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is mel'tetésé l'e és Iwlyes ha sználásál'a. A tanítónak szíilotelt
Brassa i, n nála cgér-:zen :o;ajiit os móds7.f' l't alkalmazta a. ma ~
gylll' nyelv iSllle J't c lóBÓ I'(> és mcgvédéHél'e. ~\I int n haliil'ür,
mindig ny it ott SJwlllmúl és fülajzott nyillal iíllatt kÓsz<" 11. 8('m
fá l'adt s~lgot t Sf' 1ll k imélcf f't ll e m iS Il1f'I't. É Ic's ka l'eljÁ vn I és hegyes t.olliival nelll kim élt sí'l1kit, uki véteti nyelviink töL'v('nye ellel1 . EJlenfélnck, 'őt úll enségllPk tekintette, s úgy is
hánt c l vplijk. Arany tulálóan n evezte : A tudomány, c lmés"ég és logika fogyve l'es Goliátbjának.
A napi és szépil'odalmi lapokban , szakfolyóirato k hasáb·
jn in, tudományos j'ársulatok elöadó a szta'lánál , vá logatás né lki,i l és azonnal megje lent, mihelyt kifogásolni, vagy iga zítHIli
valót ttdált. Ezzel a nagy hnl'ctél'L'cl sem elégcdctt m eg, haIW IIl önáll<Í folyóil'at.ot indított, saját költségé n,
budapest i
{-Idben, il K riti/mi L apok. l(olozfivárt, Illid ön mo: C'g)'ctcmi
1anszékWI tnegwílt, il. Magyar nyelv pllenörét. Ig'az i önkéntes
honvéd volt a magyal' Ilyelv hal'ctérein. Sok csatájn volL Sok
ellpllséget RZC' I'Ze tt magl:1nak kl'itikclival. ,. Arri szokásun k sz('~
J' int elég ny ilt "lIl l1l inde nkil'öl ki mon dj uk <lZ ig-ar.at." Aki olvassa polellli.í it, hnjlu ndtl azt kérdrzn i : l~r d (,lllc!-j vo lt-e anyny it VNizéídni 1 Akit éri ntett egyi k vngy IlIrlH ik kardcsa pása ,
;!í~t 1I10lHl01l 11 , hog- y tprl néHzetp, si)t szen vrclélyt· :\ perlpk('(lés,
,l mindpll kúkH Il bogo! kf'n'~é:-;. I';gy ik ~('I' ll rrff'ttf' lllC'g az
ig<lz.l Hr:l st-ia it, :lzt, aki l'g'ykopog/; fpjérp - il ii :-'1;a ha d t' I.:öhiiIl S6gl'~ I.;i f(l;j<-zé:-;t Ila ~zll<íl ni úgy ,íltot! ki il :-; i k r il il pa rit! y,íj{\Vil l, III j III 1).1 v id, sZ('IJl1l('n Go] i.í 11 " I. A IlP1I1Z('!P, vag.)'
'1lIOIIdh iltj ul.;, ti. \Il' n' pnrnll csnlta. Ü Pllg('ck lll l(·:-;kl'lhIH ét; v6g:pztf' il r;íhi;.o;ollcdwl Il'gjo hh hldclRl-Íval, a magi! 11I(ldjil i";.o;p rillf.
1~1(, !l'iI.i %;í h ;t ll sok:-;zol' !:ll:í lkozunk "t'h' il IllHg'y:-ll' Il yelv
{·llpnííl '{ · 1lH';.o;éhl'l1 . I«(iliill fpjl':r.0!P!. iK 1\1'11 ny ílnunk l'IlIWk al,
íi h'gvú l t()zal()~ ilhh Jllunkúj:lllilk, dl' ill tudjuk , hngy lilitÍn itt
!t':s:r.cn Il'g-hé'l,ilg'm';<lhh, kiiliinln'!l is g yt' ngt' iSIIH'I'lctéfi lin k .
(' sak nkkor szn!!!
, -' ..lI1t,!1núk ki ilZ ii nwr), iu'nzát
,....
, hi! nlln ,ll'n fe l..
s;.o;ó la l áRl-Ít. Illpgrt'lpléi his lor ia i h(\v P7.pl és 1I1 .ín, <I IlI ilg';.J eg'ps7.é1)('11 ad hafnl1k.
•
1rtlink ki iziitt il 1'(1g-én y ín)k yl Vil1 !iihlll'! irtilk Br:li'-iSClin;Í1.
IlH.'r!: Iw ki lrg-!erjt'rh'l mcsphh 11l11l1k ..íjil,
il ].; ("1 kiill't(':-; II é III r!
nYI..· lv!OlIl , a:r.ul:ín n. I'nlllc in nyrl vtilll . s C'«::('\': is esc ké lységpk a
~ .

.

