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0. Egy életműben, nyelvészeti világképpen csak annak lezárulása után 
jóval később körvonalazódó, megszilárduló tudományos rendszert keresni 
felettébb kockázatos, nagy óvatosságot igénylő vállalkozás. Bárczi Géza 
nyelvi összevetéshez, tipológiához való viszonyulásában is erről van szó. 

Az kétségtelen, hogy a nyelvi sokféleséghez korán hozzászokott, és éle-
tében, pályáján ez maradt a lételeme. Mint Szathmári István Bárczi Géza, a 
tudós és nevelő című tanulmányában' írja, tudósunk „Zomborban korán 
megismerkedett a város és a környék lakosságával: a különböző nyelvjárá-
sokat beszélő magyarokkal és a szerbekkel, bunyevácokkal", innen vitte te-
hát magával a természetes két- és többnyelvűségről szerzett tapasztalatait is. 

Tanulmányainak, pályájának indulása is ugyanezt a vonalat, sokfélesé-
get példázza: 1911-ben magyar-latin-görög, majd francia szakos hallgató 
lett, már ekkor képesítve volt az eszperantó nyelv tanítására, de tudott né-
metül és törökül, és később megtanult olaszul is. Több mint két évtizeden 
át tanított középiskolában, mégpedig francia nyelvet, 1926-tól 1942-ig tan-
könyvek tucatjait írta meg (24-et), némelyiket még 1946-ban is használták, 
mert didaktikailag átgondolt, a fokozatosságot kitűnően érvényesítő volt 
rendszerük, a várható elsajátítási nehézségek hangsúlyai szerint. Bárczi Gé-
za ily módon a nyelvelsajátításhoz szükséges alkalmazott nyelvi összeve-
téssel, kontrasztív elemzés gyakorlatával tökéletesen tisztában volt. 

1. A nyelvészeti összevetés és tipológia tágabb horizontjai, rendszersze-
rűsége azonban nem, vagy csak bizonyos összefüggések vonulatában kel-
tette fel érdeklődését, tehát csak bizonyos feltételek elfogadása esetén van-
nak érintkezési pontjaik: 
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1.1. A genetikai, illetve tipológiai nyelvészet diakron és szinkron nyelv-
hasonlítása és nyelvi összevetése vizsgálódásaiban soha sem határolódott el 
élesen egymástól: 

1.2. Mindvégig megmaradt munkásságában a genetikai szempont túlsú-
lya, vagyis a nyelvtörténeté, lévén ez a nyelvi viszonyítás egyik közege, 
összefüggésrendszere; 

1.3. A típusszabályok kutatásában a humboldti spekulatív módon elvo-
natkoztatott sajátságoknál, struktúráknál az areális, művelődési befolyások 
dinamikus folyamatai, eredményei jobban érdekelték, noha a nyelvek típu-
saival többször, Altalános nyelvészet című tankönyvében is foglalkozott 
(Bevezetés a nyelvtudományba. Bp., 1957), de ebben az esetben is éles 
szemmel veszi észre az areális befolyások szerkezetváltozási okozatait, a 
jellegmódosulásokat Kemény kritikával illeti a nyelvcsoportokhoz kapcso-
lódó értékítéleteket: „A legnagyobb képtelenség volna értékítélettel kötni 
össze a felosztást, s a hajlítást a fejlődés legmagasabb fokának tüntetni föl" 
- írja, majd hozzáteszi, hogy esetleg az adott szerkesztésmód túlsúlya lehet 
osztályozási kritérium. Sajnos, éppen a francia nyelvészetben nem voltak 
idegenek ezek a felfogások, amelyekhez Bárczi is kötődött érdeklődése sze-
rint. Egyik képviselőjükkel, Antoine Melliet-tel annak idején Kosztolányi 
Dezső is hadakozott2. 

1.4. Nyelvudósunk vizsgálódásaiban ugyan szüntelenül jelen van az 
adott nyelvváltozatot, nyelvet, nyelvi rendszert kívülről, más rendszerek fe-
lől is megközelítő szándék és szempont, de ez nála mindig a magyar nyelv 
érdekében, világképéhez viszonyítva és nagyon sajátosan érvényesül. A 
nyelvekről, köztük a magyar nyelvről elmélkedő Bárczi tanulmányainak 
minden szálával a magyar nyelvészet terminológiájához, rendszerszerűsé-
géhez kötődik, ideutaló elkötelezettsége is világos. Nála minden viszonyí-
tás azért van, hogy a magyar nyelv és nyelvűség tisztuljon és gazdagodjék. 
Mindez a mai, a magyar nyelvészeti kultúrához egyre kevésbé kötődő kuta-
tásokra mind ritkábban mondható el. Ma már - jól tudjuk - a magyar nyelv-
ről más nyelven, összefüggéseiben értekezni, az igazi rang, az a módi, a kö-
vetendő példakép 

