két témakör a mondattan stilisztikájából. – A dolgozat írója azt 

bizonyítja tanulmányával, hogy a mondat stilisztikai vizsgálatában elsősorban nem a 

nyelvi rendszer szintaktikai kategóriáiból kell kiindulni, hanem a szöveg felől 

szükséges közeledni feléje. 

Bencze Lóránt: A szóképek, az alakzatok és a metaforaalkotás (Trópusok és 

figurák). – A tanulmány a szóképeket és az alakzatokat kognitív interpretációs és 

szociointerpretációs megközelítésben tárgyalja. Közben feltárja a szóképek és 

alakzatok fogalmi alakulásának és osztályozásának történetét, valamint e fontos 

jelenségek szemiotikai-szövegtani, hermeneutikai, pszicholingvisztikai és nyelvi 

(szemantikai és grammatikai) megközelítésének a fontosabb mozzanatait és külön a 

metafora filozófiai, nyelvészeti és teológiai értelmezésének alapkérdéseit. 

Danyi Magdolna: Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében. – A szerző a 

modern retorika eredményeinek a felhasználásával értelmezi és osztályozza Pilinszky 

János költészetének hasonlattípusait. 

Kocsány Piroska: A szabad függő beszédtől a belső monológig. – A dolgozat 

feltárja a szabad függő beszéd nyelvfilozófiai, nyelvészeti, szövegtani és stilisztikai 

megközelítésének a fontosabb problémáit és eredményeit. 

Róka Jolán: A nem verbális és vizuális kommunikáció stíluslehetőségei. – A 

tanulmány a nem verbális kommunikáció alapfogalmainak (paranyelv, prozódia, 

kinezika, kommunikatív kódok rendszere stb.) tisztázása után tárgyalja a nem verbális 

kommunikáció pszicholingvisztikai, szociolingvisztikai, kulturális antropológiai 

megközelítéseit, majd a vizuális szövegtípusokon (reklám, ábra, fotó, képvers stb.) 

mutatja be a nem verbális eszközök fajtáit, megjelenési formáit és stílushatásait. 

V. Raisz Rózsa: A kvantitatív módszer a stilisztikában. – A szerző áttekintést ad a 

kvantitatív módszer lényegéről, történetéről, stilisztikai felhasználhatóságáról és 

értékeléséről. 

6. Kötetünk szerves folytatása az említett 1989-es tanulmánygyűjteményen kívül a 

tanszék korábbi négy, majd legutóbb még három hasonló összeállításának: 

Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből 1974; Tanulmányok 

a mai magyar nyelv mondattana köréből 1977; Tanulmányok a mai magyar nyelv 

szókészlettana és jelentéstana köréből 1980; Tanulmányok a mai magyar nyelv 

szövegtana köréből 1983 (mindegyiket szerkesztette Rácz Endre és Szathmári István, 

és mindegyik a Tankönyvkiadó „egyetemi segédkönyvek” sorozatában jelent meg). 

Továbbá: Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből (szerkesztette: Rácz Endre, 

Tankönyvkiadó, 1989); Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből 

(szerkesztette: Keszler Borbála, Tankönyvkiadó, 1992) és Magyar leíró nyelvtani 

segédkönyv (szerkesztette: Faluvégi Katalin, Keszler Borbála, Laczkó Krisztina, 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994). […] 

 
Hol tart ma a stilisztika? (Stíluselméleti tanulmányok). 

Szerkesztette: Szathmári István. 



Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996. 7–11. 

 

 

 

8. STILISZTIKA, MAGYAR STILISZTIKA ANNO 1997* 

 

1. „Stilisztika, magyar stilisztika anno 1997” címen három dologról kell szólnom: a 

stilisztikának, benne a magyar stilisztikának a mai helyzetéről; továbbá arról, hogy 

immár több mint negyedszázada fennálló kutatócsoportunk hogyan illeszkedett bele az 

adott keretbe; végül pedig azt is érintenem kell, hogy csapatunk jelenlegi második 

konferenciánkon milyen programmal áll elő. Haladjunk sorjában! 

2. Egy kissé visszapillantva és összefoglalóan szólva induljunk ki abból, hogy a 

stilisztika a legutóbbi időkig nem tudott igazán önálló tudománnyá, tudományággá 

válni. Vajon miért? Először is azért, mert nem a saját problematikájából (a stílus 

szerepe a kommunikációban; stílusérték; stílusrétegek, stílusárnyalatok; stb.) nőtt ki. 

Másodszor pedig azért, mert jobbára mindig a nyelvtudománytól, kisebb részben az 

irodalomtudománytól kapta az indíttatást. 

Nálunk ezeken kívül még két körülmény nehezítette az önálló diszciplínává válást. 

Egyfelől a stilisztikának nem termett olyan kiemelkedő tudós művelője, mint a 

nyelvtudomány más területén például Simonyi Zsigmond, Budenz József, Kniezsa 

István, Gombocz Zoltán, Pais Dezső, Bárczi Géza, és így a stilisztikai kutatás sem 

tudott sohase a középpontba kerülni. (Zolnai Bélát talán kivételként említhetnénk, de 

neki sem a stilisztika volt a legfőbb kutatási területe, és valójában ő sem tudott e 

tekintetben iskolát teremteni.) – Másfelől 1945 után az új nyelvészeti és irodalmi 

irányzatok (mint pl. a strukturalizmus) az ismert politikai okok miatt csak több 

évtizedes késéssel érkeztek el hozzánk. 