.l / f/f)/far l/,í(U)!J l'S /úírpríti Z oltáN, vagy a "~(I/'IIf(f'l/si:-;
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:-;onlók mellett. Bra~sai nem tartozott "a sZépproUlín,jk k()zé.
X tm]. mert nemcsak nem volt ki-i ltő. de nem is szeretett többet
lIIond,Uli .mnál. amivel tárgyát kellöen megvidágositottnak
,-élte. Irásá"'Ul az aes tetikai föltételekkel. úgy látszik. nem
.oka t tör ödött. )[ég az arányosságot sem nagyon kereste .
C."k akkor Íli. mikor yolt "alanti mondani yaljóa, de ha 6.:;
én:'s írói muokclssága alatt essayit, kritikai dolgozatait s
szám tala n kis tlircacikkét és még apróbb közleményeit egybe
foglalhatnók. behizoJl~-llIJla. hogy legte rmékenyebb Íróink
közé ta rfozott.
)[ind öl. ll1t.\lIt"tt is. Írói E'gyénisége annyira kiemelkedö .
hogy aki a régi. Yngy újabbkori dolgozataiból nehányat eloI Ya~. bizonyosra n~heti . hogy majdnem mindenik névtelen.
\"agy áLné," alatti mUllk(l.jút fölismeri . B e\"ezeté~ei mindig
legtiibb gondot ok ozwk. )fég Ll ki\'ála~ztott tárgy érdemébe is
nehezen tudott belt:~Byullli , El ő:::zö r kür iil jáda, megtörte az
utat. ,[egr~ndelé8l'l' éppen nem tudott í rni. fölkérésre csak
akkor, ba a hhgyat megjetölték. ha HZ megfelelt Ízlésének
~ heil' esett abba il tárg-yköl·be. amelyhen szeretett mozogni.
P est y F rig~·e" . il Dolejtíí "zerke~ztöjéhez Í rt (l 59 szept. 23)
leyeléh{;\B mondja: ,.Természetes la::::suscÍgomon nagyon segitbetn<.' jiu. ha <'gy ,",1gy meís t.irgynL , "agy felcHlatot jelöl ne
ki. m~ly akár ~aj,ít pnwdileetiojának releine meg. akár lapja
iránya é, modoráboz képest célneriíbbnek lllllwtkoznék. A kidolgozá~ egy tizedré:-z annyi felrnd~cÍgba ~em kerül. mint a
kinlla8ztá~ :'

C""k akkor tudott neki [ogni. ha <'gy jó ötlet~ t;ímadt.
E z azt te:;<zl. hogy il tárgyaL "agy il kitiizött ("élt ~zerette m eg,"ihlgíwni nll'Huely jellC'lllzö példelnil. ha~olllattHl. anekdotá,"al Yagy idézl,ttt,1. Rl'ngt' l\g hldit~a é~ kiapadhatatlan menlOriája gyakorta ánalm ..lrfl '"an nz ÍrCn:lk. DC" az i:=:: igaz. hoo-)"
pé-Idái mindi,!? éle:oen belt' ,'iláU'ítnnk e2'Ondo1nta ID€-lységébe
.
~~ ~zl'm1élhelö,'é tpszik kitúzött cé1jLlt.
Amit ('onelHlnak ~Iete yéo-én
'" főlpanaszol. ho!!"
, . ninc8en
olyan embr'r kiiriilt(\. aki belt ran llwgmondanel. n~, lt?mén yét.
még ha ('I is üt a ü,'éWI. azt jelenti. hogy Brns&'linak cl föl~zólalá~aiJlOz mindig ap"opo~-nl yolt ~ziiksége, J..:::ellett YHlaki .
•1kit ki okta8':5on . \"Cl!!"y kijCl\"Ít~on. n lgy .lkit h'hordjon . mprt
rn~:--7. fát l<'1t il ma!:!Tilr
nyeh' riizérf'
,
~

~

.

" ,

- Z. ö-

.4 M.4!lL4R .\TIIU· 1\1.1.11, ŐRli:

",110'15& Sl&(,l"kt't\Ztii t<ír<"Íllllk, ll. Gy.-nt-k:
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"

•

•

Zelwi é8 t'zi ni kl'itikiii r(lndkidil Inn\lI::;\"igú~~lk 1I..:- '-'In.'zútt'~ek i~. mert 0z('kl.'1 a kiiltök hah''isH ."nU írln. I~Zl·kum
köunYli lIlegi:ll1apít;\lIi. bogy g-a 1.tb g llh:l111itzil:íj'l ' 'o U', :.; ha
r:iadja I\l;.l'....át. SZl'l'l'z lll't \.'tl volna költi)i Ill1h'd::l't i:'i. D c J31'11::::~
~a i t cl llH sz1l08~fíg' ('1\"t' \ ' I.'Z t" I It'. ~ ~\ttü l :-l (' Il l kcdvlplQ8. 8('1ll híl'II \\' t~ \'l 1'111-6 hitl Slíg cl Ih'lll t n'lt\'.

