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NÉMELY ÚJABB SZÓ ALKOTÁSÁRÓL. 
(Székfoglalólag olvastatott 1869. február 22-én.) 

Azon kegyességért, a melylyel a Tekintetes Akadémia enge
met levelező tagjának megválasztott, forró köszönetemet nyilvání
tom ezennel. De liálaérzetemnek kézzelfogható jelét kivánom adni 
ezentúl, a nyelvészet mezején nagyobb mértékben kifejtendő mun
kássággal ; csak így remélvén némileg kipótolhatni a közelebb le
folyt évek mulasztásait. 

Aggódva érzem, hogy parányi készültségemmel nem vergőd-
hetem föl a megoldandó feladat színvonalára, és tartok tőle, hogy 
tevékenységem eredménye még a szerényebb várakozásnak sem 
fog megfelelni. De mindemellett sem csüggedek; sőt épen ez okból 
kettős szorgalommal fogok a munkához; bátorságot merítvén egy
részről elvállalt kötelességem érzetéből, másrészről annak vigasz
taló tudatából, hogy a mélyen tisztelt Akadémia nem a kérlelhet-
len szigor, hanem a kegyes elnézés mértékével méri azok müveit, 
a kik, mint én, csekély tehetségükhöz képest, a tudománynak csak 
szerény napszámosai közt foglalnak helyet. 

Értekezésem tárgyát az új szók alkotásának kérdése képezi. 
Ma már nem vagyunk kénytelenek sok idegen szóhoz folya

modni. De az idegen szók használata a magyar nyelvben is csak 
akkor fog végképen megszünnni, ha az új szók alkotásának fontos 
munkája be lesz fejezve. E munka, egészben véve, örvendetesen 
halad, s az útjában álló akadályokhoz mérve, sikeresnek mondható. 
Sok szép és szabatos új szó jelzi e sikert; és ha egyik másik nem 
felel meg aszóalkotás szabályainak, ne csodáljuk; mert a kellő 
útmutatás öszveségének bírása nélkül gyakran nehéz eligazodni a 
ozószármaztatás és elemzés tévkertjébeu. 
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Ezentúl, remélhetőleg még kielégítőbb eredményt mutat föl 
majd az e téren működő nyelvészet. Nem vagyunk segédeszközök 
nélkül. A régi nyelvemlékek, a régi nyelvészek egybegyűjtött mü
vei, a nyelv gyakorlati használatát gondosabban ellenőrző érteke 
zések, szabatosabb nyelvtanaink és szótáraink az ez irányban ha
ladó munkálkodást is nagyban elősegítik. 

A Nagy Szótár, és ennek a szóképzés törvényeit fejtegető 
élőbeszéde, valamint a gyökök, képzők és ragok értelmét részlete
sebben ismertető egyes czikkei nem csak becses anyagot, hanem 
vezérfonalat is szolgáltatnak e részben. A Történeti Szótár elké
szültével új szókincstárt nyer majd a magyar nyelvészet; és e 
segédforrások, egyesítve azokkal, a melyek a mindinkább fejlődő 
külhasonlításban rejlenek, könnyíteni fogják a szóalkotási szabá
lyok megállapítását, és külön rendszerbe foglalását, a mi nélkül 
bizton haladni nem lehet. Addig is azonban mindegyikünk tegyen, 
a mit tehet, a rendezés terén. 

Rég fennálló elvből indulok ki, azt mondván, hogy a szóalko
tás fő kellékeinek egyike a helyes szóképzés; a mely is mindenek
előtt azt kívánja, hogy egyrészről a gyökben, illetőleg a törzsben 
rejlő fogalmat, másrészről a szóképző értelmét, sajátságát, műkö
dési körét tartsuk szem előtt. 

Ezen elv szem elől tévesztése olyan alakokat szül, a melyek
nek logikai alapjuk nincsen; a melyeket a nyelv természetével ösz-
szeegyeztetni, és eredeti szervezetébe okszerűen beleilleszteni nem 
lehet. A szók ilyetén képződése a nyelv rendszerét támadja meg; 
pedig a rendszer teszi elvitázhatatlan szépségét a nyelvnek. 

A fentebbi elvből a következő szabályt vonom k i : Az egyes 
képző túl ne csapongjon működési körén. Valamely képzőnek szere
pekkel túlterhelése szüli az igazi „összeférhetlenséget", az „incom-
patibilitást". Ezt kerüljük, a hol csak lehet. 

E szabály fejtegetését az ász ész képzőn kezdem, a melynek 
nem egy szép és szabatos új szót köszönhetünk. 

Vizsgálódásom tárgya szükségessé teszi, hogy e név- és ige-
képző mükörének rövid taglalásába bocsátkozzam. 

Az ász ész képzőjü nevek csaknem kizárólag nevekből ala
kulnak ; csaknem kizárólag; mert van egypár ilyen képzőjü név, a 
mely igéből alakul, például: hunnyász, fürkész. 

Az ugyané képzőjü igék legnagyobb részben nevekből alakúi-
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nak; van e szerint néhány ilyen képzőjü ige, a mely névből ala
kúi, pl. vad-ász-ik, lial-ász-ik. 

A Nagy Szótár szerint: „Ezen képzők az összekötő, sokasító, 
illetőleg gyakorlatos as es, az ez nemüekhez tartoznak. Ugyanis a) 
az ily képzőjü főnevek jelentenek valamivel foglalkozót, folytono
san bánót; b) az igék ily foglalkozási cselekvést." 

E magyarázatot magamévá teszem; s az igék elemzését ké
sőbbre hagyván, áttérek egyenesen a nevekből alakuló nevek elem
zésére. 

Az ász ész névképző = as es ös s, és így: vadász, halász, ker
tész = vadas, halas, kertes ; a gulyás, birkás, tyúkos, tehenes hasonla
tára, (van egyébiránt tyúkász, tehenész is :) E szerint: nyelvész — ter
mészetesen „sine ira et studio" elemezve = nyelves, azaz : nyelvvel 
vagy nyelvekkel foglalkozó. 

E képzőnek, mint látjuk, igen határozott az értelme j és így 
szereplése sem lehet sokoldalú. Mint főnévképző csupán csak olyan 
főneveket alkot, a melyek bizonyos mesterséggel, tudománynyal 
művészettel, bizonyos életággal foglalkozót jelentenek; kizárva 
minden tágabb magyarázatot. Az ilyen főnevek, természet szerint, 
csak főnevekből alakúihatnak; mert az illető foglalkozás tárgyát csak 
a főnév fejezi k i ; továbbá csak olyan főnevekből alakúihatnak a 
melyek nem személyt, hanem tárgyat jelentenek. 

ím ezen elv szerint működött a szóban forgó képző újabb 
időkig; de újabban az eddigitől eltérő irányt kezd követni. így 
például a személyt jelentő gazda szóból lett gazdász, gazdászat stb. 
továbbá bölcs, régi, szép melléknevekből lettek: bölcsész, régész, szé
pész szók és ezek révén : bölcsészet, régészet, szépészet stb. 

Félreértések kikerülésére a következő észrevételt bocsátom 
előre: 

Az ász ész képzőjü főnevek vonzereje különösen abban áll 
hogy az at et névképző elfogadásával *) magát az illető mesterséget, 
művészetet és tudományt is röviden kifejező főnevek alakulását 
teszik lehetővé, pl. bányász, bányászat, borász, borászat, színész 
színészet, bölcsész, bölcsészet, régész régészet stb. 

Az ilyen előny könnyen háttérbe szorítja a törvény szigorát: 
kivált műszók alkotásánál, a melyek fő kelléke a rövidség és hajié-

*) Az at et-nok az ász m-szel való egyesülését értekezésem végén fej
tegetem. 
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konyság; és főleg ott, a hol a parancsoló szükség a szabálynak ke-
vésbbé szigorú magyarázatára utal. 

A kérdés csak az, ha vájjon az illető műszónál fenforog-e 
valóban a szabálytól eltérés elkerülhetetlen szüksége ? Ha igen, 
akkor a nyelvtan embere is kénytelen engedni. De mindaddig, mig 
erről meg nem győződik, köteles kimutatni a szó szabálytalan al
kotását; nehogy ez a parancsoló szükség esetén kivül is történjék; 
mert a műszó is csak akkor felel meg a czélnak teljesen, ha nem
csak szép, rövid és hajlékony, hanem szabatos is egyúttal. 

Gyeryyai Ferencz „A magyar nyelv sajátságairól" írt munká
jában figyelmeztet a gazdász, bölcsész, régész, szépész szók szabály
talan képződésére. A gazdász-t a Nagy Szótár is helytelennek 
mondja. Gazdász annyit jelentene, mint gazdákkal bánó; bölcsész 
— ha a bölcs szót philosophus értelemben veszszük — annyit mint 
bölcs emberekkel bánó. Ebben az értelemben mind a kettő mást je
lent, mint a mit kellene jelentenie. De a bölcsész, régész, szépész szó
kat úgy értelmezik, hogy: „bölcs, régi, szép dolgokkal foglalkozó". 

Ezt az értelmezést, mely az illető melléknevet főnévvé ala
kítja át, kissé merésznek tartom. Ekkor újász is annyit jelenthetne, 
mint újságíró vagy újdonságok közlője; a mint hogy csakugyan 
van is újdonász, újdondász, szó; de újdonság-hajhászó (Neuigkeits 
krámer) értelemben; már pedig itt az ász ész képzőnek nem ilyetén 
szerepléséről van szó. 

A magyar nyelv egész múltja azt mutatja, hogy ez a képző 
melléknevekhez nem ragad. Ilyen ténynyel szemben, nézetem sze
rint, legjobb megőrizni a képző mükörét egész tisztaságában, és 
más képzőre bízni azt, a mit amazzal okszerűen eszközölni nem lehet. 

A bölcs, régi, szép szókhoz, mint főnévi értelemben vett mel
léknevekhez nem járulhat az ász ész képző. A bölcs főnévhez, és rég 
határzóhoz inkább járulhatna elsőben mint igeképző, a mely azután 
névképzövé változnék át: Bölcs-ez, rég-ez ebből bölcsészik, régészik; 
bölcsészö, régésző, és (az ö elhagyásával) bölcsész, régész. A szépész
nek még így sem tudok elfogadható elemzést adni. 

Ez teszi egyik elemzését az ász ész képzőjü neveknek, a me
lyek igékből alakúinak; a mint alább elő fogom adni. A bölcsész, re
gész szók elemzésének ezen módja, szokatlansága mellett is szabályo
sabb amannál, mely a melléknevet főnévül szerepelteti. Egyébiránt 
az így igazolt bölcsész-nél is sokkal egyszerűbb elemzésü a még 
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használatos bölcselő; mint a mely szabatosan kifejezi a hellen-latin 
philosophus-t; valamint bölcselet a philosophiát, bölcselmény a philo-
sophémát; nem is említve a bölcselem (bölcs-elem) szót, a mely jól 
értelmezve, czélszerüen kiegészíti a bölcs származékaiból álló cso-
portozatot. 

Áttérek az ász ész képző azon szerepének taglalására, a mely
nél fogva ö igékből alkot neveket, pl .merész, hunnyász, ny er ész-(kedö) 
— Mi módon járul e képző az igéhez ? 

E kérdés tisztába hozatala megkívánja, hogy az e képzőjü 
igéket elemezzem röviden. Itt ismét a Nagy Szótárban előforduló 
elemzéshez folyamodom, mely szerint: „Az igeképző ász ész = gy&-
korlatos az ez, nyújtva áz éz, pl. hadonász — hadonáz, kotorász = 
kotoráz, fürkész = fürkéz, tollászkodik = tollazkodik, tetvészkedik = 
tetvezkedik; miszerint ezen igék: vad-ász, madar-ász, eger-ész, fürj
ész = vadaz, madaraz, egerez,fürjez." 

Közbevetőleg mondom, hogy a vadász, halász, agarász és ezek
kel azonnemü igéknél nehezen nélkülözöm az ik képzőt. Érteke
zésem folyamában mindamellett is puszta ász ész igeképzöről szó
lok ; mert az ik külön képző. 

Az ik-esség kérdésébe nem bocsátkozva, előre kijelentem, 
hogy az ik-tt már csak az igének a névtől való megkülönböztetése 
végett is használom. 

Minthogy e képző igét is alkot igéből, kétféle lehet a szóban 
forgó névképződés pályaszakainak egymásutánja. Az egyik ez: 

Igéből ige, és ebből név. Például: fürög; ebből fürkészik, és 
ebből vagy egyszerűen, vagy & fürkésző ó'-jének elhagyásával/wrtóz. 

A másik képződés a következő: 
Igéből név, és ebből ismét név; vagyis: az ige részesülőjé

hez járuló s-sel tiszta név, a mely azután ász ész képzőjü névvé 
változik; pl. huny, huny ós, huny ász (a hunyás melléknév még kö
zelebb áll ugyan a hunyászhoz; de ritkább, szokatlanabb alak), mer, 
merös, merész; fürög, fürgös (talán fürgés is) (fürgész), fürkész. A 
névképződés mozzanatainak emez egymásutánja közel áll a vadas, 
madaras, tehenes, egeres-féle elemzéshez; egyébiránt mind a kettő 
ugyanazon eredményre vezet. E képző, tudniillik, midőn igéből 
alkot nevet, nem közvetlenül, mint névképző járul az igéhez, — 
mint a kertész, zenész szóknál — hanem igéből fejlődik azzá; és így 
ige szülöttje. 
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Kétségtelen lévén e szerint, hogy az igéből való névalkotás, 
bár kevés szóra szorítkozik, nincs nyelvünk természete ellen ; kér
dés : helyesek-e ezen újabb alkotású főnevek: termesz, költész, fes
tesz, építész, történész, neveiész, elméiész, gyakoriász? 

Vizsgáljuk a termesz szót. A terem (itt-ott termik is *) igéből 
van régi főnevünk: természet, a melyben az ész középképzőül szol
gál. De ez még nem jogosít fel arra, hogy termesz szót csináljunk 
termesztő (Produzent) értelemben. A természet szóval rokon a tenyé
szet, enyészet. Nem vagyok talán fölötte merész, ha a tenyészik, enyé
szik szók hasonlatára természik alakot állítok föl; mint a mely
nek képződése nem ellenkeznék, vagy nem ellenkezett volna a 
nyelv törvényeivel. Terem, vagy termik a növés alapérteményét 
egyszerűen adja; a. m. létrejö; természik a termés folytonosságát 
tükrözné vissza. Nem is képzelhető a természet természés nélkül, 
valamint ez sem képzelhető természik ige nélkül. 

Ebből azt következtetem, hogy a termesz szó csak a természő, 
(folytonosan termő) igenév, vagy a termös melléknév értelmének 
felelhet meg; ez értelem pedig nem lehet cselekvő, hanem belszen
vedő, illetőleg a terem középige jelentésének megfelelő. Ugyanez 
áll akkor is, ha a terem igének producit átható jelentéséből indulunk 
k i ; mert nem az ember, hanem a föld termi, például a gabonát, a 
fa a gyümölcsöt. A mindenség terem, isten teremti; a föld megtermi, 
az ember pedig termeszti az élet különböző nemeit. Termesztő tehát 
annyi, mint eszközlője a termésnek, elősegítője a föld termo erejé
nek. A tenyésztő, enyésztő hasonlatára termesztő lenne alakja e szó
nak ; de ezt a képződést fölöslegessé teszi a terem-hez járuló észt 
képző. Valamint tehát heverész (heverésző, vagy heverős) soha se 
jelenthetne hevertetö-t, ép oly kevéssé felelhet meg a termesz a ter
mesztő értelmének, hanem inkább azt jelenti, hogy: folyvást termő, 
termőeröt rejtő, termékeny. 

Az ász ész képző, mint mondám, vajmi kevés nevet alkot igék
ből. A természet szón kivül van még egy régi szónk: merész, a mely
nek igéje hajdan merészik, sőt (áthatólag) merész alakban is élt. 
„Senki nem merészik vala ellenek állani." „Senkinem merészi vala 
megnyitni." „Senki nem mer észté oly bátor szózattal istent igazság
nak vetekedetébe^hívni." (Bécsi Codex). A merész név, a Codex ma-

*) Csíkban, Gyergyóban Döbrentey szerint. 
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gyarázata szerint, a merészö ó'-jének elhagyásával alakúit. Egyébiránt 
a másik elemzés is : mer, merös, merész ugyanazt az értelmét tünteti 
föl a merész melléknévnek; mely is annyi mint folyvást merő. 

Ilyen a nyerész(keáo) is. Ujabban nyerész önálló főnév képző
dött, nyerkém (Spekulant), valamint nyerész melléknév is speculativ 
értelemben. 

Ilyen a már elemzett fürkész főnév is 1) nagy gonddal kutató; 
2) Ichneumon nevű rovar. 3) fürkészel. 

Ide tartozik a hunnyász főnév is 1) leskelődő; 2) Stachys 
nevű növényfaj. Csak a játszi nyelvszokásnak tulajdonítom, hogy 
a hunnydszkodik mellett nincs hunnydszik ige is. 

Lehetnek még ilyen képzőjü nevek, de nem hiszem, hogy 
nagy számmal legyenek. 

E nevek elsorolásával azt akartam kimutatni, hogy ász ész 
képzővel igékből főneveket is lehet ugyan alkotni; de ez a műtét, 
— kivált foglalkozási nevek alkotásánál igen nagy óvatosságot igé
nyel; mert a képző sokszor tetemesen megváltoztatja az ige értelmét 
a miegyébiránt eredete fentebbi magyarázatából is eléggé kiviláglik. 

„Duo, dum faciuntidem, nonestidem": A főnév ász ész képző
vel félreérthetlenül tárgygyal bánó — az ige pedig inkább ilyen vagy 
olyan hajlamú, tulajdonságú egyént fejez ki. A főnév e képző segélyé
vel tiszta főnevet, — az ige ellenben melléknevet szül, a mely csak 
azután válhatik főnévvé. E szók: merész, nyerész, fürkész, hunnyász 
az illető egyénnek hajlamát, sajátságát tüntetik elé; a mi egyszers
mind melléknévi természetükre is mutat; mintha mondanók: meré-
keny, nyerékeny, kutatékony, hunyékony; és akárhány ilyen nevet al
kossunk is igékből, mind ilyen jelentésű lenne, pl. kotorász, hadardsz, 
iakardsz, heverész ember. 

Ez a képző, gyakorlatos természeténél fogva kicsinyzö, — 
ennélfogva pedig gyakran tréfás, néha gúnyos értelmet is ad az 
igének, a melyhez járul. Ez a kicsinyezési, mondhatni aprózási 
hajlama onnan is kitetszik, hogy önmagához hasonló képzőkkel is 
szeret egyesülni, pl. a kacarász, kotorász, hadardsz szóknál az ar or 
képzőkkel. Indulatszókhoz is szeret csatlakozni, pl. bámész, hajhász ; 
tehát: „noscitur ex sociis." —Nem csodálom e szerint, hogy az 
irász (nem régi) szó, moly keletkeztekor is csak az irnok szerény 
értelmének akart megfelelni, szótáraink tanúsága szerint is, irkdsz-
szá, firkászszá sülyedt. 
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Ha irász nem csak nem eszményképe, hanem gúnyneve az 
az irónak, akkor, kérdem, mi a költész? Mit tartsak a, festész-xő\, — 
a ki pedig a mostani felfogás szerint, képző művész • míg a festő, 
ugyanez új felfogás szerint: nem művész, hanem míves, mesterember ? 
Mit lássak az építész-hen, a ki szintén művész, mig az építő-mester 
„eo ipso" csak mesterember f Ezeket hogyan egyeztessem össze a 
szegény irász-szal, a ki legjobb esetben is megint csak az írnok 
rangjára vergődhetnék vissza ? 

De mellőzve e szó tragico-comicus sorsának szemléletét, kér
dem : Az ász ész képző minek alapján fejezné ki kizárólag a művé
szi képzettség fogalmát? Csak azért lehelne miivészi szellemet az 
igékbe, mert a cselekvés folytonosságát fejezi k i? Nem uraim! fes-
tező, festészó, festegető, festös nem művészibb valami a/estó'-nél; va
lamint : építezö, építésző, építgető, építős sem több az építő-néh Meg
fordítva inkább állna a dolog, ha már csakugyan kellene ilyetén 
különböztetése a foglalkozási neveknek (a tanítasz, fordítasz alakok, 
ha megszülemíenének, az irász szót juttatnák eszembe.) 

Ilyen különböztetésekre, ilyetén szó-kasztok felállítására, néze
tem szerint, legkisebb szükség nincs. Mily nagy a különbség a 
lakatos és tanácsos, kádár és tanár, futár és huszár, juhász és művész, 
szabó és író, versfaragó és költő közt! és e szók mégis szépen pajtá-
silag megfértek eddig egymással, mint foglalkozást jelentő s egy
úttal azonegy képzőjü alakok. Most ellenben oszók egynémelyike, 
a mives-töl különvált művész példája által felbátorítva, czímet vál
toztat, és lesz: a költőből költész stb. és lesz talán, — ki tudja! — 
az asztalosból is asztalász (Kunsttischler). A míves és művész közti 
különbség alapján, — a melyet egyébiránt magában véve nem tá
madok meg, — mindenesetre okszerűbben válhatnék az asztalos
ból asztalász, mint a költőből kölész ; pedig távol vagyok ilyesminek 
óhajtásától; mert ellene vagyok a már meglevő jó szók megváltoz
tatásának, értelmük megcsonkításának. 

Jó magyar szók a költő, festő, képíró, épitö; épolyjók, mint 
a szabó, faragó, rézmetsző, vívó-, úszó-mester, a melyekből még ed
dig nem lett szabász, faragász, rézmetszész, vívász, úszász. Hagyjuk 
meg amazokat is csonkítatlanúl. 

De mondhatnák: „Építőmester nem archit.ectus; építő-művész 
pedig igen hosszú szó. Hosszacska, nem tagadom, és ha műépítö 
nem találja kiállani a tűzpróbát, akkor nem tudok kielégítőleg fe-
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lelni az ellenvetésre; hiszem azonban, hogy szorgos kutatás útján 
ráakadhatnánk a czélszerübb alkotás nyitjára. Egyébiránt az épí
tész mellett legalább a rövidség és még az a körülmény is szól, 
hogy épitő szót ,,'Baumeister" értelemben, a mester hozzáadása nél
kül nem használunk. Az építőmesterrel szemben tehát még inkább 
megjárja az építész, (talán építéz) mint a költő, festő mellett a köl-
tész, festesz. 

Itt még csak azt jegyzem meg, hogy költés, költelem, festés, 
építés okkal-móddal magát az illető művészetet is kifejezik. Elisme
rem egyébiránt, hogy költészet, festészet, építészet szebb, tetszőbb ala
kok. Arra a gondolatra is jutottam, hogy ez alakok a költész, fes
tesz, építész szók nélkül is megállhatnának; annál is inkább, mivel 
úgy sem tekinthetők amazok származékainak; az at et névképző, 
szabály szerint, csak igékhez járulván. De nem állok meg e gondo
latnál, hanem más szókra térve át, abbeli nézetemet nyilvánítom, 
hogy az olyan szók, mint nyelovjítászat, nyelvhasonlítászat, szóalko-
tászat, szóelemzészet, ha létrejönnének, se szebbé, se szabatosabbá 
nem tennék magyar műnyelvünket. 

Történész a legegyszerűbb magyarázat szerint a. m. folyvást 
történő, és így épen nem állja ki a próbát; de történet-ész történeim-
ész igen. 

A neveiész szóról, mint a mely a költész festesz rovatába esik, 
nincs külön mondani valóm. 

A theoreticus, practicus főnevek értelmének, elméiész *) gyakor
iász helyett, véleményem szerint, a következő módon alakítandó 
szók felelnének meg: 

Az elmelet gyakorlat gyökszókból: elméletész, gyakorlatász. De 
minthogy elméi és gyakorol már is magukban rejtik^a iheoria és 
praxis eszméjét (elméi legszorosb értelemben a. m. conceptus puros 
formát), rövidebb alakokat szolgáltatna az illető igék részesülője: 
elmélö, gyakorló. Az elmélér, gyakorlár szabályossága ellen sem le
hetne alapos kifogás; mert az ár ér névképző nevekhez, igékhez 
egyaránt járul ; különben is kezelhetőbb s kevésbbé kényes az ász 
<?s0-nél. Van újabb alkotású elmész is 1) Bölcsész 2) Theoreticus. 
Ez csak akkor felelhetne meg a czélnak, ha a bölcsész, bölcselő ér
telme kizárásával csak elméiét, theorizálót jelentene. Eme képződés 

,—. 
*) A N. Szótáriban elmelesz nincs, 
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szerint elmér is megállhatna a gyakorlár-ral szemben. Az elsorolt 
alakok közöl az elmélö gyakorló szópárt tartom legalkalmasabbnak 
a theoreticus, practicus főnevek értelmének kifejezésére; pl. „Péter 
jó elmélö, rósz gyakorló." 