A visszapillantást még folytatva, utalnunk kell arra, hogy a stilisztika végül is a 

retorikából, a poétikából és az ars dictandikból nőtt ki, akkor, amikor a retorika 

elöregedett szabálygyűjteménnyé lett. A XIX. század közepe tájától tartják számon 

külön néven is. Ezután a századforduló körüli lélektani, jelentéstani és általános 

nyelvészeti eredmények (pl. Ballynak és tanítványainak a munkássága), majd a 

szépirodalmi stílusra irányuló vizsgálatok (pl. K. Vossler, majd L. Spitzer stb.) adnak 

lendületet neki. 

Mindamellett az újabb elméleti és gyakorlati kutatások ellenére (pl. R. Jakobson 

munkássága, a liègei-i iskola kísérlete az alakzatokkal stb.) a hatvanas évek vége felé 

többen úgy látták, hogy továbbra is hiányzik a stilisztika elméleti háttere, nem 

alakultak ki a megfelelő kutatói módszerei, még a stílust sem tudjuk megnyugtató 

módon meghatározni. Mint ismeretes, Michel Arrivé a Langue française című 

folyóirat 1969-es stilisztikai számában ki is jelenti, hogy a stilisztikát nagyjából 

halottnak tekinthetjük. Ezt idézi és hasonló szellemben nyilatkozik Vígh Árpád is a 

Helikon 1988/3–4. stilisztikai számában: „A stilisztika útja és lehetőségei” című 

orientáló tanulmányában. (Az eddig mondottakat l. részletesebben Milyen napjaink 

stilisztikája? 177–184.) 

3. Itt azonban álljunk meg egy szóra! Több jel ugyanis arra mutat, hogy mára, de 

tulajdonképp már a hetvenes évek elejétől fokozatosan megváltozott a stilisztika 

státusa, több vonatkozásban is. Nyílván nem véletlenül írta például Péter Mihály 

nemrégiben „Stilisztika és gyakorlat” című 1998-ban megjelent 



tanulmánygyűjteményünkkel kapcsolatos lektori véleményében a következőket: „…a 

nyelvészet és az irodalomtudomány, szövegtan és retorika, esztétika és poétika 

határterületén elhelyezkedő stilisztika ma már korántsem tekinthető marginális 

helyzetűnek a hazai filológiában.” És természetesen nem elsősorban a hazai filológiára 

kell gondolnunk, hanem mindenekelőtt a külföldi (német, francia, angol, amerikai stb.) 

nyelv- és irodalomtudományra. Mert messze túl vagyunk már az idézett 1969-es 

elmarasztaló véleményen. Én sietek mindjárt megjegyezni, hogy Vígh Árpád 

következtetéseivel ellentétben számomra a Helikon idézett 1988-as számában közölt 

13 tanulmány – amely nyelvterületenként mutatja be az utóbbi idők stilisztikai 

kutatásait – akkor sem a „halált” jelezte, hanem a fellendülést, azt persze elismerve, 

hogy ezek a kutatások gyakran nem a stilisztika, hanem például a poétika, a szövegtan, 

a pragmatika, a szociolingvisztika stb. címén és keretében folytak. 

De a fellendülés – szerencsénkre – azóta is tart. Mégpedig két formában. Egyfelől 

részben vagy szinte teljesen új szemlélet és megközelítési módszerek születtek, 

amelyek nagyon is megtermékenyítették a stilisztikát (ilyen pl. a szövegtani, a 

pragmatikai, a beszédtettelméleti, a regiszterelméleti és újabban a kognitív stb. 

eljárásmód). Másfelől kiszélesedett a stilisztika területe. Az idevágó kutatás immár 

inter- és multidiszciplínárissá vált (azaz ezek az új nyelvészeti, irodalomelméleti, 

esztétikai, poétikai, retorikai, filozófiai, pszichológiai stb. eredményeknek a megfelelő 

felhasználásával lehetnek sikeresek). 

Mindezt jól mutatja az 1994-ben Párizsban megjelent „Qu’est-ce que le style?” c. 

kiadvány (szerkesztette: Georges Molinié és Pierre Cahné), amely egy 1991 vége felé 

a Sorbonne-on megrendezett stilisztikai konferenciának az előadásait tartalmazza. A 

kötet bevezetőjében Pierre Larthemas egyenesen megállapítja, hogy a stilisztikával, a 

stílussal kapcsolatos kutatások az utóbbi húsz évben megsokszorozódtak, és hogy a 

„halott” elég jó egészségnek örvend („Disons – írja Larthemas – pour parodier 

Corneille, que la morte que l’ on tuait se portait assez bien.” 5). Továbbá azt is 

kijelenti, hogy a stilisztika immár teljes külön tudomány. Még tovább menve Ch. 

Bally, a funkcionális stilisztika megalapozója szinte reneszánszát élte ezen a 

konferencián. Körülbelül a tanulmányok felében (és többször is) hivatkoznak rá, vagy 

úgy, hogy követik egyes nézeteit, vagy úgy, hogy továbbfejlesztik, vagy éppen vele 

szembeszállva alakítanak ki új állásfoglalásokat. A tanulmányok – a kötet címének 

megfelelően – sokfelől és sokoldalúan „járják körül” a stílus fogalmát, míg közben sok 

más lényeges stilisztikai kérdést érintenek vagy éppen megtárgyalnak. Csak néhány 

jellegzetes cím a tizennyolcból: „Lacan a stílusról, Lacan stílusáról”; „Mi a forma?”; 

„Gondolat és nyelv(ezet) a stílusban”; „Teremtő utánzás és a stílus a latinoknál”; „A 

költészetbeli stílusról”; „A stílus kérdése és a retorika”; „A stilisztika és a verbális 

interakció”. 