n.
Bl'a~ ~ai krilikll~:-lii 1('11. ahhan n;u[y
n":sz(' ,"ült kn• •
a nilg-~' 8Zt'I't'Il(':O:t' ~I'!('. h'Jg'Y l'g'~' iitt HöH 1'('1 a7. lí,jj<i
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magyar irocJulollllllul. Végig szemlélte jjSHZCS jeleH
íróink munklÍ."ágát. Nagyszerű és valóban szédítő színjátékkai ajándékozta !ileg öt " magyal'Ok Istene. Változatos, néha
tÍln víg, dc legtöbbsz"l' komoly, söt tragikai fordulatai is
voltak. Az új mugyar ü·odaJom születését, megizmosodását
és ismét új lendülethez jutását, ezeket a nagy színi
jeleneteket Brassai mind átél te. Maga is részt vett
mindenikben, először mint szemlélő, azután mint ellenőr és
kőzreműködö. Köriilte küzdött egy egész légio nemzeti harcos: Kazinczy, Széchenyi, Vörösmarty, Bajza, Kölcsey, Toldy,
Kossuth, s még sokan, akik hol korbácscsal, hol bottal. pallérozták a nemzet. régi, avult, rolillott szokásait, hagyományait,
törvényeit, beszédét, nyelvét, szavait. Mindenkinek bőven jutott hely, mert elvoltunk maradva s mindenkinek félre kellett
tenni a kislelkűséget, "amely még kételkedett a jövő felett."
Brassait a magyar nemzet nagy Intézője a kTitikus szerepéhez juttatta és ő híven, kitartással, jutalom reménye nélkül, S igen gyakran gúnyt és megvetést tűrve, teljesítette
egészben véve, háládatlan munkáját. Belső meggyőződéssel
állítom, saját szavaival bizonyíthatom, hogy Brassai mindent
csak azért írt, hogy nemzetének, a nemzeti nyelvnek s a tudományos igazságnak szolgáljon. Aki nem így ítéli meg, aki
csak szavai élességét, csipősségét, nyersességét látja, nem
igazságos bírája. BrHssait, az egyént kell ismerni, ha a kritikust megérteni akarjuk. Mi a kTitikusból akarunk rávilágítan i az em belTe.
Egyszerre lépik föl írónak és kritikusnak. Első dolgozatában (a gyönyörűségről) kritikával kezdi. A szépről szóló
aestetikai nézeteket, elméleteket bírálja. Nyilt kritikát a
Széchenyi bírálói ellen íl·. Már 1832-ben javasolja, hogy alapíttassék egy "kirekesztöleg kritikai folyóirat" redactora legyen "széles encyclopaec1iai ismeretekkel biró tudós." Ez válasszon bírálókat, kik legyenek tudósabbak az írónál, vagy
legalábh a tudomán y egyenlő lépcsőjén álljanak." A bíráló a
szel'zővel baráti szövetségben, vagy ellenségeskedésben ne legyen. "A bíráló két főkelléke: Az iromány mivoltáról tiszta
é. hív képet állítni elé, a hibákat, hézagokat kijelölni. SZ!Ílllo t
tarthat a. dicsé'l'etre minflen munka, ha az 'egészet egy ku sJllcrhct() l<Ílel< clcvenlti, ha az elvek , az állítások egymással
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l'gy('ziik , N II ~Oll(lol .. tnk logik •• i 11l·lrt·~ ('Ky llt'l'iigg{'Hhpll "Uli
Ilnk. A ,",z(,l'zií SZI'IIIt-lyt-Jlt'k Pg l" SZ('1I ki kpll IIIHl'iHlllin."
'I',i,'ol {dl BI':U·,~lIitt',1. Irog-y l"~l1k g-rllw:.:nl t'; dj{·k , /-lIlIil Hz i ~
hig yj (.1:'1 kOJ'f.il'!"lai. J(I ~ jk<l IIH'~ III,í r.a ,k {·Iukadak hifl·tni n k ;zünHég gt,1. IKH -lwlI Pg} Id ~ ol vil st_-ki;,, )' \'t.'t njílllh'l! i SlH (' l lpt ,
dc IWIII Iwllg-alja PI. hogy .. ~II.iIl (II \' ;1 hqm :-.ztallil , h (lg'~ i. ,

ki;nydx'lI oly n(·IIu·h,s

"ift'.it'z(·~( , k(· t

I:llúl1.

~ t1I .•

111<': ,\('1\ ,I

'H; , -

~yóll' "."í'I"'1('11 il siljtlf srlg-oÍ'i 1I1i1 /·D' ;1!" kil'l'j I'Zl>St'k l'O\ tl :-'lh a (,s
I'ih' id s~gél'l:', tlldidlHnok iilta! ('sú :-;z{,lk br ,lI rplIdollu.ín yaink;d

I1Iúsokt61 kiiltsü"iiztiik , pZl'kllpk pli,n d;'l s{tllIllI II PIll (,l y b;íll fú (I i',
idegell í"" dt, 11 t Hillúdi \'i szoll yoknt. ilZ prld ;1c ~iiL indulHtokal ,
tnin(l('IJIIHpi 1('1\(·kt·1. lár!'ii!lkod Ns l ilf(·j(j kir\ ·.i\ ·%(· ~... k II r mzpliinkll(·k , nYl'h'iillklli. ·k ('Pl'lI Íl g'~' xa júl;li . llJin l akii l'm l'ly ik
mási kn Ic 1~% ... IH·j kr !l PlJl' t:' 1i}!-;z(·(I11 i. J1phogy [o;7.l·14·1t y lJ yC' 1vii n k ·
nek épl'll a gyiJlH'r('IJl' (,~Hé k <I r~ l'(.'g,::
f\'l'illí ny {ov llIul va <:17. o r voso k és tr l'lllészl't -v izsgii lúk g'ylilésé ll fl'!szó lill és t iltakozi k :1 nyelvl'olll;-lS ('11 (\ 11, " IIH' rt mi nclenütt él ncmz<:.' j i nyrlv élör..íját <:17. T ~ I (' n rs 1(,l'mészC'! kcz('
JJövclik, il])oljcík, [o;<,h01 sZl'ntség,tel(,l1 k('z('k gy(,kC' l'C' <.Ilii \'elelt

I'udakkal emclní , gyíi koR oll<íikka l szép al a kjál cson kí l ní,
vagy bénít ó c1 I'út okkal I <'űc kre, I'ostélyokrn hajt :lIlí nem mrrészlik.//
A z ::,Q-cs é\'C'k a lka lm;u;;ok vo ltn k a k ri t izcí l{t" l11u nkárn .
,mer t politj z[lln i nr lll volt sZil h~l cl . ~ I in1110gy Bl'.'l S~ni t n na pi
politika. SOl1:l8Cm fogl alk oztntta an ll y ira , 'h ogy tollal l'ilgn djon
va lnuw ly pá ri él'dl'ké b(' n, ,,,",,í l tij hb ;ju tott hnt., ll1lnB Cl'ej6bii l ., lelkéhez és Bzív6hcz közele bh f'ckvií cl olp;okril.
Az cln yom:l st szcll vrdi) 11C'lll zel I'.iai Uj!)h jóuknnltl al , min t
tehetséggc l petiíl'í ísüí k. nyelvú :jjí t6k, ut" " zók 10tt ck . .A 60-ns
évcl<ben, n. neo-yvC'llcs évek J3 ugii l"-frlC' H7.l1g'yfirtú f-;;ín;-!l.. il at..í !=;il
m Olld ja S im ony i Zs . - m ikor ;[-; I\0 15il1l\: i ~ Jllrj
lJ1 <lgyul'l'á lctfek, fl sok új is kola i könyv " mond va ('s inMt
volt. é l'('z hclü -