Melléknevekül: elméletes, gyakorlatos, elméleties, gyakorlatias 
szók szolgálnának; pl. „Pál csak elméletes művész." „Péter gya
korlatos ember, katona^stb. „Ez nagyon elméleties felfogása a kérdés
nek." „Ez gyakorlatias kezelése a dolognak." 

Részben új szók gyártására is bátorkodtam vállalkozni. Erre 
régi jó Márton Józsefünknek egy megjegyzése ösztönzött, amelyet ö 
épen az akkor keletkezett új szók birálásáranézve tett 1811-ben meg
jelent szókönyve bevezetésében: „Mert" —úgymond, „ha a mások 
által tett próbatételekre csak azt mondjuk, hogy : nem j ó ; azt pe
dig, hogy mi jobb, s miért jobb, soha meg nem mondjuk, magunk 
sem használunk, s úgy látszik, mintha másoknak sem akarnánk 
engedni, hogy használjanak." — Nehogy engemet is méltán érjen 
ez a szemrehányás, iparkodtam kimutatni, „hogy mi jobb, és miért 
jobb." 

A kérdés itt egyszerűen ez: Megkivánja-e a magyar műnyelv, 
hogy az irodalom, tudomány, művészet avatottja mind ász ész, — 
maga az irodalom, tudomány, művészet pedig minden egyes ágá
ban ászát észét legyen ? Szép-e ez az egyformaság, és szabatosabbá 
tenné-e műnyelvünket? A mondottak alapján nem-mel vagyok 
kénytelen felelni. 

Nem folytatom tovább a kérdés bonczolását. Azon tisztelt 
nyelvésztársaim, a kik a fentebb jelzett szóalkotási irányt talán he
lyesnek tartják, bizonyosan csak fontos okoknak engedve cselek
szik azt. En amaz irány ellen nem a végre tettem kifogást, hogy 
minden áron igazam legyen, hanem azon czélból, hogy eszmecsere 
útján az igazság földerítésére szolgáltassak alkalmat; a magyar 
nyelvészetnek így vélvén legjobb szolgálatot tehetni. 

Az ász ész névképző mükörének taglalását a következő észre
vétellel fejezem be. 

Ujabban az e képzővel alakuló — nem csak igékhez, hanem 
főnevekhez is egyaránt járul az at et névképző, pl. nem csak: vadá
szat, halászat, stb. a mi természetes, mert van vadászik, halászik, 
ige; hanem kertészet, méhészet, művészet, színészet, bölcsészet, költészet 
is a mi még nem igen régen szokatlan volt mert kertészik, méhészik} 
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művészik, színészik stb. igék még eddig nincsenek; az at et képzőről 
pedig azt tudjuk, hogy e képző, szoros viszonyban állván az ás és 
névképzővel, csupán csak igékből alkot neveket. (Azon at et-röl, a 
mely elvont, s jobbadán homályos eredetű gyökökből alkot neveket, 
mint: borhat, kuvat, harmat, gyarmat stb. itt, önkényt érthetőleg, szó 
sem lehet.) 

E tény a következő megjegyzések tételére ösztönöz engemet: 
Egyrészről kívánatos az ászát, észét igazolása; másrészről tagad
hatatlan, hogy az at et névképző csak igékből alkot főneveket. Ta. 
nusítja ezt még az olyan szó is, mint folyam- at, a melynek folyamik 
igéje ma már nem használatos. Szóz-at a szavaz-at, müz-et a müvez-et 
segélyével elemezhetők, és elárulják igéből való eredetüket. Más 
képzöjü foglalkozási névhez nem ragad az at et; mert nincs: ács-at, 
kovács-at, lakatos-at, stb. szó. Mikép van tehát, hogy épen csak az 
ász ész képzőjü nevekhez szeret járulni ? 

Oka talán az ász ész kettős természetében és e kettőnek szo
ros kapcsolatában rejlik; melynél fogva c képjő, nem csak hogy ne
veket is, igéket is alkot, hanem nevet névből és igéből; pl. hal-ász, 
mer-ész ; és viszont igét igéből és névből; pl. (a régi) mer-észik, le-
gelészik — hal-ászik, vad-ászik. 

Az ász ész névképző igeképzővé, és ez viszont névképzövé vál-
tozhatik. Vadász névből lesz vadászik ige; fürkészik, v&gy fürkész 
igéből lesz fürkész név. Úgy hiszem tehát, hogy a nyelvérzék, a 
a böngészik, csikászik, agarászik igék behatása alatt megszenvedné 
az olyan alakokat is, mint kertészik, művészik, borászik, erdészik. A 
tollászkodik = tollazkodik, tetvészkedik = tetvezkedik igék elemzése 
is mutatja, hogy az ász ész névképző legszorosb viszonyban áll az ász 
ész igeképzővel. Az ászát észét kettős képzőjü neveknél tehát az 
ász ész-nék mindig igeképző voltát kell oda gondolnunk, ha czélt 
akarunk érni. 

Ha e képzőknek nem csak forma-azonossága, hanem lénye
güknek is legbensőbb egybefüggése elegendő arra, hogy az at et 
képző kizárólagos igekedvelésének eleget tegyen; ha ez az elemzés 
a tetszetősségnél biztosabb sikert talál aratni: akkor az ászát észét 
képzöpár szóban forgó működése jogosult; ellenkező esetben ké
tesnek tűnik fel e jogosultság. 

Az ász ész név- és igeképzőre, vonatkozó fürkészetem ered
ményét összefoglalom röviden; 
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a) A névképzö csaknem kizárólag főneveket, jelesül „tárgy-
gyal bánó-"t kifejező főneveket alkot. Ezeket ismét legnagyobb-
részben főnevekből alkotja. Melléknevekkel nem. egyesál. 

Igékből tulajdonképen mellékneveket alkot, a melyek „bizo
nyos hajlamú, szokású, tulajdonságú egyént (néha dolgot is) jelen
tenek, és így csak átvitt értelemben válhatnak főnevekké. E mi
nőségében az ász ész képző [távolról sem oly alkalmas a „tárgy-
gyal bánó-"t jelentő főnevek képzésére, mint a midőn főnevekből 
alkotja azokat. 

b) Az igeképző többnyire igékből alkot, jelesül gyakorlatos 
cselekvést, vagy állapotot jelentő, s az igegyök értelmét kicsinyező 
igéket. „Tárgygyal bánó"-t jelentő nevekből is képez néhány igét. — 
Helylyel-közzel indulatszóból is alakúi, tán másból is alakúihat 
ász ész képzőjü név vagy ige; de ez elszigetelt esetek meg nem in
gathatják a szabályt. 

E két képző legbensőbb kapcsolatban áll egymással. E szoros 
kapcsolat és viszonosság megfejthetővé teszi, úgy látszik, azt a fel
ötlő tényt, hogy a csak igékkel egyesülni szokott al et névképző 
újabban oly könnyen ragad az ász ész képzőjü nevekhez is. 

Az ász ész képző elég bő anyagot szolgáltat a szóalkotás kér
désének megvilágítására. Szerencsésnek érezném magamat, ha az 
itt felhordott anyag legalább olyannak mutatkoznék, a mely az 
enyémnél avatottabb kézben hasznavehetővé válhatik. 

A szóalkotás kérdésének tárgyalását közelebbi alkalommal 
befejezem. 

JOANNOVICS GYÖRGY. 



TANULMÁNYOK 
A MAGYAR RÉGI EGYSZERŰ ÉS AZ ÚJABB ÖSSZETETT SZENVEDŐ 

IGEALAK KÖRÜL. 

• 

Azon heves nyelvészeti küzdelem, mely a magyar igerend
szer, különösen az ik-es igék, s ezek legszámosb jutaléka a tátik 
tetik külszenvedő ige-idom őseredetlsége, továbbra is fentartatása 
avagy kiküszöböltetése körül a múlt század végső tizedétől kezdve, 
megszakításokkal — egész e század első fele végéig folytattatik 
vala, minden látszat szerint még napjainkban sem ért véget. Ugyanis 
alig hogy a Révay elvei a 40-es években különösen e tek. Aka
démia legjobb tehetségei erélyes közreműködése folytán elvégre 
elismei'tottek, s a magyar irály legalább e tekintetben immár 
örvendetesen kezdett eljutni végmegállapodására, s az annyira 
kivánatos'irodalmi egységre: íme az 50-es évek egyéb nyomorú -
ságaink közepette egy törvénytelen ágyból eredett csudaszülött ige
idomot, egy élődi gyomot is rá erőszakoltak a nemzet legféltőbb 
kincsére, az ősi magyar nyelvre, mely annak egész méltóságos 
szerkezetét pusztulással fenyegeti, hasonlólag a százados tölgyön 
élődő fagyöngyhöz, mely annak legfőbb sudara kellő csúcsára tele
pedvén, díszes, s még késő öszszel is, immár az egész természet 
kihalta után viruló zöld koronáját látszik képezni, holott valóság
gal csak annál tovább szívja annak tartós életerét s becses nedveit. 

E kárhozatos gyom az újdon sült „lett"-es szenvedő ige-pót
lék, ajánltatva az ősmagyar külszenvedő helyettesítésére, de nyel
vészeti vitás kérdések eldöntésére elegendő készültséggel nem bíró, 
s az előítéletek hínárjából már csak ennél fogva is menekülni 
képtelen emberek által, a kiknek jóakarata ennél fogva egészen 
azok közé tartozik, melyekről szokták a francziák és németek mon
dani, hogy a pokol tele van ilyen jó akarattal. 
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E nyelvészeti tusáknak két megállapodási fokát (stádiumát) 
különböztethetni meg: 

Az első az volt, midőn Gyarmathy, a debreczeni grammatica 
írói, és Verseghy, tagadván a „tátik tetik"féle külszenvedő ige tős
gyökeres magyarságát, azt ősi származása, úgyszólván nemessége 
bebizonyítására kényszerítették, ellenesetre korcsnak s a családba 
belopózott jogbitorló fattyúnak nyilatkoztatván. — Tudjuk, hogy 
ügyének védője Révay mindezt oly fényesen igazolta, hogy erede
tét egész a honfoglalásig, sőt azon fölül is egész a magyar nemzet 
születéséig fölvitte, s ezenkívül úgy a magyar nyelvnek mint az 
összes rokonságnak nemzetségi fáját is szerencsésen összeszerkesz
tette, az ügyben végitélet hozatott, s mint itélt dolog nyugodott há-
boríthatlanul egész az 50-es évekig. 

Második megállapodási foknak azt tekinthetni, midőn az 50-
es években az előbbi zavargóknak még voszélyesb nyomdokosaik 
ugyanazon fegyverekkel, mint előzőik, újból támadást intéztek 
ugyancsak a „tátik tetik11-féle külszenvedő ige ellen; de most már 
föl volt találva azon csuda szülött i s , mely hivatva volt előbb 
ugyan csak a külszenvedőt szorítni ki, de mint a következés meg
mutatta, ezzel meg nem elégedve, a belszenvedőre, sőt a mint a lét
ige eddig a körülíró mondatokban használtatik vala, ezekre is 
kiterjesztette pusztító hatását, s e harcz még folyvást tart. 

Lássuk tehát mindkét megállapodási fok rövid történetét: 

I. 

Föl kell ugyan tennem o tek. Akadémia összes tagjairól, még 
azokról is, a kik nyelvészettel tüzetesen nem foglalkoznak, hogy 
azon elkeseredett tollharczokat, melyek ekként az „ik"-es igék, 
s ezek között jó részben a szorosan vett „tátik, tetik" külszen
vedő, mint az „ik"-es igék tetemesen nagyobb része iránt folytak, s 
a Révay elvei győzelmével végződtek, s ennek minden fejlődési 
mozzanatait jól ismerik, — habár azon körülmény, hogy nem egy 
tagja e tek. Akadémiának a „lett"-es szenvedőféle igéhez dolgoza
taiban makacsul ragaszkodik, az ellenkező vélelem mellett látszik 
szólni. Tekintve azonban azt a körülményt, hogy e harczok ez előtt 
több mint félévszázzal vívattak Révay, Verseghy, s az azzal egyező 
debreczeni grammatica szerzői között, s ennyi idő egy különben is 
annyi belső bajok által igénybe vett nemzetnél több mint elegendő 
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Volt ennek az irodalmi történetünkben oly fontos és messze hordásu 
mozzanatnak végképen a feledékenység tengerébe való merítésére, 
e nyelvészeti vitás kérdés története főbb mozzanataiban való ecsete
lését annyival inkább szükségesnek látom, mert ebből mindenki 
meg fog győződhetni, hogy a „lett"-es szenvedőféle ige kérdése 
semmi egyéb, mint az ez előtt több mint félévszázzal vívatott toll-
harcznak folytatása, s az előbbinél sokkal veszélyesb stádiuma; 
annyival szükségesbnek látom pedig, mert e téren a legképtelenebb 
nézetek uralkodnak, a magyar közönség abban a hitben lévén, 
hogy a „lett"-es szenvedőféle ige elfogadása mellett sem tesz egyebet, 
mint a Révay és Kazinczy elismert alaposságú elveiket, tanaikat 
követi, holott ennek épen ellenkezője történik; ugyanis a „lett"-es 
szenvedő-féle ige úgy a Révay mint Kazinczy tanainak valóságos 
és pedig konok tagadása. 

Hogy a közönség erre nézve valóban tévedésben van, — elég 
legyen a száz meg száz közül csupán egy nagyon jellemző, s tár
gyamra már csak tartalmánál fogva is kiválóan alkalmas idézettel 
igazolnom fennebbi állításomat, — mely is a következő: 

Révaynak egyik ijabbkorbeli életírója *), e valóban lángeszű 
és a magyar tudományosság méltó büszkesége életrajzát megírván, 
ebben ily helyek fordulnak elő : 

„A magyar t. társaság felállítása ügyében „Előrajzt" nyújtott 
be az országgyűlésre, mely véleményadás végett a literatúrai vá
lasztmányhoz lön utasítva" — ismét 

„E közben meghalálozott Vályi, a pesti egyetemnél magyar 
nyelv- és irodalom-tanár. Révay a megürült tanszékért nem folya
modott, — Tóth Farkas véleményét kérte ez ügyben a helytartó
tanács, és általa egyedül Révay lön ajánlva; így 1802-ben hatal
masaktól hatalmasbak ellen pártfogoltatván ki is neveztetett." — 
és alább 

„Révay magyar nyelvtudományi rendszere már akkor is a ki
tűnőbb magyar írók által legalaposabbnak ismertetett el, mégis ve
télytársa Verseghy annyira vitte a dolgot, hogy iskoláinkba az ő 
nyelvszokáson alapuló rendszere vétetett be. Mai íróink közül alig 
találkozik egy, ki Révayt ne követné." íme a tisztelt író, a kinek e 

*) Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Gyüjté Ferencz Jakab és Danielik 
József. Kiadja a Szent-István-Társulat. Pest 1856. 8r. 
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néhány soraiban ilyenek fordulnak elő : „lön utasítva," „lőn ajánlva" 
s a ki szerint ezek a „pártfogoltatván,11 — nki is neveztetett,11 — 
„legalaposbnak ismertetett et,u — „vétetett heu ősrégi magyar kül-
szenvedővel egy fedél alatt szépen megférhetnek, — szentül hiszi, 
hogy úgy ő, mint a mai összes magyar irodalom férfiai, a Révay 
magyar nyelvtudományi rendszerének követői;— és íme ez az, a 
mit határozottan tagadnom kell mindnekem, mind mindazoknak, a 
kik a Révay tevékenységét nem csupán hírhordásból, hallomásból, 
hanem közvetlen tanulmányozás folytán ismerik. — A mily téve
désben van e tisztelt író, épen oly tévedésben van erre nézve az 
összes magyar irodalom, a mint ez az adandóm vázlatból nyilván ki 
fog tűnni. Nagy ideje annak, hogy a közönség erre nézve valahára 
tisztába jöjjön, mert az csak szigorúan igazságos kivánat, hogy a 
ki csalatkozni nem akar, ne csalathasfiék meg, a ki pedig meg 
csalódott, mert megcsalatott, hadd épüljön ki valahára a hibából, 
melyben oly sokadmagával leledzik vala. 

Révay „Antiquitates literaturao hungaricae"czímü müve, mely 
a régi halottas beszédet fejtegette, 1803-ban, nagyobb müve „Gram-
matica elaboratior"-ja, melylyol a magyar nyelv rendszerét meg
állapította, 1803—1806-ban jelent meg. Mind azok, kik őt megelő
zőleg nyelvtanokat írtak, nyelvtanírók igen is, de nyelvészek oly 
értelemben, a milyenben e szó jelenleg vétetik, nem voltak. Mert 
habár Gyarmathy, mint a ki ily czímti müvében „Affinitás linguae 
hungaricae cum linguis fennicae originis grammatice demonstrata, 
a magyar nyelvet a finn, lapp, esztb, s a rokon nyelvekkel sike
resen hasonlítgatta össze, az altáji összehasonlító nyelvészet legelső 
úttörői köz-é méltán számíttatik is: de e tekintetben igyekezetei 
eredményei alig többek, nem sokkal olőhaladottabbak a Sajnovi-
cséinál, ki 1770-dik évben fiz akkori dán király által Venus boly
gónak a nap tányéra alatt elvonulása megfigyelésére Wardochusba 
meghívott Hell Miksa csillagász hazánkfiához csatlakozván, alappok 
között a helyszinén nyelvészeti tanulmányokat tett, s tanulmányai 
eredményét ily czímü müvében tette le: Demonstratio idioma hun-
garorum et íapponum idem esse; — de már magokat a finn nyelve
ket a magyar nyelv rendszere megállapítása ötletéből tűzöttes vizs
gálódása, kiaknázása tárgyául ép oly kevéssé tette, a mint Sajno-
vics sem, Hogy nyelvész nem volt, annak puszta empirismusra fek
tetett „Okoskodva tanító nyelvmesteréében a számos elkövetett 
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hibák által, —melyeknek nem legcsekélyebbike épen a „tátik 
tetik"-félekülszenvedő ige ősrégi magyarsága kétségbevonása volt, 
— elég bizonyságát adta*). A Beregszászi erőfeszítéseit, ki a ma
gyar nyelvet erőnek erejével a sémi nyelvekkel akarta rokonítni, 
nem is említem; összehasonlítgatásai egész tárházát képezik oly 
álom-hüvelyezéseknek, melyeknek ma már egyike sem állhat meg 
az összehasonlító nyelvészet itélő széke előtt. 

Á magyarnyelv rendszere megállapításának nagyfontosságú 
és messzekihatásu gondolata a Révay lángeszű agyában fogamzott 
meg, érlelődött meg, s általa mívelve termetté meg azon fölséges 
gyümölcsöt, mely a magyar nyelv rendszere, s mely a mióta an
nak egyedül helyes volta s alapossága elismertetett, kivévén a ke
letkezésekor Verseghy és a debreczeni grammatica írói által tá
masztott vitákat, egész az 50-es évekig, egyetlen nyomtalanul el
enyészett kísérletet kivéve —• megtámadva senki által nem volt. 

• A Révay fennebb említettem két müve sokkal kevésbé van 
elterjedve a magyar közönség között, hogysem azokat közvetlen 
olvasásból ismerhetné, és úgy az ö egész buvárlati tevékenysége, 
mint annak rendszere iránt kellőleg tájékozva lehetne; másrészről 
a Révay követte módszer is olyan természetű, hogy a mily alapos 
és biztos, ép oly nehezen hozzáférhető még különben alapos, és a 
latin nyelvet, melyen írva vannak, tökélyesen értőknek is, — nem 
is említve a korunkbeli új nemzedéket, mely ma már latin nyelven 
írott müveket vajmi ritkán olvas; innen van az, hogy — el me
rem mondani — a mai közönség Révayt egészen másképen ismeri, 
mint a mint valóban volt; szükségesnek látom tehát egy-két vonás
sal ecsetelnem, miből állott az ő tevékenysége, s minő volt az esz
köz, melyet használ vala. 

Mindez rövideden ennyibe vonható össze: czélúl tűzte ki ma
gának, a magyar nyelvet minden reá tapadt mocsoktól, rontásoktól 
megtisztogatva, a maga hamisítatlan őstisztaságában állítni elő, 
ezt tekintette ő a nyelv purismusának, melylyel azonban összekötötte 
a benne szükségtelen idegen elemek lehető eltávolítását, s a szó-

*) Egyébiránt Gyarmathy „Okoskodva tanító nyelvmestere" 1794-ben, — 
latin nyelven írott müve pedig, melyben a magyar nyelvet a finn-eredetü nyelvek
kel rokonítja, 1799-ben jelerit meg. — és így nem tudhatjuk a változást, melyet 
nézeteiben e tanulmányok idéztek elő, . . . . a mit minden összehasonlító nyelvész 
méltán fájlalhat. , 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK Vl í , 2 2 
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kincsben ekként támadó hiánynak aszógyökök által — a hozzájok 
járult képzők eltávolításával — való pótolgatását is; de az így fel
élesztett szógyököket csak is mint fogalom-szavakat kívánta a szó
kincsbe fölvenni, nem pedig — mint némely újabb íróink a német 
nyelv utánzásául teszik — összetett új szavak elő-részéül is: ez 
volt a feladat. 

Ennek megoldására két eszközt használt, ú. m. 1-ör) a régi 
magyar nyelvemlékek gondos felkutatását és kiaknázását, a miben 
Pereszlényit követte; 2-or) lelkiismeretesen tudomásul vette Sajno-
vics és Gyarmathynak a magyar nyelvnek a rokon finn-lapp-oszt 
nyelvekkel tettösszehasonlítgatásaik eredményét*),nem csak hanem 
tanulmányzása tárgyává tette ezenkivül a lángeszű Meninszkynek 
Kollár Ádám Ferencz hazánkfia átdolgozta török nyelvtanát is, 
mint a melyben, ha bárcsak gyéren, szinte fordulnak elő összehason-
lítgatások a magyar és török nyelv idomjaik között, még pedig oly 
szellemben, mely nem hagy fenn semmi kétséget az iránt, hogy e 
nyelvtan átdolgozója o nyelveket közel rokonoknak tartotta. Révay 
ezen eljárásmódja annál nagyobb méltánylást érdemel, mert akkor 
még az európai összehasonlító nyelvészet meg sem születvén, nem 
tudta az európai tudomány, hogy a török, magyar és finn nemzetek 
az őket egymástól elválasztó roppant földterületok daczára rokonok 
lehetnek; még akkor nem volt tudva előttük úgy mint ma van, e 
nemzetek közös ural-altaji bölcsöjök, s eredetök, a honnan van ma 
magának e nyelvcsaládnak végleg megállapított „ural-altáji nyel
vek" közös elnevezése is; azért még előzője Gyarmathy is, a ki a 
magyar nyelvnek a finn népek nyelveivel való egyezését bizonyít 
gátja, ezt a török nyelvre nézve határozottan tagadja. 

Gondos figyelmére méltatott ezenkivül minden a két testvér 
hazában felmerült nyelvtan-írási jelenséget, a milyenek voltak a* 
debreczehi nagy grammaticán, és a Verseghy dolgozatain kivül, 
melyek hibás elvei ellen volt intézve egész élete tevékenysége, más 
kisebb írók, sőt az ezeket megelőzött Corpus Grammaticorum írói
nak dolgozataik is, melyekre esőiről esetre több ízben hivatkozik is, 
helyeselvén a mi bennök helyes, elitélvén a mi bennök rósz volt. 

íme, e két eszközzel élt Révay a magyar nyelv rendszere meg
állapításában, s ha nagy művének szónyomozási részében monnót 

') E kettő Kévaynak rendszeres, és bevallott bizonyító eszköze Vult. 
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egyaránt használta, nincs benne kétség, hogy a ragozási rendszer 
egész mivolta szerinti fölismerésében s megállapításában főleg a 
rokonnyelvek ragozási rendszarét tartotta szemei előtt. 

összehasonlítgatta ezenkívül még a magyar nyelvet a sémi 
nyelvekkel is, de nem mint közvetlen, hanem távolabbi rokonokkal, 
— az e nyelvekben kínálkozó hasonlatosságokat egy közös ős nyelv 
maradványainak adván k i ; s e tekintetben is oly szerencsésen járt 
el, hogy az így fölfedezett hasonlatosságok nem csak hogy nincsenek 
ellenkezésben azokkal, melyeket a rokonnyelvekből vont el, sőt 
ogyaránt ülvén azok finn-, török- és magyarra, teljes és tökélyes ösz-
hangzást tudott közöttök létesítni. 

