
1 A dolgozat Erõs Ferenc szíves unszolására született. Ezúton is köszönöm
türelmét. Az archívumi anyagok az MTA Könyvtárának Kézirattárából származ-
nak. Köszönöm Rozsondai Marianne osztályvezetõ és Bakó Diána könyvtáros
segítségét a Révész hagyatékban való eligazodásban.
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RÉVÉSZ GÉZA – A SORS FESZÜLTSÉGEI

LEVELEZÉSE ÉS SZÉKFOGLALÓJA TÜKRÉBEN1

Pléh Csaba

Révész Géza (1878–1955) volt az elsõ a magyar pszichológia történe-
tében, aki a német kísérleti pszichológia szerep-hibridizációját, mellyel
már Ranschburg is próbálkozott, összekapcsolta annak intézményes
kialkításával. Ennek lényege, hogy megjeleníti, becsempészi a kísérleti
pszichológia szemléletét a bölcsészkarok világába. Sikeres, ugyan-
akkor viszontagságos életérõl számos beszámoló jelent meg (Donáth,
2007; Duijker, 1955; Gábor, 1991, 2008). A következõ oldalon lévõ
táblázat összefoglalja a dolgozatban érintett eseményeket.

Csillagné Gál Juditnak, válogatott tanulmányai szerkesztõjének
köszönhetõ, hogy 1974-tõl Révész hagyatéka az MTA Könyvtárának
Kézirattárában feldolgozva kutatható. Gábor Éva ezt egészítette ki
további anyagokkal. A továbbiakban MS jelzetekkel ennek az MTA
Könyvtárának Kézirattárában található archívumnak a számaira utalok
Dolgozatom szinte csak dokumentumokat közöl kisebb kommen-
tárokkal.
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A budapesti kinevezés legendáriuma egy kis finomítással

Révész óriási szerepet játszott az 1918-19-es forradalmak szellemi életé-
ben. Sokan leírták, hogy ennek a baloldali eszmékkel összekapcsolódó
egyetemi erõfeszítésnek a következtében milyen meghurcoltatásoknak
és megaláztatásoknak volt kitéve. Donáth (2007) és Pléh (2009) bemu-
tatják ennek dokumentumait is.

Éppen ennek a keretében érdekes és ironikus tény, hogy magát a
kinevezést hatalma utolsó pillanataiban még a királyi adminisztráció
tette meg. 1918-ban még a királyi adminisztráció, Zichy János minisz-
ter kinevezése alapján lett Révész egyetemi tanár s tanszékvezetõ
szeptember 28-i illetve október 8-i hatállyal, mint az MS 5449/20
dokumentum mutatja a levéltárban.

Év Esemény

1878 Születés, Siófok

1900 Jogász

1902–1905 német pszichológiai tanulmányok

1906 Doktori értekezés

1908 Habilitáció Budapesten

1918 Pszichológia professzor Budapesten

1918–19 Tanszék s egyetem szervezés forradalmak közepette
tanársegédei Hermann Imre, Lénárt Edit

1919–20 Göttinga, Budapesten felfüggesztik professzor-
ságát

1921 „lemond” a budapesti katedráról, Amszterdam

1932–1950 Amszterdami Egyetem pszichológia professzora

1947. június 6. MTA külsõ tagja

1955 elhunyt, Amszterdam

Révész Géza életének fontosabb szervezeti eseményei

Pléh Csaba

76

04_Pleh_Revesz_(05).qxd  1/5/2010  11:33 AM  Page 76



Révész Géza – A sors feszültségei levelezése és székfoglalója tükrében

77

04_Pleh_Revesz_(05).qxd  1/5/2010  11:33 AM  Page 77



Pléh Csaba

78

2 Itt és a továbbiakban a gépiratba áttett leveleket kurzívan közlöm.

A dátum s a kinevezõ nem lényegtelen. Kétségtelen, hogy a meg-
felelõ körökben mozgó, akkor 40 éves, ereje teljében lévõ kísérleti pszi-
chológus nagy szerepet játszott a két forradalom hónapjaiban, de kine-
vezését a legendáriumtól eltérõen még a királyi kormányzattól kapta.
A Károlyi kormány, mint Donáth (2007) részletesen leírja, 1918.
december 31-tõl nyilvános rendes tanárrá nevezi ki, s tagjává vált az
egyetem adminisztratív ügyeinek legfõbb vezetésével megbízott hattagú
bizottságnak is. 

Töredékek Hermann Imre és Révész Géza kapcsolatából 

Révész Hollandiában is fenntartotta kapcsolatait magyar szakmai bará-
taival. Közismert (Gábor, 1991; Mészáros, 2008) hogy Hermann Imre
a Budapesti Egyetemen, még mint kísérleti pszichológus, tanársegéde
volt Révésznek. Révész az emigrációban is tartja vele a kapcsolatot.

A feltehetõen az 1920-as években keletkezett panaszkodó levél,
mely az antiszemitizmusra is utal, megmutatja Hermann további tudo-
mányos érdeklõdését, s teli van családias viccelõdéssel. Eközben is
megtartja a tanári tekintélyt, a tiszteletteli megszólításokat és a „tanár
urazást”. Mint a második levél mutatja, ez megmarad a nehéz ötvenes
években is, mikor maga Hermann is 65 éves ! A tanár-diák viszony
örökre megmarad.2

[MS 5551/155]

Szeretett Tanár Úr!

Tanár úr Alicenak írott levelében kér tõlem is életemrõl és
terveimrõl szóló tudósítást. Tulajdonképpen csak annyit
tudnék errõl a témáról írni, hogy él bennem a remény, hogy
majd jobb is lesz, (a Kármán útján betöltött állásom már a
hajszálnál is vékonyabb szálon lóg – születési hibám
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folytán). Orvosi téren is holt szezon járja mostanában, a múlt
télen volt valamelyes elfoglaltságom. Szüleimmel és bátyám-
mal még mindig együtt vagyok, ez tette lehetõvé, hogy még
valahogy a fölszínen úszom. Ferenczi dr. is pártfogol, kívüle
senki. Csak Nagy László révén ért valami „megtiszteltetés”:
a Gyermektan. Társ. ideiglenes választmányi taggá válasz-
tott meg. Itt akarom megemlíteni, hogy Tanár úrnak is, az
idõsebbek… …azzal, hogy ezzel Önt csak terhelném, de
egyrészt kötelességemnek tartom legalább is azt a dolgozatot,
ahol Tanár úrra hivatkozom Önnek bemutatni, másrészt
sokat várok Tanár úr kritikájától, viszont és ezt is ki akarom
jelenteni, tisztában vagyok azzal, hogy Tanár úr nem azért
van ott, hogy az én dolgozataimat elhelyezze, vannak mások
is, akik esetleg tanár úr segítségére szorulnak, míg én talán
inkább meg tudnék élni – csak ebbõl a szempontból! – a
magam lábán. Ha tehát Tanár úr magához kéretné az
említett dolgozatokat, semmiképpen sem venném rossz néven,
ha azokat elolvasás és kritika után visszaküldené. Megemlí-
tem, hogy a Zeitsch/ Psyhol. már beküldte a korrektúrát. 