szók ilZÖ I1Óf úra sztotta n yak unkJ'H . .. l~g'Y 11INd J'séges ma gyil J' nyel\' volt kr J (' l kczőbcn '" nwl y l{ ciz lllíh'C'Wc1(is iink rC' {,s
á ltalá ban s zrHC' m i é le tiink f('j lüdé sérC' ~I leg nilgyo hh

volL'
' V" SÚ I'IIIIIJi t l j ~Ílg 18:17, I:;" 1. V i l ú g- fi A II lIII {du i,,, ;illltL
a Sz,;t!'VI( !oI G id)!! I ' !'rn 1t', I;;ezt"t I' , A /w el, J~'rI ('!~ H ií 18!J7 fiR4 L
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BI'H:.::-:ai !:'zúlalt rál Amily JúnotoO folyúil'ut{t),lIn.
' ;; ITt' írta .A 1':1 Il y 11 híl'(\~ I ' is,o.:.;'ul (' kill/ (:s(·l. 1Iu'-'l y hl\n
ti\blwk
ki;;t. 1 \'1.1 o h 'a :,::, uk : ,. :-';01141 lIil~'y o hh :-;zUk~(.gé t Ih'lJ) ért'zt C" irudnllllullk . milli 1I1m:t . hogy alllagyal' nyl'I\'t.-'t ékh\}(\nítö ~
IIh'g- r o ll t(, g'~'l'I l1alli :': IIH1 !'io k :.: mindt."llrl'l p i :.:m\l ~ok t'lh.'n
vHla 1I1l' l y ("'rüs hilll!-( ~z íilll't lI é lk iil ki ii lt :.:n II Cartlmg int'lll dl'h'lI d""HlI." ( I ' . o.)
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t~lIlht'l'llt'k

('l'd .... ld·ht'1l (í ll t'tD' hii t,llHí {' ~adúy ;d hírni , ki. lllinL!(,1l
1'0:.:z, I't'lwjl iís ll \\lkiil Inag: yill'Cí z. IIH'g'lIlOlIdja mirC' 1('lwt ll kün 'y v ~
nl :-:lI,~ 1I1 p t" md ftwdi lnni." ~h'g :::I..'Jll j('k>nl n lap. llHll'i8 riH sz·
1(11 fújtak pllt'lh' ., . .'gy ht· I ~· t' lh· ~ uj dnnd . í:-i;';'· név Hlntt. Brn s:::ai
kik(' ri IIwg'<l llnk .. IH' Íl'g'~' t'n PlIg\'lll III 11 III lIs:-:tl \' ug y nfumh(l
,JulllhÍl- nl:-: i.il ' :-<z lgp::;:-<t· \·l·k·III ., :::zl'rzökrt .'"
A yi ll;l r l' lü\'l' hl' \' 011 .i . .'k·lltyl'. d ...• 13 nl s:::;ni IWIll :::zokol t
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..... .
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A MAGY AR NYELV ELLENORE

HJkulOIJl kinálkozik, n.- 'jt\'P vagy nyil bm, ugyanazzal II fcgyvelTül bi:l ntalmuzzH Bra ~sitit, alllelyért hibáztat ja, hogy "azok,
akiknf'k egész éJ(>te> a haza szolgálAtában folyt le, kik nem is
vágyukor.nak luagasztillások ru , nelll cgysz.üe mcgknpják HZ
A e:omposnál cl1l1ú~élt rugá:4' egy bizonyos llarapós egyéniségtől, aki a Gl'obhcitnck nevezett portékát lulzánkba is akarta

ünpodálni, egy fogvicsorgító tudós."
Az Emlékira t JUlrom első kötetében nem vallja be, kit ért
il. ha rapós egyéniség alatt. A ' 4-ikben is ogy ideig kerülgeti az
irodalIl1RJ'okat, " kik c (öbb kihu za tni:lk

(1

fog'ukat, ha van még

<1IlIlyi, nlinthogy róhUll (Jósika) egy méltányos szót mondanának." (IV. 125. 1.) Végiil is nem tud ellentállani, IllUlcm
penderit "egy Írói CUl'iosulllot roco(:o sti"lhan." B evalljn , hogy
" torzítva." fogja adni. "Egyiitt adom nz rgész jmagot, nehogy
l'etoucbil'ozc.lsrn szoruljak."
1847-be v issza képzeli magút é:s it "Búró Jós ikn J~l n os
kétemeletes luíza elött" jő vele szemközt egy rosszul öltözött,
magas, merev egyéniség, rgészen vitorlavászonbn göngyölve.
]~s mi a. nevp .1 portcmtulllnak - ez Brassai Sámuel - a hí·
res BJ'. S., egyéhiránt: polihistor, poliglot, ichtolog, ornitolog-,
zoolog, nl'cheolog, g'eolog, phl'ncnolog, palcontolog, philológ,
zenész, nngy kritikus és hota nikus - ezeken kívül con tL'olor
LL kol ozsv~l ri to ronyórH mellett, grH mpul.t ikus" mindenek fölött
pedig egy methodi s tica 1'eltnlálója, molY' methodus az, egész
ha zában isme rC'tes. Szóval, barátom - kM hl bú, tollatlan, é l ő
enciclopedin, miként látod nyál'i toil ctbpJl .. . Confid cn ~ 1'0nusát irányomhan, ki öt alig jsmcl'cm, igen nevetségesnek

,

találtam."
Bra ssai il. krit.ikc-lt nem kezeltC' keszty iis kézzel, ele sem rt
"rl' udós leánya'\ sem a z "Eszter" krifikája, sem H még korábbi , lIlely e bf'vC'zptö szava k J'ó l ncvczeÍ'(Js;' "l(J a. kalappal
uraim" nem jogos ítotl a fe l még a sél'h:ott bü szkeséget sem,
ilyen s tilu s hnRz nr.latú r n. l\l[eglepö és sajn os, h ogy az Emlék·
,irat ezzel bevégzörlöH, .IZ ír6nak hil'h~l C'n bekijYC'tkeze1:t halá la miatt. Bl'a~sn i n kün yvrC'
kiná lkoziJ.., fölidézi JÓ ~ i"k át.u