Érdekességként azt is megemlítem, hogy Marcel Cressot-nak, Bally egyik jeles 

tanítványának „Le style et ses techniques” c. 1947-es stilisztikája 1991-ben 13. 

kiadásban látott napvilágot, de – ami különösen figyelemreméltó – Laurence James 

változtatásaival és kiegészítéseivel. (A borítólapon leírtak szerint „Tous les chapitres 

ont été révisés et complétés, les variantions de sens précisées, les tournures les plus 

récentes soignesement analysés. De plus, la nouvelle édition du Style et ses techniques 

tient compte des dernières recherches en matière de linguistique.” Vagyis számba 

veszi a nyelvészet területén végzett utóbbi kutatásokat.) Ez a tény egyébként – 



legalábbis számomra – azt is látszik igazolni, hogy a Bally megalapozta funkcionális 

stilisztika képes a megújulásra, úgy is, hogy az eklekticizmus veszélye nélkül fel tud 

venni sok mindent az új – modernnek mondott – eredményekből. 

4. A stilisztikának ezt a – mondhatnánk – újraéledését és egyben kiszélesedését 

csoportunk nemcsak tudomásul vette, hanem ennek jegyében végezte kutatásait, 

megtartva a sokszínűséget, a többféle stilisztikai felfogás és szemlélet érvényesítését. 

Mindezt világosan jelzik a „Hol tart ma a stilisztika? (Stíluselméleti tanulmányok)” 

című kötetünkön kívül (erről l. később is) a csoport három tagjának az utóbbi néhány 

évben megjelent stilisztikai jellegű munkái. Ezek természetesen egyéni alkotások, de 

minden bizonnyal a csoportbeli viták, megbeszélések adtak ötleteket, erősítették vagy 

éppen gyengítették a szerzők nézeteit, azaz ott – vagy ott is – formálódtak könyvvé. 

Talán nem lesz szerénytelenség, ha ezekről a munkákról az itt mondottakat 

bizonyítandó röviden a következőket megjegyzem, mégpedig a megjelentetés 

időrendjében. 

Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban. (Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Bp., 1994. 102 l.) Mivel egy részletes középiskolai magyar nyelvi tankönyv tematikus 

füzeteként látott napvilágot, korlátozott volt a terjedelme. Ennek ellenére igyekeztem a 

funkcionális stilisztikának lehetőleg teljes problematikáját legalább jelezni (nyelv, 

beszéd, stílus és szöveg összefüggése; stílusértelmezések; a legfontosabb stilisztikai 

kategóriák; stb.), illetve vizsgáltam – pontosabban: legalább érintettem – a nyelvi és 

nyelven kívüli kommunikációs eszközök stilisztikai értékeit. Jellemeztem továbbá két 

stílusirányzatot egy Ady- és egy Tóth Árpád-vers stíluselemzésével. Kis munkámmal 

– a magyar stilisztikán – azt kívántam igazolni, hogy a funkcionális stilisztikai 

szemlélet és módszer a stilisztika fentebb jelzett kiszélesedése idején is képes a 

megújulásra. 

Szathmári István: Három fejezet a magyar költői stílus történetéből. (NytudÉrt. 140. 

sz. Akadémiai Kiadó, Bp., 1995. 78 l.) A modern stilisztikai és irodalomelméleti 

eredmények felhasználásával a magyar irodalom történetének elsősorban a 

stílusjelenségekre alapított korszakolása után jellemeztem a középkori irodalomnak, a 

reneszánsznak a költői stílusát, továbbá a századforduló két stílusirányzatát: az 

impresszionizmust és a szecessziót, egy-egy reprezentatív vers részletes – funkcionális 

stilisztika szerinti – elemzésével. 

Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus diszkurzív elmélete. Helikon 1995. 4. sz. 

(Tanulmányok, Bibliográfiák, Könyvekről, Krónika. Argumentum K. 219–405.) A 

szerkesztő a bevezetőben így utal e stilisztikai szám szerepére: „Mostani számunk 

olyan eredeti tanulmányokat, könyvrészleteket közöl magyar nyelven, amelyek az 

elmúlt tizenöt évben az európai stilisztikai kutatásoknak, pontosabban a stílusfogalom 

elméleti megközelítésének meghatározó írásai voltak…” Majd a közös fogalmi keretet 

így jelöli ki: „… a) a nyelv történetisége, b) a nyelv dialogikus jellege, c) az 

értelmezés, illetve a jelentésképzés szociokulturális, történeti meghatározottsága, d) a 

stílus viszonyfogalomként való bemutatása. Együttesen ezt tekintjük a stílus 

diszkurzív jellegének, a nyelvközösség így tartja számon egy diszkurzusrendben a 

stílust. Amit az irodalomelmélet a hermeneutikai keretű befogadáselméletben 

konceptualizál, azt a nyelvtudomány a nyelvészeti pragmatika, az antropológiai alapú 

nyelvleírások keretében a másik oldalról jelöli ki…” (217). 



Bencze Lóránt: Mikor Miért Minek Hogyan I. Stílus és értelmezés a nyelvi 

kommunikációban. I–II. kötet (A hét szabad művészet könyvtára. A Zsámbéki 

Katolikus Tanítóképző Főiskola sorozata. Corvinus Kiadó, Bp., 1996. 463 l.) Petőfi S. 

