
KÖNYV* ÉS F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 

1. Nyelvtudomány. 

BEKÉ ÖDÖN: A székelyek dunán 
túli kapcsolatai és a népies állat 
nevek. Vasi Szemle II . (1935). 77—80 1 

A cikkíró a székelység dunán 
túli kapcsolatait szóföldrajzi tények 
kel is igyekszik támogatni. Nép 
nyelvi közlések és szótárak alapján 
végzett kutatása arra az eredményre' 
vezette, hogy vannak népies állat
nevek, amelyeket az egész magyaí 
nyelvterületen csak a Székelyföldön 
és a Dunántúlon találunk meg. Ilye 
nek pl. szántóka (= pacsirta), fa 
tetű (= harkály), kigyópásetor (= 
szitakötő), szakadék (= darázsfajta) 
sőt hetevény (a fiastyúk népies" 
neve). A fáradságos munkával össze
gyűjtött szavakat abból a szempont
ból is meg kellene vizsgálni, hogy 
vájjon csakugyan nem fordulnak-e 
elő sehol másutt az egész magyar 
nyelvterületen. Ennek a megállapí
tásnak azonban még akkor sincs 
semmiféle bizonyító ereje, mert a 
nyelvföldrajz szerint egyes nyelv
egységek határain elütő formák, ré-
giességek mutatkoznak. Ez különö
sen jól vizsgáiható a román nyelvek
ben és könnyen figyelemmel kísér
hető a francia és az olasz-rétoromán 
nyelvatlaszok lapjain. B. G. 

CSÜRY BÁLINT: A mondathang
lejtés. Debreceni Szemle, 1935. már
cius 105—119. 1. 

A debreceni egyetem magyar ta
nára már régóta foglalkozik ezzel a 
tárggyal (1. Magyar Nyelv XXI. 1. 
59., XXII . 106., XXIV. 42., XXVI. 
249.). Ez a, tanulmány eddigi kuta
tásainak összefoglalása. Az emberi 
beszédnek vannak látható elemei 

(mozdulatok, arcjáték, a beszélő 
alakja) és hallható tényezői (hang
szín, időtartam, erősség és magas
ság). A hangmagasságnak a beszéd
ben való változásait nevezzük hang
lejtésnek. ,Az egyes mjondatfajok-
nak állandó, szkémába foglalható 
hanglejtésük van, 'amelyet mondat-
hanglejtésnek nevezhetünk." A mon
dathanglejtés kialakulásában értelmi 
és érzelmi tényezők egyaránt szere
pelnek. A magyar kijelentő, kérdő és 
felszólító hanglejtés után, a csodál
kozás, elégedetlenkedés és kifakadás, 
majd a kiegészítendő és eldöntendő 
kérdés, továbbá a személytelen köz
lés (prédikáció) hanglejtésének hang" 
jegyekkel való bemutatása követke
zik. A kétféle kérdés és a személyte
len közlés hanglejtése lényegében az 
egész magyar nyelvterületen egy
forma. A párbeszédes hangsúlyról 
viszont — szamosháti, székely és 
moldovai csángó példák alapján — 
megtudjuk, hogy ez nem mindenütt 
egyforma. A mondathanglejtéssel 
kapcsolatos érdekes következtetések 
igazolására a magyar nyelvterület 
többi részeit is föl kellene dolgozni 
ebből a szempontból. B. G. 

DRÁGANU NICOLAE: Vechimea 
si raspándirea Románilor pe baza 
toponimiei si a onomasticei. (Gonfe. 
rintá tinuta la Brasov.) Válenii de 
Munte, 1934. Tip. Datina Roma-
neaseá. 8-r. 58 1. és esy térképvázlat. 