Eszembe jut, hogy ép most lehet tíz éve annak, hogy
Tanár úr és a Nagyságos asszony Német- és Franciaország-
ba utazott és Tanár úr onnan küldte írásban a tanácsait
akkori kísérleteimhez.

Mindnyájukat a legmelegebben 
üdvözli,
Doleman Imre
(Juczkáta pék-bácsi) 

Az 1954-es keltezésû alábbi levél jól mutatja a meghurcolt pszicho-
analitikus helyzetét. S e mellett a tudós önérzet és hiúság szép példáit
is bemutatja, amikor az elismerés hiányáról illetve a be nem vallott
átvételekrõl panaszkodik. Ebben a szintén a kísérleti pszichológiáról a
pszichoanalízisre átnyergelt Székely Lajost sem kíméli.
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[MS 5551/156]

Kedves Tanár Úr!

Lénárt Edithnél láttam a napokban a levelét, mely
Hermannék levél-nem-írásáról is szól. Kértem Edithet, írja
meg, hogy én évek óta nem írok levelet külföldi barátaimnak. 

Ez így igaz, de nem a belsõ igazság. A valóság az, hogy
nagyon távol érzem magam régi énemtõl, a tudomány leve-
gõjétõl. Szakkönyvek, folyóiratokhoz alig jutok. Az a tudo-
mány, amelyben legjáratosabb voltam, anathéma alatt áll.
Csalódások is értek a tudományos világ részérõl. Azelõtt nem
egy, de sok témához gyûjtöttem évekig, nem egy témához
évtizedekig adatokat. Most kinyitatlan fiókokban hevernek
ezek a feljegyzések és nincs utánpótlásuk. 

Csalódások? Pl. az õsi ösztönökrõl szóló magyar könyvem
külföldön (német, angol kéziratban) teljes visszautasításra
talált. Pl. a kézrõl, a zseniális gondolkodók lélektanáról val-
lott nézeteim a megfelelõ monográfiákban említésre méltók-
nak nem bizonyultak. Mindkét témával több évtizeden át
törõdtem, gondolataim hozzájuk nem holmi ötletek voltak
csupán. De mégis érvényesül egynéhány elgondolásom pl.
Székely Lajos írásaiban, persze, mint az övéi: azelõtt a gon-
dolkodás kísérleti vizsgálatának, azt hiszem, általam
bevezetett módszere, melyben konfrontálni lehet a primitív és
fejlettebb gondolkodási formát; a szemtõl való félelmet írta
mostanában le Székely, meg is küldte nekem, froclizásból?,
több régi tanulmányom foglalkozik ezzel és következményei-
vel. Ne lett volna senki, aki õt erre a helytelen modorra
figyelmeztethette volna? 

Nem állítom, hogy én csupa értékbõl állok, tudom, hogy
az értékes keverve van nálam az értéktelennel. Tudok kri-
tikákról rólam, amelyek igazak, de olyanokról is, amelyek
jogosulatlanok. Tovább Nyugatra menve írtam évekkel
ezelõtt Anna Freudnak, hogy javítsák ki a freudi Gesamt-
ausgabe Vorlesungen-kötetében a magyarra fordító nevét,
mert az én voltam és nem Hollós. Anna Freud egy idõ múlva
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levélben megkérdezte, hogy mi is lett légyen az a valami,
amire kértem: ennyire jelentéktelen is vagyok. 

Betegekkel foglalkozom, szívesen foglalkozom és vannak
szép eredményeim. Idõnként bevezetek valami új módszert,
hol ennek, hol annak a kórképnek a gyógyítására.

Kérem, ne vegye rossz néven a rossz levélíró rossz levelét.

Budapest, 1954. jún. 29.
Szeretettel üdvözli

Hermann Imre

Egy valószerûtlen barátság: Révész és Kornis

Az archívumban õrzött levelezésbõl a szakmai barátságok korokon,
távolságokon, s táborokon átlépõ érvényesülésének is látjuk szép
példáját. Kornis Gyulával az emigráció éveiben is kifejezetten szemé-
lyes s ugyanakkor igen intellektuális kapcsolatot tartanak fent. Kornis
Révésznél 7 évvel fiatalabb. (Ezt azért hangsúlyozom, mert a hazai iko-
nográfia éppen konzervatív kultúrpolitikussága miatt Kornist mindig
seniorabbanak láttatja, mint a liberális Révészt.) Végig tegezõ, igen
személyes stílusban leveleznek, hasonlítsuk ezt össze a politikailag
hasonszõrû, de tanítvány Hermann levelek stílusával!

Révész együttérzéssel ír Kornis nyugdíjazásáról.

[MS 5549/425]

Amszterdam, 31, II. 1948.

Kedves Barátom, értesültem, hogy nyugdíjazásodat kér-
ted, s hogy elõadásaidat beszüntetted. Nagyon kellemetlen
hír volt, mert tudom, hogy a diákoknak szükségük volt a Te
tanításodra, mely alapos filozófiai és psychológiai tudá-
sodon alapult, mely rendkívüli paedagógiai érzékkel páro-
sult.
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Remélem, hogy ez a tény nem fog téged megakadályozni
attól, hogy tanulmányokkal tovább és tán még intenzívebben
foglalkozzál. A hely, hol lakol, kitûnõ alkalmat nyújt gondol-
kodásra és nyugodt munkára. Én is igen rövidesen ebbe a
helyzetbe kerülök, minthogy hamarosan elérem a korhatárt. 

Írj nekem életedrõl, terveidrõl és ha valamire szükséged
lenne, úgy írd meg nekem õszintén és én igyekezni fogok azt
teljesíteni.

Régi barátságban
Révész

Kedves hospitá-dat melegen üdvözlöm. Alig hiszem, hogy
Bakay drnak sikerülni fog külföldi terveit megvalósítani.

Tudsz valamint a „Acta Psychologia” fordítása sorsáról? 

A levelezés Kornis kitelepítése alatt is folytatódik. Révész Európa
boldogabb felébõl próbálja támogatni 70 éves kollégáját, aki még
mindig az Államférfi javított kiadásán dolgozik !.

[MS 5551/351]
1954. jún. 17.

Kedves Jó Gézám!

Mélyen meghatott leveled meleg hangja és õszinte segítõ-
készséged a könyvek megszerzésére. Ugyancsak nagyon
köszönöm a Te most megjelenõ könyved szíves megküldésének
kilátásba helyezését. Mindég különös élvezettel tanulmányo-
zom mûveidet: kristálytiszta logikus gondolatvezetés, világos
módszer, nagyszerû problémaérzék, egy hosszú tudományos
munkában töltött élet széles és kivételes látóköre jellemzi õket.