Ezek az összehasonlítgatások oly süriion érik egymást müvé
ben, hogy épen ez által a nem tüzöttesen nyelvészre, sőt még a nem 
szigorúan összehasonlító nyelvészre is, fárasztókká lesznek. Ugyan 
e nehézséget kellett érezni Révay egyik nagynevű kortársa, tiszte
lője, barátja, s az alkotta nyelvrendszer legelszántabb védőjének, a 
tiszteletre oly méltó szép és tisztáielkü Kazinczy Ferencznek; ő 
ugyanis a Révay megállapította rendszerét a magyar nyelvnek 
készséggel elfogadta, az egyszer elismert igazsághoz egész életén 
át törhetetlen szilárdsággal ragaszkodott, s a Révay ellenfelei ma
gyarságára talán még Révaynál magánál is jobban boszonkodott, 
— a mint ez kivált Dr. Szentgyörgyi Józsefhez a debreczeni gram-
matica nagy hívéhez írott leveleiből untig kitűnik; de már azokat 
az összekasonlítgatásokat, melyekot Révay a finn- lapp- oszt, és tö
rök-tatár meg a magyar nyelv úgy szó anyaga, mint alakjaik között 
tett, már csak mint kiválólag aestheticus is, aligha bírta figye
lemmel olvasni, — hanem megelégedett a felmutatott eredmények
kel, azokat inkább a Révay éles eszének, és a régi nyelvemlékek 
az előtt soha nem is álmodott arányokban való kiaknázásának, 
semmint a magyarnak a rokonnyelvek szerkezetével, úgy szólván 
termetével való egybehasonlítgatásának tulajdonítván, különben 
nem nyilatkozhatott volna felőle úgy a mint nyilatkozott a „Felső 
magyarországi Minerva" 1825-iki évfolyam I. negyed G —14. 1. a 
hol, a nyelv és az írás feltalálását, s a magyar nyelv bölcsőjét fej
tegetvén, így szól: „így a népeknek hajdani honjaikra nyelvökn él 
fogva is alkalmas biztossággal hozzávethetni, inert másképen szól 
a grönlandi lakos a Jeges tenger szélein, másképen a jóniai tündér 
széleken lakott görög s a Vere3-tenger meleg tájain megtelepedett 

22* 



340 BARNA FERDINÁND. 

arabsz, s az egypti lakos. Ha tehát a történetek nem mondanák is, 
hogy a magyar nép oda, hol mostan él, Ázsiából költözék: ez a 
folyó, egymásra halmozott consonánsok által keme'nynyé nem tett 
nyelv, s a hím és nő vocalisok össze nem vegyítése, a gyökér 
szókhoz raggatott névmások (suffixa), s a sok egyhangú mono
ton szók (melyeket Spanyolországban is feltalálunk az arabszok 
után (Quadalaxara, Salamanca, Calatrava), és a melyek a mi szép 
zengésű nyelvünknek ugyan díszére nincsenek), bizonyságot tehet
nének, hogy mi Ázsiából eredénk. Mert mindezek a szemitai nyel
vek tulajdonai. De mely részében lakánk Ázsiának, azt most már 
sem a históriai, sem a philologiai úton nem lehet bátorsággal meg
határozni. (Itt Kazinczy megfeledkezett arról, hogy a görög, latin, 
szláv, és germán népek mind Ázsiából egy közös bölcsőből szár
maztak, közös rokonokúi a szanszkritot ismervén, s mégis mily kü
lönbség van e nyelvek hangzása közt! Épen így megfeledkezett 
arról is, a mit erdélyi utazását tárgyazó leveleiben a magyarok ere
detéről önmaga nagy ünnepélyesen adott volt elő, hogy: „a magya
rok 889-ik évben az Ural hegye, és a Volga, Jajk, Tobol folyamok 
tájairól Európába jöttek" stb. a honnan tisztán láthatni, hogy itt 
Kazinczy maga-magával ellenkezésben van, mert hiszen maga meg
írta, mely vidékéből Ázsiának költöztek őseink mostani hazájokba, 
valamint ahhoz is könnyen hozzá vethetett volna, hogy Ázsiának 
azon részeiben ősidőkben ugyan sémi népek épen nem laktak, ha
nem igen is egymással mindnyájan rokon-nyelvü altáji népek.) 

De halljuk már most azt, hogy mit mond a magyar nyelvnek 
az ural-altaji nyelvekkel való rokonságáról: 

„ A finn és lapp népnek Sz.-Pétervár felett Torneo körül számos 
szavai vágynak, melyek néha csak hangban, néha jelentésben is 
hasonlítnak a mieinkhez; innen a gondolat, hogy a két nép mi tő
lünk eredé, vagy mi ö tőlök, hogy nemzetünknek egy része oda tola
tott, hogy a finn és lapp nép a legrégibb időkben eleinkkel baráti 
vagy ellenségi viszonyban álla, s így némely szavainkkal meggaz
dagodva téré fagyos, szűk, kietlen honjába. Erre Rudbeck vonáleg-
elsőbben figyelmünket stb." 

A lidércz-rém még a nagy Révayt, nyelvünknek leglelkesebb, 
és legtudósabb grammaticusát sem hagyá kísértetek n ..:lkül. Ellen
ben Beregszászy nem egyes szók, hanem az egész nyelv alkotmá
nyának összehasonlítása által mutatá meg, hogy a magyar nyelv a 
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szemitai nyelvek számába tartozik, hová a lapp és finn nyelveket 
nem számlálhatni (Kazinczy nyilván nem tudta, hogy a múlt szá
zadbeli finn tudósok nemcsak hogy e nyelveket egyenesen a héber, 
szír és chaldeai nyelvekkel közvetlenül rokonoknak tartották, ha
nem meg olyan is találkozott, a ki e népeket egyenesen Izrael egyik 
oda tévedt nemzetségének bizonyítgatta) . . . . „és hogy így:—• mondja 
tovább — az egész állítás nem egyéb káprázatnál. A ködös kérdés
nek philologiánkra kevés haszna. Históriánkra épen semmi sincs." 

A Révay tanainak Kazinczy Ferencz által lett elfogadtatása 
a mily megtisztelő, és a siker biztos reményével kecsegtető lehetett 
Révayra, ép oly jellemző volt a művelt lelkű Kazinczyra nézve; 
mert tudnunk kell, hogy Kazinczy egész a Grammatica elaboratior 
megjelentéig csak oly „ódik, ődik és tatodó tetödő-s magyar, s már 
csak mint költő is, a kinek annyira keze ügyébe esnek a magán
hangzón végződő szók, a féligmúlt időkben, s a kedveshangzásu 
on végzet az óhajtó mód jelen idejében, az ik-es igéknek csak úgy 
nem kedvelője, mint akármelyik debreczeni tudós, és nem tudós 
ember. Ugyanis előbbi dolgozataiban ily ének jönnek elő: „méltóztas
son az úr engem tudósítani." (1789. ifj. Szilágyi Sámuelhez) 
„hallhatatlan poéta . . . . Ha így íródik: inaudibilis poétát tesz" stb. 
(1792. Bírálat Csokonayhoz.) „A sermo pedester talám legjobban té-
tetődikki piperéden beszéddel." ^ 1 793. Töi'edék u. ahhoz.) „Míg a ver
sek kinyomtatódnak (1792. u. ahhoz). „Ez az orthoglottus D 
anathemát kiált mindenre a mi nem a nálok készült Grammatica 
ízlésében iródik" stb. (1801. Kis Jánoshoz) sőt még meg is rótta: 
„Bátorkodna nézni a kárpiton belől" —és „Hogy neked tetszhesse/rc." 
—• „A praesens ugyan bátorkodom és nem bátorkodók, és tetszem, 
noha jó a tetszek is. De a praesens indicativin kivül bátran lehet 
£-val is élni, p. o. bátorkodnék, tetszenék. Nem jól van mondva: 
ha neki tetszeném, de jól : ha neki tetszenék" (1802. Bírálat u, ahhoz.) 
„Mely kényesen nyomtatódnak a németek zsebbkönyvei" stb., me
lyek a Révay tanaival homlokegyenest ellenkeznek, s tisztán az 
1795-ben megjelent debreczeni grammatica szellemében vannak írva, 
— ilyenekkel a Grammatica elaboratior megjelente után többé csak 
nagyritkán találkozunk Kazinczy Fer. müveiben. 

Hogy ez a Révay elveinek Kazinczy Fer. által lett elfogadta
tása előleges és heves viták nélkül meg nem eshetett, azt már csak az 
e két nagy férfiú között létezett szoros baráti viszonyból, Révaynak 

• 
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• nyelvésziesen ingerlékeny természetéből (grammatici certant), mely 
Kazinczynak most jellemeztem debreczeni szellemű magyarságát 
megrovás nélkül nem hagyhatta, Kazinczynak a tudomány csalha
tatlan igazságai előtt föltétlenül meghajlani szerető nagyszerű igaz
ságérzetéből, végre leveleinek egy minden látszat szerint erre vo
natkozó helyéből, melyben egy ily vitáról nyilván emlékezik, eléggé 
gyaníthatjuk, a hol Kazinczy férfias nyiltsággal megvallja, hogy a 
vitában Révaynak volt igaza. 

A ki, mint Révay, nyelvtani igazságok búvárlatát s napfényre 
hozatalát tűzte ki élte feladatául, nem lehet annak sürgősb és múl
hatatlanabb kötelme gondos tanulmány tárgyává tevésénél mind an
nak, a mi az ő művelte téren előtto már mások által akár helyes 
akár helytelen irányban megtéve volt. A fennebb adtam vázlatból 
eléggé látjuk, hogy Révayt o téren mulasztással teljességgel nem 
vádolhatni, mert ha valaki, bizonyára ő gondosan felhasznált minden 
segédeszközt, melyek czóljára alkalmasnak kínálkoznak vala. 

Ha a nyelvész tanulmányait annyira megtette, hogy azok 
által képesítve van minden egyező, és eltérő nézetek felett tiszta át-
pillantást szerezni magának, legott eljutott arra a magaslatra, a me
lyen választást tehet a jó és rósz, helyes és helytelen között, s 
mint igazságokat koresö embor azon nézeteket fogja elfogadni, me
lyek Ítélete szerint egyedül helyesek, s a kitűzött czélhoz legegye-
nesb úton vezetők; a mily rendületlenül fog ezekhez ragaszkodni, 
épen oly kérhetetlenül fogja irtani mindazon hibákat, melyeket 
ilyenekül biztosan fölismert, s a helyesb elvek terjedésének útjában 
állanak; végre vagy maga fog egy rendszert alkotni, vagy pedig 
egy már előtte mások által elfogadottat, ha mindjárt a tárgy meg
kívánta módosításokkal, tenni sajátjává. 

Lássuk, hogyan járt el itt Révay. 
Minden nyelvnek legfontosb két része, úgyszólván két fenn

tartó oszloprendszere a két fogalomszó, a név és ige, és azoknak 
viszonyítási rendszere. 

A névragozás körül visszaélések alig voltak előzői által el
követve, s az e körül tett előmunkálatok ellen Révaynak is alig 
lehetett kifogása; mindez egészen másképen vala az igéknél. 

A debreczeni grammatica immár 1795-ben megjelent, s mivel 
hiányt pótolt, a Tisza-vidéken mohón fogadtatott s terjedett el, —-
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melyet csakhamar követett a Verseghy „Proludium"-a és német és 
latin, később magyarnyelven is írott nyelvtani dolgozatai. 

Mind a debreczeni grammatica, mind a Verseghy müvei a 
szokásra voltak alapítva, és így lehetőleg ingatag alapra fektetve, 
s ez által a visszaéléseknek mintegy kapu tárva. Leginkább nyi
latkozik vala ez mindkét rendbeli dolgozatoknál főleg az igerend
szerben, s annyira ment, hogy az előbbi sok századokon át egész 
a múlt század elejéig tartott általános helyes használatot komoly 
veszélylyel fenyegette. 

íme ezek ellen akart Kévay örökre áthághatatlan gátot épí
teni, megdönthetetlenül szilárd, mert szigorúan tudományos alapra 
fektetvén a magyar nyelv igerendszerét, a mi neki szerenesésen si
került is az ő nagy müvében a „Grammatica elabaratior"-ban. 

Feltűnő e műben, hogy a névragozás abban oly hiányos, hogy 
a hangrend megállapításán, és a latin nyelvtanok szellemében el
számított néhány egészen önkényesen meghatározott esetrag értel
mezésén , és az ezekhez nyújtott ragozási mély és magashangu 
mintákon kivül egyebet alig ad, — ellenben mihelyt az igékhez 
ér, azonnal megváltozik minden, s a nyelvész mintegy az öt meg
illető küzdő-téren elemében látszik magát érezni. 

Vájjon ok nélkül, s csupán szeszélyből járt volna el így Révay 
egy oly messzehordatu, s úgy szólván végfontosságu ügyben ? — 
Aligha. — Lássuk tehát az okokat, melyek öt tárgyának így és 
nem másképen kezelésére határozták. 

Ezek elseje az volt, hogy, mint fennebb elöadám, a magyar 
nyelv rendszere a névragozásban megtámadva nem volt, s a takaré
kosság azt ajánlotta, hogy müvét ok nélkül túltörjedelmessé ne 
tegye, egy oly korszakban, midőn hasonszellemü tudományos mü
veket, kiadók útján épen nem, hanem csak is egyes lelkesek moeeo-
náskodása utján lehetett kiadni. 

Volt azonban ennél egy másik nem kevésbé fontos, ok, s a 
melyet én a valódinak gondolok, mely is a következő volt. 

A Menninszky-Kollárféle török nyelvtanból arról győződött 
meg, hogy míg a sémi, héber, arab, s ezek rokonnyelveit az európai 
nyelvek nyelvtanai, különösen az akkoron még általános tanítási 
és mintanyelvnek a latinnak nyelvtani rendszere szerint előadni 
merő lehetetlenség, addig ugyanezt a török nyelvvel úgy Mcnninszky 
mint utánna mások is sikeresen eszközölték, — továbbá Menninsz-
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kynek a nagy tudományú magyar születésű Kollár Ádám Fer. át
dolgozása szerinti eme müvében a magyar és török nyelv közt 
nyilván ez utóbbi által tett nem egy oly összehasonlításra bukkant, 
melyekből — miután e nyelvek nyelvtani rendszere egyezéséről, 
magosnak pedig e nyelveknek rokonságáról meggyőződött, — ez 
által egyszersmind müvének előadási módszere is szerencsésen fel 
volt fedezve. Hozzájárult ehhez azon szerencsés véletlen is, hogy 
a Menninszky török nyelvtana is a névragozásra egész addig, míg 
az igékhez nem ér, aránylag kevés gondot fordít, az e körül való 
bővebb tárgyalást a Il-ik vagyis szófüzési résznek hagyván fel. Ez 
Kévaynak egészen kapóra jött, úgy Ítélvén, hogy ha a Menninszky-
Kollár-féle török nyelvtan beosztását fogadja el, — az alaktanban 
a többi beszédrészekkel egyelőre kevés dolga lesz, s azonnal hozzá
láthat a magyar nyelv leginkább megtámadott és úgy a debreczeni 
grammatica, mint a Verseghy tanai által leginkább veszélyeztetett 
s legfontosb része, az igerendszer megállapításához, — az alaktan 
kiegészítését a szófüzési részben fogván kényelmesen eszközölni; 
egy szóval, müve előadási modorául több kinálkozók közt ezt fo
gadta el, — tennie kellett pedig ezt annyival inkább, mert a többi 
a töröknél még közelebb rokon, s így még nagyobb felvilágosítást 
nyújtó finn- lapp- észt nyelvek nyelvtanai ez idők szerint hiányos
bak voltak még a mieinknél is, alig csak olyak is, a melyekből az 
idegen e nyelveket egészen elsajátíthatta volna, — a mi a Révay 
összehasonlítgatásain is meglátszik, — mint a melyek e nyelvek 
alakjait a magyar nyelvéivel többnyire helyesen egyeztetik, de nem 
egyszer lényeges dolgokban hibáznak is. Méltó sajnálkozás fog el 
tehát bennünket annak elgoudoltára, hogy müvének Ill-ik vagyis 
szófüzési része kézíratbau maradván elveszett, mert abban gyanít-
hatólag egyebet is, s nem csupán azokat fogtuk volna találni, a 
mikre müvének szónyomozási részében hivatkozik, mint olyanokra, 
melyeket majdan a szókötési részben fog olőadni. Hogy mit vesz
tettünk e becses műben, megitélhetjük már csak onnan is, hogy 
a Verseghyvel folytatott tollharczban tanítványai által kiadott 3 
műnek nyelvezetében oly szerencsés és a jelenlegi irodalmi nyelv
ben jobbára szokatlan mondat-szerkezetek fordulnak elő, melyek 
épen ott szolgáltatnak igen szerencsés kisegítő eszközöket, a hol a 
magyar nyelv arra legjobban rá van szorulva; e tekintetben elég 
legyen a magyar nyelvben oly túl-szapora „hogy" kapocs-szavak 
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apasztgatására irányúit igyekezetre rámutatnom, a mi nyilván köz
vetlen az ő; nem pedig tanítványai agyában támadott. 

Taglaljuk már most a) aKévay igerendszerét, b) a debreczeni 
grarnmaticáét, és c) a Verseghyét. 

Révay idejekorán észbevévén s egész távhordatuk szerint 
felfogván mind a debreczeni grammatica; mind Verseghynek az ige
rendszer megállapítása körüli téves nézeteiket, — támadását főleg 
ezek ellen intézte, felhasználván erre mindazon eszközöket, és fegy
vereket, melyeket neki a régi nyelvemlékekben való nagyszerű 
jártassága, alapos tanulmányai, s az összehasonlító nyelvészet terén 
e tudománynak Európában úgy szólván még meg sem születése 
előtt inkább éles esze és itészies egybevetései, semmint magának e 
tannak az idők szerint még igen-igen gyér fényű szövétneke szol
gáltatnak vala. 

Révay a debreczeni grammatica nagy tudományú íróinak te
vékenységét érdem szerint méltányolta, s az ők érvényesítette igaz
ságokat tisztelő reájok való hivatkozással fogadta el; ugyanezt 
tette ő különösen az igenemek megállapításában is, mindazt, a mit e 
körül helyesen állapítottak meg, készséggel elfogadván, s müvében 
érvényesítvén is, úgy hogy az ő adta osztályozása az igéknek lé
nyegileg alig tér el egyébben emezekétől, mint abban, hogy czéljá-
hoz képest a Menninszky-Kollár müve útmutatása szerint, mely a 
török nyelv igényeihez képest kölcsönös vagyis öszhatásu igéket is 
(reciprocatum aut cooperativum), a milyen például sevismek szeret
kezni, szerelmeskedni, és magára visszatérő (reciprocum seu depo-
nens) igéket i s , a milyen sevinmek = amare se ipsum, gyönyör
ködni, kedvet találni, különböztet meg, — íme különböztetést is 
a képzőkre való tekintettel némi módosítással a magyarban is ér
vényesítette, a nélkül azonban, hopy mint Menninszky a török 
nyelvre nézve teszi vala, ez igenemeket deponenseknek nevezné el, 
a deponens ige fogalmával a magyar cselekvő ige infinitivusi alak
jait vetvén egybe, a mire az útmutatást neki nyilván a finn nyelvek 
szolgáltatták. — A finn nyelv szinte nincs híjával ezen az összes al
táji nyelveket mint syntheticus vagyis egybefoglalókat oly igen 
jelletnző, és az indo-európai alaktól oly élesen elválasztó egyszerű 
magáraható igéknek, p. o. pannaita = letelepedni, laskeita = eresz
kedni, de ők is egészen úgy vannak vele mint mi, — az. irodalom 
minden áron fenn akarja tartani, de ma már csak a régi költemé-
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nyék classicus nyelvében, s ezenkívül a karjalai és szavói nyelv
járásban vannak még meg, a kik a finneknek ugyanazok, a mik 
nekünk a székely nép, más nyelvjárásokban már két szóval fe
jezik ki. 

Hogy mily nagy súlyt helyezett Révay és tanítványai általa 
ban az ikes, s különösen a magyar nyelvet oly igen jellemző „kőzik 
kőzik" egyszerű magáraható ik-es igékre, eléggé kitűnik onnan, 
hogy még Révay halála után is egész 1848-ig állandóan fenn volt 
az igyekezet, a magyar-nyelvet a latin és német nyelvből tett köl
csönzések folytán boléjo átjött minden oly magáraható igéktől le
hetőleg megtisztogatni, melyek a magárahatást nem mint egyszerű 
igék fejezik ki, hanem magok mellé még a magam, ad, magát sze
mélyes névmásokat is tárgyraggal igénylik, amilyenek: fésülködni 
— fésülni magát, mosakodni, = mosni magát, alkalmazkodni = 
alkalmaztatni magát stb. a mint erre jói emlékezhetnek mindazok 
a kik szerencsések valának noveltetésöket az 1848-ik év előtti kor
szakban az akkori kor jelosségeitől a pesti egyetemon nyerhetni. 

A debreczeni grammatica cselekvő igének azt jellemezvén, 
melynek első személyét háromféleképen lehet kimondani, az igealakok 
megkülönböztetésében alapúi ezt vette, s ehhez képest: segítékes, 
csonka, és ragasztékos alakot különböztetett meg, p. o. 

Segítékes: szeretok, szeretsz, szeret. 
Csonka: szeretlek, szeretel, (nincs) 
Ragasztékos : szeretem, szereted, szereti. 

Úgy hogy a cselekvő igének a verbum finitum valamennyi 
idejeiben háromféle ragozása volna. E három alak elsejét a segéd 
létigével származtatja, — másodikénak &-ját (szeretlek) a vagyok 
vagy leszek-ből, /-jét pedig ebből „leszel" véli öszve öntődöttnek, 
— a harmadikban a személyragokat véli az alakok végén szere
pelni, — a honnan a fonnebbi három elnevezés. Az ik-es igék sze
rinte mind szenvedők. 

Révay e csudálatosan zűrzavaros, és egészen alaptalan ige
rendszer ellenében bebizonyította — hogy az egésznek egyetlen té
tele sem nyugszik a valóságon; az úgynevezett segítékes alak
nak a létigével semmi köze, mert hát a létige hol vette ugyan-
ozen ragokat? —• A csonka alak 2-ik személyo még csak nem 
is létezik, ilyesmit a magyar nyelv nem ismer. A ragasztékosnak 
nevezett alaknak sincs serami köze a személyragokkal, egyebek 
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azok, nem pedig személyragok, és pedig a dolog ott áll, hogy az 
igeragozásban pusztán és egyedül csak is a személyes névmások, 
én te ő, mi ti ök, részint régiesen ejtve, részint megfordítva, részint 
a szükséghez képest átalakítva járulnak az ige gyökéhez, — söt 
van egy-kettő, melyeknek valamikor élni kellett nyelvünkben, 
a milyenek az ék, ál, sőt némileg az ik-is, do ma már kihaltak; a 
honnan világos, hogy úgy az egész rendszer, mint a három-félo 
alak elnevezései, mind megannyi tévedés, — igealak csak kettő 
van, és pedig : van a magyarban egy határozott, és két határozatlan 
alak, egyike ezeknek a csupasz, másika, az ik-es vagyis a megbő
vült gyökü igealakok, melyeknek keretében valamennyi magyar ige-
nemek kényelmesen megférnek. 

Ez is nagy hiba volt a debreczeni grammatica íróitól, de egé
szen másban követtek elegy még nagyobb szarvashibát, abban t. i. 
hogy ők a tátik tetik külszenvedőt, — épen mint a mostaniak — egé
szen ki akarták szorítni, s helyette, habár egy a maga elég ter
jedelmes szerepkörébon egészen jogos tős-gyökeres igenemet, az 
országszerto közhasználatú ódik ödik belszenvedőt, nem pedig mint 
a mostaniak tesznek, egy sültidegen, s a magyar nyelv termé
szetével merően megférhetetlen, összetett szenvedő igét akartak 
elfogadni, nemcsak, hanem ezen szándékukat a debreczeni gramma-
ticában azonnal tettleg végre is hajtották. 