11('111

felelt, el(' mikor nl knl om

41Lne! iu s e í mü köny vében 1888-b' lII bín"d,iH Ic C~.W> .')(~ JJi e ll.~. (' ",.·
IIlClgy~lrnz<üoL molv a i. ~- ball köyctkező Ex is lilllU ll ttol fu gg-.
.. OIY.:1ll fonna ut "ll.!;. m int n!ikol' B. Jó j:;jkll M.iklós BánffyhllJl yn
don i ... nt nzt:'l l ;jn regé n ye h ö~ét. "K\lln z ~vilrtó l Sz'l nl osujvúrig. '·
- '~ 5 1 -
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nr.
J Úl:;i lw s:.:Iuri nt. Bril tiHili: lvf aclach, J{)f~i:~i, Ya s G-.,t.1'\.ht' I!,
I. · Pcíl \ 'ii riis rn a t't y s lh.-hc h0Ie boj to rJ1:Ulkodotl. I:!JZ a tt"'
( ,y
u ..II
. ,
. . "
I
f()fe hiven fedi a. ""Iót, de arra " . k is h cly relgaz1ta s ra szoru ,
hogy Hn1f;sait csa k a z id ézc~t í ró k nyelv- és szó hn sz nál~~b~ ~r
dc kclt e, :.; IUl ndnhol hiJJát Ia t oH, I1f'JI1 CSa~ a ~agynevll IrI! t ,
11<111 0 111 il k<,,,,clöt. és iL ki s embert is helyre 19az l tott n. Nem ISJllCl't hilnltot , ne m pajtá s kodott st'nki vl'1. Gyu lai és Bnlla g·j
igen jú és b izal mas haníta i voltal<. S~ámos íz be n ~ meg.fordult
há zuknál, é lvez te ban.ít s:-lgukat. dC' nIIh e ly t ny<,lveszch, vagy

más kérd éshen kell ett diint r ni , Brassa i habozÍl s nélkül fegy vert fogott". 7
) 864- hű ,i Gyulai P,íl e ll en lépik fü l a r asúmlll)' Uj.ságball , Cikkét. " szerkcszlöhiiz, 'L'úlh K,í lmbnhoz, levél ki séretében küldi cl: Kolozsvá ,'l, nov, 4, 1864,
A levé l szell clllcs kedéséve l érd('lllel ilt he l yct :
•

Ezuitu l e ngedj e Il leg két ,·ógcbbi tárg'y em lítésél. J . Ha yall eg )kilS id ej e H parna ss lI s i iil é:->c k és a házi bold(jgsá~ é l vezete közt,
még egy harmadik k eze, Illiut ún egy ik il t.o lln t . rllá ~i k eg y bárso n y
kncsót fog, sz i ve~ k ed.i ék Ct!;\' pár szóva l Luda tni velem, mi okhól
kc riilt. v issza H "F. és K." II B. szendi·hez' 2. A Hüz s liv szky ]'101'1)
is merletése el van-e Öl'ö]u'c U~ IlH~t"e~ Én IrtikO I' felk iiJd tern. magnU!
i~ tu d tam. hog' ,\' eg~- rakú * t(~c hnik u Ii Lil.';; t-'gy szé p i ,'o d n lmi l n pb úl
Ilag~'o ll ki r i, vHgyiJS' illk úbb lI(' 1lI oda va ló. D e háro m
Lck in trt
cs.: ill.a pítot1n .lggodahllolll at: <I) Hog~' ö lJök ;. G. F lonl,ia is m cl't (· i.ésében hel yet szi ves k edtek iulni h<l:"o l1lú teeiJnikllliiásnk nak . dr'
l1em gondo]"1l1. hogy vag" ('lőfi zPW t vel'izteftek v ol na v ('le, \' a g~'
vnlamely ik n~:;zérö l intő f'ig-~' e llll e ztelést k,lpoH \'o ln n II szerkesztöség. h ) tltiplurn ni teni plJUC1-1C nOll o l'c'lIl1 nn t. Jll aco laei c g y k e rthe!l. h o l :1I1n yi a r<lgy(Jg"ó~zíníí fo; i11;!tozó vi r ág" kivétel k ép e·gy pá.l"
~z<lraz k ~rót ir..; C' ltiirll etn i. c) Éppe n fOgy kc(h 'c ll . oJva~ott és szé le -

s~n".eltf>~·J Ot~ l IHP s zerk,c8ztöin ek kö te lesség c ú ldozaitll l j s l enni, ami
lo l uk. k,Lehk ,,,H, ff!l'JneSz,pt! ut! olllúwy i, 11idul1 k nlil1l1f'1l évü . i vó és

ll~a~tll'ozÓ g-yulcsck d,lCara oly ig-e11 {·lhi1I1~· "I4"nlt iSJllprctck teJ"je~z
"cser e.
. E z llt ób ~i c l"ősség-Cll COltlnlCul ú lá.:-\II. süt egésze n é r thető vé té tel ~ n~ et!lO(lT c(j- p syl](J 'n~dai cg-éf.;z (>rLe k (' zé~t igénye ln f.'. d e ame ll ye l
n:egkJmclLe-~1 1 "ll ly 111 <l L
L pu ztt< d <I Z írás ban. ~rcl{ l1 em fe le lek
ro la, lI O/!Y HlovadulvH t'!ö SZÓVIII l'1'; fell·sé/.{f> ~zé n sze m{. tő l Jc Jkr-

rr.
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A M..l.GI' AR NYELV ELLEN(JRE
l·dtve - melyet ismeretlen iil is fisztelf>k és hódolok ig~zetének _
(·Iö ne adju :"
'Pi::;z(t'lI öcsr-m uralllllnk
alázutos szolgúju
Ilrm~s(li AI. 1.:.