A szerző e tanulmányában ugyan
azzal a kérdéssel foglalkozik, amely 
az egy évvel előbb megjelent és fo
lyóiratunk múlt évi 1—3. számában 
ismertetett művének is tárgya. (Ro-
mánii in veacurile IX—XIV. pe baza 
toponimiei $>í a onomasticei. Bucu-
resti, 1933.) A tanulmány egy előadás 
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kibővített alakja, és mint ilyen, a 
szerző nagyobb munkájába foglalt 
gondolatok és eredmények népszerű
sítése. A tárgyilagosnak szánt ós a 
célnak megfelelő könnyed bevezető 
fejtegetésekben futólag ismerteti és 
természetesen cálfolja, főképp a ma
gyar kutatóknak a románság pan
nóniai (dunántúli) őslakossága kér
désében elfoglalt álláspontját, egye
dül Pais Dezső félremagyarázott vé
leményét fogadja el. A dolgozat na
gyobb része a volt Magyarország 
területének helynévtörténeti vizsgá
lata; az eredmény itt is ugyanaz, 
mint előbbi műveiben: a történeti 
helynév- és személynévanyag a ro
mánságnak a magyar honfoglalás 
előtti, illetőleg árpádkori ittlétét bi
zonyítja. Nincs itt terünk rámutatni 
a mű értékeire vagy fogyatkozá
saira, csupán jelezzük, hogy e tanul
mány eredményeinek elfogadása csak 
a magyar helynévkutatás szélesebb-
körü megindulása és az. így nyert 
bizonyító erejű megállapítások után 
lehetséges. Séta. 

ECKHAHDT SÁNDOK: Magyar-
francia szótár. Bp. Eggenberger ki
adása. Év n. (1935). 952 1. 

Ez a tíz éves munkát felölelő ha
talmas szótár a magyar tudományos 
élet jelentős eseménye. Eckhardt 
Sándor, a budapesti egyetem francia 
nyelv- ós irodalomtörténet tanára, 
ezzel a munkájával az első teljes, ki
merítő magyar-francia szótárt adta, 
amely egyben a ma élő magyar 
nyelv szókészletének legfrissebb, leg
pontosabb ós legkimerítőbb gyűjte
ménye. Nemcsak a magyar-francia, 
de minden eddig megjelent szótárunk 
fölött áll minden tekintetben. Nagy
ban megkönnyíti azoknak a tanu
lását, akik a francia nyelvet magán
úton akarják elsajátítani, a műfor
dítók számára pedig (nélkülözhetet-
iem A rokonértelmű szavak bő felso
rolásával megkönnyíti az adott eset
ben legmegfelelőbb szót, feltárja a 
iranci-a stílus szótárilag érzékeltet

hető finomságait. A felvett szókincs 
az arányaival is jóval felülmúlja ed
digi nagyterjedelmű szótárainkat. Az 
egyes kifejezések mentesek az elszó-
táriasodott jellegtől és teljes eleven
ségükben lépnek elénk. A különböző 
tudományágak műszavait gazdagon 
adja; az orvostudomány, politikai és 
jogi élet, sport, vasút, háztartás, rá
dió, iskola, egyetemi élet műszavait 
mind megtaláljuk benne. Ezenkívül 
a mindennapi élet ágaiban előfor
duló kifejezéseket, fordulatokat és 
árnyalatokat pompásan ülteti át 
franciára. A munka a szerző kitűnő 
francia tudását és elsőrangú stílus
érzékét bizonyítja. I. E. 

GALDI LÁSZLÓ: Constantin Can
tacuzino és a magyar nemzeti hagyo
mány. Magyar Nyelv, XXXI. (1905), 
238—242. 1. 

Érdekes román-magyar vonatko
zású XVII. századi adatokra hívja 
fel a figyelmet e kis közlemény. Egy 
újabban Cantacuzino Konstantinnak 
tulajdonított, de szerzőnk által cím 
szerint nem idézett műben a magyar-
hún rokonságra vonatkozó adatok 
olvashatók. Cantacuzino forrásként 
arra az élőszóbeli értesülésre hivat
kozik, amelyet két erdélyi Branko-
vics-testvértől hallott, akik orosz
országi követségük alkalmával a 
,,jugriai szkíták közül" való embe
rekkel „találkozván és magyarul be
szélvén", emezek és a magyarok 
nyelve közötti hasonlóságot állapí
tottak meg. A továbbiakban Canta
cuzino forrásáról, a két Brankovics 
testvér kilétéről, a Cantacuzino-osa-
lád és emezek egymáshoz való viszo
nyáról tájékoztat a szerző a vonat
kozó irodalom bőséges felhasználásá
val. Szta. 

HABTNAGEL EEZSÉBET: Újabb 
német jövevényszavainkról. Magyar 
Nyelv, XXX. (1934.) 20—36. ós 77— 
91. 1. 