Erveik erre nézve a következők voltak : 
Nem mondják ugyan ki világosan, hogy a tátik tetik külszen

vedőt idegennek, és a latin szenvedő ige analógiájára képzettnek, 
s mintegy mondva csináltnak tartják, de a külszenvedőröl szóló 
következő helye a debreczeni grammaticának világosan erre látszik 
mutatni: 

„Szenvedő igo az, melylyel azt jelentjük, hogy más cselek
szik bennünk, velünk, vagy reánk nézve valamit. Ennek jelenté
sére a könyvekben régtől fogva az at et, tat tet végzetek vevődtek 
fel" stb. Ezután így folytatja: „De bizonyos a feljebb valókból, 
hogy ezek a cselekedtetö (míveltetö) igéknek is végezetjei, melyek 
ha a szenvedőktől hajtogatásokra nézve imitt-amott különböznek 
is, de sok személyekben csakugyan megegyeznek, és így zavaro-
dást és kettős értelmet okoznak; melyon kivált az idegennek 
nehéz elmenni. Sőt bizonyos, hogy a köznép is ozt a szenvedő 
formát mind hallgatva mind olvasva, hibásan érti, és csele* 
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kedtető gyanánt veszi, (ez a bizonyosság azonban csak is puszta 
gyanííás.) 

„Bizonyos továbbá, bogy a közbeszédben, valamint a tanúit 
emberek is igen ritkán: úgy a köznép még sokkal ritkábban él 
ezzel a szenvedő formával, hanem a helyett: 

1) A cselekvő igének, a szerint a mint a beszéd hozza magá
val, ez vagy amaz idejének ragasztékos harmadik többes személyé
vel élünk így : azt mondják dicitur, azt mondák dicebatur, meggyőz
ték victus est, megverték volna caesus fuisset, adták dátum est. stb. 

2) Az adom, és ödöm végezetekkel így: megverödött, elcserélö-
dött, vtödött, törődött, megmutatódoit, kivetődött, lekászolódott stb. 

3) Az igének viselőjével, mellé tévén a segítékesnek valame
lyik időjét, igy: megvan fogva, már fogva van, nincs megköszörülve, 
meg vagyon irva, meg volt mondva, le van kaszálva, stb. 

Ha kérdésbe hozzuk, vájjon az at, et, és tat, tet, vagy pedig 
az ód öd végzetek alkalmatosabbak-e a szenvedő formának kije
lentésére ? így lehet gondolkodni: hogy mivel a szenvedő formával 
azt szoktuk jelenteni, hogy más cselekszik bennünk, velünk, vagy 
reánk nézve valamit, az at, et, tat, tet végzetek pedig épen olyanok, 
a melyek magunkon kívül másnak tulajdonítják a cselekedetet; az 
ód és öd vagy ódik ödik végzetek ellenben a közép igék tulajdon
sága szerint magától a dologtól, vagy magában a dologban kezdődő 
és véghezmenő cselekedetet vagy állapotot jelentenek: ezek szerint 
tehát így lehetne okoskodni, hogy az at, et, tat, tet végzeteket he
lyesebben fordíthatjuk a szenvedő formának kijelentésére, mint az 
ód és öd végzetekot. 

De szorosan szólván, szintúgy más valaki vagy valami azt a 
bennünk véghez menni szokott cselekedetet, vagy állapotot is, me
lyet az ód és öd végezetekkel jelentünk ki ; p. o. a bajlódom, tűnő
döm stb. a bajlódás, tűnődés magunkban megyén ugyan véghez, de 
azt másvalaki vagy valami szokta okozni (milyen fogalomzavar, 
hisz ezek nem is szenvedő igék, hanem az igék azon neme, melyet 
Menninszky verba cooperativáknak, Révay pedig a magyar nyelv 
szelleméhez képest visszatérő középigéknek (verba neutra rejlexa) 
nevez) stb. 

Ezen kivűl senki sem tagadhatja, hogy az ik a szenvedő forma 
végezetje: úgyde ez a végezet nem a cselekedtető? hanem az od-o% 
öd-ös igék tulajdon végezetje, 
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„Ezek szerint világos, hogy sokkal nagyobb hasonlatosság 
vagyon a szenvedő és ocZ-ba vagy öd-he végződő ige között, mint 
sem a eselekedtető (míveltetö) ige között stb. stb. 

Továbbad így szól: „Ezek mindazáltal nem oly czéllal ho
zódnak fel: mintha a szenvedő formában az at, et, tat, tét végzetek
ről végképen le kellene mondanunk. Már e most késő, rakva lévén 
vele könyveink, és neki szokván már észre sem veszszük, mikor reá 
megy a pennánk; sőt gyakran hibáznánk, ha vele nem élnénk. De 
hogy sem a közbeszédben, sem Írásainkban a kettős értelemre al
kalmatosságot ne szolgáltassunk : szükség, hogy ne mindig az at, et, 
tat, tet szenvedő formával érjünk, hanem hol az egyikkel, hol a má
sikkal." stb. \ 

Az ik-es igéket elismerik, de a 3-ik személyben egyaránt 
jónak tartják: csalódjon és csalódjék, csalódna és csalódnék. 

Az egész mü hü képe az akkori tisza-vidéki magyar nyelv
nek, a minél szerzői többet elérni nem is akartak, — a nyelv egyéb 
vitás kérdéseit többnyire meglepő biztossággal nem annyira meg
oldják, mint egyszerűen rámutatnak a helyesb használatra, a miért 
e müvet maga Révay is becses anyagnak, de csak is ennyinek te
kintette ; de hogy miért v.nn valami így s nem másképen, azt leg
több esetben megoldatlan hagyják, egyszerűen oda vetvén, mint 
például a létigét tárgyaltakban: „Ezen létigének némely idejei-
ben, az egyesben, hol vette magát a k, p. o. vagyok, valék, lennék, le
gyek stb. továbbá az l és sz miért vagy miképen jelentenek máso
dik személyt, így: valál, voltál, levél, lettel, lennel, leszesz, által men
vén ezek, és hasonló erővel bírván a regulás hajtogatásokban is, 
így: szeretek, szeretél, szeretsz stb. talám valaki valaha kinyomozza" 
stb. Összehasonlítgatják néha a magyar nyelvet a régi hagyomá
nyos gyanítás alapján a sémi, néha a latin nyelvekkel, a nélkül, 
hogy az utóbbival létező hasonlatosság okát — különösen a szen
vedő igéknél — távolról is gyanítanák, — néha a némettel is. 

Áttérek a Verseghy elveire. 
Verseghy iránt a magyar közönség nem eléggé van jól tájé

koztatva. — Miután a nyelvújítás korbeli hosszas küzdelem elvégre 
a Révay elveinek az övéi felett győzelemre jutásával szerencsésen 
bevégződött: ő reá is alkalmaztatott a „vae victis," — s ez részben 
igazságosan történt, — de csakis részben, mert hogy nagyszerű te
hetség volt, az elvitázhatatlan tény, s ha a debreczeni grámmatica 
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becses anyaggyüjtemény, még inkább a Verseghyé, s ezenkívül 
vannak müveiben kérdések, melyeket oly szerencsésen oldott meg, 
hogy a megoldás örök időkön át csak is egy lehet, az, a melyet ö 
nyújtott, — oly kérdések ezek, melyekről Révay véleményét müve 
szófüzési része elvesztével nem tudhatjuk, de azt igen, hogy azokra 
nézve közöttök vitatkozás nem volt. 

Verseghy democrata volt a szó teljes értelmében, egészen úgy, 
a mint e szó Francziaországban azon korban vétetik vala. — Úgy 
szólván valamennyi európai müveit nyelvek birtokában, különösen 
a francziát kegyeié, s mint oly embernek, a kinek a franczia forra
dalom democraticus eszméi vérévé váltak, kiválólag a franczia iro
dalom termékei valának kedvencz olvasmányai; s a milyennek tudta 
a franczia nyelvet, olyannak óhajtotta volna ö a magyart is, — s e 
gondolkozásmód teszi megfoghatóvá azon tettét, hogy ő a régi ma
gyar nyelvemlékekre mit sem adva, a nyolvmüvelés terén azok te
kintélyét nem csak ol nem ismerte, mint ez „Tiszta magyarság" 
czímü müvéből eléggé kirí, — sőt azokat a nyelvművelésben inkább 
akadálynak, semmint követendő, avagy csak meg is kérdendő min
táknak tekinté; s valóban neki, a ki a lángész clbizottságával a 
magyar nyelv rendszerét egészen úgy, mint az a francziáknál tett
leg megtörtént, conventionollé akarta mcgállapítni, a mi a 19-ik 
század nyelvén szólva octroyálásnak is beillett volna, — ily ember
nek a régiek tekintélye csakugyan akadály is volt épen; ily aka
dály vala reá nézve Révaynak az a fáradhatlan szorgalma és éles-
eszü búvárlatai, melyekkel a magyar nyelv valamennyi képzőiről 
és ragairól kimutatta, hogy azok valamikor önálló értelemmel bíró 
szók voltak, — a mi mai nyelven szólva a magyar nyelvnek oly 
elévülhetetlen jogfolytonosságát képezte a Révay kezében, melyről 
Verseghy minden támadásainak ártalmatlanul kellett visszapat
tanni. Révay mindig adatokkal, tényekkel igazolta az állításait, 
Verseghy oportunitási érvekkel, és igen szélesen értelmezett nyelv-
philosophiával 5 — Révay szerint a nyelv-müvelésnek adott esettol 
van dolga, mely őseink nyelvének az ők reánk hagyta alapokon, 
és annak kimutatható korlátain belül való tovább fejlesztése, s e 
közben nem csak minden idegen elem, kivált alakok elfogadásának 
gondos kikerülése, de még az idöjártával reá tapadtnak is lehetőleg 
eltávolítása, — Verseghy ellenben a magyar nyelvet tabula rasa-
nak képzelte, a melyre mindazt reá lehet írni, a mit ő oportunitási 
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szempontból jónak lát vala, — ő szerinte a nyelvben az egyedüli 
törvényhozó a tényleges nép nyelve és annak szokása a status 
quo vala. 

Ezt akará ő a magyar nyelvben érvényesítni. 
Rendkívül könnyen, s magyarul, németül, latinul egyaránt 

folyékonyan írt, mintha csak anyanyelvoi lettek volna. — Révay-
nak ellenese és vetélytársa létére ő szólalt meg előbb magyarul 
„Tiszta magyarságában", melyben a Révay megállapította igorond
szernek tűzöttesen hadat izent. 

Ez a harcz ebben állott: 
Révay, mint a debreczeni grammaticáról szóltomban látók, az 

igeragozási rendszer megállapításában két határozatlan, és egy ha
tározott alakot állapított meg, — ezek közöl a határozottra nézve 
sem a debreczeni grammatica, sem Verseghy részéről nehézségek nem 
forogván fenn, csupán csak a két határozatlan alakot kell rövideden 
ismertetnem. Láttuk, hogy a debreczeni grammatica igerendsze
rének alapjául az ige egyes számbeli első személye három kü
lönböző alakja szeretek, szeretlek, szeretem szolgált.—Révay ellen
ben az egész igeragozási rendszernek alapjául az első határozatlan 
alak csupasz gyökét (p. o. szeret) állapította meg a sémi nyelvek pél
dájára, melyeknél gyökül szinte a harmadik személy szokott vé
tetni ; innen van, hogy a Révay elvei győzelemre jutása óta úgy 
nyelvtanokban, mint szótárakban igegyökül ez szokott kitétetni, 
mint a melytől valamennyi többi származik, s íme ez az 1-sö ha
tározatlan alak ; — második az úgynevezett megbővttltgyökü, vagy 
is az ik-GB igéké, mivelhogy itt a jelentőmód jelen ideje egyes számú 
3-ik személyében a különbeni gyökhöz az ik végzet járul, s ezzel 
megbővül, — s ragoztatására nézve is különbözik az elsőtől, mert 
míg az elsőnek jegye a jelen és jövő időben k és sz, múlt időkben 
m, és l, a másodiknak minden időkben m, l, k. Az utóbbiak között 
kevés számmal, de vannak cselekvő igék is, — felesek közöttök a 
közép igék, ide tartoznak valamennyi visszatérők, valamennyi 
szenvedők és ezek tehető igéik. Az így megállapított igeragozási 
alakokról minden kétséget kizárólag kimutatta, hogy erre nézve 
egész a múlt század derekáig, tehát a nemzetiség hanyatlásáig, író
inknál elvetés nem volt. 

Mindezeket Verseghy makacsul tagadta. — 0 ugyanis csak 
két ragozási alaknak, egy határozott, és egy határozatlannak léte-
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zését engedte meg, az ik-es igéket pedig a nyelvbe csak idöjártával 
becsúszottaknak, tótosságnak, sparagogicusoknak, azaz olyanoknak 
tartotta, melyeknek megbővült ík gyökük tetszés szerint elhagy
ható, például hozván fel azt a néhány igét, melyek, mint: omol, om
lik, bomol, bomlik, mindkét alakjokban egyaránt közkeletűek, s 
ezt valamennyi ik-ea igékre kitérj eszthetönek vélte, elannyira, hogy 
még a törik igét is csak tör alakjában ismerte el helyesnek. — Nagy 
súlyt helyezett ö is, mint a debreczeni grammatica írói, az idege
nekre, a kiknek a magyar nyelv tanulása ez által szerfelett megne
hezíttetik, s csaknem lehetetlenné tétetik. E csudálatos érv már ak
kor is megvoit, mintha bizony valamely nyelv rendszere megállapí
tásában ilyesmire tekintettel lehetne lenni; mit mondana a büszke 
angol, ha tőle ilyesmit kívánnának, nem is említve, hogy az egészen 
téves nézet, bal felfogás, mintha az ily tekintetek által az idege
neknek a nyelvtanulás megkönnyíttetnék, — a tapasztalás épen az 
ellenkezőt bizonyítván, azt t i . hogy az ilyeneknek, ha egyszer ma
gyarul megtanultak az ily soloecismusoknak (Révay tanítványi-
ként szóliságok és szolnokiságok) a nyelv szellemével össze nem 
illése még hamarább feltűnik mint a született magyaroknak . . . 
igen-igen nagy fontosságú okoknál fogva. 

Jobb okok és bizonyítékok hiányában a csufondárossághoz 
is hozzá folyamodott, felhozván, hogy ha az ázik igében az ik csak 
oly hozzájárult gyök mint a lágyít-hsin az ü, a melyet így rago
zunk : lágyítok, lágyítsz, lágyít, miért nem ragozzuk az ázik-ot így: 
azikok, áziksz, ázik. stb. 

Nem is álmodván, mi lehet annak az oka, hogy a latin nyelv 
és a magyar nyelv igerendszerei között van némi hasonlatos
ság, Révayt a latin nyelv szolgai utánzójának, s arról á magyarra 
hímet várni akarással vádolá is, gúnyolá is. 

Legjobban haragudott a tátik, tetik ősmagyar külszenvedő ik-es 
igére, mint a mely az ő újításának legáthághatlanab akadályát ké
pezi vala, mivelhogy ha ettől az ik képző elmarad, megszűnik szen
vedő ige lenni, és csak a miveltető marad meg; — de hamar készen 
lett vele; útjában volt, eltette, kimondván rá ugyanazon ítéletet, a 
melyet az újdon sült lett-es szenvedő igepótlék pártolói mindunta
lan, s ugyanannyi alapossággal mint Verseghy tette, száj okon hor
doznak, — hogy a magyar nyelvnek eredetileg szenvedő igéje nem 
volt, — holott ilyen nyelv, — tán az amerikai vad indiáhok nyelvét 
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kivéve nincs, nem létezik, — mindegyiknek van vagy egyszerű 
vagy összetett szenvedő igéje; — hogy azt az írók csak is akkor 
gondolták ki, mikor a latin nyelv a keresztény vallás behozatalával 
terjedezni kezdett, ennek szolgai utánzására, s a magyar nyelv ke
leti természetén való eró'szaktétellel. — Nem volt előtte ismeretlen 
a lett-ea szenvedő ige pártolói azon érve sem, hogy a tátik tetik kül-
szenvedő a míveltetövel igen sok időben összeesvén, állítólag két
értelműséget, rendellenességet okoz. Ugyan-e nézetekkel már a deb-
reczeni grammatica méltatásában is találkoztunk, — melyből azo
kat Gyarmathy is átvette „Okoskodva tanító nyelvmester"ébe. 

Ezeknek a rendellenességeknek az által lehet szerinte véget 
vetni, ha az ik-es igékre nézve ezeknek atyjok által (Vater der 
3-ten Form) megállapította 3-dik alak, mely a többiektől úgy sem 
sokban különbözik, és csak zavart okoz, elvettetik, maga a megma
radt két alak pedig úgy ragoztatik, mint ezeket a szolnoki, és ti
szavidéki nép egyedül helyesen használja, azaz azoknak ik-ea vol
tukra való tekintet nélkül és az egyes szám 1. 2. 3-ik személyei 
m, l, &-ja nélkül; p. o. vonatok vonatot, vonatik, vonaték, vonatai, vonata 
stb. vonatnék, vonatnál, vonatna stb. iszok, iszol, iszik stb. 

Összevonva az eddig mondottakat, a Verseghy támadása e 3 
fő dologra volt intézve: 1-ször. A nyelvemlékeknek a nyelvmüvelés
ben lehető tekintélye ?-or. A képzőket és ragokat önálló értelemmel 
bíró nyelvelemekül tekinthetés ellen. 3-szor. Az ik-ea vagyis, a Ré-
vay elnevezésével élve, a megbővűlt gyökerű igéknek az igerago
zás 3-ik alakjául elfogadása ellen. 

Révay Veraeghynek 3 irányban támadása czáfolását 3 tanít
ványára bízta, a kik is azután: Világosvári Miklósfi János, Fény
falvi Kardos Adorján, és Boldogréti Víg László álnevek alatt adák 
ki a magok önálló műveiket, de a melyekről igen helyesen gya
nítja Kazinczy Ferencz, hogy azok egyenesen a Révay tollából 
folytak, ezek pedig csupán csak neveiket kölcsönözték oda, e 
a dologhoz Révay maga is hozzá szól fennebb említettem nagy mü
vének végén, a hol a fennebbi 3 műben elmondottakra egész általá
nosságban hivatkozva, ö maga részéről is csak az ik-ea igék, s ezek kö-
különösen a Verseghy önkénykedése által veszélyeztetett külszen-
vedő tátik tetik védelmére kel ki, melyről ekképen nyilatkozik: „Az 
európai nyelvekben nincs deponens ige, de szenvedő sincs ám úgy 
mint a mi nyelvünkben, meg a latinban, t. i. oly rövidítéssel, hogy 

NYELYTÜD. KÖZLEMÉflYEK. YÍI. 2 3 



354 BARNA FERDINÁND. 

értelmét egyetlen szóval ki lehessen fejezni, p. o. latinul amor, aesti-
mor, magyarul: szerettetem, becsültetem. Más nyelvekben ez a szén" 
védő értelem körül Írással, s több szóval tétetik k i : ich werde geliebt, 
ich werde geschatzt, je suis aimé, estimé, io sono amato, io sono stimato. 
De nekünk, mint mondám, külön szenvedő alakunk van, melylyel 
az igék szenvedő értelmét egyetlen szóba foglalva rövideden ki 
tudjuk fejezni. — Ennek minden idő és mód egyes számú szemé
lyeiben saját megkülönböztető jegye van, és pedig az 1-sö személy
nek m, a 2-iknak l, a 3-iknak k} kivévén mindazáltal a második 
múlt időt". — Azután is még: 

„E szerint ragoztatnak a külszenvedőn kivül a többi megbő
vült gyökü mind cselekvő, mind közép igék is. Én ezeket magam 
részéről sehol sem nevezem deponenseknek, az én elnevezésem a 
különbözet első jegyétől van véve, innen nevezem őket megbővtilt 
gyöküeknek. A mit rólok már előbb is előadék, e helyütt is ismét
lem. „Molnár ezeket deponenseknek nevezte, mint olyanokat, me
lyek szenvedő ige végezettel bírnak, a latin nyelvvel való némi 
hasonlatosságnál fogva. És csakugyan van is e hasonlatosságnak, 
még pedig igazi oka, s a hasonlatosság, a nélkül, hogy nyelvünk a 
latinnal összefüggésbe hozathatnék, teljes és tökéletes. A latinok-

v nak is van külön szenvedő alakjok, s a latinban is szinte vannak 
szenvedő végezetü, s azért mégis cselekvő avagy közép jelentésű 
igék az úgynevezett deponensek; épen így a magyarban is van 
külön szenvedő alak, de a mely szerint ragoztatnak a megbővült 
gyökü úgy cselekvő mint közép jelentésű igék, s íme ezek az ik-es 
igék. Hiába való tehát ezen nyilvánvaló hasonlatosság ellen inté
zett minden csűrés-csavarás, csufondároskodások, és rágalmak." 

Már csak ezekből is kiki meggyőződhetik, hogy Révay a 
tátik tetik külszenvedőt az ik-es igék úgy szólván lelkének, legma-
gasb kifejlésének, előképének tekintette, melynek kiküszöböltetése 
egyértelmű volna az egész magyar nyelv rendszere felbomlásával. 
— Hogy azonban a Révay elveire nézve egészen elámítva lévő iro
dalom emberei Révaynak erre vonatkozó vallott elveiről még job, 
ban meggyőződjenek, szükségesnek látom ugyancsak Révay „An-
tiquitates Literaturae hungaricae" czímü müvének, melyben ő a 
régi halotti beszédet fejtegeti, egy ide vonatkozó helyét rövid ki
vonatban emiékezetökbe hozni. — Ugyanis az „odút" szót fejteget
vén, e szót a „tilott" szóval veti össze, melyek hajdan „tilom, tilol-
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tilik"' szenvedő alakban dívhattak, s így egészen szabály szerint 
monnónak múlt részesülője „tilott, adott", mely tudjuk, hogy az 
ige múlt idejével ugyanegy, s ez némileg a magyarázata annak 
is, miért mondjuk: fogadott szolga11 e helyett „fogadtatott szolga" 
— olvasott pénz11

} e helyett „olvastatott pénzíl, holott a régi nyelv
emlékek, melyek a külszenvedő tátik tetiMéle alakot e tekintetben 
is szigorúan megőrzik, másrészről a nép nyelvén máig tettleg élő 
ily tős-gyökeres jó magyarságok, mint: „sokat látott, hallott, olva
sott ember" nem hagynak fenn az iránt semmi kétséget, hogy az 
ősmagyar nyelv a cselekvő és szenvedő igékkel eredetileg a rokon 
nyelvekkel egészen egy ezőleg úgy élt, hogy a cselekvő alak nem csak 
a verbum finitumban, hanem az infinitivus minden idejeiben is cse~ 
lekvő értelemben vétetett, egészen úgy, mint az a latin nyelvben a 
deponens igéknél történik, a szenvedő pedig szinte így csak is szen
vedő értelemben úgy, mint a latin or-féle szenvedő igék. Helyesli 
tehát azoknak az íróknak az eljárását, a kik a szenvedő igét 
nagyobb világosság okáért az infinitivusi alakokban is tat tet 
szenvedő alak jegyével szigorúan megkülönböztetik, s kikél 
azok ellen, a kik a magyar nyelvnek e féltő kincsét, melylyel 
ez tökélyre a latint is fölülmúlja, minthogy annak csak is ki
vételképen vannak bár elég számos deponeus igéi, míg a ma
gyarnak valamennyi cselekvő igéje bír az infinitivus alakjaiban 
is e jelentéssel, — nem érthetni, úgymond, mi idétlen újítási viszke-
tegből ki akarják küszöbölni, s helyette újból kigondolt szenvedő 
igeszörnyeket hoznak be, melyekkel az akkor kezdődött hírlapiro
dalom, s egyéb íratok is csudálatosan telvék a régi írott nyelvemlé
kek egyhangú bizonyságtétele daczára, s azon semmivel sem iga
zolható ürügy alatt, mintha azok a latin nyelv passivumai utánzá
sául jöttek volna a nyelvbe, s ott csak kétértelműséget okoznának. 
Tagadja', hogy a külszenvedő kétértelműséget okozhatna, mint
hogy nem csak a vonzat egészen más, hanem ezenkívül azok az 
alakok is nagyobb számban vannak, melyek a müveitetőévei nem 
esnek össze, semmint a másfélék ; s igen találóan adja hozzá, hogy 
oly nyelv, melyben ily találkozások nem volnának, általában nem 
is létezik, s még sem jut eszébe az ezeket beszélőknek azokat ki
küszöbölni, miért tehát csak a mieink haszontalankodnak ? A 
hazai nyelv ügye, úgymond, ha valakinek, bizonyára neki fekszik 
vala szivén, s ő azt az által véli legjobban szolgálhatni, ha érdeké-
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ben lelkiismeretes tanulmányokat tesz, s mint ilyen úgy a régi 
nyelvemlékek vizsgálata, mint a magyarnak előbb a távolabb sémi, 
utóbb a közelrokon finn-lapp-eszt és török-tatár nyelvekkel tett 
összehasonlítgatásai folytán egészen más tapasztalatokat tett, mint
sem azok, a kik erre nem tudták magokat elszánni. Számos példá
kat idéz a régi nyelvemlékekből, melyekből a külszenvedő általá
nos divata ezekben kétségtelen. Azután az összehasonlító nyelvé
szetre menve át említi, hogy a chaldeai nyelv az e nyelvben létező 
három cselekvő ige hajlítást az it szótagnak az ige elébe tevésével 
szenvedővé változtatja; ugyanez történik a syriai nyelv cselekvő 
igéivel az et szótagnak a cselekvő igének elébetétele által; ugyan
ezen et szótag jött át mind a magyar mind a finn-nyelvekbe, me
lyekben a cselekvő igéből előbb miveltető, — ebből pedig ugyan
azon tat tet szótaggal szenvedő ige képeztetik, t. o. teen = teszek 
és teszem, teetdn tétetek, és tétetem (csináltatom) telidadn = téte
tik, (tesznek engem, téged, őt) ; istun ülök, istutan ültetek, és 
ültetem; istutettaan ültettetik, (ültetnek engem, téged, őt); mé
nen = mének, mentán = menetem (küldöm) mennddn — menetik 
(mennek.) 