Prof. Marents igen kedves levelet írt hozzád, amelyet
mellé tettél. Bizony csekély kérdésköröm nemzetközi irodal-
ma. Ezt 1945-ig jól ismerem, ezentúl is a legújabb idõkig
sikerült a fontosabb mûveket szõrmentén megszereznem
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(memoárokat fõképp): Marents levelében említettek jó részét
olvastam. Ellenben nagyon örülnék, ha kedves lennél Attlee-
nek autobiografiáját, amely egy rádióleadás szerint most
jelent meg (ismertették) megszerezni s ide valahogy
megküldeni. Eddig, ha könyvet küldtél, soha sem volt fel-
bontva. Legjobb, ha könyvkereskedõ adja fel. Igen
leköteleznél vele. Egyékbént egy negyedszázad óta, amikor a
L’homme d’état megjelent magyarul, óriási idevágó anyagot
gyûjtöttem össze kellõ kategóriák szerint. 

Magdádat melegen üdvözölve, Téged szeretettel ölel 
[Kornis Gyula]

A hetvenes éveikben járó öregurak, egyik az emigrációból, másik a
kitelepítésbõl megõrzik méltóságukat, tudósi arculatukat, mûveltséggel
cizellált módon sajnálkoznak még az öregedésen is.

[MS 551/352]
1954. dec. 29.

Kedves Jó Gézám!

Mélyen meghatott, hogy gyengélkedésed ellenére
kiadós levéllel tiszteltél meg. Én szerencsétlen vagyok
minden olyan levelemmel, amelyben valamely tudomá-
nyos munkádat elemzem. Így tüzetesen írtam néhány
hónapja klasszikus és magisztrális tanulmányodról, a
Sprechen und denken-rõl, de nem kaptad meg. Rend-
kívül élveztem nagyszerû problémaérzékedet, világos és
kristálytiszta gondolatmeneted meggyõzõ logikáját és
eredetiségét. Mindig tudsz újat mondani. Most ezt a
levelet repülõpostán küldöm, hogy biztosan megkapd. 

Gyengélkedésed nagyon aggaszt bár nem minõsíted
súlyosnak. A dec. 9. betöltött 70 év tiszteletreméltó kor
ugyan, de legújabb munkáid sem árulnak el semmiféle
szellemi fáradságot. Jómagam dec. 22-én léptem a 70-
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ik évembe. Az utolsó tíz év szenvedései és máig tartó
anyagi bázis-nélkülisége megviselt. O. Wilde mondja a
….balladájában: „In the prison the Time assumes the
form of Eternity.” Ezt jómagam is különösen érzem. 

Örülök, hogy Veneziában oly jól érezted magadat s a
linguisták, akik a könyvedbõl sokat tanultak, nagy
számban fölkeresték a nagy szellemi magvetõt. 

Bolyai János agg korában írja jó barátjának,
Gausnak (1853. II. 9.): 

„Gyakran vagyok Veled: emlékképeim, amelyeket
arcképeddel együtt minden pusztulás között is meg-
õriztem, az ismétlések da Capo al Segno ebben az élet-
nek nevezett különös compositióban, ahol a sírás az
ouverture, a hörgés a finale, s közben-közben néhány
régi accord, hogy ez még fájdalmasabbá tegye a legtöbb
pokoli (disszonantiát)….”. Te és én nem vagyunk ilyen
pesszimisták: az élet többet adott nekünk, semhogy már
a finale-hörgést várnók. – A Te arcképedet a remek két
unokával büszkén õrzöm. – Magdának meleg üdvöz-
letemet küldöm, Téged pedig a régi barátsággal ölellek

[Kornis Gyula]

Révész még a halála elõtti hónapokban is Hollandiából vitaminokat
küld kitelepített barátjának, amit, mint a visszakérdezõ német nyelvû
asszisztensi levél is mutatja, a demokrácia vámszervei rendre el is
koboztak.

[MS 5551/353]
1955. ápr. 12.

Kedves Jó Gézám!
Nagyon hálásan köszönöm szíves Vitamin küldemé-

nyedet. A vámon …azonban olyan követelményekkel
lépnek fel (cédulájukat mellékelem), amelyek sok sok
fáradságot és utánjárást kívánnak, amelyek a viszony-
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lag jelentéktelen vitaminnal egyáltalán nincsenek
arányban.

Eredetileg azt írtad, hogy „minta érték nélkül”
küldöd. Ez talán sikeresebb lett volna.

Nagy bajom, hogy most 70-ik évemben szemem
annyira megromlott, hogy a minimumra kell korlá-
toznom az írást-olvasást. Szemem igen ijesztõen
Poroszlón romlott meg, ahol egy parasztházba telepítet-
tek be, amelynek olyan pici ablaka volt, hogy nem adott
kellõ világosságot. És 2 1/2 éven át ez elõtt olvastam.
No, de most már be is fejezem minden erõfeszítésemet
egyelõre a tudomány terén. Amivel foglalkozni akartam,
ahhoz úgyis hiányoznak a külföldi folyóiratok és
könyvek.

Kedves Magdádat melegen üdvözlöm, Téged szívbõl
köszönt

régi szeretettel
[Kornis Gyula]

[MS 5549/426]
2. April. 1955.

Prof. Dr. J. Kornis
Universität 
Budapest.

Sehr verehrter Herr Professor,
Professor Révész möchte wissen, ob Sie die B-

Vitaminen erhalten haben. Einmal hat er 100, und ein-
mal 80 Stück geschickt. 

Mit vorzüglicher Hochachtung, 
für Prof. Révész

M. DeFesche
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Révész és az MTA

1945 után a magyar tudományosság egy ideig igyekezett rehabilitál-
ni Révészt. Próbálták visszahívni a budapesti egyetemre (amivel nem
élt). Kornis Gyula, Prohászka Lajos és Szemere Samu javaslatára 1947.
június 6-án az MTA külsõ tagjává választották. Igen tanulságos, hogy
ajánlói neves konzervatív értelmiségiek. Az MS 5549/11 mutatja be a
kinevezést, az MS 5549/12 dokumentum pedig Révész talán soha el
nem küldött köszönõ levelét.
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A levéltárban az utóbbi mellett egy mintegy 10 oldalas kézzel javí-
tott magyar nyelvû gépirat található, feltehetõen Révész csak tervezett,
de nem megtartott székfoglalója. Két példánya van a gépiratnak, egy
javítatlan és egy javított. A nyelv keletkezésérõl, Révész ekkori vezetõ
témájáról (Révész, 1946, 1956a) szól, melyre a köszönõ levélben is
utal. Az alábbiakban a javított gépirat átiratát közöljük, Révész eredeti
írásmódjával.