Gyuh:l ival a Poti dal egy tétele mintt akadt pere: "hort
megissza nlHgyal' ember.'" Gyulni a költői szabadságga l vt'di
a költöt Bra ssai nyelvtani alapon kifoge:lsoljn.
Ennek a polemiáunk érdekes és Brassait élénkeu jellem zö elözménye volt. A 60-a s években, midön Bmssni Kolozsycht LÖl'lnczinénél ebédelt, cl szellemes asszony, mint rendesel\, azzal kedveskedett Brassainak, hogy kérdéseket adott (öl

;.l'sszonyi há to rságga I i):-;szedispuÍ<:l1t H t-ndóssal. _E~gyszel' az
"olt a kérd és : lTgy_C' Bl'il Ssm. nem jól rnondja Y{irösmal'thy:
,.Bort megissza magyar t:'l11h(,1'1" IlW!'t azt így kell lTlondnni:
I.Bort isz ik 1:1 magyal' emb(;'J'." Bra~ sai igazat adott az a sszonynak s alkalmat ke l'es(:.tt, hogy (J~r ld<ll mag'yaní..za tiit megtámadja il Fővárosi L apo/ibol/. Ebből a ztá n irodalomi pel' lett il két
nyeh'ész köziiH 1864-lwn, (; yulai a7. Arany Jáno!:) l(oszorujtlhan , fr !pl kpt terjNh:'IIlH's cikklll'Il , ltll'l yplwt J" öröSlIlm't"lI
j;sszP,~ munkáibaN ki"dott. Gy ul ,li (\l i ~ lIl('ri a Bra ssai föl szólal,ápn jogosllltság-..í1': ,. ~lpgél'tp tt(' \\gyan (\'iil'ösJn arthy) a
IIIag-yal' nyrh' j"nl1 egyik rii sz;'\h{l l~l i-Ít , dl\ Ill'lIl il lIl<lgy ill' "költöi
nyl·l\' pz('llrIlH~·t, H1I1int uz népd"l.linkhnn (> :-; kiizllIondilsHiJlk b;.lll 1I~·ilatkozik: 4 B nl~:-:ai il hihM rZíwl a lIloIH-l nt-1al világítja
ll\Pg: .. ~(\rn CI lIén,lö kihngy;-Í f';\ a :-:al'kalatos hiha. hnllPlll az .
hogy hn1ározotlan t-i-Íq.(y (hor t-) \',ln kilpcsolntha t éve lwtáI'ozott ig'rfol'lll<.Í.vnl (1I1('gis~z<l),! ~
fi

•

Ehllf'll ,1 7. irod,d m i hnl'e ha n i ~ \l :.n·<l ll <lzok il I';inllliísllk
pll l('lkpdnpk k i, " 11 1(·1 )'(·1.: iíllnndt-illl .it'IIC'lllz ik Hnl ~~Cli c ll pllf('!C'it. II ih;íz1<11ják Bril ss;li í r6i ],p lld szp n.; t. H os~z lIévP!1 \'l'sz ik
Ui!\'. hogy n'ng('t\'g' sok pr !dM hm,; "lő r ~ hog- y ('f' ipö:-:; élcekt·t"
ha ~znál.

8 A uekiilt1 öLt c ikk j'e leJoi'1 KOS ZO l'lI c ik kére (498 s k.). l\Legje lc.ll i
a Fő vá ros; .I... apoJ.-ball il :.' c Íl nen : I lIdífl'fÍ ll./I, 1::0' k ezd i: Ne~ll ' 9.gY o k ki sú hil )sc m CJ..!"t é J"é:-: böl. Nem csu da! (Buplioa ) BI". II nev.e l o ~
(n) ebhen II cikkheil ('J..!"\"szpr st'1lI Iw szn ;íl.i u. E z is H Z Ö kriLlk ~1I
lIIó thszel'éh ez tartozik. G~' lllHi f e ll ' lt: Mt'.g' (',;,LYSZC I' cl F of i dal eg~nk
~O I·ÍJl' Ó I. J( OSZO I'U

572- 74 , I R6,t
~ Vör(is lll öLl"t h:, osszes IIl11l1kúi ::- ik k i;H!;í ,.: I. kü L -125 sk,
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MAGYAR AYELV ELLENORE ----

szerü vezér. Ingyen tanító francia nyelvmester), kidolgw.ott
elméletét a nyelv philosophiájáról. Lényege nz. hogy n nyelvet c.'I8k az embe ...·el és az emberiséggel kapcsolatban "rd....
mes vizsgálni. Anyeh', " szellemi közleked" eszköze. esupa
~ymbolum, melyet az eszmetársítás örök t(jn"énye tesz jelentövé s így a közlekedés eszközévé. Az élö szl val ejtett mondat
egész általában és mindenütt szabályozó hatalom. A mondatnak pedig forduló SHI'k:! az ige. Ezek az állítások akkor nagyon meglepök "oltak " magyar tudományos yilágban. de
azért szemet húnytak elöttük s csak "kkor kezdették figyelembe venni, amikor a kiilfüldi irodalomban gyökeret vert é.
úgni visszanyúltak il magyar szomszéd kCl'tjéfx.. A másé mindig ízletescbb a mienknéL
Brassa i mondat-elmélete immár kibontakozott az ismeretlenség homályúbóL Hahíla uhín nCIll sokkaL egyik tanítyánya megértéssel méltaija .. Brassai száz én:-s pályafutásának legbecsesebb alkotá"ít:'" Ken'ssel ezután önálló köny\'et írt róla cgy bencé~ tanár,l3 1'\imondja, hogy bár eleinte
nagyon las!o:nn. később az egész magyar Illondattani irodalomban. erösen éreztették befolyásukat. Kocsis L szerint
nemcsak az új 'zempontok te'Zik fonto.~,í Brassai fellépését,
hanem már maga az a figyelem is nagy jelentöségii. mellyel
Brassai a mondattani kérdések felé forduL .. mert bizom'
•