Bárczinál nagyon érdekesen tolódik el, értékelődik át a különböző nyel-
vek, nyelvi változatok és nyelvállapotok közötti határvonal és eltérés. Több 
tanulmányában, például az Anyanyelvünk magyarságában 3 eljut odáig, 
hogy a magyar nyelv vízszintes és függőleges tagolódásának rétegeiben is 
érvényesülhetnek ellentétes tipológiai szabályszerűségek, illetve ugyanaz a 
magyar nyelv más-más korszakaiban, areális hatások következtében is, 
más-más vonásokkal, karakterekkel színeződik, például szintetikussá, tö-
mörítővé válik, vagy éppen analitikussá jelentéstanilag és morfológiailag 
tagolttá. Innen már csak egy lépés a mostanában körvonalazódó felismerés, 
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hogy a tipológiailag igen eltérő nyelveknek különböző szakaszokban 
ugyan, de lehetnek hasonló tendenciáik, implikációs törvényszerűségeik, 
mintha egy változási folyamat lehetséges, számba vehető mechanizmusait, 
eljárásait teljesítenék ki. Ünnepeltünk ennek a folyamatnak okaira, mozga-
tó rugóira is rávilágít: az areális hatás mintát, etalont teremt az adott nyelv-
ben, s az eszerint átformálódik, majd tisztulással részben visszaáll valami-
lyen új egyensúlyi helyzetébe. 

2. Ilyen megszorításokkal, változandók változásával vizsgálhatunk meg 
Bárczinál a századunk hatvanas-hetvenes éveiben kibontakozó tipológia, 
kontrasztív nyelvészet és a fordítástudomány néhány előképét, azt, ahogyan 
a nyelvek szilárd és változékonyabb állományáról, univerzálékról, típussza-
bályokról, az egyes nyelvi szintekről vélekedik 

3. Egészen az univerzálékig, a megismerés, nyelv és gondolkodás min-
den nyelvben igaz, de nyelvenként másként megtestesülő viszonyáig jut el 
A tárgyrag eredetének kérdéséhez című tanulmányában4 „A nyelv és gon-
dolkodás szorosan összefügg... Ennél fogva a nyelv visszatükrözi a gondol-
kodás sajátságait, a tárgyképeknek, fogalmaknak tudatbeli egymásutánját és 
logikai kapcsolódását. A nyelvi jelenségekből rendszerint következtetni le-
het a beszélő közösség gondolkodásmódjának bizonyos általános és külön-
leges vonásaira." 

4. A nyelwiszonyítás szempontjából is nagyon érdekesek fonetikai, fo-
nológiai megállapításai (Anyanyelvünk magyarsága), amelyek során poéti-
kai, nyelvésztétikai megítélések is kifejezésre jutnak. Vértes Edit statiszti-
kái alapján ismerte fel, hogy: „mennyire jellemző a nyelvre nemcsak 
hangállománya és az egyes hangok gyakorisága, hanem a hangok keveredé-
si módja és aránya, s egyszersmind arra, hogy a belevegyülő idegen elemek 
milyen új hangkapcsolatokat, új színeket, zenei lehetőségeket hoznak ma-
gukkal. Egyes torlódásokkal szemben ma már a nyelv türelmesebb"5 - ál-
lapítja meg. Ezek a megállapítások ma már nyilvánvalóak, de a tanulmány 
írásakor korántsem voltak azok, az adott nyelv fonetikai bázisáról, szótag-
szerkezetéről. 