A liberális tudós Spinoza hazájában megmutatja a szellem ellenál-
lását: a németellenes egyetemi sztrájk adja a születés keretét.
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3 De l’origine du langage. Centenaire de Th. Ribot et jubilé de la psychologie
scientifique française. 939.

4 Die menschlichen Kommunikationsformen und die sog. Tiersprache.
Proceedings Vol. 43 and 44. 1940/41; Die Spa

A NYELV KELETKEZÉSE.

Révész Gézától

[MS 5554/25]

Negyvenéves tudományos mûködésemnek, mely a legkülönbözõbb prob-
lémák vizsgálatának szolgálatában állott, utolsó korszakát nyelvpsycholó-
giai kutatásaim töltötték ki. E vizsgálatok kiindulópontja 1939-ben a
Collége de France-ban TThheeoodduullee  RRiibboott születésének 100-ik évfordulóján a
nyelv eredetérõl tartott elõadásom volt.3 Ezt követték a háború legelsõ
éveiben írt és a holland királyi Tudományos Akadémia közleményeiben
megjelent munkáim az emberi kommunikáció formáiról, az állatok
állítólagos nyelvérõl, továbbá a nyelvpsychológia és a nyelvfilozófia prob-
lematikájáról.4 Felfogásomnak végsõ formulázása 1946-ban Bernben meg-
jelent „Ursprung und Vorgeschichte der Sprache” címû könyvem, mely a
nyelvpsychológiának új alapvetését és elméletét adja.

E könyvet a háború alatt írtam, a legnagyobb lelki nyomás és veszély
közepette. Mikor a németek diákjainkat kényszermunkára hurcolták és
kezdetét vette a politikai és faji üldözés, mi, a holland egyetemek tanárai,
megtagadtuk elõadásaink folytatását. E körülmény tette lehetõvé, hogy
izoláltságomban elmerüljek egy olyan kérdés vizsgálatában, mely a 19.
század eleje óta annyi jeles nyelvészt és filozófust foglalkoztatott és oly sok
és értékes elméletet hozott létre. Ezek az elméletek azonban nem elégítet-
ték ki a nyelvtudomány képviselõit, produktív erejük lassanként megszûnt,
úgyhogy elérkezett az idõ egy új elmélet felállítására.

Valami belsõ bizalom fogott el életem e kritikus szakában. Belsõ szükséglet
ösztökélt, hogy éppen a nyelvvel foglalkozzam, mely oly sok jó és nemes és
oly sok rossz és gonosz célnak szolgál. Az volt az érzésem, hogy nagy
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elõdeim geniális tervei, bámulatraméltó nyelvi ismeretei és irodalmi
készsége ellenére is – és ekkor W. von Humboldt és Renan, Hermann
Grimm, de Saussure, Schuchardt és W. Wundt munkái lebegtek elõttem –
sikerülni fog a nyelv psychológiájának oly alapvetését adni, mely összeköti
a 19. század humanistáinak hagyományos ideáljait a mai kor tudományos
törekvéseivel. A sors különös ajándékának kell tekintenem, hogy munká-
mat épp abban az idõpontban sikerült befejeznem, midõn a németek
kénytelenek voltak Hollandiát elhagyni és embertelenségeiket beszüntetni.

Most, midõn az a megtiszteltetés ért, hogy a Magyar Tudományos
Akadémia megválasztott külföldi tagjává, azt hiszem a legmegfelelõbb, ha
székfoglaló beszédemet abból a témakörbõl választom, mely munkássá-
gom utolsó évtizedét, ha nem is teljesen, de mindenesetre nagy mértékben,
kitöltötte. 

Ha számot akarnék adni arról, hogy vizsgálataimban mi az úújj, akkor öött
pontot emelnék ki. Az elsõ: a régebbi elméletek mmóóddsszzeerrttaannii  hhiiáánnyyoossssáággáá--
nnaakk és ttéétteelleeiinneekk  kkoorrllááttoozzoottttssáággáánnaakk kimutatása. A második: az élõlények
kommunikációs rendszerének visszavezetése egy áállttaalláánnooss  sszzoocciiáállbbiioollóóggiiaaii
eellvvrree, aa  kkoonnttaakkttuussrraa, mely legfejlettebb formája az emberi nyelv. A har-
madik: a kommunikáció hháárroomm  mmeeggjjeelleennééssii  ffoorrmmáájjáánnaakk megállapítása,
melyek úgy genetikusan, mint strukturálisan élesen megkülönböztethetõk
egymástól. A negyedik: a nyelv ffuunnkkcciióóiinnaakk  úújj  oosszzttáállyyoozzáássaa, melyben az
emberek kölcsönös megértésének három egymástól független és
egyértelmû funkciója jut kifejezésre. Az ötödik pont: részleges kutatások
alapján felépített ffooggaalloommrreennddsszzeerr, mely egy áállttaalláánnooss  nnyyeellvvppssyycchhoollóóggiiaaii
eellmméélleett  aallaappjjááuull szolgál.

Elméletem magvát tehát egy szélesen megalapozott, az egymással kommu-
nikáló élõlények összességét átfogó éélleetteellvv képezi, mely a vveerrbbáálliiss  nnyyeellvvbbeenn
éri el legtökéletesebb manifesztációját. 

Ha a kommunikáció azon legkezdetlegesebb formáját próbáljuk meg-
határozni, mely már az emberi beszéddel kapcsolatba hozható, anélkül
azonban, hogy a nyelvnek egyetlen essenciális tulajdonságát is magában
foglalná, egy oly hangszerû jelenségre kell rámutatni, mely bizonyos állat-
fajoknál a kommunikáció eszközéül szolgál, de amely valamilyen formában
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az embernél is megtalálható. Ez a legprimitívebb kommunikáció egy
ösztönös, aarrttiikkuulláállaattllaann  kkiiáállttááss, melyet az állat valamely cél elérése
érdekében hoz létre. Az ilyen kiáltás tendenciája abban nyilvánul, hogy az
állat szinte szimatolja annak a lénynek közelségét, aki pillanatnyi szükség-
letét kielégítheti, õt kényszerhelyzetébõl kiszabadíthatja. E csoportba tar-
tozik az állatok hívó hangja nemi szükségletükben, a fiatal állatok kiáltása
veszély esetében, az anya-állat erélyes hangadása kölykeinek toborzásánál.
E tendenciózus kiáltással az állat nem bbiizzoonnyyooss individuumokat hív ugyan,
de mégis elvárja a külvilágtól ösztönös „kívánsága” teljesítését. Ezt igazol-
ja az a körülmény, hogy a kiáltás elhangzik akkor is, ha senki sincs a közel-
ben. A kiáltó hang nem egyszerû reakciója a fájdalom vagy a félelem sen-
somotorikus kifejezõje, hanem a kküüllvviilláágghhoozz  iinnttéézzeetttt  jjeellaaddááss,,  mmeellyy  vváárrjjaa  aa
sszzüükksséégglleett  kkiieellééggííttéésséétt. 