János a könyv előszavában utal arra, hogy a szerző „nem rendszeres stilisztikát nyújt, 

hanem egy olyan tanulmánygyűjteményt, amelynek egyes – önállóan is megálló 

darabjai – egymással rokon témákat tárgyalnak egymással rokonítandó 

nézőpontokból” (9). Majd a könyv célját így írja körül (megjegyzi: a szerző szerint): 

„…a változás és az állandó tényezők viszonyait figyelembe vevő kognitív 

interpretációs és szociointerpretációs szövegstilisztika alapjainak a kidolgozása, ahol a 

kognitív minősítés a gondolatalkotás emberi fajra jellemző egyetemes tulajdonságára 

utal, a szocio- pedig a különféle szociális tényezők hatására létrejövő 

különbözőségekre. Más szóval: A tipikus, az általános a kognitív tényezők, a 

partikuláris pedig a szociális tényező” (8–9). Idézem még Bencze 

stílusmeghatározását: „A (nyelvi) stílus olyan viszonylatrendszernek vagy a rendszer 

fragmentumainak a nyelvhasználó kognitív és szociális hálójától függő felismerése, 

illetve alkalmazásba vétele, amely a kognitív és társadalmi-történeti szituációba 

ágyazott kontextussal korrelációban lévő nyelvváltozat és több, már ismert, más 

kognitív és társadalmi-történeti szituációba ágyazott kontextussal korrelációban lévő 

nyelvváltozat között fennáll” (34–35). 

Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv stilisztikája. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 

1996. 281 l.) A szerző új utakra tör. Mint a borítólapon jelzi, elsősorban a kognitív 

szemlélet és módszer érvényesítésével azt kísérli meg, hogy a beszélő és író, illetve a 

hallgató és az olvasó ember nézőpontjából mutassa be a beszéd módját, a nyelvi és 

nyelven kívüli tényezőket, amelyek meghatározzák a stílust. Abból indul ki, hogy a 

stilisztikát és a stílust is többféleképpen lehet bemutatni. Az ő alaptétele: „A magyar 

nyelv stilisztikáját a következő általános, inkább kultúrtudományi, mint zártabb 

értelemben vett nyelvészeti alapkategóriák határozzák meg: a pragmatikai szemlélet, a 

nyelv történetisége, a nyelv dialogicitása, a szövegközpontúság és az ebből eredő 

felülről lefelé építkező rendszerezés, valamint a teljesség elve” (12). Ezek tisztázása 

után megvilágítja e diszciplína tudománytörténeti hátterét, majd körüljárja a nyelvi 

modellt és a stílus fogalmát. A továbbiakban részletezi a stílus szociokulturális 

rétegzettségét, a stílusrétegződés tartományait, és szól a stíluselemzésről is. 

5. Lássuk azonban, hogyan vélekedik az utóbb említettekről két kívülálló 

stilisztikus! Szabó Zoltán „Hol tart ma a stilisztika; (Stíluselméleti 

tanulmánygyűjtemény)” című munkánkat (szerkesztette: Szathmári István. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. Bp., 1996. 400 l.) ismerteti és értékeli az Irodalomtörténetben 

(1998/1–2: 345–350). Ezt írja többek között, mintegy összegezésképpen: „Mindent 

egybevetve elismételhetjük, hogy az ismertetett kötet jelentős fordulat a magyar 

stilisztika történetében, aminek a tudomány valamennyi művelője örvendhet, 

elsősorban azért, mert jól hasznosítható forrásként szolgál, tájékoztat és eligazít, és 

még a stilisztika jelenében és jövőjében kételkedőknek, reményvesztetteknek is némi 

biztatást, valamennyi reménysugárt, esetleg távlatot jelezhet.” Illetőleg korábban a 

következőt jegyzi meg: „A tanulmányok jól tájékoztatnak az újabb fejleményekről, 

elsősorban arról, hogy hogyan bővült a stilisztikai vizsgálatok alapja főleg a 

pragmatikával, szövegtannal, kognitív nyelvészettel. De alig esik szó arról, hogy ez a 



bővülés mennyiben jelent integrálódást, mennyiben fékezi, késlelteti a stilisztika 

önállósodását, ami eddig még nem történt meg.” 

Vagyis Szabó Zoltán a stilisztika kibővülését, az elmélet fontosságának 

hangsúlyozását előrelépésnek tartja, de a diszciplína integrálódását mégsem észleli. 

Máté Jakab a Magyar Nyelvőr legújabb számában (1997: 343–358) részletesen – és 

mondhatnánk: az általános nyelvészet rálátásával – elemzi elsősorban az öt említett 

stilisztikai munkát. Már tanulmányának a címe is sokat elárul a szerző véleményéről: 

„Új szempontok és távlatok a stílus- és a stilisztikai kutatásokban.” Majd alapos 

elemzés után megállapítja, hogy a stilisztikának mint tudományos diszciplínának a 

státusa megerősödött, a tudományos területek egész sorával tartós kapcsolatot épített 

ki, ő maga is egyre inkább integráló, illetve integrált tudományterületté kezd válni…” 

(343). Tehát Máté Jakab a jelzett munkára (is) támaszkodva arra a következtetésre jut, 

hogy a stilisztikának az integrálódása is elkezdődött. 

Magam a stilisztika önállósodását – elméleti kiszélesedésén kívül, illetve részben 

ennek következtében is – éppen abban látom, hogy immár mintegy bebizonyosodott, 

hogy a stílust – szemlélettől, elméleti háttértől függően – többféleképpen le lehet írni. 