íme ezek azon alakok, melyeknél fogva Révay a tátik tetik 
külszenvedőt a legtávolibb ősrégiségre visszavezethetőnek, s őse
inktől még Ázsiából, a nemzet legelső bölcsőjéből magokkal hozot
taknak bizvást hiszi állíthatónak, különösen azon körülmény alap
ján, hogy, mint épen most láttuk, ugyanezen tat tet képző úgy a mivel
tető, mint a külszenvedő ige képzőjéül a finn nyelvben máig is 
megvan, ugyanis ezeknek a mienkkel rokon nyelvök valamely 
közös anyára avagy legalább is nagyanyára önkénytelenül rámutat. 
(Révay szavai.) 

Végezetül bemutatja azon szenvedő ige-szörnyeket, melyeket 
az újítók behozni akartak. Kétfélék: Egyike ezeknek az úl, ül 
képzőjü belszenvedő, melylyel a hiszek-egynek is eme helyét „meg
feszíttetek11 kiigazitandónak vélik vala, mivelhogy e szó egy régi 
nyelvemlékben az apostoli hitvallásban előfordul, ámbár csak 
magában, mert továbbad: fogattaték, szülétek, kinzaték, temettetek 
jönnek elő, minthogy az él, ül inkább csak névszókhoz mint igék
hez járul, s ezek között inkább melléknevekhez, mint főnevekhez, 
p. o. sárgul, barnul, nősül, korcsosul. így Révay, — a mihez 
én megemlítendőnek találom, hogy a'feszül ige ily értelemben 
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crucifigor máig is él még a magyar népnyelvben, így mondják 
a gyerekek ingerültség közben, midőn egyik a másikától valamit 
kér, a mit ez nem akar adni „nem adom ha megfeszülsz sem." — 
Az úl, ül képzőnek igegyökkel való egyesülése egyébiránt nem 
csupán a feszül igében, hanem azonkivültöbb igékben is előfordul, 
mint: borúi, fordul, lódul, mozdul, tőidül, vonul stb., s mint tudva 
van, csak úgy belszenvedő mint az ődik, ödik, s a vele képzett ige 
értelme is ugyanaz, — de mindkét képző nem járul egyaránt min
den gyökhöz, s különösen az úl, ül már csak azért sem, mert egy
szersmind névrag is lévén, ha főnévhez járul, könnyen két értel-
müséget szül. 

Másika az „vdiködikil belszenvedő, melyet, hogy vele egy füst 
alatt a külhatást is kifejezzék, a debreczeni grammatica írói jónak 
látták a „tat tetu külszenvedö képzőnek amannak elibe tevésével 
megtoldani, s így lettek a : folytatódik, emeltetödik, értetődik" a törté
neti múltban: yfolytatóda, emeltetöde, értetöde11, és igenevekül: foly
tatódás, emeltetödés, értetődés1'féle igealak-szörnyek. Igen jól teszik 
vala a debreczeni grammatika szerzői, ha ezek keletkezésének tör
ténetét, akár magokban fejlődtek azok ki a debreczen-vidéki nép
nél, akár pedig saját kigondolásuk eredménye volt legyen, — igaz 
tudomásuk szerint előadják ezt azonban nemcsak nem tették, 
sőt még csak érvekről sem igen gondoskodtak, melyekkel a ked-
venczök megbuktatását, tönkretételét Révaynak, ha nem is lehe-
tetlenítették, legalább megnehezíthették volna, holott a fegyvert 
maga Révay adta a kezökbe „Antiquitásaiban1', melyben a „tátik 
tetik" külszenvedö nagy régisége és a nemzetnél egész a múlt szá
zad derekáig általános és'kivétel nélkül való divatának igazolá
sára felhozza többek közt azt is, hogy a vei© való élés annyira 
ment, hogy még a szenvedő jelentésű úl, ül képzőt is megtoldották 
vele, hogy ennek belszenvedő természetét külszenvedővé alakítsák 
át, s így mondották azután: igazoltatik, vakultatik, rémültetik, dicső
ültetik, csonkúltatik, kínlódtatik, gyötrödtetik, (justificatv/r, caecatur, 
consternatur, gloriflcatur, mutilatur, cruciatur, affligitur etc.) a 
mint ezek régi nyelvemlékekben elég gyakran fordulnak elő; a 
mire a debreczeni grammatica szerzői könnyen azt mondhatták 
volna: íme mi sem tettünk egyebet mint azt, hogy a külszenvedőt 
•a belszenvedővel egyesítettük. — Ez mindenesetre oly ellenvetés fog 
vala lenni, a minek Révay aligha kitérhetett volna, s bizonnyára 
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nem is maradt volna adós a felelettel, melyre, úgylátszik, igazsága 
érzetében el is volt készülve, mert ama nagy igazságok, melyeket 
Grammatica elaboratiorja végén Adelung s Quintilian után ki
mond oly természetűek, melyek alkalmasak voltak örökre bevágni 
az útját minden oly könnyelmű kísérleteknek, a milyeneknek te
kinthetők a debreczeni grammatica szerzői, Gyarmathy és Ver
seghy igyekezetei, mint a kik ha nem is oly arányokban, mint a 
napjainkbeli legifjabb írói nemzedék, de már ők is részint új nyelv
alakokat koholtak ki, részint meghamisították a kimutathatólag 
egyedül helyes meglévőket, s a nemzetre rá akarták erőszakolni. 

így szól ő: 
„Az írók a nyelvet nem teremtették és sajátképen még csak 

nem is ők müvelik ki hanem csak összeszedik a mi a nyelvben im
már ki van müveive, cs mindezt egy tetszetes egészszé szerkesztve 
terjesztetik elibe a nemzetnek. Példáik másokat is megtanítanak, 
miként kellessék azt a szépet, és jót a mi a nyelvben valósággal 
megvan, utánzásképen szükségre fordítani. Ám az ilyenek nem le
hetnek mások, mint a kik a ténynek kellő ismeretén kivül saját 
nyelvöket tudományosan bírják, és egyszersmind a szép érzetével 
is megvannak áldva. Az ilyenek hibáit — minthogy ők is egyes 
egyének — több ily íratok összehasonlítgatása közben köny-
nyen föl lehet fedezni, s soha sem is fogunk hibába esni, ha azt, a 
mire nézve mindnyáj ok, avagy legalább a nagyobb résznél egye
zés tapasztalható, — általános, és egy legjobb használatnak fogjuk 
tartani. — Veszedelmes némely íróknak abbeli önhittsége, — mely
ben bolondul gyönyörködnek, — s elhitetik magokkal, hogy a mi 
még élő nyelvünk az ők hatalmokban van, s ők annak alakítói. 
Mert lehetnek romlott érzéküek is, és a nyelv ismeretével a megkí
vántató arányokban nem birok, s így könnyen eltérhetnek attól, a 
mi a nyelvben szép, helyes, és általános használatú. Az ily író azu
tán gőgös önhittségében nem tudván, avagy megvetvén a nyelv 
természetét és sajátságait, kényekedve szerint koholt analógiákra 
új nelvet alkot, ellenkezőt az általános észjárattal, s csudaszülöttjét 
képzelhetetlen szemtelenséggel feltolja ön — nagyon is elnéző ha
zájára. Szükség, hogy helyesb szavazatok emezeket elnémítsák, 
mert az író csupán azért mert író, sem nyelvet nem alkothat, sem 
azt ki nem képezheti, mert a müveit nyelv nem egyéb mint a tói* 
sas élet nyelve a maga kifejlett fokán." 
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Továbbad idézi még azon törvényeket, melyeket Adelung a 
német nyelvészeknek szigorúan leikökre kötött. 

„Mindazt a mi valamely nyelvnek sajátsága, magából azon 
nyelvből kell kivonni. A nyelv törvényeit, melyek valamely nyelvet 
a maga egészszében s általánosságában állítanak elő, az általános, 
a közhasználatú müveit nyelvből kell összeszedegetni. — A nyel
vész a nemzetnek nem törvényhozója, hanem csak az emez alkotta 
törvények összegyüjtögetoje. A nyelvet úgy adja elő, a mint az va
lósággal van, nemhogy mi lehetne, avagy hogy milyennek kelle
nék annak lenni az ö képzelete szerint. Tiszteli a nyelvszokást min
den részeiben, de azt a nyelv hibáival össze nem zavarja, legyenek 
bár azok általános használatban, kiváltképen midőn könnyen föl 
lehet ismerni, hogy a nemzet saját törvényét szegte meg tudatlan
ságból, figyelem hiányából, gondatlanságból." 

Ezután az elmondottakat min nyelvünkre alkalmazva el
mondja, hogy „ilyetén, a tanúit osztály által kiképzett, általánosan 
elfogadott, közkeletű, használatú nyelvünk 300 évig nekünk 
is volt, ha nem is oly virágzásban mint a római avagy már az ő 
korában is a német, de tekintve nyelvünknek nemzeti fejedelmeink 
alatt a mainál hasonlíthatatlanul nagyobb kiterjedését, s úgy a 
köznép kunyhóiban, /árosi polgárok lakaiban, mint a hadseregnél, 
nemességnél, ország nagyjainál, és főpapságnál általános divatát: 
önként következik, hogy az sokkal általánosb, magával megegye-
zőbb, következetesb volt. Vannak pedig írott emlékeink mindezen 
néposztályoktól, melyekből nyelvünk ritka tulajdonságait, név- és 
igeragozás hamisítatlan módozatait bizton láthatjuk. Itt-ott ők is 
hibáztak, de e hibák tisztán felismerhetők, aránylag kevesek, je
lentéktelenek, és így kiigazíthatók. E volt a magyar nyelv arany 
kora. Ennek emlékeit kell nekünk szorgalmatosan tanulgatnunk, 
s a nyelv általános szabályait, elveit ezek világánál ellesnünk. 
Ezekből tanúit ő maga is, s az ő alkotta rendszere is a magyar 
nyelvnek, ezekre van fektetve. Azoktól tehát a kik erre fejőket rá 
nem adták, nincs mit, s nem is fog soha tanulni." E szavakban te
hát Révay mintegy előre megfelelt nemcsak a debreczeni gramma-
tica írói fennebb jellemeztem tehető ellen vetésökre, hanem általá
ban komoly feddő szózatát intézte mindazokhoz, a kik elég vak
merők őseink nyelvét nem elégelni, annak úgyszólván összetartó 
főoszlopait lerontogatni, s helyettök — szörnyű ki is mondani — 
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sült idegen, s a magyar néptől még csak nem is érzett nyelvalak
szörnyeket tolni a nemzetre. 

Nagyon érdekes a mint a magyar igerendszer keletkezését 
igyekszik fejtegetni: 

„Fentartották a történészek, — úgymond — hogy ama jelen
tékeny számú nép, melynek mi maradékai vagyunk, hét nemzetség
ből állott, melyekhez nyolczadikúl társultak a „Kazárok", hazai 
nyelven kabarok, egy otthoni belháborúban legyőzött török nép. De 
már ezt megelőzőleg is lehetetlen volt neki mozgalmai közben majd 
közeibi, majd távolabbi nemzetségekkel el nem vegyülnie, a me
lyeknek különböző nyelvjárásaik azután szinte összezavarodtak, s 
így keletkeztek az igének határozott és határozatlan alakjai, s az 
utóbbi alaknak puszta és bővült gyökü alakjai, az úgynevezett *7b-es 
igék, melyek a magyar igék minden nemeit magokban foglalják 
Őseinknek az ők ekként m egállapította igerendszerökhöz való gondos 
ragaszkodásán tehát nekünk is annyival inkább meg kell nyugod
nunk, mert e rendszer olyan, hogy abból egyszersmind nyelvünk fej
lődésének különbféle haladási fokait, aWak úgyszólván kezdetétől 
fogva magán az igerendszeren is gyönyörrel megfigyelhejük." 

Bár Révay az igazságot itt is egész annyira megközelítette, a 
mennyire csak az akkori hiányos nyelvművelési eszközök mellett 
lehetséges volt, — e pontban mindazáltal csak részben adhatunk 
neki igazat. — Ugyanis Regulynak a vogulok között a helyszínén 
tett nyelvbuvárlati gyűjtései, s tanulmányai kétségtelenné tették, 
hogy a vogul nyelvben azonkívül, hogy egyező nyelvanyagára 
nézve is legközelebb rokona a magyarnak — ezenkívül az igera
gozás kettős alakja is a magyarral egészen azon ösvényen haladva 
csak úgy megvan*mint nálunk, — a mi nem hagy fenn kétséget az 
iránt, hogy az igeragozás már nemzetünknek a kazárokkal elve
gyülte előtt is egészen ki volt fejlődve. — Ezen elvegyülésnek nyo
mai valósággal megvannak a m. nyelvben, de nem itt, hanem más
hol, és pedig az eredetileg ugor-magyar nyelvnek nem előnyére, 
hanem a több rokon nyelvekkel összehasonlítva annak valóságos 
hátrányára. A kazár nyelvből a magyar nyelvbe átjött szóanyag 
még alig ártott valamit, ha igen, legfölebb annyit, hogy ez által az 
őseredeti ugor szókincsből sok elveszett, de a nyelv-szerkezet 
még érintetlen maradt; a valódi baj egyebütt van, ott t. i. hogy 
a török-kazár nyelv épen azt a részét támadta meg a nyelvnek, e 
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hol annak ereje leginkább szokott mutatkozni, t. i. az infinitivusban, 
mely ma úgy, a mint van, a finn nyelvekkel részben egyezik, sok" 
ban azonban eltér és a törököt követi, akár a finn, akár a török 
nyelveknek infinitivusi alakokban való gazdagsága nélkül, — és 
abban, hogy e közben a tátik tetik külszenvedö ige jelentése az infi
nitivusban feláldoztatott (nem valószínű, hogy ez a latin nyelv rá
hatása folytán történt volna, mert a törökre a latin nyelv befolyást 
soha sem gyakorolt, és még is, ott is ugyanezt tapasztaljuk) s a ma
gyar nyelvnek a többi finn-ugor nyelvekkel közös azon sajátsága 
is, miszerint az infinitivus alakjaiban minden cselekvő ige bírt azzal 
az erővel és hatálylyal, melylyel a latin deponens igék bírnak az 
infinitivusban, ellenben valamennyi újabb európai nyelvekben pél
dátlan, lassanként elejtetett, s ma már csak részben van meg az 
ilyenekben, mint szenvedő alakban: kivántatóság, elhagyattatás, 
szükségeltető eszköz, melyek a támadható két értelmüségek eltá
volítására igen gyakran az egyedüli eszközök, s a magyar köznép 
is jól ismeri, s használja is, — cselekvő alakban: sokat látott, hal
lott, tanúit, olvasott ember, — s a miatyánk ezen kérése „és bo
csásd meg a mi vétkeinket, mint mi is megbocsátunk ellenünk vé
tetteknek," — melyre csak nem mondhatják, hogy a latin utánzása, 
— mert ott így van: sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 

A magyar nyelv eme veszteségeinek oka nyilván abban rej
lik, hogy a két távol rokon nyelv elvegyülése folytán azok teljes 
összeolvadása, oly rövid idő alatt, a mennyi a kazár nyelvnek a 
magyarral elvegyültétől fogva a nemzetnek kereszténynyé levéséig 
(mintegy 125 év) magának a magyar nyelvnek pedig irodalmivá 
váltáig eltelt, — meg nem történhetett, s az alakfejlődés a két nyelv 
összeforradása folyamában megszakadván hiányos maradt, — az 
ujdon keletkezett irodalmi nyelvnek meg kellett elégedni azzal, a 
mit használatban lenni talált, azután pedig a nyelv nem csak hogy 
új alakokat nem eresztett, hanem időjártával nem egy oly becses 
alakot elejtett, melyek már teljesen ki voltak fejlődve, és az iroda
lom jó hasznukat vehette volna, — a milyen volt, p. o. ez „mikor 
láttunk téged éhezettet", melyet ma így mondunk, „mikor láttunk 
hogy éheztél." 

E veszteség nagyságát eléggé megítélhetjük annak elgondol-
tából, hogy ezen a magyar cselekvő igének az infinitivus alakjai
ban egyszersmind szenvedő jelentést nyerése (a milyenek: olvasott 
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ember, és olvasott pénz, a mi az előtt így volt: olvasott ember, és ol
vastatott pénz stb.) az oka annak is miért lehetetlenek a „hogy" 
kapocs-szó kihagyásai a magyarban, melyek úgy a finn, mint a tö
rök nyelvekben oly könnyen történnek, — a finn így beszél p. o. 
ezt „hiszem, hogy haza érkezett, dolgához fogott, sőt talán már el 
is végezte" így mondja a hogy kihagyásával: hiszem öt haza érke
zettnek, dolgához fogottnak, söt azt talán már el is végezettnek" jelen 
és jövő időben haza érkezőnek, dolgához fogónak s csak hamar elvé-
gezőnek." A török tulajdonító rag helyett tárgyraggal, múlt időben 
így: „hiszem haza érkeztét, dologhoz fogtát, s talán el is végeztét" és 
pedig különbség nélkül múltra és jellemre; ide tartható a régi ha
lotti beszéd e helye is „hallá holtát a mi mai magyar nyelven: 
hallá hogy meghalld — Ugyan-e példa a legrégibb nyelvemlé
kek nyelvén így volna: „hiszem haza érkezette, dologhoz fogottá, s 
talán be is végezette". Hogy a magyar nyelv eredetileg e rész
ben a finnel tartott, s a jelen és múlt részesülőt használta tulaj
donító raggal, bizonyosnak látszik előttem az ily ma már csak 
közép igékkel szokásos kihagyásaiból a „hogy"-nak „elérkezett
nek hitte az időt" a mely mint az előadottakból láthatjuk, tisz
tán finn szerkezetű mondat, hogy pedig a finnies mondat szer
kezet későbben a törökösnek engedett helyt, kitetszik a régi halot
tas beszéd fennebb idéztem eme helyéből: „hallá holtát teremtő isten
től, de feledéi 

Révay a „hogy" kihagyásairól az igék határtalan módbeli 
alakjairól szóltában csak annyit mond, hogy nem lévén a magyar
nak gerundiumai, nyelvünkben lehetetlenek. Ez általában véve 
igaz lehet, a mennyiben a magyar ige infinitivusi alakjai úgyszól
ván semmi egyebek mint igenevek, s ragoztatásuk tekintetében 
sem térnek el a többi névszók ragozásától; — de más részről úgy 
a régi nyelvemlékekből, mint a rokon nyelvekből, sőt némileg az 
élő nép nyelvből is bebizonyíthatni, hogy e tehetetlenségi rovat 
egy jelentékeny részét az irodalmi nyelv a maga meglévő eszkö
zeivel lefaraghatja a nélkül, hogy a nyelv alaptörvényein ez által 
sérelem* ejtetnék, avagy épen oly erőszakoskodás, a minőknek mél
tán tarthatók az újabb időben a magyar nyelvben meghonosított 
germanismusok, s ezek legkárhozatosb neme a szerbtövisként pusz
tító lettes szenvedő pótige. .. Ily segélyforrásoknak, s nyelvünkben 
a gerundium helyettesítőinek méltán tarthatók az ás- és végzetü 
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igenevek, — melyeknek még tárgyeset vonzata is egészen megvan 
csak úgy, mint akár a határolt igének, akár a határtalan mód ré
szesülőinek, melyekről bizonyos, hogy mindnyájan tárgyraggal jár
nak, p. o. szám-adás, kárvallás, kínszenvedés, egy^í-eVíe's, jótállás, hely
tartó, tiszt-tartó, gonosztevő, gyertyatartó, hite-hagyott, szőtetetlen, okve-
tétlen, sokat tapasztalt ember stb. — Az ás és képzőü igenevekkel 
úgyszólván párhuzamot tart a múlt idők gyöke, vagyis a múlt ré
szesülő, melynek afenebbi czélra szinte jó hasznát vehetjük, amint 
ezt Révay álnevű tanítványai fennebb ismertettem müveikben nagy 
következetességgel, s jó sikerrel érvényesítették is. — De a dolog 
két nehézséggel van összekötve, ezek egyike, hogy alanyesetben 
nem használhatók, másika hogy nem lehet nekik minden igénél 
egyaránt könnyen hasznukat venni, — különösen nehéz a velők 
való bánás s csaknem lehetetlen a it képzőn végződő igegyököknél, 
p. o. taszít, lódít, feszít. 

íme ez volt a szenvedő igék kérdésének első megállapo
dási foka. 

11. 
A legelső, a ki a tátik tetik külszenvedő igeidomot megboly

gatta, Medgyesi Pál volt, mint a ki „az egyházi tanácsról "írt 
könyve előszavában foglaltató nyelvtani jegyzeteiben így szól: „Nem 
hagyhatom szó nélkül ama sok tattatattak&X, tettetetteket is, 
a mint in pasaivis fel kezdők venni, mint mikor az ilyen szókat 
ictus, raptus, visus, usus etc. így mondjuk k i : üttettétett, ragadtattatott, 
láttattatott, égettetett. Ismét: vigasztaltatás, teremtetés, vagy teremtette-
tés s több effélék: mert általán fogva régen mást tesznek a mi nyel
vünkön ezek, úgymint valakinek nem magától, hanem más által 
való cselekedését, minémü szabásúvak a Hiphil, Hophal verbumok 
az zsidóban: úgy hogy mikor hallom ez szókat: agyon üttettétett, 
azt értem magyar módon rajtok, mintha más valaki parancsolatjá
ból esett volna az ütés az emberen. Hasonlóképen mikor ez deák 
szókat, dealbatus sum, sanctificatus sum, justificatus sum etc. így 
mondod magyarul, megmeszeltettem, szenteltettem etc. azt, hogy 
valakitől más szolgalatja által vagy megmeszeltetve, szenteltet
vén etc. Igen óvást s tapogatva kell azért effélékben járni, mert 
megesik, hacsak mind egy lében keverünk mindent, hogy a mi
kor az közönséges szokás kivő), legjobban akarjuk a szót ejteni, 
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akkor vesztjük leginkább eszét nyelvünknek. Igaz (nyelvünknek 
jó szerencséjével) különböző világos szókkal mondhatni ki magya
rul verhalia in io, mely a deák nyelven mind active passive csak 
ugyanazon egy módon esik, mint oratio, justificatio, sanctificatio etc. 
de igen meg kell gondolni, melyik vagyonÉszokásban, s melyik nem, 
úgymint ha ez deák szókat vivificatio, justificatio, redemtio, sanatio, 
regenereatio, recreatio stb. active passive magyarul ki akarjuk mon
dani, így mondjuk: élesztés, éledés; elevenétés, elevenedés; igazétás, 
lgazulás, váltás, váltság; gyógyétás, gyógyulás ; ujjászülés, újjászüle
tés; vjétás, ujulás; rémétés, rémülés; ijesztés, ijedés; égetés, égés; 
itatás, ivás ; stb. nem penig: élesztetés, elevenéttetés, igazéttatás, valla
tás, gyógyéttatás, melyek igaz magyar szók ugyan, de régen mást 
tesznek, mint csak a közember is mindjárt megmagyarázza. Ezek 
penig in verbis et participiis mind így esnek. A melyeket penig így 
nem mondhatni, sokakat ilyenformán is mondanak, kénszerétés, kén-
szerétödés, kezdés, kezdödés; végzés, végződés; ütés, ütődés; stb. ha 
így sem megint intransitive, mint ez verbumokat, deposita sünt, alla
táé sünt, (litterae scilicet) letötték, meghozták, megadták, levágtak, stb. 
mely majd legszokásosb szólás is nálunk stb. avagy így: levannak 
téve, el vannak felejtve, fedeztetve, választva. És ha ugyan tattatta
tásra, tettettetésre szorulunk, az szokástólfügjünk, hallgatózzunk mint 
mondják közönségessen, s mi is úgy mondjuk; egyébbként csak 
magunknak, s nem másnak beszéllünk." 