Az ilyenfajta hívóhang igen gyakori csecsemõknél is. sõt bizonyos esetek-
ben fellép felnõtt embereknél is, ha olyan körülmények közé kerülnek,
melyekben a jeladásnak szánt kiáltás ösztönszerûleg fontosabb mint a szó.
Ide tartoznak a hangos szignáljelek a tengeren, a hegyekben és a kollektív
munkánál. Megjegyzendõ, hogy ezek a hívóhangok a beszéd hatására
elvesztik primitív kiáltás-jellegüket és többé-kevésbé artikuláltan és phone-
matikus karakterrel lépnek fel. 

A kommunikáció fejlettebb formája a hhíívvááss. A hívásnak már ffeellsszzóóllííttáássii jel-
leget tulajdonítunk. A domesztikált állat (kutya, macska) hangadással és
egyéb mozdulatokkal egyértelmûen fejezi ki szükségletét, és ezt jelenlevõ
és általa ismert egyénekhez intézi. Ami a tendenciózus kiáltásnál hiányzott,
t.i. az iinntteerriinnddiivviidduuáálliiss  vviisszzoonnyy, az a hívásnál a legjellegzetesebben megnyil-
vánul. A domesztikált állat és az ember között hívás segélyével kölcsönös
viszony alakul ki, mely a megértést nagyban elõsegíti. Ez a hívási aktus az
ösztönszerû kiáltástól abban is különbözik, hogy a hívásnak alapját eeggyyéénnii
ttaappaasszzttaallaattookk képezik, míg a kiáltás tisztán öösszzttöönnsszzeerrûû és vváállttoozzaattllaann. Az
állat a kifejezõ hangoknak és viselkedéseknek egész tárházát hozza magá-
val, de azokat változatosabbá tenni vagy gazdagítani nincsen módjában.
Gondoljunk csak a háziállataink tipikus és kevéssé variált hangjaira és
viselkedésére. A hívás ezzel szemben nem veleszületett képesség, ha az
átöröklésnek van is benne némi jelentõsége. Dresszúráról sem lehet itt szó,
hanem csupán spontán cselekedetrõl, mely az állat individuális életével
együtt változik. 
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Tapasztalataim szerint az állatvilágban hívással csupán bizonyos
domesztikált állatoknál találkozunk, melyek e hangokat gazdájukhoz
intézik. Hogy hívó hangokat domesztikált állatok egymás között is használ-
nak-e vagy sem, az még megvizsgálandó. Fiatal állatok játéka felnõtt álla-
tokkal mintha erre mutatna.

Mint a kutya gazdájához, úgy fordul a kisgyermek a praelingualis korában
anyjához kívánságaival. A még nem beszélõ gyermeknek nem áll más ren-
delkezésére, mint a hívó hang és azt használja széles keretekben. A fejlett
nyelvben számos hangjelet találunk, melyek legnagyobb valószínûség
szerint az inartikulált, spontán hívóhangokból származtak. Jellemzõ
ezekre, hogy a nyelvek belsõ természetéhez és lexikális anyagához nem
alkalmazkodnak és mindenütt azonosak. Ilyen pl. halló, hé, hahó, szszsz,
pszt.

A hívásnak különösen jellemzõ tulajdonsága annak ppaarraannccssoollóó  jjeelllleeggee.
Háziállatok és kisgyermekek bizonyos határozott mozgásokkal kapcsolt
komplexumokkal kköövveetteelliikk kívánságuk kielégítését. Állatok és gyerekek
nem hagyják abba követelõ viselkedésüket, míg kívánságuk nem teljesül. A
hívóhanggal történõ felszólítás minden esetben egy azonnal megvalósí-
tandó célra irányul. Mindig parancsoló és sohasem feltételezõ.
Egyoldalúsága és minden ellentmondást visszautasító imperatív ter-
mészete miatt a hívás a reagáló partnerek között nem hoz létre bensõ
kapcsolatot. 

A hívásnak az imperatív természetén kívül van még egy más jellegzetes
tulajdonsága, és ez llookkaattíívv  iirráánnyyoozzoottttssáággaa. Ez annyit jelent, hogy az állat és
a praelinguális gyermek tekintetével és kifejezõ mozdulataival azt a helyet,
tárgyat vagy személyt jelzi, melyre, ill. kire kívánsága vonatkozik. A kutya
az ajtóhoz szalad, ha a szobát el akarja hagyni, a macska az üres tálhoz lép
és nyávogó hanggal és bizonyos tekintettel kifejezésre juttatja, hogy tejet
akar, a házban szabadon mozgó majom az embert abba az irányba húzza,
ahol az általa el nem érhetõ tárgy megtalálható. Mindezekbõl azt
következtethetjük, hogy genetikusan a hívás a nyelvi felszólításnak elõzetes
formáját képezhette.

Az a tény tehát, hogy a hívás, anélkül, hogy az emberi nyelvnek egy primitív
formáját jelentené, a nyelv imperatív és lokatív funkcióját magában foglal-
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ja, arra jogosít fel, hogy a hívást ffeejjllõõddééssttaannii  sszzeemmppoonnttbbóóll a nyelv kköözzvveettlleenn
eellõõffookkáánnaakk tekintsük. Ez a következõt jelenti: Ha feltesszük, hogy a kom-
munikáció eszközei hosszú fejlõdési folyamaton mentek át, amíg a legfej-
lettebb formához, az emberi nyelvhez eljutottak, akkor a nyelvnek elsõ,
legkezdetlegesebb fokát, az õsnyelvet, az individuumokhoz intézett
artikulálatlan hívás elõzte meg. E feltevésbõl kiindulva indokoltnak látszik
az emberi nyelv imperatívumának az imperatív és artikulálatlan hívóhan-
gokból való levezetése. ez a meggondolás egy hipotézishez vezet, mely
szerint az emberi nyelv legkezdetlegesebb formája iimmppeerraattíívv jellegû volt. Az
õsember, aki ezt a nyelvet használta, közlési szükségletét eleinte azzal
elégítette ki, hogy társait parancsoló módon bizonyos tevékenységekre, vagy
annak abbahagyására késztette. Ez az iimmppeerraattíívv  nnyyeellvv már artikulált
szavakat használt, mégpedig elsõsorban igéket (fuss, hozz, gyere, menj). Az
igéken kívül természetesen fõnevek és mutató névmások is szerepelnek
ebben a csökevényes nyelvben, mint: ez, az itt, ott, fent, lent. Ezeknek
eredetileg nem volt megnevezés mutató funkciójuk, hanem egyedül az
iimmppeerraattíívv  iinntteenncciióó szolgálatában álltak; nem egy konkrét helyzetet vagy
ténybeli megállapítást hoztak kifejezésre, hanem szükségletek kielégítésére
irányuló kívánságokat tettek érthetõvé. A nyelv ilyen igen korlátolt funkció-
ja nem ismeretlen elõttünk. Gondoljunk csak azokra a kezdetleges nyelvi
formákra, amelyekben köztünk és a beszéd elsõ fokán álló gyermekek
között az érintkezés folyik, valamint arra, hogy hasonló imperatív nyelv
segítségével értetjük meg magunkat oly emberekkel is, kiknek nyelvét nem
ismerjük.