Mondjuk úgy, ahogy van klasszikus, funkcionális, strukturalista, generatív, kognitív, 

függőségi stb. leíró nyelvtan. Egyetértek tehát Tolcsvai Nagy Gábornak Andereggre 

hivatkozó azon véleménnyével, amely szerint például nincs általános érvényű stílus-

definició, hanem a nyelvfelfogástól és szemlélettől függ, hogy hogyan közelítjük meg 

ezt a fontos kategóriát, illetve hogy melyeket tartjuk lényeges vonásainak. 

Egy azonban mindenképpen tagadhatatlan: a stilisztikának mostanában esélye van 

arra, hogy igazán önálló tudományterületté váljon. 

6. Ami pedig mostani konferenciánkat illeti, szervesen kapcsolódik a két évvel 

ezelőttihez. Akkor elsősorban a stilisztika elméleti kérdéseivel foglalkoztunk, most 

pedig – mint a cím is jelzi – a gyakorlat került a középpontba. Mintegy működés 

közben igyekszünk bemutatni a különböző megközelítési, elemzési módokat. […] 

7. Még egyszer üdvözlöm a szép számban megjelenteket, és hasznos tanácskozást 

kívánok mindnyájunknak, hogy még jobban tisztázódjék a stilisztika státusa. 

 
Magyar Nyelv 94 [1998]: 369–373. 

 

 

 

9. STILISZTIKA ÉS GYAKORLAT. BEVEZETÉS 
 

1. A „Stilisztika és gyakorlat” című kötet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai 

magyar nyelvi tanszéke mellett működő Stíluskutató csoportnak a munkája. Szervesen 

kapcsolódik a csoport előző, „Hol tart ma a stilisztika? (Stíluselméleti tanulmányok)” 

című kötetéhez (szerkesztette: Szathmári István, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996). 

Jelen munkánkban az elméletet követi a gyakorlat, vagyis a különböző elméleti 

megközelítések leírása után a szerzők ezúttal a gyakorlatban, azaz működés közben 

mutatják be az egyes megközelítési, elemzési módokat és eljárásokat. 

2. A negyedszázada megalakult és immár csaknem harminc tagú kutatócsoportunk 

összetételéről, kutatási területeiről, munkamódszeréről, eddigi eredményeiről, továbbá 

a stilisztika tudományának a korabeli állásáról, illetve csoportunknak ebben a 

diszciplínában betöltött szerepéről előző kötetünk előszavában (7–8) beszámoltam. 



Munkamódszerünk nem változott: havonként tartott értekezleteinken az előre 

megküldött – elméleti és gyakorlati kérdéseket egyaránt tárgyaló – dolgozatot 

beszéljük meg két vitaindító előadás alapján. Az arra érdemes tanulmányokat – a 

szerző átdolgozása után – egy meghatározott témakörbe csoportosítva igyekszünk 

aztán kötetben megjelentetni. […] 

3. A stilisztika kiszélesedését és sokrétűvé válását (amely egyébként természetesen 

bizonyos terminológiai és egyéb zavarokkal, valamint a kívánatosnál talán nagyobb 

mérvű divergenciával is együtt jár) a csoport szintén szolgálta munkájával, és mindezt 

érthetően – szeretném remélni, hogy inkább pozitívumaiban – tükrözi jelen kötetünk. 

Változatos benne mindjárt azoknak a költőknek, íróknak a névsora, akiknek a 

stílusát – valamilyen meghatározott szempontból és mértékben – vizsgáltuk. 

Mindenekelőtt a két világháború közötti időről van szó, de nemcsak a legnagyobb, 

legismertebb nevek szerepelnek itt (mint Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Kassák, 

Móricz, Németh László, Weöres Sándor), hanem olyanoké is, akik eddig jobbára 

kimaradtak a stíluskutatók látóköréből: Elek Artúr, Füst Milán, Gulácsy Irén, Kós 

Károly, Sinka István, Márai Sándor, Szentkuthy Miklós, Prohászka Ottokár. Néhány 

esetben léptük át a jelzett korszakot: Ady és Csáth Géza, illetve Pilinszky és Örkény 

stílusát elemezve. 

4. Nem kevésbé színes a vizsgált műfajok listája. A szokásosakon (lírai költemény, 

novella, regény stb.) kívül megjelenik az esszé (Babits esszéje: Tolcsvai Nagy Gábor), 

a napló (Márai Füves könyve: Raisz Rózsa), az elmélkedés (Prohászka elmélkedése: 

Bencze Lóránt), A (lírai) útijegyzet (Elek Artúr útijegyzete: R. Molnár Emma), a 

publicisztika (Márai publicisztikája: Czetter Ibolya), a tudományos stílus (Kabán 

Annamária), a reklám (Róka Jolán), de újdonságnak mondható Weöres Sándor 

illusztrált egysorosainak az elemzése (Nagy L. János) és a Fekete vőlegények című, a 

maga korában igen népszerű történeti regénynek a vizsgálata is (R. Molnár Emma). 