Ez a tanulmány arról a német jö
vevényszó-áradatról szól, amely a 
XVIII . században és a múlt század 
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legelején nyert rövidebb-hosszabb 
időre polgárjogot a magyar nyelv
ben, főleg az előkelő társaság nyel
vében, ahonnan azután lejjebb is ter
jedt. Az író megemlékezik ugyan a 
francia és német nevelőnőkről, az 
egyre szaporodó németajkú városi 
iparosságról^ a külföldet járó ma
gyarokról, de -a gáláns élettel bevo
nuló szavakat főleg a bécsi társa
dalmi élet kelet felé való kisugárzá
sának tartja. A második közlemény 
példákkal rajzolja azt a — sajnos —• 
jól ismert tényt, hogy nem elég a 
szótározott anyag vizsgálata, mert a 
szótárakból egy egész sor szó kima
radt, noha arra is van eset, hogy 
szövegelőtti szótárfeljegyzést talá
lunk. Végül néhány jellegzetesebb át
vétel bővebb ismertetése következik 
szélesebb körben való elterjedésének 
igazolására. Az író azt akarja meg
mutatni, hogyan lehet egy jövevény-
szócsoportot művelődéstörténeti ke
retbe beágyazni. B. G. 

LIGETI LAJOS és RÁSONYI 
NAGY LÁSZLÓ: Török jövevény
szavainkról. Magyar Nyelv, XXIX. 
157—160, 218—221, 275—279, XXX. 157 
—160, 200—208, XXXI. 35—42. 1. 

Ligeti Lajos öt, Rásonyi Nagy 
László egy cikkben egészítik ki a 
honfoglalás előtti magyar jövevény
szavak sorozatát, illetőleg bővebb 
magyarázattal szolgálnak a már ré
gebben elfogadott vagy osak odave
tett szószármazások alaposabb igazo
lására, A szóbanforgó jövevények a 
következők: égy (egyház), kapu és 
koporsó, kar, kár, orvos, őröl, örvény, 
szárny, szőlő, szűcs, üdül. B. G. 

MORAVCSIK GYULA: A magyar 
szt. korona görög feliratai. Bp. 1935. 
52 lap + 8 tábla. 

A Magyar Tud. Akadémia nyelv
tudományi értekezései sorozatában 
jelent meg Moravosik Gyula 1. tag, 
egyet, tanár székfoglalója a sokat vi
tatott és végérvényesen eddig meg 

nem fejtett feliratokról. Míg első ko
rona-vizsgálóink, Révai koronaőr 
(1613), Horányi Elek piarista törté
nész (1795), Koller, Schwartner, Szom
bat J., majd már az Akadémia meg
bízásából Pulszky, Henszlmann és 
Ipolyi Arnold (1880-ban) csak a ko
rona művészi és történelmi leírásá
val foglalkoztak, s még 1916-ban 
Varjú Elemér és Gerevieh is csak a 
pontos régészeti leírást adták, most 
a szerző a döntő fontosságú felira
tokkal foglalkozik. A bizánci korona 
Krisztus-képe, valamint Mihály és 
Gábor arkangyalok, Szt. György és 
Demeter, Kozma és szt. Dámján zo
máncmellképeinek köriratai általá
ban könnyebben tisztázottak, az alsó 
korona fölött a bizánci koronát aján
dékozó Dukás császár (1071—78) és 
fia, Konstantin, a bíborban született, 
valamint Géza magyar király kör
iratai egészen pontos betűfejtegetés 
alapján Mo rávésik dolgozatában 
nyernek pontos magyarázatot. A 
piros (császári jellegű) két bizánci 
császári névjeizés és a kékes színű 
„Géza; Turkia hivő királya" felírás 
finom különbségeit is fejtegeti. G. P. 

SZABÓ T. ATTILA: A helynév-
gyűjtés jelentősége és módszere. Ma
gyar Nyelv, XXX. 160—180. 1. 

A szerző azóta már pályadijat is 
nyert tanulmányában arra mutat rá, 
hogy eredetileg minden helynév ér
telmes szó volt. Ez az eredeti érte
lem később elhalványodhatott, sőt 
sokszor teljesen el is veszett, de fel
kutatása sok értékes adatot nyújthat 
főleg a történettudomány, földrajz 
és a nyelvészet számára. Ezért van 
a helynévgyüjtésnek jelentősége. Ez
után módszertani utasításokat ad, 
majd a magyar helynóvgyüjtés ki
lenc évtizedes múltját mutatja be 
vázlatosan. Különösen a módszertani 
rész becses azok számára, akik hely-
névgyüjtéssel akarnak hozzájárulni 
a magyarság múltjának tüzetesebb és 
alaposabb megismeréséhez. B. G. 
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HORVÁTH CYRILL: Hogyan szó
idnak? Magyar Nyelv, XXX. (1934.) 
136—150. 1. 