Hypothesisünkbõl természetesen következik, hogy az õsnyelvben az
igéknek volt a legnagyobb szerepük, minthogy azok fejezik ki legvilágosab-
ban a cselekvést és az imperatív célzatot. Az igéknek ebben az átmeneti
nyelvben iiddeeooggrraammmmaattiikkuuss jellegük lehetett, ami azt jelenti, hogy az igék
nemcsak specifikus cselekvést, hanem változataikban különbözõ konkrét
helyzeteket is ki tudtak fejezni, mint ahogy azt a mai primitív nyelvekben
is tapasztalhatjuk. 

Az ún. imperatív nyelv egy formájával a ggyyeerrmmeekknnyyeellvv fejlõdésének elsõ
szakában is találkozunk. A gyermek praelingualis kora végén spontán,
parancsoló célzattal gyakran oly hangokat ad, melyek psychológiailag
megfelelnek az ige parancsoló módjának.
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A linguisztikából pedig azt tanuljuk, hogy az iiggéétt  aa  lleeggrrééggeebbbbii  nnyyeellvvii  kkaattee--
ggóórriiáánnaakk tekintik és épp ez a tapasztalat támogatja aazz  iiggee  nnyyeellvvii  pprriioorriittáássáá--
nnaakk  ttaannáátt. Az ige õsi eredetét igazolja ezenkívül az a psychológiai meg-
gondolás, hogy az elsõ, ami az ember figyelmét magára vonja, kétségkívül
a ttöörrttéénnééss éspedig a mmoozzggáássssaall, illetõleg hheellyyzzeettvváállttoozzttaattáássssaall együtt járó
ccsseelleekkvvééss, mint pl. futás, vívás, hozás stb. Ez észleletek közlésének szükség-
lete késztette az embert a nyelvfejlõdés legelsõ szakában arra, hogy a
történés és cselekvés kifejezésére speciális szavakat alkosson, ami az
igéhez, a verbumhoz vezetett. 

Az ige idõbeli prioritását számos nyelvész vallja. Már HHeerrddeerr 1770-ben
kijelenti: „tõnende Verba sind die ersten Machtelemente der ältesten
Sprache. So sind die morgenländischen Sprachen voll Verba als
Grundwurzeln der Sprache”. Újabban SScchhuucchhaarrddtt volt az, aki az ige priori-
tásának elvét magáévá tette. Az ethnológiában is sok olyan adatot találunk,
mely az elv általánosságát valószínûsíti. Az ige genetikus prioritásával
szoros összefüggésben áll az iimmppeerraattíívvuumm  ggrraammmmaattiikkaaii  ffoorrmmáájjáánnaakk  õõssii
mmiivvoollttaa. Ez az elvet ugyancsak több jelentékeny filológus hirdette, többek
között BBoopppp és BBrrééaall..

Miután az imperatív nyelv már térbeli, idõbeli és személyes viszonyok meg-
jelölésére szolgáló szószimbólumokat produkált, elérkezett az ideje annak,
hogy a közlési, az iinnddiikkaattíívv  ffuunnkkcciióó, mely, mint említettük, már az impera-
tív nyelvben kimutatható fõnevekben és névmásokban is képviselve volt,
saját grammatikai kategóriáját kifejlessze. Az állandó növekvõ szükséglet
szociális kapcsolatok kitágítására és elmélyítésére fokozatosan meg-
teremtette a többi grammatikai kategóriákat és beszédformákat, míg végre
a nyelv a maga teljességében kialakult. E tekintetben nincs különbség a
primitív és a kultúrnépek nyelve között. Nincs oly primitív nyelv, melyben
a nyelv bármely konstitutív tulajdonsága hiányoznék.

A nyelv korai fejlõdésmenetének ez a vázlatos leírása utat nyit egy úújj
ffuunnkkcciióóeellmméélleett felállítására.

A nyelv lényegének meghatározása attól függ, hogy milyen szempontból
indulunk ki a nyelv fogalmának analytikus meghatározásánál. A filozófus
más tulajdonságokat tart lényegeseknek, mint a nyelvész, ez utóbbi pedig
oly sajátosságokat emel ki, melyeket a psychológus joggal elhanyagol. A
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psychológusok közt sincs teljes egyetértés, mert pl. a fenomenológiai irány
képviselõi más nézõpontból igyekeznek a nyelv lényegét megközelíteni
mint azok, kik a fejlõdéstanból indulnak ki. Kétségtelen, hogy mindezen
szempontokban és az ezekbõl eredõ fogalmi meghatározásokban van vala-
mi igazság, minthogy mindegyikük a nyelv vvaallaammeellyyiikk lényeges vonását
emeli ki. De épp oly kétségtelen, hogy ezek a definíciók a nyelv lléénnyyeeggéétt
aannnnaakk  eeggyyssééggeess  mmiivvoollttáábbaann  nneemm  hhaattáárroozzzzáákk  ééss  nneemm  iiss  hhaattáárroozzhhaattjjáákk  mmeegg. 

Ha a nyelv fogalmának elhatárolását minden önkénytõl és minden elfogult-
ságtól függetleníteni kívánjuk, oly kiinduló pontot kell keresnünk, amely
lehetõvé teszi egy a nyelv minden lényeges megnyilatkozását felölelõ, de
egyúttal minden, a nyelv és beszéd lényegéhez nem tartozó tulajdonságot
kiküszöbölõ definíció felállítását. Más szóval olyan definícióra van szük-
ségünk, amely nem mond többet, de nem is mond kevesebbet, mint ami
elégséges és szükséges. Ez lenne a nyelv ssttrruukkttuurráálliiss meghatározása.

De tovább mehetünk és megpróbálhatjuk a definíciónak olyan tartalmat
adni, melybõl a nyelv egész ffeejjllõõddééssmmeenneettéérree  éérrvvéénnyyeess  aallaappeellvveekkeett von-
hatunk le. Ha ez sikerül, akkor dûlõre vittünk egy problémát, melynek
megoldása a mai nyelvfilozófiai felfogás szerint szinte lehetetlen, vagyis
sikerült a ssttrruukkttuurráálliiss  ééss  ggeenneettiikkaaii  sszzeemmppoonnttookkaatt  hhaarrmmoonniikkuussaann  öösssszzeeee--
ggyyeezztteettnnii.