Talán mégis a legfontosabb a szemléletnek, a megközelítésmódnak a sokfélesége, 

bennük a legmodernebb, legújabb próbálkozásokkal. Egyébként, hogy a 

megközelítésmód, illetve majd a stíluselemzés mennyire fontos, arra vonatkozólag 

összefoglalóan itteni tanulmányomban utaltam: „A szépirodalmi vagy művészi stílus 

bonyolult, sokrétű és a legtöbbször polivalens jelentést, hatást hordozó volta miatt 

szükség van műelemzésre és benne stíluselemzésre.” Békési Imre szerint: „A kevésbé 

vagy töredékesen explicit szépirodalmi, költői szövegek különösen nagymértékben 

implicitek, s ezzel arányos mértékben igénylik az interpretálást” (Jelentésszerkezetek 

interpretációs megközelítése. Szeged, 1993: 163). Kulcsár Szabó Ernő meg így mutat 

rá ugyanerre: „…interpretáció nélkül a szöveg nemcsak, hogy nem képes megszólalni, 

de az értelmezői hozzáférés műveletei nélkül irodalmi szövegek valójában nem is 

létezhetnek” (Kulcsár Szabó Ernő: Történetiség. Megértés. Irodalom. Universitas 

Kiadó, Bp., 1995. 9). (L. részletesebben 15–17.) 

Lássunk az itt említettekre néhány jellemzőbb példát! Kulcsár Szabó Ernő lektori 

véleményében kiemeli Tolcsvai Nagy Gábor két dolgozatának módszertani 

jelentőségét: „A dolgozat (Babits: Kölcsey) kiváló példája annak, miként tolódik el a 

hagyományosan stilisztikainak mondott elemzés a retorikai-megformáltságbeli 

értelmezés történeti változatai felé”, majd „pontos retorikai-stratégiai interpretáció”-

nak minősíti. A Szentkuthy dolgozatról pedig ezt írja: „Szentkuthy elbeszélésstratégiai 

eljárásainak ilyen szempontú vizsgálata régi adóssága a hazai stilisztikának. 



Lényegében ugyanazt kellene hangsúlyoznom, mint Tolcsvai Nagy Gábor másik 

írásával kapcsolatban is, azzal a többlettel, hogy itt egy – az egész magyar 

modernségben is – szokatlanabb írásmód meghatározó stilisztikai sajátosságainak 

pontos értelmezését kapjuk.” Szathmári Istvánnak a stíluselemzés módszerét és egy 

szecessziós Ady-vers komplex elemzését bemutató tanulmányával kapcsolatban meg 

így nyilatkozik: „… miközben az egész kérdéskör átrendeződő horizontjainak 

problémái foglalkoztatják, meggyőző választ tud adni az irodalomtudományban utóbb 

kissé mellőzött dilemmára: miként egyeztethető össsze a szövegek stílusának 

történetisége a stílus mindenkori poétikaalkotó funkcióival. Külön figyelemreméltó…, 

hogy ebben az írásban milyen plauzibilis alakban illeszkedik egymáshoz a stilisztikai 

kutatás örökül kapott, illetve a jelenben formálódó hagyománya.” Aztán Gáspári 

László – mint tanulmányának a címe is jelzi – két elemzésmodellt mutat be. Az 

egyikben – mint Péter Mihály lektori jelentése kiemeli – „…az ún. szövegtelítettség 

szempontjából elemzi Pilinszky Egy arckép alá című versét, azt vizsgálva, hogyan 

növeli a szöveg szemantikai megterheltségét a szöveg nyelvtani elemeinek, illetve 

kapcsolatainak a csökkentése”. Másik írása, a Kosztolányi-elemzés a retorikai 

vizsgálódásnak új, sikeres kísérlete, miközben meggyőzően tárja fel Kosztolányi 

Halotti beszéd című költeményének az »ősszöveggel« jórészt megegyező szerkezetét. 

– Ide kívánkozik Szikszainé Nagy Irmának hasonló tárgyú dolgozata. Ugyancsak Péter 

Mihály írja: „…igen érdekes, alapos és rendhagyó elemzés Kosztolányi Halotti beszéd 

című költeményéről. A szerző párhuzamba állítja a verset az első összefüggő 

szövegemlékünkkel, s az egyházi-liturgikus, illetve művészi-poétikus gondolati 

tartalom, nézőpont és szövegépítkezés szembesítésével tárja fel a Kosztolányi-vers 

filozófiáját, sajátos költői és retorikai eszközeit; a szerző emellett meggyőzően mutatja 

be az intertextualitásban rejlő nagy poétikai lehetőségeket”. – Kocsány Piroska 

dolgozatáról ugyanitt ezt olvashatjuk: „… a szövegmódok megválasztásának, illetve 

egybeszerkesztésének, valamint az elbeszélő és a szereplők viszonyának elmélyült 

elemzésével mutatja be Németh László és Móricz Zsigmond írói módszerének – a 

»felülről«, illetve »belülről« láttatásnak – jellemző különbségét”. – Ezeken kívül 

megemlítem, hogy a retorikai szempontú vizsgálatot helyezi előtérbe még Raisz 

Rózsa, Czetter Ibolya, Kulcsár-Szabó Zoltán; strukturális szemiotikai indíttatású 

Danyi Magdolna tanulmánya; a szemiotikai szövegtan eszköztárával dolgozik Nagy L. 

János Weöres-tanulmányában. – Található továbbá kötetünkben olyan dolgozat, amely 

névtani irányultságú (Heltainé Nagy Erzsébet és Kornyáné Szoboszlay Ágnes), egy 

másik számítógépes szókészleti vizsgálaton (Boda István Károly–Porkoláb Judit), egy 

ismét másik reklámelemzésen (Róka Jolán), illetve motívumkutatáson alapul (Kozocsa 

Sándor). 