A Königsbergi Töredékek legré
gebben ismert darabjáról újabban is
mét kétségbevonták, hogy vers volna. 
Ez a cikk paleographiai és verstani 
érveket sorol föl annak a bizonyítá
sára, hogy az említett szöveg kötött 
versforma. Ezt szerinte nemcsak az 
összecsengő szókezdetek igazolják, 
hanem főleg az, hogy az egész szö
veg 4, 4 / 4, 3 alaptípusú verssorokra 
bontható. A hellyel-közzel mutatkozó 
egyenetlenségekre középkori latin 
versekből mutat hasonló példákat. 

B. G. 

PÉTERDI OTTÓ: Az észak-bakony. 
aljai német falvak dűlőnevei. Német 
Philologiai Dolgozatok. LXI. sz. Bp. 
1934. 63 1. 

E helynévtörténeti tanulmány né
hány északbakonyaljai német falu 
(Bakonygyirót, Bkoppány, Bpéterd, 
Bszentivány, Fenyőfő, Románd és 
Szüos) 200 éves helynévtörténetének 
az összefoglalása. A dolgozat első ré
sze a „dülőnévkutatás" mibenlétét) 
módszerét és jelentőségét igyekszik 
elénk állítani a kezdő helynévkutató 
tapogatódzó bizonytalankodásával. A 
magyar helynévkutatás történetéről 
sem kapunk olyan képet, amilyet 
megérdemelne. A tanulmány máso
dik fele a kérdéses terület német 
nyelvjárásának és a dűlőneveknek 
egymáshoz való viszonyát, azután a 
községhatárok XVIII. században tör
tónt beosztását igyekszik tisztázni. 
Legtöbb kifogásolni valót az egyes 
községek helységnévanyaga vizsgá
latának módszerében találhatunk. A 
szerző válogató gyűjtési módszere, 
a történeti ós élő helynévanyag kü
lön nem választása módszeresség 
szempontjából sok elhanyagolt köve
telményt juttat eszünkbe. E ponton a 
szerző nem vette tekintetbe a német 
helynévkutatás egyik legkiválóbb út
mutatóját, FT, Geschwendt: Wie 

sammle ich Fluhrnamenf-jét, sőt a 
fiatal magyar helynévkutatás újabb 
eredményeit sem. Szta. 

TREML LAJOS: Az oláhok nem
zeti nevéről. Egyetemes Philologiai 
Közlöny, 1933. III—IV. f. és kny. 10 1. 

Az újlatin nyelvek északkeleti ágát 
alkotó román („oláh") népnek a tör
ténelem folyamán nagyon sok nevét 
ismerjük. E nevek részben a vlah: 
oláh, részben a román népnév cso
portjába tartoznak. Kétségtelen, hogy 
„az oláhok saját népi nyelve min
dig román vol t . . . hisz a magukat 
vlah, vlav-nak nevező isztriai és meg-
leni oláhok névcseréje aránylag 
újabb keletű". Miután mindezt bősé
ges adatfelsorolással és a belőlük le
vonható következtetésekkel szerzőnk 
megállapítja, rátér az „oláh nép" és 
más nemzetek által használt újabb 
elnevezések vizsgálatára. I t t védel
mébe veszi a magyar nyelvészeti iro
dalomban ma is általánosan használt 
„oláh" elnevezést, mint melyet a ma
gyar nyelvészek „nem lealacsonyító 
vagy éppen megbélyegző értelemben 
használnak", hanem a tudományos 
pontosság szempontjából, hisz a ro
mán szónak, mint egyben népesalád. 
n évnek, használata sok félreértésre 
adna alkalmat. Szta. 

2. Történettudomány. 

ASZTALOS MIKLÓS: A történeti 
Erdély. Erdélyi Férfiak Egyesülete 
kiadása/1936. Bp. 740 1. 55 szövegközti 
kép, térkép, 64 műmelléklet. 

A tudománynak 16 elismert szak
embere foglalta össze Asztalos Mik
lós szerkesztésében mindazt a tudni
valót, amit egy földről, népről és an
nak alkotásairól csak nyújthat az 
Encyelopaedia. 1918-ig dolgozták fel 
Erdély fájdalmasan szép múltját, 
minden rendű, rangú és korú olvasó 
igényéhez alkalmazva mondanivalói
kat. Páratlan s valóban tiszteletet 
parancsoló összefoglalás ez, amelynek 