A nyelv definíciója feltételezi, hogy elõbb világos képet alkossunk magunk-
nak a nyelv értelmérõl. A nyelv lényegénél fogva OORRGGAANNOONN  EESSZZKKÖÖZZ és
ebbõl következik, hogy a nyelv valódi értelme annak CCÉÉLLJJÁÁBBAANN rejlik. A
cél: emberek között szellemi kapcsolatot teremteni, gondolatcserét
lehetõvé tenni és tapasztalatokat, gondolatokat, kívánságokat adaequat
formában közölni. Mind minden eszköznél, itt is arról van szó, hogy a cél
és az eszköz között szükségszerû és állandó kapcsolat jöjjön létre.

E teleológiai álláspont két alaptételhez vezet. Az elsõ úgy formulázható,
hogy a nyelv egy különösen fejlett és megjelenési módjában és struk-
túrájában eeggyyeeddüülláállllóó  eesszzkköözzee  aa  kkööllccssöönnööss  mmeeggéérrttééssnneekk,,  aa  ggoonnddoollkkooddááss--
nnaakk,,  aa  sszzeelllleemmii  aallkkoottáássnnaakk,,  aazz  öönniissmmeerreettnneekk  ééss  aa  bbeellssõõ  éélleett  kkiiffeejjlleesszz--
ttéésséénneekk. A nyelv értelmének ez a meghatározása az összes konkrét beszéd-
helyzetekre vonatkozik, tehát mind a párbeszédre és a monológra, mind az
egyoldalú, de kölcsönös megértésen alapuló beszédre.
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Míg az elsõ tétel a nyelv céljából indul ki, a második a nyelvet mint eszközt
tekinti, melynek segítségével a nyelv említett céljait megvalósítani törek-
szik. E szempontból aa  nnyyeellvv  oollyyaann  jjeelleekk  öösssszzeessssééggee,,  mmeellyy  aa  kküüllvviilláágg
eesseemméénnyyeeiitt  aa  bbeellssõõ  vviilláágguunnkk  áállllaappoottaaiitt  mmeegghhaattáárroozzootttt  éérrtteellmmii  ééss  jjeellrreenndd--
sszzeerr  sseeggééllyyéévveell  kkiiffeejjeezzééssrree  jjuuttttaattjjaa. Az emberi nyelv abban különbözik min-
den más közlésmódtól, hogy sszziimmbboolliikkuuss  jjeelleekkeett használ és épp ezen sajá-
tosságának köszönheti fejlõdését és szellemtörténeti jelentõségét.

Bármily fontos azonban a nyelv szimbolikus kifejezésmódja, ez mégsem
elegendõ a nyelv fogalmának egyértelmû meghatározására, már azért sem,
mert a szimbolikus kifejezés nem tartozik a nyelv kizárólagos sajátosságai-
hoz. Tudjuk, hogy a képzõmûvészetben, zenében, táncmûvészetben,
valamint vallási szertartásoknál is használnak szimbolikus jeleket, minden
nyelvi intenció nélkül. (Ez a szempont elkerülte CCaassssiirreerr és hívei figyelmét,
kik a szimbolikus formának centrális jelentõségét túlbecsülték.)

Ha a nyelvet kimerítõen akarjuk definiálni, akkor nem elegendõ a jelzett
két alapelv szintetikus összefoglalása, hanem oly formulázásra kell
törekednünk, mely a nyelv aallaappffuunnkkcciióóiitt is magában foglalja.

De mik a nyelv alapfunkciói? Hogy erre nem könnyû a felelet, azt mutatja
a számos funkcióelmélet, melyek egyike sem nyert általános elismerést. A
funkcióelméletek közös hibája az, hogy a teoretikusok nem ismerték fel
azokat az elveket, melyek az alapfunkciók megállapításánál áállttaalláábbaann
érvényesítendõk.

Nézetem szerint a legáltalánosabb elv az, hogy az alapfunkcióknak egy
mástól függetlennek kell lenniök és pedig abban az értelemben, hogy min-
degyik autonómiával és önálló hatáskörrel rendelkezzék. Továbbá kívá-
natos, hogy a funkciók egy fogalomkörhöz tartozzanak, tehát ne legyenek
részben biológiaiak, részben psychológiaiak, vagy részben abstraktok és
részben konkrétek. Ezenkívül a funkcióknak lényegükben equivalensek-
nek kell lenniök, azaz a rendszerben egyenlõ szerepet kell játszaniok.
Miután ezen logikai, illetõleg fogalomalkotási követelményeknek az ismert
funkcióelméletek közül egyik sem felelt meg, szükségesnek találtam egy új
funkcióelmélet felállítását.

A nyelvnek hháárroomm  aallaappffuunnkkcciióójjáátt különböztetem meg, melyek az emberi
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megértés minden lehetõ formáját magukba foglalják és kimerítik. Nyelvi
viszonylatban az emberek között nem találhatunk más intenciót, mint az
embertársak bizonyos cselekvésre ffeellsszzóóllííttaannii (iimmppeerraattíívvuumm), velük
valamint ttuuddaattnnii, õket valamirõl éérrtteessíítteennii (iinnddiiccaattíívvuumm) és végül hozzájuk
kkéérrddéésseekkeett  intézni (iinntteerrrrooggaattíívvuumm). Nincs olyan kifejezési módja az
emberek szellemi kapcsolatának, mely e három funkcióra ne volna vissza-
vezethetõ. Ki kell emelnem, hogy e fogalmakat nem logikai vagy gram-
matikai, hanem ppssyycchhoollóóggiiaaii értelemben kell felfognunk. Hogy az
interindividuális nyelvi kapcsolatnak e három fõalakja milyen grammatikai
formában jelenik meg, az másodlagos jelentõségû. Tudjuk, hogy pl. a
parancsot nem csak imperatív, hanem indikatív, sõt interrogatív formában
is ki lehet fejezni. (Lenne szíves s szobát rögtön elhagyni?)

E három funkció nemcsak ppssyycchhoollóóggiiaaiillaagg és ssttrruukkttuurráálliissaann különbözik
egymástól, hanem ggeenneettiikkaaii  sszzeemmppoonnttbbóóll is. Ha gyermeki nyelv fejlõdését
vizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy ontogenetikailag a kérdés késõbbi
keletû, mint a közlés és a parancsolás és e két utóbbi sem lép fel egyidejû-
leg, hanem az imperatívum elõbb, mint az indicatívum. A kisgyerek
akaratát már 9-12 hónapos korában imperatív formában hozza kifejezésre.
14-15 hónapos korában kezdetét veszi a környezet tárgyainak megneve-
zése, míg legkorábban a második életév végén használ a gyermek elõször
egy vagy kéttagú kérdõ mondatot. 

Arra nézve, hogy e három funkció a nyelv filogenetikai kialakulásában is
idõbeli egymásutánban lépett-e fel, históriai adatok nem állanak ren-
delkezésünkre, de az összehasonlító nyelvtudomány az imperatívum gram-
matikai formájának idõbeli prioritását tanítja. Ezzel valószínûsíti a három
funkcióelmélet genetikai hátterét is.
E meggondolások alapján feltehetõ, hogy a nyelv õsi formája oly beszéd
lehetett, mely elvileg imperatív, indikatív és interrogatív kifejezésmó-
dokkal rendelkezett. 