5. A közreadott tanulmányok sorrendjét illetően a következőket jegyzem meg. 

Először arra gondoltam, hogy előreveszem a vizsgálati módszerrel részletes(ebb)en 

foglalkozó írásokat, és a továbbiakban is a módszertani irányultság lesz az elhelyezés 

alapja. Mivel azonban módszertani kérdéseket valójában mindegyik dolgozat tárgyal, 

és e módszerek – mint fentebb próbáltam érzékeltetni – sokirányúak, így nehéz lett 

volna őket csoportosítani. Erről tehát le kellet mondanom. A felosztás alapjának végül 

a vizsgált szöveg műnemét tettem meg. Az így kapott három fő fejezeten belül (I. 

Költői művek stilisztikai vizsgálata; II. Szépprózai művek stilisztikai vizsgálata; III. 

Más stílusrétegek, műfajok stb. stilisztikai vizsgálata) a vizsgált költő, író életének a 



kora volt az irányadó, közelebbről születésük évét véve alapul. Tehát a – viszonylag – 

régebbi kortól haladunk a ma felé. Elismerem, mechanikus eljárást követtem, de 

ilyenformán legalább a költői és a szépprózai művek egymás mellé kerültek, és a ma 

felé haladás talán megsejtet valamit a költői és szépprózai stílus alakulásából, 

fejlődéséből is. […] 

 
Stilisztika és gyakorlat. Szerkesztette: Szathmári István. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998. 7–12. 

 

 

 

10. A STÍLUSKUTATÓ CSOPORT MŰKÖDÉSÉRŐL 

 

A Mai magyar nyelvi tanszék mellett működő stíluskutató csoport munkájáról kívánok 

szólni, de ebben az esetben nemcsak az 1970 és 1984 közötti időről, hanem a máig 

terjedőről. Itt jegyzem meg, hogy finnországi vendégprofesszorságom alatt, 1983-tól 

1989-ig Fábián Pál irányította a csoport munkáját, igen eredményesen. 

Csoportunk 1970-ben kezdte meg munkáját a tanszéki tagok bevonásával. 1980-tól 

fokozatosan növekedve és immár csaknem az egész hazai felsőoktatást (egyetemeket 

és főiskolákat) átfogva 27 taggal végzi teendőit, 1992-től az OTKA támogatásával. A 

nyolcvanas évek végéig a századforduló nyelvével és stílusával foglalkoztunk. Ennek 

eredménye az akkori Tankönyvkiadó gondozásában 1989-ben megjelent könyvünk: 

„Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről”. 1992-től kutatásunk tárgya a két 

világháború közötti stílusirányzatok vizsgálata. A hangsúlyt azonban először a 

stíluselméletre, a stilisztikai kategóriákat, a stilisztika felépítését, szemléletét stb. 

érintő kérdésekre tettük. Egyfelől azért, mert a stilisztika az utóbbi fél évszázadban 

válságba jutott. Igaz, önálló tudományággá válni eddig nem tudott, mert nem a saját 

problematikájából nőtt ki; mert elkülönülésétől (a XIX. század első felétől) kezdve 

mindig a nyelvészettől, ritkábban és inkább újabban az irodalomtudománytól kapta az 

indíttatásokat; mert felvállalta a szépirodalmi stílus vizsgálatát; mert – immár inkább 

csak a magyarországi stilisztika felé fordulva – nálunk igazán kiemelkedő tudós 

művelője az egy Zolnai Béla kivételével nem volt, iskolát azonban ő sem teremtett; 

végül pedig hátrányosan érintette a magyar stilisztikát az is, hogy 1950-től mintegy 

három évtizeden át az akkori nyugati, modernnek számító nyelvészeti és irodalmi 

irányzatok politikai okokból nem válhattak ismertté. Mindamellett – elsősorban az ún. 

funkcionális stilisztika – nem jelentéktelen eredményt ért el az ötvenes évektől 

kezdődően is. A stilisztikai vizsgálódások azonban újabban, főként a nyolcvanas évek 

elejétől átcsúsztak a szövegtan, a pragmatika, a poétika stb. területére. A fenti okokból 

tehát feltétlen kívánatossá vált a stilisztika elméleti hátterének korszerűbbé és egyben 

megalapozottabbá tétele. A stíluselméleti kérdésekkel való foglalkozásunknak másik 

oka a nyelv- és irodalomtudománynak a szinte forradalmi átalakulásában keresendő. 

Kiszélesedett ugyanis a nyelvtudomány (l. modern szemantika, szövegtan, pragmatika, 

szociolingvisztika, beszédtett-elmélet, kognitív nyelvészet stb.), és szintén fellendült a 

modern irodalomelmélet, új tért hódít a hermeneutika, stb. Mindezek csaknem 

megkövetelték a stilisztika elméleti hátterének – legalábbis bizonyos szempontú – 

újrafogalmazását. 



Ilyen indíttatással született „Hol tart ma a stilisztika? Stíluselméleti tanulmányok” 

című kötetünknek tehát az volt a célja, hogy bemutassuk: hol tart napjainkban a 

stilisztika, továbbá hogy választ adjunk a nyelv- és irodalomtudomány mai álláspontja 

alapján a stilisztika legalapvetőbb kérdéseire. 