Medgyesimár az igazsághoz közel járt, de a mint ez már nem 
csak a nyelvészet, hanem más tudományok terén is oly sokszor 
történt, hogy valamely tünetnek legelső észrevevője nem volt, nem 
lett egyszersmind annak oka megfejtőjévé, hanem csak később, 
némelykor tetemes idő elteltével egy másik szerencsésebb, — így 
itt is magát a valót nem ő, hanem egy másik fedezte fel. — Med-
gyesi jól látta, hogy a magyar nyelvnek ugyanarra, a mire az árja 
latin nyelv csak egyetlen szót, a magyar többeket használ, s külön
böztet, — magokat az alakokat is ismerte, de a két nyelv közt lé
tező különbség okát nem is gyanítván a cselekvőt és belszenvedőt 
megtartandónak, a külszenvedőt mellőzendőnek ajánlotta, — a do
logban az a legkülönösb, hogy a külszenvedöről tudta, hogy az 
olyan ige, mely külhatás által való cselekvést jegyez, — mint a 
zsidó Hiphil és Hophal, a miből önkényt kell vala következtetnie, 
hogy ha külszenvedő van, belszenvedőnek is kell lenni, a mint tet-
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ték vala ezt a finnek is a magok nyelvében ugyanezen összehason
lítás alapján; — de latin nyelvű észjáratát leküzdeni nem bírva, 
azt a mi később Révaynak oly szépen sikerült, felfedezni nem 
tudta. íme a különbség az összehasonlító és nem összehasonlító nyel
vész közt. 

Medgyesi mint mondám, megbolygatta a külszenvedó't, de 
arra nézve, hogy hogyan kerüljük ki, majd semmit sem nyújtott, a 
felhozott példákból senki okos nem lesz, — sőt azoknak egy nagy 
része nem is igaz. — Továbbá összezavar mindent, mintha csak cse
lekvő, szenvedő (kül- és bel) közép igék, és a létigével képzett kö
rül író-mondatok használatukra nézve egészen egy és ugyanazok 
volnának; épen így összezavarja az ige határolt és határtalan mó-
dokbeli alakjait is, azt pedig vajmi könnyű egyszerűen oda vetni, 
hogy: használjunk helyette cselekvő igét, de ez a tanács nagyon ha
sonlít egy közkézen forgó adománkbeli feleletéhez annak az ural
kodónak, a k i midőn jelentették neki, hogy a népnek nincs kenyere, 
azt felelte volna „no hát ha kenyerök nincs, vegyenek hát zsem
lyét." Tökéletes igazat adok én mindazoknak, a k ik a cselekvő igé
nek nagyobb szerepkört kivannak az irodalmi nyelvben is adni, 
semmint eddig történt, — ez által a magyar nyelv mind világos
ság- mind gördülékenységében csak nyerni fogna, mert nagyon 
jól tudom, egy részről azt, hogy a franczia nyelv is nagy világossá
gát épen azon körülménynek köszöni, hogy a szenvedő igét, a hol 
csak teheti, — mindenütt kikerüli, és más igenemeket használ he
lyette ; más részről azt, hogy a magyar nyelv a külszenvedő ige nél
kül még az ebben szinte nem gyönyörködő francziánál is jobban 
el tud lenni. — De hogy egy kifejlett irodalmi nyelv azt minden 
esetben nélkülözhesse, — ez az a mit határozottan tagadnom kell. 
Sőt azt állítani is merő meggondolatlanság, hogy a magyar nyelv
nek csupán azért, mert ma a magyar nép a külszenvedő igével nem 
szeret élni, ne lett volna neki ősidőkben. — Az európai összehason
lító nyelvészet ily nyelvet nem ismer, van mindeniknek, a szerint 
a mint egybefoglaló avagy szétbontó (syntheticai avagy analyticai) 
a maga rendszeréhez képest vagy egyszerű vagy összetett szenve
dője, igy az árja nyelvek mindenikének van, — a sémieknek szinte 
van, — az altaj iáknak nem különben, — és az nagyon természetes, 
ugyanis ha a nép egyszerű fiai az ők korlátolt szellemi szükségeik 
kifejezésére nem csak a magyarban, de talán valamennyi népeknél 
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megelégesznek is a cselekvő igével, — egész nemzetről ezt teljes
séggel nem mondhatni, mert a nemzettestben mindig találkoznak 
részint olyanok, a kik a természettől gazdagabb szellemi tehetsé
gekkel vannak megáldva, részint olyanok, a kik a nemzet ügyeit 
mint annak választott, avagy született előkelői intézik, a népek ifjú 
korában a keresztény vallás elterjedte előtt voltak pogány papjaik, 
költőik, a kiknek költői nyelvök a nemzeti nyelvet legmagasb ki-
fejlésében képviselték; már az ilyeneknek szükségképen érezniök 
kellett annak szükségét, hogy gondolataikat az ügy bonyodalmai
hoz, fenségéhez, fontosságához képest tökélyesb, művésziebb alakba 
önthessék, a mire a puszta cselekvő ige nem elegendő. — Nem ki
sebb meggondolatlanság volna ennél azt hinni, hogy a köznép 
nem gondolkozik, avagy ha igen, de úgy gondolkozik, hogy gon
dolatai kifejezésére a cselekvő igével szerkesztett mondatok min
dig 'elegendők. — A dolog ott áll, hogy a nép a mesterségesb mon
dat-szerkezeteket szereti ugyan elkerülni, s ez az oka, hogy a kül-
szenvedővel a határolt módokban (verbum finitum) nem szeret 
élni; — de ha a nép nyelvét jobban megfigyeljük, úgy fogjuk találni, 
hogy abban valósággal minden alakok megvannak. — Lássuk ezt 
a külszenvedőn: a külszen védő vei élés épen megfordítása a cse
lekvő igével való élésnek, az utóbbi simább, s könnyebb haszná
latú , tehát előszeretettel ezzel él; — van azonban nyelvünknek 
egy valamennyi altáji nyelveknek közös sajátsága, hogy t. i. kivé
tel nélkül minden ige nemeik igeneveket eresztenek, a mi a mon
datnak rendkivüli világosságot kölcsönöz; nem kivétel ez alól a 
külszenvedö sem; — s íme már ezen a szenvedő igéből képzett 
igenevek országszerte általános divatuak a köznépnél is p. o. elha-
gyattatás, megvettetés, helyheztetés, kiküldetés, kineveztetés, összeköttetés' 
hivatás, melynek helyett az utolsó pór sem mond elhagyást megve
tést, helyhezést (a helyzet új szó, s bizony a nép nem is él vele) ki
küldést, kinevezést, összekötést, a minthogy nem is jelentenek 
ugyanegyet, hasonlók a még máig is élő, de ma már csak szórványo
san előforduló ily igenevek, mint: szükségeltető eszköz, megkívántató 
kellék, kivántatóság, valamely könyvben foglaltató tárgyak, talál
tató dolgok, viseltető tisztelet stb., melyeket szinte mindenki ért és a 
nép is széltire használ, holott nyelvtanainkban már ezeknek semmi 
nyoma, s melyek minthogy régibb használatnak nyomaiul vehetők. 
Ennélfogva a szenvedő igének egykor a népnél is nagy általános-
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sága világos bizonyítékaiul méltán tekintethetnek. — A határolt 
módokbeli nevezetesb s máig is dívó használatának példái ezek: 
hallatik, és hallik, sőt hallszik is, születik, folyatik, méltóztatik, kelle
tik, tudtul adatik, a miatyánkban a „szenteltessék meg a te neved" 
— a hiszekegyben: szülétek, kinzaték, megfeszíttetek stb. a régi kö
szöntés : dicsértessék a Jézus. — A honnan szépen láthatjuk, hogy 
a magyar nyelv csak úgy nem volt el, s nem is lehetett el külszen-
vedő ige nélkül, mint akármely más nyelv, csak úgy nem lehetett 
el a nélkül a régmúltban, mint a jelenben, mert ha belszenvedője 
van, kellett lenni külszenvedőjének is, — nem kis mulatságomra 
tapasztalam ezt Brassay „Kocsintások czímü értekezésében is (L. 
M. Nyelvészet 4. k. . 1.) ugyanis midőn e tiszteletre méltó tudó
sunk legtüzesebben vitázott az igealak ellen, s bizonyára lehetőleg 
ki akarta kerülni; szépen reá szorult. 

A Medgyesi nézeteit a múlt század végén a debreczeni gram-
matica írói, — és Gyarmathy melegítették fel, a kiket csakhamar 
követett Verseghy, a mint őket fennebb jellemzém. A külszenvedő 
kiirtásában egyaránt meggondolatlanul mindhárman megegyeztek, 
de közülök Gyarmathi és a debreczeni grammatika irói csak a 
külszenvedőt, s ezt is csak lassanként, Verseghy pedig már nem 
csak ezt, hanem általában valamennyi ik-ea igét ki akart küszö
bölni. Verseghy semmi pótlékról nem gondoskodott; Gyarmathy 
és a debreczeni grammatica írói igen, — s a pótidomok, melyeket 
ez utóbbiak ajánlottak csakugyan oly természetűek, hogy egy rész
ről a magyar népnél közdivatnak, más részről, ha nem is egészen, 
csakugyan nagy részét képesek azoknak az előfordúltokat le
apasztani, a melyekben az előtt külszenvedőt használt vala az iro
dalom, — maga az ódik ödik belszenvedő is olyan, hogy bízvást 
szélesbre terjeszthetni annak szerepkörét, mint ami e szűk megha-
tárzásban foglaltatik: hogy csak akkor használtathatik, midőn a 
cselekvés magától történik, — a minthogy az újabb nyelvészet 
egyik föfő képviselője Hunfal vy Pál Brassaynak fennebb^említettem 
„Kocsintások" czímü értekezésére tett észrevételeiben tett is e te
kintetben némi concessiót. — Ez által még a nyelven sérelem nem 
történik, ugyanis minden nyelv csak bizonyos számú, több vagy 
kevesb alakokkal rendelkezik, s talán egy sincs, mely az emberi 
szellem csudálatos alkotási sokféleségének megfelelő mennyiségű 
alakokkal rendelkeznék, s ez valóban nem is volna kívánatos, egy 
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ily nyelv minden embernek hozzáférhető sem volna, — de azért 
nincs nyelv, mely a maga szükségeit pótolni ne tudná; — legszokot-
tabb, s úgyszólván általános módja ennek az, hogy a szükséghez 
képest ugyanazon alakot, mely eredetileg csak egy bizonyos czélra 
volt kigondolva, a nyelvszellem más rokonnemüekre is kiterjeszti, 
— ilyen például a latinban az or-íéle passivum alak, mely eredeti
leg csak is passivum lehetett, későbben azonban a nyelvszellem az 
álszenvedök (deponensek) képzésére is kiterjesztette, így a fran-
czia a melléknevet magánhangzón kezdődő főnév előtt hím nembe te
szi, ha a szó nőnemű is. Nincs különben a dolog a magyar nyelvben 
is, különösen pedig az igerendszerben, az ily használat-kiterjesztések
re a magyar nyelv annyival inkább utalva van, mert igegyökeink oly 
kényes természetűek, hogy úgy szólván egy sincs, mely különbség 
nélkül minden igeképzöt felvenne, a mi egyébiránt oly nyelvben, 
melynek oly igen sok igeképzői is vannak, nem is lehetséges, p. o. 
kitudódik, nem mondhatom kitudul; tódul, nem mondhatom: tódó-
dik, sárgul, zöldül, kékül; nem mondhatom: sárgódik, zöldedik, 
kékedik; feketedik, és feketül; de már fehérül, fehéredik helyett 
nem járja, — hallik hallatszik, gyakorítója hallgatózik — és alszik, 
aszik, eszik, iszik, úszik stb. mind ik képzővel. 

Nyelvünknek az igegyökökbeni eme gazdagsága egyrészről 
annak syntheticai természete, másrészről támadható két értelmüsé-
gek esetére a különböztetések lehetőleg könnyen létesítése által 
van föltételezve. 

Nevezetesb példái az ily használat- kiterjesztéseknek: A sze
mélyrag valamely főnévhez járulva birtok-viszonyt fejez k i ; sok
szor azonban csupán erő-kölcsönzés végett járul a szóhoz, s mint
egy kivetkezik a természetéből, p. o. Hogy nevet az istenadta f atyja, 
épen olyan mint az édes apja az apja szóban a személyrag termé
szetes egyszerű ragozás példája, míg ebben istenadta fatyja, csupán 
erökölcsönzés végett van a szóhoz adva; — ide tartozik némileg 
azon különössége is nyelvünknek, hogy a személyrag 3-ik szemé
lyével szeret igehatárzókat is képezni, p. o. sebtében, futtában, szőr
mentében, vaktában stb. a mi a finnben még szaporább előfor-
dulatú. 

A magyar nyelv rendszere szereti a személyt a dologtól meg
különböztetni, láthatjuk ezt a ki, mély, mi visszahozó névmásokon 
is, — de még jobban az igerendszeren, ugyanis ha a tárgy 1-ső 
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Vagy 2-dik személy, az ige határozatlan alakba jön, mert a szemé
lyek fogalma a magyar nyelvben csak eddig terjed,— ha ellenben 
a tárgy 3-dik személy, határozott alakba jön, mert itt már a dol
gok sorozata kezdődik, p. o. szeret engem, téged, szereti őt, azt; sze
ret minket, titeket, szereti őket és azokat; holott tudjuk, hogy a 
hol a magyarban egy bizonyos, előttem tudva lévő tárgyról van 
szó, az ige határozott alakba jön, p. o. tedd be az ajtót, zárd bo a 
könyvet, — már pedig határozottabb valamit alig lehetne képzelni is 
mint épen a személyt, — és mégis határozatlan áfákkal járnak', 
— miért? azért mert itt két elv jött összeütközésbe, — s a gyen
gébbnek engedni kellett, s így történt azutái, hogy a nyelvszellem 
különböztetés végett a határzatlan alak használatát a személyekre 
is kiterjesztette. Összefüggésben van ezzel a magyar nyelvnek 
azon felette nevezetes sajátsága, hogy midőn a határolt ige (ver
bum finitum) egyes számbeli 1-ső személye akár egyes akár töb
bes számbeli 2-ik személylyel, mint alany és tárgy egyetlen szó
ban egyesül, erre nyelvünknek külön alakja van, p. o. szeretlek 
látlak, mit az árja nyelvek csak három szóval képesek kiteni, p. o. 
ich sehe dich, — vagy euch. A minek oka nyilván nem más, mint 
a magyar nyelvnek a személyt a dologtól más nyelveknél élesbon 
megkülönböztetni vágyó, nem csupán itt, — bár itt legerősben — 
hanem egyebütt is elég gyakran nyilatkozó iránya*). — Ennek 
az elvnek az újabb megtisztelő nö/iu szócska könnyelmű tagadása, 
— más nyelvben is logicátlanság volna, a magyarban ellenmondás, 
valóságos képtelenség. Ugyanezen elv az oka annak is, avagy leg
alább öszhangzásban van vele, hogy a személyek nevei előtt a ma
gyar nyelv a névmutatót nemtüri meg, nem mondhatjuk: a Péter a 
Pál, de igen is helyesen : a Bodri, a Vigyázz, a Farkas, ebekről; — 
a Ráró, a Linda, a Csillag lovakról szólva. . 

Szint azonképen személy és dolog közti megkülönböztetésen 

*) Járúl-e ez a képző' egyaránt valamennyi igenemeink é,s fajainkhoz, s 
mondhatjuk-e ennélfogva például: bátorkodlak megkérni, nem voltalak bátor meg
hívni, tudtomra nem vitatta meg sem Révay sem a Debreczeni Grainmatiea írói, 
Verseghy, sem az utánnok következettek, •— a Corpus- Grammaticum írói kÖzííl 
infinitivusi alaknak föl van véve Geleji Katona Istvánnál a ki is erre nézve így 
nyilatkozik. „Ez is egy kivált-képen való szép szóllás a mi nyelvünkben : Meg
kell nékem tégedet vornolok, tanitauolak, ruháznolak stb." s a kit újabb ideiben 
kitűnő költőnk Száz Károly is követett ezen alak felélesztésével. 

„Gyöngédtelenség így rémitnolok" Shaksporo, Macboth IV. felv. II. SZÍD. 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. VII . 2 4 



370 BARNA FERDINÁND. 
* 

és használat-kiterjesztésen alapszik az is, hogy a nyelv oeconomiája 
a létigének személyekre csak 1-ső és második személyét hagyta 
meg, a 3-dik személy pedig a birtok-igét pótolja, p. o. beteg vagyok, 
beteg vagy, ő beteg, nekem, neked, neki van felesége-gyermeko. 
(családja.) 

Ily használat-kiterjesztés az is, hogy a gyakorító igék eredeti 
alakja a gat get használata eredetileg csak erre, később azonban 
egyébre is kiterjesztetett, — p. o. hallgat, látogat; maga a gyako
rító gat get képző pedig idővel többekkel szaporíttatott, p. o. kötöz, 
futos, és futkos, sirdogál, iddogál, mendegél stb. 

Ily használat-kiterjesztés az is, hogy az ik képző eredetileg 
szenvedő igéket képezett, később azonban különböztetés, s ez által 
nagyobb világosság eszközlése végett más igékre is kiterjesztetett. 

Ilyen az ódik ödik belszenvedő, mely eredetileg csak magok
tól történő cselekményekre használtatott, később azonban a nyelv
szellem oly cselekmények kifejezésére is kiterjesztette, melyek ha
bár nem magoktól, hanem külső ok hozzájárultával történnek, de 
idő, hely s egyéb körülmények a beszélő előtt tudva nincsenek, s 
így általánosságban történik a kifejezés (enunciatio); p. o. ha vá
sárban vagyok, s jószágot, lovat vagy tehenet akarván venni kér
dem : „hogy ez a ló ?" a tulajdonos, ha a vevőt ismeri, ezt fogja fe
lelni: „nem eladó, már eladtam ennek s ennek" —, de ha a vevőt 
nem ismeri, vagy pedig a dolog előadását részletezni restelli, egy
szerűen azt feleli „már eladódott." — így van ez, nem csak a ma
gyarbari, hanem más vele távolról sem rokon nyelvekben is; így 
van ez például, hogy egyebet ne említsek, a francziában is, mely a 
szenvedő igét, bár van neki, nagyobb világosság okáért szereti ki
kerülni, s helyette reflexív igéket használ, p. o. 1' estimé 's inspire, 
tout se détruit par le laps du temps. 

Oka az ily használat-kiterjesztéseknek az, hogy minden nyelv 
ösztönszerűleg irtózik minden idegen elemtől, s mindaddig míg a 
nyelvérzék ép nála, nincs rá eset, hogy idegen átvételeket tegyen, 
hanem él a most jellemeztem kisegítő eszközzel; a magyar ige
nemek egymás irányában rigyszólván osztatlan állapotban levő 
testvéri viszonyban élnekj s nem egyhamar fog születni oly nyel
vész, a ki képes legyen közöttok használati határvonalat húzni; s 
ez nem is kivánatos, elég ha mindnyájukat fő jellemvonásaik sze
rint ismerjük, s legfeljebb a használatban egyiknek a másik felett 
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lehető aránytalan túlterjeszkedését korlátoljuk,—fölegpedig minden 
idegen elem belopózását lehetetlenné teszszük. 

Azon kisegítő eszközök között, melyeket a debreczeni gram-
matica írói a külszenvedő tátik tetik alak pótlójául ajánlottak, volt 
egy, a melyet úgy a mint ajánlva volt, bízvást elfogadhatunk, a 
nélkül, hogy a miyé az újabb irodalom torzította, elfogadhatnék, s 
ez a körülíró mondat. A baj ott volt, hogy ajánlatuk, melylyel a 
cselekvő ige állapot-jegyzőjét a létige „valamelyik11 idejével kap
csolatban javasolták a szenvedő ige egyik kisegítőjéül, — nem volt 
elég szabatosan körülírva, különösen a valamelyik szó által oly tág 
értelmezhetésre szolgáltatván okot, a milyenre ők bizonyára nem 
gondoltak. A dolog ugyanis így áll, s e tekintetben hivatkozhatom 
az ország valamennyi vidékei nyelvjárásaira, hogy körülíró mon
datokban a németül nem tudó.magyar nép, a létigének, mely két 
igéből a van és lesz-hö\ van összetéve, egészen úgy mint akár a né
met, akár franczia, sőt a latin nyelv is, kizárólag csak a „van, vala 
volt és leszíl alakjait használja, de jól megjegyzendő, hogy a lesz-
szet soha sem jelenben, hanem csupán csak a van létige kiegészítő
jéül a jövő időben, így e mondat: „nem lesz neki megengedve" 
korántsem teszi ezt: cs wird ihm nicht erlaubt, hanem ezt, es wird 
ihm nicht erlaubt sein. A lesz ige múlt ideje (lett) állapotjegyzővel 
való előfordulata pedig egészen ismeretlen, úgy Magyar és Erdély
országban, mint valamennyi nyelvemlékeinkben, vagyis más sza
vakkal, a körülíró mondat a magyarban sajátképeni szenvedő ige
alakká soha sem alakúit, akár úgy mint azt a franczia és angol 
nyelv használja, akár úgy mint a németben létezik, — és ha 
a debreczeni grammaticának igazat adhatunk is abban, hogy 
némely esetekben a körülíró mondatot úgy a mint azt az angol és 
franczia nyelv s nem mint a német használják, külszenvedő helyett 
használhatjuk, — minthogy ez úgy a nyelvemlékek mint a nép
nyelv használatán és így a valóságon alapszik; —határozottan meg 
kell tagadnunk, hogy úgy a mint a német nyelv a lét-ige werden 
részét szenvedő ige helyett használja, úgy nyelvemlékeink mint 
a népnyelv ezredéves ellene bizonyítása daczára a külszenvedőnek 
bármi részbeni pótlékául elfogadhatnék a mást mint egyszerű ala
kokat nem ismerő magyar nyelvben. — Es ehhez még tudni kell azt 
is, hogy a létigének a magyarban oly nagy szerepköre van, a mint 
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el merem mondani, széles e világon egy nyelvben sem. Lássuk an
nak nevezetesb előfordúlatait, és pedig: előfordul: 

1-ször igekötővel, igehatárzóval és állapotjegyzővel az ige 
mindhárom személyében, melyek közül az igekötőkkel állta köz
ben értelem-módosuláson esik át (más igéken az igekötőknek ez az 
ereje nincs,), az utolsóval álltában körülíró mondatokat alkot, p. o el
vagyok, megvagyok, kivagyok, ha neki volnék; otthon leszünk, 
jól van; el van intézve, tele van,jakva van. 2-szor A lét-ige saját-
képeni tisztét csupán két személyével: vagyok, vagy, teljesíti, p. o. 
beteg vagyok, vagy. 3-szor A német cs ist, es gibt, francziail-y-a-t 
csupán 3-dik személyével fejezi ki, p. o. van isten az egek felett. 
4-szer A birtok-igét tulajdonító raggal, és személyraggal kapcso
latban csupán a 3-dik személylyel helyettesíti nyelvünkben, p. o. 
van nekem, neked, neki felesége-gyermeke. 5-ször A valamivé lé-
telt a latin fio-t, a franczia devenir-t, a német werdon zu etwas-t 
vá vé raggal fejezi ki, p. o. az ige testté lőn. — S ez még nem min
den, mert vannak még ezenkívül ily szóllamok is, mint: a mondó 
vagyok, és a régi halotti beszéd eme helye „ahhoz járó vagyunk", 
„Isten a megmondhatója mennyit szenvedek," a melyekkel egyaránt 
gyakran találkozunk ágy régi nyelvemlékeinkben, mint még" mai 
napig a nép nyelvében az ország legkülönbözőbb és egymástól leg
távolabb eső vidékein is, — némelykor oly sürüen él a nép az ily 
létigével és a részesülő jelenével képzett mondatokkal, hogy élén
ken emlékeztetnek az angol nyelvre, melyben az ily mondat-szer
kezetek valóban szaporák és az angol nyelv rendszeréhez tartoz
nak, — nálunk ma már egy csak régibb történelmet haladó használat 
maradványai. — Szereti még a magyar nép a létigét az ás és kép-, 
zőü igenevekkel kapcsolatban is használni, s nyelvemlékeinkben is 
gyakoriak, mint: lészen megtérése, meghalása, lakozása stb. 