5. Szinte Németh László-i lendületű, A magyar nyelv ereje és gyengéi -
fejtegetéseihez hasonló - (Gályapadból laboratórium In. A kísérletező em-
ber. Bp., 1973), ahogyan a magyar nyelv morfológiai szerkezetét, a szóal-
kotási módokat jellemzi. Nyelvünk alapjellegében a képzők fényűző bősé-
gét látja meg az indoeurópai nyelvekkel szemben: „Ősi képzőinknek szinte 
mindegyike képzőbokrokban él tovább. E képzők a magyar nyelv legna-
gyobb értékei közé tartoznak... nekik köszönhető nyelvünk több jellemző 
tulajdonsága, a sejtető finom árnyaltság és egyben a tömörség.6" Ám azt is 
meglátja, hogy a képzett szavak száma egyre csökken, a jórészt idegen min-
tájú szóösszetételek hatására. 
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6. A hasonló lendülettel, alapossággal foglalkozott a szókincs areális és 
tipológiai sajátosságaival, az idegen szavakkal is. (A szókincs változékony-
sága). Román Jakobsonhoz hasonlóan látja meg, hogy egy nyelvet három 
dolog határoz meg: a szókincs, a nyelvtani rendszer és a hangállomány, 
amelyek közül a hangrendszer alig, a nyelvtan nehezen változik, a szókincs 
viszont nyílt rendszer, könnyen formálódik, az idegen elem behatolása nem 
érinti a már meglevő készlett, beilleszkedhet akár a meglevő asszociatív 
kapcsolatokba is. Az idegenalakúság intenzitása korszakonként változó — 
állapítja meg, és maguk az idegen, annak tűnő jeltárgyak hozzák magukkal. 
A makaronikus nyelv az ő megállapítása szerint már a 18. században is 
megvolt. A belső keletkezésű szavak kiszorulását tartja legveszedelmesebb 
jelenségnek - Lőrincze Lajossal vitatkozva is (A nyelvművelés elvi kérdé-
sei) \ de közben eljut egy nagyon fontos, tovább még nem gondolt megál-
lapításig, hogy az egyéni interferenciához hasonlóan a gyakrabban használt 
szavak, melyeknek etimológiai csoportja gazdagabb, asszociatív kapcsola-
tai mélyebbek, jobban ellenállnak az idegen szavak ostromának, mint a ké-
sőbbi, bonyolult szerkezetű alakulatok. Azt is észreveszi, hogy az alaki tük-
rözés, nyelvbe áramlás nem egyszeri mozzanat, hanem a peremszó-
készletből az alapszókincsbe áramlás folyamata, amely szűrőként is műkö-
dik. 

7. A magyar nyelv mondatszerveződési, mondatviszonyítási sajátságait, 
típusát vizsgálva, nyelvünk jól ismert szintetikus tömörsége tűnik fel neki 
az indoeurópai nyelvekhez viszonyítva. Mint megállapítja „A mondat egy-
beépítésének módja a hangállományon kívül talán legjellemzőbb egy nyelv-
re, mert a gondolkodás sajátos mechanizmusának, a fogalmak kapcsolódás-
módjának nyelvi vetülete. Ezen alapszik a nyelv szerkezete. "" Ezt a 
tömörséget szolgálja szerinte is a tárgyas ragozás, az ige nagy felvevőké-
pessége, kapcsolódási értéke. 

Másrészt ennek a jelentésbeli, alaki egyeztetésben, a kongruenciában 
látja a szerepét, mivel a magyarban a nembeli egyeztetés hiányzik, a szám-
beli és eseti egyeztetés is korlátozott. 

Tanulságosak, transzformációs vizsgálatokat érdemlőek az analitikus 
jellemzők időszakos fokozódására vonatkozó megállapításai. A transzfor-
mációs nyelvtan egyik tétele, hogy a nyelvfejlődés iránya, különösen a szin-
tetikus természetű magyar nyelvben az elemi mondatoktól a mind tömörebb 
szószerkezetek, összetételek, összetételi tagok felé irányul, Bárczi, amint A 
magyar nyelv életrajzában is (Bp., 1963) ellentétes folyamatokat figyel 
meg, például a birtokos személyragozásnál: „Érdekes megfigyelni a birtok-
viszony kifejezésmódjának változását, mert ez rámutat a magyar gondolko-
dás fejlődésének egy sajátságára. Az eredeti laza, jelöletlen birtokviszonyt 
(házfal) fölváltja már az ősmagyarban a birtokszón jelölt birtokviszony (a 
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ház fala), ... azaz a viszony határozottabb jelölése, majd ehhez az Árpád-
korban a birtokviszonynak mindkét szón jelölt járul (a háznak a fala)."9 Eh-
hez, hitelének megállapításához, általánosságához már nyelvtörténeti vizs-
gálatokra van, lenne szükség. 

A másik analitikus mozgást a határozói igeneves szerkezteknél figyeli 
meg. Mint megállapítja, használatuk erősen visszafejlődött, helyüket alá-
rendelt mellékmondatok foglalták el: hallotta holtát, hallotta, hogy meg fog 
halni, és így alakulhatott ki szerinte az analitikus jövő idő is (látni fog), 
vagy az analitikus szenvedő igei ragozás. 