Másik vállalkozásunk eredménye az 1994–1998-as futamidőben a „Stilisztika és 

gyakorlat” című kötet. Előző munkánk folytatásaként ezúttal a gyakorlatot állítottuk 

középpontba. Ennek megfelelően mintegy működés közben igyekeztünk bemutatni a 

különböző megközelítési, elemzési módokat. […] 

Már a korábbiakban közvetlenül és közvetve mintegy előkészítettük új, 1999-es 

OTKA-pályázatunk témáját: az alakzatkutatást. Gáspári László, Bencze Lóránt és 

Kocsány Piroska egy-egy dolgozatával már korábban körvonalazta ezzel kapcsolatos 

elképzeléseit. Ezenkívül 1997-től több megbeszélést szenteltünk a „hogyan tovább?” 

kérdésének, sőt egy-egy alakzat megtárgyalásának is. A közvetett előkészítés pedig 

arra vonatkozik, hogy a csoport három tagja – a stilisztikának említett módszerbeli 

kiszélesedését követve – több, kisebb-nagyobb stilisztikai munkát jelentetett meg, 

jelezve ennek az újraéledő diszciplínának a jövendő útját is. (Ezek időrendben a 

következők: Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban; továbbá Három 

fejezet a magyar költői stílus történetéből. – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus 

diszkurzív elmélete. Helikon 1995/3; továbbá A magyar nyelv stilisztikája. – Bencze 

Lóránt: Mikor, miért, minek, hogyan. Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban 

I–II.) Ezek a munkák természetesen egyéni alkotások, de a csoportbeli viták, 

megbeszélések minden bizonnyal adtak ötleteket, erősítették vagy éppen gyengítették 

a szerzők nézeteit, vagyis ott vagy ott is formálódtak könyvvé. Magam egyébként a 

stilisztika önállósodását – elméleti kiszélesedésén kívül, illetve részben ennek 

következtében – abban látom, hogy immár mintegy bebizonyosodott: a stílust – 

szemlélettől, elméleti háttértől függően – többféleképpen le lehet írni. Egyetértek tehát 

Tolcsvai Nagy Gábornak (Andereggre hivatkozva) azon véleményével, amely szerint 

például nincsen általános stílusdefiníció, hanem a nyelvfelfogástól és szemlélettől 

függ, hogy hogyan közelítjük meg ezt a fontos kategóriát, illetőleg hogy melyeket 

tartjuk lényeges vonásainak. 

Miért választottuk központi témánkul éppen az alakzatokat? Röviden azért, mert az 

alakzatok átfogják szinte a teljes kommunikációt, és napjainkban a költészetbeli 

szerepük is megnőtt. Ennek ellenére viszont ma is vitatott az alakzatok meghatározása, 

rendszerezése, bizonytalan a számuk stb. (l. a Világirodalmi lexikon alakzat, hang-, 

szó-, mondat- és gondolatalakzat szócikkét [Fónagy 1970, 1975, 1976; Besenyői 1982; 

Martinkó 1992]). És bár az újabb retorikák – mindenekelőtt H. Lausberg „Handbuch 

der literarischen Rhetorik” című, sokat forgatott munkája és az újabb vizsgálódások 

(pl. nálunk Adamik Tamás „Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig” című, 

nemrégiben megjelent könyve) – előbbre vitték az alakzatok ismeretét, sok még a 

tennivaló a kommunikációban betöltött szerepüknek, jellegzetességeiknek stb. a 

feltérképezésében, továbbá számuknak, rendszerüknek a megállapításában, nem szólva 

a különböző korokban egyes költőknél, íróknál való jelentkezésükről. Hozzáteszem, 

hogy az alakzatokkal kapcsolatos kutatási eredményeinket a gyorsabb megjelentetés 

céljából és így a gyorsabb hatás reményében új formában tesszük közzé: általában 2–4 

íves füzetekben. Öt füzetünk már nyomdában van. Ezek a következők. 1. füzet: 

Szathmári István: Alakzatkutatásunkról és Gáspári László: A funkcionális 



alakzatelmélet néhány kérdése. – 2. füzet: Kocsány Piroska: A retorikus kérdések egy 

lehetséges tipológiája. Továbbá: Raisz Rózsa: A retorikus kérdés intonációs 

problémáihoz. Porkoláb Judit – Boda István Károly: Kérdő mondatok Füst Milán 

Összes verseinek Újak ciklusában. Aczél Petra: Retorikai kérdés a szónoklatban – 

szónoki kérdés a retorikában. Domonkosi Ágnes: A kérdés alakzatai a 

publicisztikában. – 3. füzet: Szikszainé Nagy Irma: A retorikai kérdés rövid 

tudománytörténete. – 4. füzet: Czetter Ibolya: Az ismétlés gondolatalakzatainak 

értelmezése Márainak a Napló 1943–1944 és a Napló 1984–1989 című műveiben. – 5. 

füzet: Heltainé Nagy Erzsébet: Az ismétlés és az ellentét alakzatai Sinka István 

Kadocsa merre vagy? című kisregényében. 

Talán nem hat szerénytelenségnek, ha ideiktatom Péter Mihály professzornak, a 

füzetek lektorának a véleményéből a csoportunk munkájára vonatkozó néhány 

mondatát: „Az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő stíluskutató 

csoport Szathmári István professzor hivatott vezetésével immár harminc éve folytatja 

gyümölcsöző tevékenységét. Ezekben az évtizedekben a csoport rendszeres 

összejövetelei és kiadványai, valamint egyre szélesedő hatóköre révén a hazai magyar 

nyelvi stilisztikai kutatásoknak nemcsak termékeny műhelyévé, hanem bizonyos 

mértékben integráló központjává is vált, ami annál is inkább jelentős tény, minthogy a 

stilisztikai kutatások – a tárgy természeténél fogva – több tudományág egymást 

kiegészítő és ellenőrző együttműködését igényli.” 
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