eJötte, kiilön(isen az OJ.-szerii rezér megjelenése elött. nel11 csak a mai mondattnni alapon yaló tá I'gya I:is ról nincs igen
sejte!Jlliik nyeh'észcinknek, hanem még a tulajdonképeni
mondattal sem igen törődnek." Brassaiban először tíínik fel
nálunk öntudatosabhan - Írja K ocs i, - az (,j lélektani iníny
hirdetője. Az egész Bra,sai-féle mondatelmélet azon áltahínos
fejtegetésen sa rkallik. melyet Brassaj n Ilveh· mi"olhíról "nl lott. Xagyot fordult azóta a \-j lág kCl'cke, az C'mberiséggel
egyi.itt hatalllln ~ fejlödé sell lIlent k (' r('~ztiil il lIyC' h·turl omiiny.
de nagy részéhen ci5nk igazolta ~ hi)n .' hlwlI kifpjh'l'. c~tl k mpIyítettc J3l'a1'5sai .,elt'ogu liságcllliJk" igaz::::ágát. Ilwly il .. nyelvet
csak az emberrel s a z c mbe rispggcl kapc~()lat h;lI1 hída d zsgálaha érdemesnek tartani."
.~ Az okszerii vezé)' s Bl"chisai nn"! ldiJllító 1tI 1111k úss ..ígl1 Páln

MártOll. Unitárius Rol l. :€rtes ítŐ 1900:
_ .
' l~ A m on datl"észc k viszonya Bl'n ssni lIlolHl<lIelméletébclI. T\..ocs)$
L ena rd 1902.
•
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MÁGYÁR NYELV ELLENORE

Nyelvör" címü folyóirat, melyet Szarvas Gábor szerkeszt.
Brassai ezzel szembe állítja az ö igénytelen kis "Fogáaát", s
('Inevezi a "Magyar nyelv ellenörének." Jellemzö helyzet!

Ismét egy magános tudós és vagyontalan ember, egy gazdag
társulattal szemben. amely már címével is tekintélyt ad meghizottjának. Szarvas Gábor jeles nyelvész, kitűnö munkás,
akinek pártfogója segítségével módjában áll a legkisebb dolgOZllt dijazása is. Szerencsés kezű ember, aki nemcsak írói táhOI·t tud gyűjteni maga körül, hanem iskolát is teremt. az
ifjú nemzedékekböl, akik halála után is lapja homlokára illesztik mesterük arcképét, nehogy megfeledkezzenek tartozásnkról és a mester ' parancsairól.
Brassai "Folyéiratot" indít, melynek tárgya folytonos és
erélyes kiizdelem édes anyai nyelvünk szántszándékos rontása, rombolása ellen .. . L es minden alkalmat, melyben íróinkat elvítázba tatl an okokkal és érvekkel megleckéztethesse a cél gyöny ör ű . Tulajdonképpen ugya naz, amire a z Akadémiát alapították . Olyanforma fanatizmu s az is, amilyennel a
negény i\ázárethi fölmen t J eruzsálembe, hogy megtisztitsa
a templomot azoktól a z árucikkektől, amelyekkel megfertőz
tették saját. pa pjai. Bra ssainak is ,"olna el vétve egy-két tanít\ánya, vagy követőj e, de ezek szét vanna k oszolva. Jól érzi,
hogy őt önkéntesen nem fogják támogatn i s azért szól imig-yen: " Xcm vagyok az Urnak felkent prófétája, se nem akarom követni na•gyn ev ű egykori
r efol'mátonmk példáját, aki
•
nem akarhl, sőt nem is türte, hogy v alaki segítséget nyújtson
tervei végrehajtásában." F elszólít mindenkit, akit nyelvünk
f'ol."sn. érde kel, sziveskecljék észl'evételeive l gazclag itmu "F o-