E három alapfunkció felállítása lehetõvé teszi, hogy a nyelvnek oly definí-
cióját adjuk, mely a nyelv három pragmatikus elvét, vagyis éérrtteellmméétt, ccéélljjáátt
és eesszzkköözzéétt egységesen magában foglalja. A nyelv értelme: a kölcsönös
megértés, célja: tényeket, szándékokat, kívánságokat közölni és másokat
közlésre ösztönözni. Ezen célokat a nyelv sszziimmbboolliikkuuss  jjeelleekk használatával
éri el, ami a hang- és jelbeszédben éppúgy megnyilvánul, mint az írásban. 
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A nyelvet tehát a következõképpen definiálhatjuk: NNyyeellvv  aallaatttt  aa  kkoommmmuu--
nniikkáácciióóss  ffoorrmmáátt  éérrttjjüükk,,  mmeellllyyeell  kkööllccssöönnööss  mmeeggéérrttééss  ccéélljjáábbóóll,,  aarrttiikkuulláálltt  ééss
kküüllöönnbböözzõõ  éérrtteellmmii  kkaappccssoollaattookkbbaann  ffeellllééppõõ  sszziimmbboolliikkuuss  jjeelleekk  sseeggééllyyéévveell,,
kköövveetteelléésseekkeett  ééss  kkíívváánnssáággookkaatt  kkiiffeejjeezzééssrree  jjuuttttaattuunnkk,,  aa  kküüllssõõ  ééss  bbeellssõõ  vviilláágg
jjeelleennssééggeeiitt  lleeíírrjjuukk  ééss  mmáássookkkkaall  kköözzöölljjüükk,,  vvééggüüll  kkéérrddéésseekkkkeell  mmáássookkaatt
kköözzllééssrree  ééss  ccsseelleekkvvééssrree  kkéésszztteettüünnkk..  

E definíciónak az az elõnye, hogy a nyelvet, illetõleg a beszédet minden
egyéb kommunikáció-formától megkülönbözteti, még olyanoktól is,
melyeket az ember interindividuális viszonylatokban használ. Ilyenek a
mimika, pantomimia, piktografia. 

Az adott definíciónak további jelentõsége, hogy az ún. áállllaattnnyyeellvveett, mely
annyi zavarra és félreértésre adott alkalmat, a nyelvpsychológiából
kiküszöböli. Az állatnyelv sem genetikus, sem strukturális tekintetben nem
tartozik a nyelvhez. Lényegében kifejezõ hangadás, melynek bizonyos
állatfajoknál kommunikatív funkciója van. Az ún. állatnyelv a kommuniká-
ció áállttaalláánnooss fogalma, de nem a beszéd fogalma alá tartozik. Az állatnyelv
fogalmának tehát nincs helye a tudományos terminológiában és még átvitt
értelemben sem tanácsos használni, amint azt vv..  FFrriisscchh,,  WWaassmmaann,,  YYeerrkkeess
és mások teszik. E fogalom analógiás használata ugyanis szorosabb rokon-
ságot tüntet fel a beszéd és az állat ösztönös érzelmi megnyilvánulása
között, mint az jogosult. Az analógiának ugyan nagy jelentõsége van a
tudományos és praktikus gondolkodás területén, de egyúttal sok félre-
értésre és tarthatatlan általánosításra ad alkalmat. 

Azt hiszem, hogy ily módon világossá vált, hogy az itt adott definíció nem
csupán egy újabb meghatározás, mely a régebbiek mellé helyezhetõ s a
kutatók tetszésétõl függ, hogy érvényességét elismerik-e vagy sem, hanem
olyan definíció, mely szigorú módszertani elvek alkalmazásával alakult ki,
s amely alkalmas arra, hogy az eddigi ellentmondásokat, félreértéseket
mindenkorra kiküszöbölje. 

Elõadásomban nem térhetek ki a nyelvpsychológiai elméletem egészére,
különösen arra, hogy eellmméélleetteenn  eeggyy  nnééggyy,,  eeggyymmáássttóóll  ffüüggggeettlleenn  hháárrmmaass
ffooggaalloommccssooppoorrttbbóóll  áállllóó  zzáárrtt  sszziisszzttéémmáátt  aallkkoott. Csak arra akarok rámutatni,
hogy az e rendszerbe felvett fogalmak magukban foglalják a kutatás és
klasszifikálás olyan szempontjait, melyek a psychológiában, fejlõdéstan-
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ban, nyelvtörténetben, linguistikában és praehistóriában új utakat nyithat-
nak; mely reményem szerint máris megvalósult.

A nyelv eredetével és történetével való foglalkozás az emberi szellem
örökké fennmaradó és soha nem csillapítható szükséglete. A nyelv az em-
beri szellem legmagasabb rendû tevékenysége és egyúttal annak leglényege-
sebb sajátossága. Nincs oly emberi alkotás, mely jobban, adaequatabban
jellemezné egy nép szellemiségét, gondolkodását, törekvését, az emberrõl
és a Kozmosról alkotott képzeteit, mint a nyelv. Azt hiszem, hogy sem a
képzõmûvészet, sem a jog, sem a társadalom formái, sem a technika és a
gazdaság nem lehet egy nép kulturális fokának oly egyértelmû mértéke,
mint a nyelv. A nyelv a nép tapasztalatainak és bölcsességének tárháza. A
nyelv lexikális anyagában és gazdag beszédformáiban, különösen a szinon-
imákban és heteronimiákban, metaforákban és analógiákban a nép
lelkének, szellemének és kultúrájának oly kritériumai rejlenek, melyeket
még sem a nyelvtudomány, sem a történet nem kutatott fel. Erkölcsi és szo-
ciális normák, vallási és társadalmi formák, sõt még a családi és társadalmi
tagozódás sem képzelhetõ el nyelvi formulázás nélkül.

A nyelv mint az emberiség szellemének megnyilvánulása mindent befolyá-
sol, amit az emberi szellem és az emberi lélek a tudatban és a tudattalanban
létrehoz. Tapasztalatok, ismeretek, élmények és gondolatok elsõsorban a
nyelv és írás útján rögzõdnek meg és szállnak át késõbbi generációkra. Így
kapcsolja össze a nyelv és az írás szellemi tartalmánál fogva az idõt és teret
és érezteti hatását a távoli jövendõvel. Így lesz a beszéd fáradhatatlan aktivi-
tásával a növekvõ szükségletek hatása alatt és a haladás vágyától hajtva a
gondolkodásnak, a kölcsönös megértésnek, a hagyománynak, az alkotásnak
és a kifejezésnek soha ki nem apadó forrásává.
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