A mint ezt láthatjuk Koháry „Füzfaversek, melyeket stb." 
czímü következő helyéből is : 

Nyárnak télnok látom, nincs együtt járása, 
Egy helyben s quártélyban nincsen maradása, 
Tavasznak és ősznek sincs együtt lakása, 
S vagyon mindeniknek magányos szállása. 

A honnan láthatjuk, hogy annyira túl van terhelve, hogy ko
moly nyelvész alig gondolhatott arra, hogy a mi már nagy szerep
körénél fogva is merő lehetetlenség, még egy másik, valamennyi 



SZENVEDŐ IGEALAK. 373 

eddigieknél kiterjedtebb szerepkörrel is megrakja, mert hisz ugyan
ezen nagy túlterholtetése a létigének költötte fel az irodalom fér-
fiainál azon nem annyira öntudatos mint ösztönszerű vágyat, hogy 
a létigének e nagy szerepkörét a bir birtok-ige pótlóval leapasz
tani igyekezett, — ugyanily vágy adott létet a létezik igének a 
német es ist, es gibt, franczia il-y-a értelemmel a létige fennebb el
számláltam használati elöfordulatai 3-ika, a személytelen van he
lyett, — a mint e kettő a mai irodalmi nyelvben ma már bevégzett 
tény; így keletkezett a „hiányzik" eh. nincs meg, nincs elé. Ily kö
rülmények között a létigének az állapot-jegyző véli kapcsolatában 
a német szenvedő ige utánzásául ilyenné kiszemeltetése kivánatos 
valóban nem lehetett, — mert a nyelveknek ismegvan a magok 
oeconomiájok, a melylyel csak úgy lehet észszerűen bánni, avagy 
visszaélni, mint minden egyébbel. 

Döbrentei ezt mind nem gondolta meg, ugyanis ő volt az első 
a ki a lett-es szenvedőt nem csak hogy javaslatba hozta, hanem azon
nal élni is kezdett vele, s mintegy meg akarta mutatni amagyar közön
ségnek annakhasználatimódját, s így szólőerre nézveaFelsőmagyar 
orsz. Minerva 1828. évi Ill-ik vagyis Júliusi negyede 1782-ik lapján: 

„A grammaticusok észrevevék, hogy a meghatározott, és ha
tározatlan igékkel másképen él az erdélyi és tiszamelyéki magyar, 
másképen azok, kik tótokkal elegyesek, vagy németek szomszéd
jai ; látták a különbséget, hogy a sok altatom ettetem inkább csele-
kedtető mint szenvedő forma a magyarnál, hogy a mostan fenn
forgó szenvedő forma a deákból csúszott be, a maga nyelvénél más 
nyelvet nem tudó magyar pedig másképen fejezi ki a deák szen
vedő formát, s hogy a magyar sokkal több és festőbb gyakoroltató
kat (frequentativumokat) fejtett ki más európaiaknál. Ki lett ke
resve (de már így Erdélyben és a Tisza-melyéken nem beszélnek) 
minden elválasztó különbözés regulája, s az igékben két, egyebek
ben többfelé vált pártok vélekedései meg vágynak hányva vetve." 
(Jegyzések Döbrentei Shakesperejéhez.) 

Döbrentei e szavaiból szépen láthatjuk, hogy ö neki magá
nak a nyelvészet terén tett tanulmányai nem voltak, — költő és 
jeles régész volt, s e téren nagy érdemei vannak, de úgy a költő 
mint a régész még nem egyszersmind nyelvész is; — nálunk egy ily 
nézetnyilvánítás ellenmondásnak tűnhetik fel, — az európai művelt 
nemzetek nyelvészei soha sem tudták kivált a költőket nyelvészek-
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nek is tekinteni, nemcsak, sőt úgy tekintik vala őket, mint a kik 
képesok voltak egy-egy szórövidítés végett magokat a nyelv nagy 
elveit is koczkáztatni, s valóban féltek is tőlök, — a mi nálunk e 
részben történt, legjobbnak tartom arról ez úttal hallgatni. —Döb-
rentei a fennobbi idézetben saját tapasztalataira nem is hivatkozik^ 
hanem csupán csak a másokéira, a kik grammaticusok igen is, de 
lelkiismeretes nyelvbuvárok nem voltak. Feltűnő, hogy Révairól 
annyira nem emlékezik meg, mintha csak nem is ismerné, — s 
íme ily szilárd alapra fektette ő a maga német szenvedő igéje elfo
gadására nézve tett ajánlatát. Úgyszólván valamennyi európai mü
veit irodalmak ismerője leginkább a német szenvedő igét találta 
czéljaira alkalmasnak, s ennek a sült idegen igeidomnak megho
nosításában németebbnek mutatta magát a született németeknél 
is, nagyobb szerepkört jelölvén ki a letten szenvedőnek, semmint 
ezt magában a német nyelvben tapasztaljuk, olyant, a milyenre a 
debreczeni grammaticá romlatlan nyelvérzékü írói soha nem gon
doltak. De szavai még most a pusztában kiáltónak szavaiként hang
zottak el, mivelhogy a nyelvérzék még akkor annyira ép, annyira 
magyar volt, s a német nyelv oly kevesektől ismerve, maga ezen 
idom annyira idegen, s az összes magyar népnél annyira példátlan 
használatú, hogy egy oly újítás elfogadására, moly múlhatatlanul 
megkívánja, hogy a német minta-nyelv, melyből átvétetett, mint
egy tükör gyanánt folyvást kezénél logyen a vele élni akarónak, 
okosan gondolni sem lehetett; nem élt tehát vele senki, még csak 
az azon korban elég számos honfias szellemű magyar katonatiszt 
írók sem, talán az egyetlen németnovelésü, észjáratú, különben 
nagy műveltségű, és tiszta hazafiúságu Staut főhadnagyot kivéve, 
tudtomra az egyetlent, a ki Döbrenteit ebben követte, és így a 
dolog szépen elaludt, elannyira, hogy nemcsak hogy a 40-es évek
ben nem tudott ez az esetlen újítás lábrakapni, sőt a mi egyaránt 
meglepő mint tanulságos is, külföldön élt hazánk fiai sokáig nem 
tudták elsajátítani, holott tudjuk, hogy nem voltak híjával oly 
magyar olvasmányoknak, melyekben ez már általánosan el volt 
fogadva, közöttök a legnagyobbnak, a magyar ékesszólás örökre 
utolérhetetlen nagy eszményképének e folyó év januárjáig megje
lent irataiban irmagúl sem találjuk, — itt már néhányszor előfor
dul, — de csak hamar át tér a régi szenvedő igére, s ezt oly gyak-
y&n használja, a mint ez a mai irodalomban egészen példátlan^ — 
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egy szóval ő még most is folyvást az 1848 előtti magyar nyelven 
beszél, még most is a régi alakot használja, s a mennyire én meg
figyelhettem, a ma már közöttünk élő többi volt menekült hazánk
fiai mindnyájan magokévá tették ezt a lettes szenvedő igeidomot, 
— az 1865-iki két felirat egyikében az ős magyar tátik tetik kül-
szenvedő ellen egyetlen elvetés sincs, — a másikban a lettes szen
vedő van elfogadva. Mindezeket annak bizonyságául hozom fel, 
hogy a lett-es, szenvedő az újabb időkig, vagyis a német nyelv el-
terjedtéig felkapni teljességgel nem t u d o t t , — e herostratosi di
csőség az 50-es éveket illeti, — most már tárt karokkal fogadta a 
Bachrendszer alatti tanodákból kikerült német nevelésű újabb nem
zedék. Ez már németül csak úgy tudván mint magyarul, — a hírlap
irodalom ezenfelül táplálékát jobbára e nyelvből merítvén, az új-
magyar ige-idom elfogadására minden elő volt készítve, és így 
kapván kaptak rajta, s még örültek neki, hogy ez által a tátongó 
hézag, mely az előtt a magyar nyelvet a némettől elválasztja vala, 
a magyar nyelv egyik főoszlopa romjaival ily szerencsésen betöl
tetett. Az ily soloecismusok átvételét rendesen azzal szerették indo
kolni, hogy ez a magyar nyelvbe a magyar nemzetiségnek az idegen 
ajkúak között való könnyebbterjedése érdekében történik, minthogy 
ez által a magyarul tanulni akaróknak az útmód igen megkönnyít-
tetik, — ez azonban önámítás volt, — azért hozták be e germanis-
musokat, s ezek fő ékességét a külbel új szenvedőt, hogy a német 
nyelvet annak segélyével annál könnyebben tanúihassák, a hírlap
irodalom új nemzedéke pedig, hogy legyen egy oly camera obscu-
rája, melyben a német hírlapirodalom hosszadalmas czikkeit gyári 
szaporasággal, s gyorsasággal lefényképezhesse. 

így történt azután, hogy alig jelent meg 1857-ben Gryergyai 
Ferencznek „A magyar nyelv sajátságairól" írott müve, melyben ő 
egészen azon módon, s ugyanazon ingatag alapokon, melyeken 
előtte Döbrenteikísérletté volt meg; a tátik tetik külszenvedőnek a 
magyar nyelvben létét tagadva, annak nyelvünkbe a latin nyelv 
utánzásaképen belopóztát nem annyira bebizonyította, mint hir
dette, ugyanazon segédeszközöket ajánlván, melyeket már előtte 
Gyarmathy, a debreczeni grammatica szerzői és Döbrentei ajánl-
tak, s ezek között a körülíró mondatot is, de nem a debreczeni 
grammatica, hanem a Döbrentei szellemében. 

A példák, melyeket annak bizonyítására hoz fel, hogy a kül-
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szenvedőt a cselekvő igo többes számú 3-ik személyével helyette
síthetni, többnyire sikerültek, s o helyettesítések ellen csekély ma
gamnak is nem hogy kifogásom volna, sőt én tovább megyek, s 
azt állítom, hogy sok ily esetekben helyesen használhatjuk a töb
bes szám 1-ső személyét is, — s a mit a francziák is tesznek, az 
ige határtalan módját, kivált mikor a tehető hat het előzi meg, 
de a nélkül is, p. o. látni, előfizethetni, — francziául s' abonnerstb. 
végre sok esetben, az „ember" szót az ige 3-ik személyében névmu
tatóval, vagy mint Pázmány használja, a nélkül is; — de már a 
mely példákat a lettes szenvedő használatára nézve felhoz, oly hiá
nyosak, hogy inkább arról képesek meggyőzni bennünket, hogy a 
lettes szenvedő alak, a lesz igével, melylyel nem szabad összeté
veszteni a fennebb jellemeztem körülíró mondatot, — mint a hogy 
Gyergyay tette, — nem csak nem képes pótolni az ősmagyar kül-
szenvedö igét, sőt a magyar nép egyáltalában nem is ismeri, érteni 
pedig meg úgy sem érti. — Gyergyay ezt maga is látszik érezni, 
ugyanis a tátik tetik külszenvedőröl szóló értekezése végén három 
terjedelmesb példát állítván egymás mellé két hasábosán, melyek 
egyikében a példák a tátik tetik külszenvedővel, a megfelelő mási
kán pedig cselekvő igével vannak visszaadva, a három példa kö
zött egy sincs lettes szenvedővel visszaadva. Egyébiránt nem is 
mondja sehol sem, hogy azok a magyar népnél dívnak, hanem azt 
igen is mondja, hogy lehet a külszenvedőt ezzel is visszaadni gör
dülékeny nyelvünkön, — úgy hogy az egész érv olyan a posse ad 
esse-féle okoskodás. 

Nem állhat meg tehát a Gyergyay okoskodása azért, mert 
1-ször összezavarja a szenvedő mondatot a körülíró mondattal, a 
körülíró mondat ki van fejlődve nyelvünkben, de sajátképeni Ösz-
szetett szenvedő akár úgy mint a franczia és angol nyelvben, p. o. 
je suis aimé = én szerettetem, azaz úgy, hogy a jelentő mód jelen 
idejében a létige jelen ideje, múltban múlt, jövőben jövő használ
tatik a participe passé-val kapcsolatban, akár úgy mint a németben, 
melyben a létige jövőideje használtatik a jelentő mód jelen idejé
ben is a múlt részesülővel kapcsolatban, vagyis összetett szenvedő 
ige nyelvünkben soha ki nem fejlett *). A körülíró mondatban a ma-

*) Ilyesmi egy oly nyelvben, melyben a létige, midőn annak az igeidők 
képzésében némi csekély szerepe jut is, péld. a régmúlt időben, mint régens tej-
i ősséggel nem szerepel, — merő lehetetlenség, 
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gyár nyelv csak a van, vala, volt idejeit használja a létigének, és 
csak a jövő időben a Zess-szet; ellenben sem a jelen időben nem él 
lesz-szoi, sem a múlt időben lön-nel és lett-te), a mint ezt Döbrentei 
és Gyergyay ajánlották, s az újabb hírlapirodalom emberei nagy 
mohósággal felkapták. 

Helyén valónak látom e helyütt magam világosb megértethe-
tése végett az angol, franczia, a magyar és a német szenvedő igék 
közti különbséget előadnom: 

Az angol és franezia nyelv, szétbontó (analyticai) termesze-
tökhöz képest, a szenvedő ige képzésére az egész létigét az ige 
múlt részesülőjével kapcsolatban olyképen használják, hogy mód
nak mód, időnek idő felel meg, s így ezek szenvedő igéi nem is igen 
többek körülíró mondatoknál; a német nyelv létigéje azonban két 
igéből a setn, és werden-höl lévén összetéve, a szenvedő igéhez e 
felemás igének sem-féle része épen nem, hanem csak a werden-íéle 
használtatik, az elsőt a nyelv oeconomiája körülíró mondatokra 
hagyván fenn, épen úgy miut a magyarban a létige van felét. Lás
suk most a magyar nyelvet: 

A magyar nyelv létigéje egészen mint a német létige két igé
ből van összetéve, a van-bó\ a jelentő-mód jelen és múlt idejére, 
és a /ess-ből a jövőre, és a parancsoló, óhajtó és határtalan mó
dokra. Létigével összetett szenvedő ige nálunk ezredév alatt nem 
fejlődött k i ; de már a körülíró mondatra a létige első felével van, 
vala, volt, jövő időben lesz segédigével egészen úgy élünk mint a 
németek, angolok, francziák; íme ez kifejlődött s országszerte szél
űre használtatik, mert a magyar nyelvnek szüksége volt reá, míg 
a másik nem fejlődött ki, mert nem volt reá szükség, mert ha lesz 
vala, okvetetlen ki kellett volna annak fejlődnie, éspedig annyival 
inkább, mert, mint tudjuk, a magyar létige is csak úgy, mint a né
met, két külön igéből, a van, és lesz-höl van összetéve ; és ekkor a 
magyar szenvedő ige is egészen úgy fogott volna alakulni mint a 
németben, azaz úgy, hogy a van ige megmaradt volna a körülíró 
mondatokra, a szenvedőre pedig a lesz ige alkalmaztatott volna úgy 
a mint Döbrentei és Gyergyay ajánlották, s az irodalmi újabb 
nemzedék az őO-es években tettleg felkapta ; de ilyesminek annyira 
nincs semmi nyoma akár nyelvemlékeinkben, akár nyomtatványa
inkban, akár a nép nyelvében, hogy ezen az összetett szenvedőnek 
különösen nyelvemlékeinkben való teljes hijánya leghatalmasb érv 
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egyszersmind a mellett is, hogy a kül és a belszenvedő egyszerű 
igealakok, úgy a magyarban mint a többi rokon nyelvekben egé
szen egyenjogú, és egyenlően ősrégi alakok, mely mellett egy össze
tett szenvedő alak ki sem fejlődhetett, mert a kettő kizárja egymást. 

Igen, de azt fogják erre mondhatni: csak az imént mondám, 
hogy a francziának, angolnak sajátképeni szenvedő alakja nincs, 
s hogy az, melyet használnak, nem sokkal több kürülíró mondat
nál ; hát ha ez nálunk is így van, s ennél a debreczeni grammatica 
írói sem ajánlottak többet? Felelet: Nincs így, ugyanis .1) A létige 
fennebb adtam előfordulatai 5-ikéből láttuk, hogy a magyarban a 
létigének nem a van, hanem a lesz része az, mely vd ve raggal álta
lában a latin fio-t pótolja, a melyről tudjuk, hogy szenvedő ige, az 
egyetlen elöfordulata a létigének, a magyarban, midőn ha nem is 
szigorúan szenvedő igét, minden esetre egy közel álló mon
dat-szerkezetet alkot. Ha tehát a nyelvnek szüksége lesz vala 
összetett szenvedőre, mindenesetre ezt, nem pedig a van igét alkal
mazta volna, már csak különböztetés, és nagyobb világosság végett 
is ; de ilyesminek semmi nyoma. 2-szor A körülíró mondat terjedel
mét jól ismerjük, s tudjuk, hogy szenvedő igét majd soha sem 
pótol, s nem is annyira cselekvést, mint valamely megtörtént cse
lekvésre rámutatást jegyez, míg a franczia és angol nyelvben igen ; 
habár különösen a franczia ép úgy nem szeret szenvedő igével élni 
mint a magyar, a minek az oka nyilván az, hogy a francziák a bei-
szenvedést más eszközzel teszik ki, egy nemével a visszatérő igék
nek, és így csak a külszenvedés marad hátra szenvedő alakkal 
kiteendőnek, innen annak gyér elöfordulata; mi sem szeretünk 
szenvedő igével élni, de hogy egészen, kivált az irodalmi nyelvben 
nem mellőzhetjük, kitetszik onnan, hogy mikor már a „pereat" 
előbb, mint fentebb előadám, tévedésből és a Révay félre-értetéséből 
a belszenvedőre, újabban pedig előbb a Döbrentei, napjainkban 
pedig a Gyergyay kivánatára, a külszenvédőre is kimondatott; íme 
helyette egy másik idegen és most már összetett szenvedő ige fo
gadtatott el, melylyel valóságos önámítással sokkal sűrűbben élnek; 
semmint emlékezet óta az előtt az egyszerű kül- és belszenvedö-
vel, egészen úgy mint a német él a maga összetett szenvedőjével, 
melyről tudjuk, hogy szerepköre sokkal kiterjedtebb mint akár a 
kül, akár belszenvedőé a magyarban, melyek mindkettőjét ez fe
jezi ki a németben, de a körülíró mondatot a németben sem, a mint 
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ennek használatát íróink még csak erre is kiterjesztették. Igazat 
adok én Döbrenteinek, Gyergyaynak, sőt a „Vadrózsák" nagyér
demű összegyűjtőjének, a ki e művében szintén ily szellemben nyi
latkozott, hogy nem szereti a magyar nép, s nem is él vele; de kö
vetkezik-e ebből, hogy nincs ? lám a franczia sem szereti, s még is 
van neki; hát arra a logicára mit mondjunk, hogy mert a magyar 
nép még saját szenvedőit sem szereti, tehát idegent csempésznek 
be helyette, mintha az nem csak úgy szenvedő volna, mint a régi 
kül- és belszenvedő; hiszen ha nem szereti, abból nem az követke
zik, hogy kiirtsuk, hanem igen is az, hogy használatát korlátozzuk, 
s előfordulatait szigorúan állapítsuk meg, különösen pedig, hogy 
hol kell helyette azon valóban gyakori és sokféle segédeszközökkel 
élnünk, a melyek a külszenvedő gyér használatát is részben meg
magyarázzák ; kerüljük ki mi is a hol csak tehetjük, adjunk a cse
lekvő igének nyelvünkben túlnyomóságot, mint a francziák, ez 
nem baj ; de a hol a szenvedő igére rászorulunk, nem lehetvén el a 
nélkül, ott éljünk ezekkel, nem pedig idegennel. 

2-szor. Nem birkózott meg Gyergyay azzal a kérdéssel, hogy 
hát a határtalan (infinitivus) módban hogyan segítsünk magunkon, 
s mivel helyettesítsük a külszenvedőt, melyről épen ezekben az 
előfordúlataiban bizonyos, hogy kétértelműség kikerülése végett 
a magyar nyelv annyira rá van szorulva, mint ennek példáját az 
árja nyelvekben hasztalanul keresnők; igen jól tette volna Gyer
gyay, ha a lettes szenvedő infinitivusi alakjait is közölte volna, 
mert müve midőn megjelent, oly sok mások közt magamat is meg
szédített, s komolyan vévén a dolgot, tettleg megkísértettem a lettes 
szenvedő infiuitivusi alakjait összeszerkeszteni, de megvallom, hogy 
minden ebbeli igyekezetem vakot vetett; a nálam ekkép támadt 
zavarból csak is úgy tudtam kiépülni, hogy megtanultam finnül, s 
azóta tudom, hogy a nekünk a finn- lap- és észtekkel közös at et, 
tat tet külszenvedő képzőnk mint ilyen a magyar nyelvben még 
abból a valóban nagy régiségből való, mikor még mind e népek 
egy közös ős nyelvet beszéltek, a mint ezt a nagy Révai ez előtt 
több mint félévszázzal tanította vala. 

3-szor. Irály-közben nem állhat mindig módunkban csupán 
csak cselekvő igét használnunk, különösen a similiter cadens mon
dat-szerkezeteknél ; én legalább el se tudom képzelni, mit tenne 
akár Gyergyay, akár más erdélyi hazánkfia, ha ugyanegy mondat-
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szerkezetben egyszerre létigévcl, középigével vagy belszohveclővel 
volna dolga, és ezekhez még egy másik ige is járulna, melyet ő 
szerinte cselekvő jelentéssel kellenék a többiekhez csatolni; a lett-es 
német szenvedőt használjuk-e? ezt ugyan soha, mert ez valóságos 
hamisítvány (falsificatum) ; ugyanis merő valótlanság, hogy a létige 
lesz része állapotjegyzővel akár a székelyeknél, akár a magyar bi
rodalom bármely tiszta magyar népű vidékén mint külszenvedőhasz
nálatban volna, én legalább soha de soha sem hallottam, s bizonnyára 
akár Döbrentei, akár Gyergyay sem, a minthogy ezt egy szóval 
sem állították; vaj igen, dunántúli városokban haliam oly mester
emberektől, a kik jobban tudnak németül semmint magyarul, s ki
zárólag e nyelven gondolkoznak, de bizony én német mesterembe
rektől nem fogok magyarul tanulni. 

4-szer. Az az érv sem sokat ér, hogy Erdélyre és a székely-
ségre hivatkoznak, mint a kik teljességgel nem használják; mert 
épen a szenvedő igék szolgáltatják azon különösen tauúlságos pél
dát, hogy az észt nyelv két külön nyelvjárása közül a dorpatiban 
tisztán megvan egészen mint a magyarban és finnben, ellenben a 
revali nyelvjárás elejtette; s ugyanazon kse. képzőt vette fel he
lyette , melyről fennebb mondám, hogy a finnben a visszaható 
igék (verba reciproca) képzője, s a magyar „kőzik kőzik, és kodik 
ködik11 képzőknek felel meg, melyekhez egyébiránt hangzására 
nézve is hasonlít, nemcsak, sőt az észt szenvedőben a tat tet képző a 
he képzővel, egészen úgy mint a debreczeni grammatica írói akar
ták volt, egyesítve van. 

Lássuk ezeket példákban: 
dorpáti nyelvjárás revali nyelvjárás 
mmna"! armasteta = szerettetem mind, sind, tedda valmistakse 
sinna J „ . . . . — szeretteiéi eng. téged őt készítenek = 
temmá armastetas = szerettetik készítetkezem, és mind, sind, 
meid armastetamme stb. tedda stb. kidetakse =5 
teid armastetate köszönt-tet-kezem. 
neid armastetava 

(Sőt van ezenkívül egy a német szenvedő ige kaptájára ki
fejlett, s a sama = esik, történik segédigével képzett, szenvedő is, 
tökéletes hasonmássá a lettes újmagyar szenvedőnek, s a régibb 
német észt nyelvtanok nem mulaszthatják el oda tenni: Diese Art 
jst Anfángern sehr bequem und zu empfehlen"), az újabbak azqn* 
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ban csak mint visszaélést említik fel, mely a német nyelv ráhatása 
folytán jött be.) 