8. A nyelwiszonyítás állandó magyar vonatkozású tapasztalata, hogy 
nyelvünkben régen sorvad az igeidőrendszer, nem is idegen hatásra, Bárczi 
szerint. Viszont ő az első, aki észreveszi, hogy nyelvünkben ezzel párhuza-
mosan az időinformációk más alaki jegyekre kerülnek át, mint ő megálla-
pítja, az igekötőkre, szerintünk az utaló- és kötőszó-rendszerre is.10 

9. A Nyelvjárás és irodalmi stílus című tanulmányát olvasva,11 csak saj-
nálhatjuk, hogy Bárczi Géza nem foglalkozott többet a fordítástudo-
mánnyal. A hivatkozott írásában egy alapvető, szinte megválaszolhatatlan 
kérdést vet fel: „Lehet-e, szabad-e fordításban az idegen szöveg 
nyelvjárásias vonásait magyar nyelvjárási vonásokkal tolmácsolni?" Mit is 
tehet a fordító? Megmaradhat az alaki megfelelések szintjén, ahogyan Csu-
ka Zoltán gondolta, és a divojkát Hánynak fordítja. 12 Belebocsátkozhat 
olyan megítélésekbe, ahogyan Bárczi tette, hogy nyugati vagy keleti iroda-
lomról, környezetekről van-e szó. Mert hogy szerinte a nápolyi tengerész 
paraszti beszédét nem szabad magyar tájnyelvvel visszaadni, viszont a len-
gyel, orosz parasztok esetében, a hasonló életformák miatt elfogadhatónak 
tartja ugyanezt. Bár nem tart követhetőnek egyetlen magyar nyelvjárásra tá-
maszkodást, de ő is úgy gondolkodik, mint Klaudi Kinga a Solohov A 
Csendes Don című regényének fordításáról '3, hogy azt a Tiszántúlra utaló 
nyelvjárással, vagy a hajdúsági tájszóval kell visszaadni? Végül a legjobb 
megoldás mellett foglal állást, hogy legyen a nyelvjárásiasság csak jelzés-
szer, hogy ne kelljen azon tünődnünk, miért éppen a szögedi nyelvjárás fe-
lel meg a hátsó-indiai dialektusnak. 

Jegyzetek 

' Szathmári István: Bárczi Géza, a tudós és a nevelő. In: Bárczi Géza: A magyar nyelv múlt-
ja és jelene. Bp., Gondolat, 1980, 8. o. 

2 Mint ismeretes, Antoine Melliet, akinek tanársegédje volt a manapság sokszor idézett Tes-
niere is, Les Langues dans l'Europe című könyvében a magyar nyelvről Herderéhez ha-
sonló igazságtalan, tudománytalan képet festett. Kosztolányi Dezső A magyar nyelv helye 
a földgolyón című írásában válaszolt neki. In. Nyelv és lélek.. Bp., Szépirodalmi Kiadó, 
1990, 88-106. o. 

3 Az Anyanyelvünk magyarsága eredetileg a Magyar Nyelvőrben jelent meg (Nyr. LXXIX., 
1-14.) 1956-ban, utólag pedig az 1. jegyzetben hivatkoztot gyűjteményes kötetében. 
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4 Eredetileg a Magyar Nyelvben jelent meg a tanulmány (LXI 276 81. (1965), majd az 1. 
jegyzetben hivatkozott kötetben. Az idézet helye ebben: 102. o. 

5 Anyanyelvünk magyarsága. 481. o. 
61. m., 483. o. 
7 A hozzászólás eredeti megjelenési helye: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Iro-

dalomtudományi Osztályának Közleményei 2 (1952), 420^426. Majd az 1. jegyzetben hi-
vatkozott műben is megjelent, 443-452. o. 

8 Anyanyelvünk magyarsága, 484-485. o. 
' Uo., 485. o. 

Az utaló- és kötőszó-rendszer fogalmán az időhatározói alárendelt összetett mondatok 
azonos-, elő- és utóidejűségét értjük, amely árnyalt igeidő-viszonyokat képes kifejezni. 

" Eredetileg előadásként hangzott el 1958-ban, majd az 1 jegyzetben hivatkozott műben is 
megjelent. Az idézet helye: 415. o. 

12 Simo Matavulj Fráter Barnabás című regényéről van szó ( Újvidék, Forum, 1960). 
Ugyanígy lípett van a lépett helyett, vidíken a vidéken helyén a dalmáciai i-ző nyelvjárás 
jellegzetességét szokatlan magyar helyzetekben használva. 

" Klaudi Kinga A fordítás elmélete és gyakorlata (Bp., Scholastica, 1994) című müvében 
(31. o.) helyesli Makai Imre eljárását és indoklását, miszerint ő a kozákok doni tájszólá-
sát a hajdúsági dialektussal fordította, a történelmi szimmetriákból eredően. Valójában az 
átlagos olvasóban fel sem merül a hajdúsági nyelvjárás azonosíthatósága. 
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