gásait." De ért.h etően kijelenti: Tisztelet-dijat még csak ti szlelell'éldány képében sem igérhet beldildött és felbasznál t
dolgoza tokért. De mihelyt módja lesz bmm e, megteszi. Nem
leit módja, mert dolgozatokat sem küldöttek, sőt a "fogásoké rt" is va jmi kevesen f izetbettek, m ert a közönség ahhoz van
8zokva, hogy még a legizga tóbb olvasmánn ya l is a lli:lzllcll keresik fö l nyájas szavu árus ítók. Amit Brassaj igér, az ugyan
nem csábit, ha nem is senk it, de nagyon kevés embert. !{ét fogása megjelent "Stein J . egyetemi nyomdász könyves boltjában ." A ~L Aka démia orthographia i hibáival fogla lkozik és
~ze mbeá llít ja az Akadémia. két vá llalatát a Ny elvöTt és il B'uDr. BM., Cy.: Dr. B•• ,ul S11lll1elI1ttt.
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"a pesti Szemlét. A két folyóirat az Akadémia nyelvé.zeinek
két csoportját, II neologusokat és ortodoxusokat szolgálja. Ab·
ban Szarvas G., ebben Gyulai Pál szerk'esztők gyanánt szere·
petnek. Brassai közelebb áll az utóbbihoz, de egyenlő mérték·
kel kiméri hibáját mindkettőnek. Sz. G. alaptétele: "a hasz·
nálnt helyes vagy helytelen volta fölött a nyelv sZaVa dönt,"
Gyulai a nép nyelvére és a költői szabadságra támaszkodik.
Az "elsöfogás" elmés fejtegetései nemcsak a kitünő vitatkozó
Brassait, hanem a tiszta érzékii nyelvészt is újra megvilágítják elöttiink. Ugyanolyan sziporkázók a hasonlatai, élcei
és kitiinő magyarázatai, mint azelőtt. bármikor.
A másadik fogás ban "Az Akadémia magyarságát mutatja
he. Alkalmat az Akadémia ügyrendje szolgáltat." Kezemhez
kapván egy példányt, olvasgatni kezdem és má.r első pár lapján nem egy kifejezésén megbotránkozám. No már ezekre
bizony figyeltetnem kell a. :M. Ny. ellenZirét - gondolám, hadd
"itassa. meg s terjessze szemléje eredményét a közönség eleibe
itélet végett. Igy keletkezett n-ik fiizetüllk első cikke, melyet
ezennel megkezdünk t. i. én Írni s az, nki kezébe veszi olvasni." Egyes szavakat vesz elő : által, az, és aZO'lI, bir, ez, egyéb,
folytán, gyakorlal, képez, közvetlen;il, történet, at, et, tat, tet,
stb.
lll· ikban a szór enrlet, szófíízést és a stiláris hibá.kat ki\'állja tát"gyaLni. E közben a neologia ügyében Ballagi Mórral
e!egyC'clett pe rbe. Ballagi az AkHdémiában a nyelviijíhls kérdé"6vel .foglalkozik.
Bra ssai" véleményét és elve it kifejtette It Neo- és Paleo"lolog;" ügyéhen az Akadémiáb,,,, tartott értekezésében
( 1 87~). Az új "zavakat két rova tba sorolja. Az egyikbe azO'
kat, melyek ti nyelv kétségen kivii li a nalogiáillak szemheszökö! eg vHgy Kön nye n és világosan kimutatlul tólag e ll enfrn·)ll ·
tlanak , a másikban a föbbit. Az elsöbe tartozók ellen kell
kiizdc.ni . A kiizde lcm módja "A ráheszélés nemcsak ukuk éf':
~ r vek ágyuiva l, hanplll il gúny aprfl Hi ze tésévcJ is." Ezeket ir gallnat-lanul ki. kell ki.i.~zö bölni , cl többi hadd éljen, mert

allmgy is 'l'oldy véleménye szer in t ,,1asH<-Ulk én{ elbllknak UHI -

g uktól.: elejti a nemzet nyeJvérzéke. H

Ezek után Bra ssa i
relha~zniiljil

HZ

cl

nála szokott ernyedetlen kitartással.

alkalmat és figyelteti ös i n yel vi m jl'Ánt ke-

o-s --o

•

,

•

•

gyelettel é. rag_kodás8al viseltető olvasóit két féregre. mely
..eretetünk tárgya szép élöfáját gyökerén rágJa." Figyelteté.
"~ vonntkozik a nép nyelvében élő szavokra é. a vieléki szöjá·
ratjn. A N y elvujítá•• és Ballagi címú füzet 23 lapjától kezdve
lIIint~gy 51} szó hibás alkalmazásáról rántja le a lepel t. "Vol.
na bizony nekem még sok monelani valóm, ele egyfelől az én
kitar/ásom éppen úgy kifogyott, mint - képzem - olva·
s6im tiil'elme." Vtolsó intelme mégis csak az írás szava "óvakodjatok a hamis prófétáktól."
"'incsen vége· hossza Brassai türelmének. Ha itt megsza·
kadott, amott újra föléledt. Uton·útfélen javít, magyaráz, ok·
tat, buzdít, hol szépen, hol rútul. Barátaihoz írt levelei is csak
nagy ritkán nélkülözik a helyreigazító közbeszólásokat. Sok·
szor azt mondja meg, amit a nyilvánosság előtt is szellőzte·
tett, de l'endes(>ll a levéliró - szavaira olvassa rá a szabályt.
Egész könyvet lehetne összeállítani néha kedélyes, néha éles
jnv ításaiból. 14
T eljesen ismeretlen emberek fOl·dultak hozzá vélemény.
ért. itéletért. Trúink bemutatják dolgozataikat és kérik álné·
zésüket. j)[indenki megkapta a választ. A messzi távolba is
fényt és világosságot árasztó tudás és hölesesség forrása. Ki·
csiny és nagy kérdésekben döntő bíró. Nemzetének igazi
nyelvmestere, akitől mindenki tanul. Az új íróknak útmuta·
tója, a régieknek vetélytársa. Egy személy ben egész iskola,
kitöl uÜlldenki tanul, de csa.k az őszinték ismerik el és va II·
ják meg. Nagy örömére és megelégedésére volt. az egyik jeles
ifjú író Volf György vallomása:
I fl cn ti szt elt bt esterc1n!

Nem kedv eskedés böl, hanem igazság s zerint va ll om mes te·
remn ek, mert tnnítv{tnya vagyok első egyetemi évem óta. mikor
e l őször forgattam a MODym' Mondalot és a M 6dszert . Tndomúnéhil nyat : C.-u ak szó l : "a csomag fe l ső borítékát
ovn tosall lefeJtvén - uj magya rs ág 7ehámozván;
min thog y már két levelet kell e í rno m. k ifogy ta m - ne111 k imer ülte m. (germ an is mu s) az e r ő b ő l.
K öszö nöm a ligyelf etések et
hiv atáslI ál jobb hi va t éppen min t: adat, becs ület. futat. go n:
dolnt, jövet, menet, máso la t, vi g yáza t.. sze retet. stb. be he lyett be
•

It

Láss un~

-k ' bé irotU . béfa lv"l . bén yit. Jööt b. ~pen he lyett é JlI>en. ké pen he lyett
'eppen .

-"ló9 -

1.,rOD_""

II}'OO Vé"''''''. a
'b . . .1M,
bili merftettem. KéWPO k1ril lbiadJc
kJY'16 baté.. : a "l/el""", az elIJtJ4bon.

Ime: a magyar nyelv eUenöréb6\, a magyar nyelv mes
te.... lett éti az is marad mindaddig, amíg a nyelva' nemzetnek
élö organuma lesz.
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