Ha már ugyan e nyelvnek két nyelvjárásában a szenvedő 
igére nézve ily különbség fejlődhetett k i ; nem torténheíott-e meg, 
s nem valószinü-e, hogy a magyar népnek egyik része, és pedig a 
mint én hiszem, a dunántúli, mely vidéknek nyelve leginkább sze
repel nyelvemlékeinkben, s mely ennélfogva leghamarább lett iro
dalmi nyelvvé, megőrizte, a másik pedig, ha nem is ejtette el egé
szen, hasonlólag a révali észt nyelvjáráshoz csak hiányosan tar
totta meg, a mint ennek esetei a magyarban másutt is észlelhetők; 
maga Révai és tanítványai is két nyelvjárását különböztetik meg 
a régi magyar nyelvnek, melyeknek egyikében még a hangrend 
nem volt egészen kifejlődve, a mint ez a palóczoknál most is így 
van, így mondják: botvei, késvei stb. az ősnyelvhez ez volt köze
lebb, a másikban már hangrend, és áthasonulások egészen végre 
vannak hajtva, s ez volt az újabbi; amabban a tátik tetik külszen-
vedö teljes épségében, itt fogyó félben; és ehhez még azt is tudni 
kell, hogy tekintve azt, hogy a finn nyelvben a tat tet csak mint 
személytelen és pedig az alanyt tárgyraggal vonzó ige van meg, 
nem hiányzottak finn nyelvészek, a kik ezt a tat tet képző daczára 
cselekvő igének akarták venni s így némileg habár más szem
pontból is ő nálok is kérdést képzett, a honnan kitetszik, hogy ez 
az ige még most is átalakulófélben van, s mintegy átmenetet ké
pez a szenvedőből a cselekvőre, de egyszersmind azt is láthatjuk, 
hogy a tat tet képző egy kiveszett ős nyelv maradványa mind e 
nyelvekben, egyikben épebben, másikban hiányosban maradván 
fenn ez az őselem, mert különben hol venné magát e csudálatos 
találkozás mindegyikükben, — maga azon körülmény pedig, hogy 
a finn-eszt nyelvben ugyan e szenvedők tárgyraggal járnak, s csak 
kivételképen alany esettel, arra hagy következtetnünk, hagy ez 
valamikor nálunk is így lehetett, de időjártával a nyelv szelleme 
a szenvedő alak elejtése nélkül, használatát ahatárolt igében meg
szorította, s a cselekvő igének engedett nagyobb szerepkört külö
nösen az ige-idők többes harmadik személyében, ellenben a határ
talan vagyis igenévi módban teljesen fentartotta ; mert hogy ennek, 
valamint oly számtalan sok egyébnek egyezése finn- észt, meg a 
magyarban, s részben a török nyelvekben, sőt az egész nyelvrend
szer, és a nyelvanyagnak is majd csaknem egész azon része, mely 
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nem az árja nyelvekből jött át időjártával a magyar nyelvbe, liogy 
mindez nem a vakeset műve, azt csakis a minden haladástól és tu
dományos iránytól a tudatlanság idiosynerasiájával irtózó elfogult
ság nem látja, és a kikre oly igen illik, az, mit egy franczia könyv
ben olvasék: „Két út vezet a hibázáshoz: mindent elhinni, és sem
mit sem hinni. Az egyik csak oly észszerütlen mint a másik, s az 
oka mindkettőnek az a nem törődés, az a fajunknak oly természe
tes vágyása a nyugalomra, mely hogy a szemlélődéssel járó bajos-
kodást kikerülje, szem-behunyva fogad el avagy utasít el magától 
egyegy lett dolgot." 

Lássuk most már a kártételeket is, melyeket e szerbtövis-féle 
gyom a más, mint egyszerű igenemeket teljességgel nem ismerő ma
gyar nyelvben előbb-utóbb kell hogy okozzon, sőt már nagyban 
cselekszi is, és pedig : 

1-ször Á külszenvedöt tüzöttesen írtja, s annak használata 
az irodalomban tettleg meg van ingatva, a nélkül, hogy még most 
íróink el tudnának lenni nála nélkül, — mintha csak tettleg meg 
akarnák czáfolni egyik irodalmi veteránunk azon a valóságon ala
puló nyilvánítását, hogy a magyar nyelv ejtett el ugyan egyes régi 
idomokat, de ujjakat teljességgel nem eresztett, és így a magyar 
nyelv alapjában véve egészen az, a melyet őseink a honfogla
láskor beszéltek; s használják pedig a tátik tetik külszenvedöt a 
határolt módokban (verbum finitum) a lettes szenvedővel egészen 
össsze-vissza minden szabály nélkül, a mint épen kezök ügyébe 
esik, a határtalan módban azonban kizárólag csak is a régit, 
mivelhogy itt az összetett lettes újdon szenvedő egészen hasznave
hetetlennek bizonyult 5 például, ol vasára valahol a következő mon
datot : „Azon majd boldogító, majd káros befolyás az emberi cse
lekvésre, melyet a tündérek által gyakoroltatni látunk" stb. sőt 
költők, ha egyegy csinos kis trochaeusra van szükség, előszere
tettel is használják, p. 0. Puskin Sándornak Zilahy Imre fordította 
„Kalandor szerzetes vagy Borisz Godunoffk£ drammatizált költe
ménye I l l - ik felvonása IV. jelenetében e hely fordul elő: 

„Szegyeid magad! Hát elfeledted-e Magas szent elhivattatá-
sodat?" Igeneveknél pedig önkénytelenül is érzik, hogy ugyan
azon igenév átható igéből véve egészen ínás s épen ellenkező értel
mét szolgáltatja annak a mit a szenvedőből vett igenév, p. 0. „Hogy 
K . . . kineveztetése épen akkor, midőn az egyetem jellege megtá-
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madtatik, s midőn protestáns ember kineveztetéséből . . . . a katholi-
kusok jogai ellen érvet meríthetni (Pesti Hirnök 1868. dec. 12-ki 
sz.), a ki ezt írta, akaratlanul is érezte, hogy nem mondhatni „ K . . . 
kinevezéséből, protestáns ember kinevezéséből" mert ez annyit 
tenne, hogy K . . és a protestánsok neveztek ki valakit, a mit az, a 
ki ezt írta, mondani nem akart; nevezetes, hogy ezt az irodalom épen 
akkor különbözteti meg szigorúbban, mint bármikor is az előtt, 
midőn a tátik tetik külszenvedő ellen a határolt igemódokban irtó 
harczot visznek némely meggondolatlanok, kiknek nagy ideje volna 
valahára megfontolni, hogy ha az infinitivusban nem nélkülözhetik, 
nevetséges következetlenség ugyanazt az ige határolt módjaiban 
nélkülözni akarni. 

2-szor. Semmivel sem részesül jobb sorsban a belszenvedő 
sem ugyanis különösen az ódik ődik belszenvedőre nézve, a mi in
kább traditiók semmint közvetlen tanulmány és vizsgálatok téte
léből táplálkozó közönségünk abban a tévedésben van, hogy annak 
Révai, mint nyelvrontó s hibás használatú igének, irtó háborút izent, 
holott ilyesmi esze ágában sem volt, hanem csak annak hibás, és a 
külszenvedő rovására egy minden bírálat és megállapodott irály 
nélküli időben való túlterjeszkedését akarta meggátolni, midőn az 
ódik ödik sőt tatódik tetödik-íéle túlkapások a tátik tetik-íéle külszen-
vedőt egészen azon módon, s ugyanazon védokok alapján fenye
getik vala, mint most a sokkal veeszélyesb összetett, s ugyanegy 
személyben kül- és belszenvedő lettes ige, veszélyesb mondom, mert 
akkor még monnó alak, úgy a talik tetik, mint az ódik, ödik ma
gyar lévén, még ha a belszenvedő a külszenvédőt kiszorítja vala 
is, még folyvást sajátunkkal, édes mienkkel éltünk volna, és hasz
nálatára sem volt az ódik ödik oly szívtelen követelő, mint az ide
gen lettes összetett szenvedő, a mi .maga körül mindent ki akar 
pusztítani, következőleg általa nem csak az ódik ödik, hanem az 
él wZ-féle belszenvedő is csak úgy meg van támadva, mint a tátik 
tetik-íéle külszenvedő, a mi a következendőkből nyilván ki fog tűnni. 

Mint minden altáji nyelvnek, úgy a magyarnak is szigorúan 
rendszeréhez tartozik, hogy a létigén kívül cselekvő és kétféle szen
vedője, kül- és bel- szenvedője van; (az utóbbit a kik jobban szere
tik, nevezzék bár középszenvedőnek) ; így van ez a törökben, így a 
finnben; vannnak még ezenkivűl más igefelekezetek (varietások) 
is, de mivel ezek mint alantibb fogalmak, amazoknak mint felsőb-
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beknek alárondeihetők: amazokat igenemeknek, ezeket igefajok
nak nevezhetjük. Mindezek között összetett ige-alak egyetlen egy 
nincs, daczára annak, hogy igefajaink jóval számosbak, sem
mint valamennyi árja nyelvekben, nem véve innen ki még a 
flexiós nyelveket sem, melyekben mint szinte egybefoglalókban az 
ige-fajok szinte szaporábbak, s mieinknek sokkal jobban is meg
felelnek, semmint az analyticai újabb árja nyelvekben. *) 

Íme a magyar nyelv ezekkel fejez ki minden gondolatot s 
azoknak minden árnyalatait, s csak is ott használ körülíró monda
tot, a hol ezekkel valamit nem tehet ki, de ez esetben is a létige
nek van felét használja, a leszszet csupán annak jövő idejéül, a lön-t, 
leit-Qt körülíró mondatokban, melyek csupán állapotot, nem pedig 
cselekvést jegyeznek, soha sem. 

A mi az újabb analyticai germán és román nyelveket illeti, 
ezek és a magyar nyelv igerendszere közt ég és föld a különbség, 
ezek közül azonban leginkább a német érdekelhet bennünket, 
minthogy az új magyar nyelvnek elég szerencsétlen választással 
ez vétetett az újabb irodalom férfiai által minta nyelvéül, sőt már 
az első akadémiai szótárnak is mindjárt kezdetben ez vettetett 
alapjául, s mintegy egységéül egy oly korszakban, midőn még Ma
gyarországon a müveit osztály emberei mind tudtak latinul, néme
tül pedig édes kevesen, különösen hazánk magyarabb vidékein ; és 
ez annyira ment, hogy 1848-ig, sőt azontúl is (1852) jó darabig, 
még csak egy franczia szótárunk sem volt. Következett a Bach-kor
szak, mely nekünk ugyanazon gyümölcsöket termetté az irodalom 

*) Á latin nyelv ezredéves használata ily hosszú idő folyta alatt a magyar 
nyelvben kárt teljesség-gel nem tott; nem tehetett előszűr azért, mert holt nyelv 
létere a nép rétegeire hatni teljességgel nem bírt ; másodszor, mert egybefoglaló 
nyelv lévén, a szintúgy egybefoglaló magyar nyelv alakjai s idomjai között 
együtt volt mind az, a mire őseinknek szükségük lehetett, ha egy bár latin fogam-
zásu mondatszerkezetet magyarul akartak kifejezni. Másként vagyunk akár a né
met akár angol, akár franczia nyelvekkel; ezeknek szétbontó rendszerök ugyanis 
az egybefoglaló magyaréhoz viszonyítva annyira eltérő, hogy a született magyar 
e nyelveket nom előbb tudja elsajátítani, e nyelvek szellemébe kellőleg nem előbb 
behatni, mint mikor már nem kis nohézség legyőzése után hozzászokott oly mon
dat-szerkezeteket, melyekhez a magyarnak és latinnak elég ogy avagy két igo-
dat-szerkezeteket,tamiloknál könnyen a saját nyelvérzékök megromlását vonhatja 
maga után p.o. egy régens és egy infinitivus, ezekben 3,4,5 szóval is szükségképen 
tenni, s észjáratát ezokhoz idomítani; a mi nem ritkán, kivált kevésbé öntudatos. 
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terén is, melyeket maga idejében a Il-ik József korszaka, melyek
nek íze már a nyelvújításon is annyira megérzik. Azért mellőzve 
a többieket, ennek igerendszerére vetek egy futó pillantást, mint a 
melyből ültettetett át a megromlott nyelvérzék, és észjárat foly
tán az újabb összetett lettes egy személyben kül- és belszenvedő 
alak is. *) 

A német nyelv a két segéd-igén kivül> melyek közül a lét
ige, mint fennebb már előadám ,két külön igéből, a sem és werden-
ből van összetéve, csupán csak két igealakot ismer még, a cselekvőt 
és szenvedőt, s e két alakkal teszi ki az igefajok mindazon fele
kezeteit, melyek sokasága által az egybefoglaló nyelvek a szétbon-
tóktól (analyticaiaktól) oly lényegesen különböznek; ez úgy törté
nik, hogy: némelykor a cselekvő ige egyszersmind közép ige is, p 
o. riechen szagolni valamit, és érzik, szaga van valaminek; verder-
ben = rontani és romlani, ilyen a magyarban egy sincs, (ezeknek, 
is csak úgy összeesik a használatuk a németben, mint a tátik tetik 
külszeuvedőének a míveltetőével a magyarban, de azért még eddig 
nem jutott eszébe egy német nyelvésznek is azok kiirtása, pedig ez 
a német nyelvnek épen nem erénye; sajátságos egyébiránt, hogy 
ma már még csak az ilyenek is kezdenek belopózni a magyar 
nyelvbe; így én csak nem rég olvasám e magyartalanságot „azon 
nincs mit csudálni", e helyett: csudálkozni, (mert csudálunk valamit, 
és csudálkozunk valamin van jól magyarul); máskor elibe teszik 
az igének az es határozatlan névmutatót, p. o. es regnet, esik; más^ 
kor ismét a sich személyes névmást, p. o. sich bestreben = igye
kezni, s az elsővel személytelen, a másikkal visszatérő igéket ké
peznek ; sokszor megint monnót egyesítik, p. o. es wundert mich, es 
bekommt ihm vohl, csudálkozom, jól esik neki; máskor ismét a 
lassen = tat, tet; mögen = nám, nem; hönnen =E hat, lut; diirfen = 
ehet igéket teszik össze egy másik igével; nem is említve a két se
géd igét a sein-t és haben-t; íme ezek a németben kivétel nélkül Ön
álló szavakból való összetételek, melyeknek a magyarban, mint 

*) Nagyon sajnálnám, ha e meggyőződésen arra magyaráztatnék, mintha 
én a német irodalomnak és nyelvnek ellensége volnék ; az nem vagyok ; legyünk 
a német nyelvnek és irodalomnak tiszteló'i: kedvellői, erényeinek barátjai, sót 
Utánzói is, de mind ez ne terjedjen annyira, hogy a mi abban jól van, nálunk pe
dig lehetetlenség , s öklelő szarvas hiba , ezt egyazon értékűnek véve nyel
vünkben meghonosítani igyekezzünk. 

NYEI.VTUD, KÖZLEÜÉÍíVEK. VII, 2 5 
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láthatjuk, mindig igeképzők felelnek meg, melyek az igetőhöz já
rulván, azzal egygyé forrnak, s egyetlen szót képeznek. Szenvedő 
igéje a németnek csak egy van, és pedig a nyelv természetéhez ké
pest ez is összetett, t. i. a werden és az ige múlt részesülőjéből. — 
Végre jön a körülíró mondat, mely minden nyelvben megvan, kö
vetkezőleg a németben is, de ez külön igefajnak nem vehető, a 
minthogy nem is veszik annak, minthogy mint fennebb mondám, 
nem történőfélben lévő cselekvést, hanem csak egy már megtör
tént, s a beszélő előtt tudva lévő cselekvésre rámutatást, szóval 
állapotot jegyez, a mire a magyarnak külön alakja van, az állapot-
jegyző a létigével kapcsolatban ; a finn nyelv meg még élesebben 
elválasztja az igefajoktói az által, hogy mikor a létige [mondomá-
nyúl áll a mondatban, ilyenkor, vagy a na raggal, vagy a határo
zatlanság ragával egészíti ki a részesülőt, p. o. työ on valmisna 
táhtyná = a mü készen van, el van végezvé-n stb. a honnan nyil
ván való, hogy ez nem igefaj. No már a német a szenvedővel 
egész seregét teszi ki azoknak a mondatoknak, melyekre a magyar 
belszenvedőt használ, s áltáljában a szenvedő ige használata a né
metben oly szapora mint talán a világ egy más nyelvében sem, és 
így azok, a kik a német szenvedő mintájára készült lettes kül és 
bel- szenvedőt használják, a magyar mondatok egész azon készle
tét veszélyeztetik, melyekben a magyar nyelv eddig belszenvedőt 
használ vala, de a melyek ma már megszűntek jók lenni csupán 
azért, mert azokban a magyar belszenvedőnek a német kül- bel
szenvedő felel meg. *) 

*) A német nyelv most adtam igerendszerével alapjában véve egészen 
megegyez a többi szétbontó (analyticai) p. o. angol, és valamennyi román nyel
vek igerendszere, minthogy, mint fennebb kifejtem, ezek szétbontó eleme is épen 
a két német segédige a sem és habén elfogadása által keletkezett új észjárat, és 
ennek kívánalmához képest a saját lét- és birtok-igéiknek p. o. a francziában az 
étre és avoir-nak segédigekül elfogadása, s életbeléptetése volt; ugyanis vala
mint a nyelvek fentartásának, s épségben megőrzésének egyedüli eszközéül az 
ép és romlatlan nyelvérzék, s minden idegen befolyástól irtózó észjárat méltán 
tekintethetik, mely a valamely nyelvvel mint anyanyelvével élőnek azt minden 
másoknál kedvesbbé teszi az által, hogy míg az azokon való gondolkozás azon 
arányban terhesb neki, a melyben valamely idegen nyelv az övének észjáratától 
qltér : addig az ezen való gondolkozás közben semmi nehézséget nem érez, mint
hogy az anyatejjel együtt szíván be, a gondolatok fogamzása és kifejezése úgy
szólván észrevétlenül és minden reá fordított fáradság nélkül esik megj mi sem 
bizonyosb annál, hogy mihelyt a nyelvérzék idegen befolyás következtében meg-
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3-szor. Tény, hogy a hírlapirodalom nem egy férfia még ott is 
használja a lettes szenvedőt, a hol a német nyelv megelégszik a 
a körülíró mondattal, melyről kimutatám, hogy annak használata 

romlott, magának a nyelv romlásnak indultának is nyomban kell azt követni; s 
ha a fővárosban széttekintünk, szomorú, de igaz, hogy már most constatálhatjuk, 
hogy egy új magyar nyelv van keletkezőben, melynek körvonalozását még most 
megkísérteni is nehéz, de annak analyticai, tehát az ősmagyar nyelvével homlok
egyenest ellenkező szerkezetére már mostan is nem egy tünetből következtethe
tünk, a milyenek: 1) a szóképzésben összetett szóknál a német ungs képző 
minden szükség nélküli utánzásául az ási ési koholt képzők elfogadása, s életbe 
léptetése oly képzésekben, melyekben a romlatlan nyelvérzékü magyar nép az 
angollal egészen egyezőleg a részesülő jelenét mint általános kisegítő-eszközt 
használja, p. o. fencingmaster, vivó-mester, dining-, sleepiug-room—ebédlő-, háló
szoba, riding school=lovagló-iskola, stepping-stones csekély vizek fenekére hely-
zett kövek száraz lábbal átjuthatás végett = lépő-kövek, drawing-force SS vonzó
erő, driving-wheels = haj tó-kerekek, revolving-inirror = visszaverő-tükör, — 
steel-cutting saw = aczélvágó fürész, shipping and mercantil Gazette hajózó és 
kereskedelmi lap stb. Oka e különös találkozásnak a nemnek a magyarban teljes 
hiánya, az angolban pedig csak egy bizonyos fokig megléte, a mely különösen a 
mindig főnév előtt álló melléknévre, — hová a részesülő is tartozik, hatást tel
jességgel nem gyakorol, és így csak úgy változatlan marad mint a magyarban, 
míg már a németben a melléknév a nem ráhatásainak egészen alá van vetve, a 
ezen oknál fogva az ilyféle szóképzések lehetetlenek lévén, a nyelv-szellem az 
abstract gyökök által segített a bajon, melyek a nem rá hatásának alávettetve 
nem lévén, a német nyelvnek általános kisegítő eszközét képezik, s ennélfogva 
műszavak alkotására már csak ezért is igen alkalmasak, különben is a német 
népnél emlékezetet haladó idők óta általában el vannak terjedve, szorosan a 
nyelv rendszeréhez tartoznak, s ott valóságos szükséget pótolnak ; de hogy mi 
szükségünk van nekünk rá az irodalomban, holott a nép teljességgel nem hasz
nálja, s miért akar az irodalmi nyelv alapjában más lenni mint a nép nyelve ? 
azt nem értem. 2) Ugyancsak a szóképzésben a : honigsüsz, volkreich, kraft-
voll, vasserdicht szók utánzásául ezeknek a magyarban úgyszólván lefényké
pezése, miszerint ezek magyarra: mézédes , népdús , erőteljes , vízmontes-nek 
vannak lefordítva s széltire dívnak ezek helyett : nagyon édes, népes, ép-erős, 
vagy éperejíi, víztől ment stb. a melléknévvel avagy azt pótló főnévvel együtt 
járó ősmagyar ú ű képző pedig szépen feledékenységbe kezd meani. 3) A névra-
gozásban a birtokviszony személyragokkal jegyzésének eltunyalasa. p. o. az apáin 
háza helyett: az apám ház, az én kalapom helyett : az én kalap : hallottam született 
magyaroktól már ezt is, még pedig ezt több ízben „becsületem szentségemre e h. becsü
letem szentségére. 4) Főleg az igerendszerben a létige és állapotjegyzővel kép
zett összetett újdonsült lettes szenvedő ige általános elterjedésnek indulta, mintha 
csak általános elvül o közmondás volna elfogadva „jobb a másé", nem pedig az, a 
mit szemes magyar gazdasszonyok szoktak a más jószágának odakiáltani „hess te 
másé", pedig tán mondanom is felesleges, hogy ez sokkal okosabb eljárás volnat 

25» 
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a németben ugyanaz, a mely a magyarban, azaz, hogy valamint 
erre nálunk a létigének csak van-íé\e része, úgy a németben a 
szinte két igéből álló létigének szinte csak a sein-íéle része van 
használatban; az alább adandóm példák e tekintetben is kellő fel
világosításokat, s állításom igazolását fogják szolgáltatni. 

4-szer. Van továbbá nyelvünknek egy az angol és török nyel
vekkel közös sajátsága, mely a latinban sem szokatlan, miszerint 
ott, a hol határozatlanul s az alany megnevezése nélkül akarunk 
szólani, ott az ige többes száma 3-ik, esetleg 1-sŐ személyét használjuk, 
p.o. mondják =rdicunt, they say, >JVJÍ> dirler, a mint ezt a következő 
népdal-töredékekből szépen láthatjuk: 

Azt mondjuk nem adnak 
Engem galambomnak; 
Inkább adnak másnak 
Annak a hat ökrös fekete subáénak ; 

es 
Jaj beh szépen harangoznak 
Az én kedves galambomnak, 
Most Marik a temetőbe 
El sem búcsúzhattam tőle ; 

erre a német a mami szót használja a cselekvő ige előtt, a mi a 
magyarban sem szokatlan, habár nem is oly szapora használatú, 
mint a németben. íme ez is veszélyeztetve van. 

Ha már ogy török avagy angol nyelvtan kezünkbe akad, s 

ő) A mííveltetö tat, tel. h. a /ta</,y ige elhatalmazta . . . és egész sorege a német, 
utánzatú magyartalanságoknak, melyeket AB irodalom ma már jolozni sem bír, s 
melyek ennélfogva ma már mint a gátjain átrontott árvíz az egéaz irodalmat min
den elleutállás nélkül olözönléssel fenyegetik. Mindezen visszaélések kezdenek 
ugyan a vidéken is lassanként elharapózui, de nem oly kétségbeejtő arányban mint 
fővárosban, hol az irodalom széke', melynek férfiai minél kevesebb jelét adják 
a magyar nyelv oly öntudatos bírásának, mely magyaros nyelvérzéköknck a hely
beli másajku néppel való érintkezés folytán való átalakulásának sikeresen ellen 
tudna állani, a mi nyilván nem volna így, ha a főváros magyar volna. így ne
künk rettegje kell még arra is gondolnunk, a mit hazánk egyik legnagyobb nyo
mora, átka, s Valóságos achilles, sarka, az áldatlan nemzetiségi kérdés egyet 
len sikeres megoldása gyanánt várva várnunk, óhajtva kellenék óhajtanunk, a 
főváro* uiegmagyarosodására mert a jelekből ítélve, a nyelv, mely így kelotke^-
nék, nem lenne többé az ős magyar, nem altáji többé, hanem egy új magyar 
nyelv, árja nyelv szerkezettel, melynek csak is teste volna részben magyar, a 
gzellem azonban csak i* német, maga a magyar nyelv nem többé az altáji, ha* 
bem a germán törzs legifjabb leánya. 
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abba lapozgatni kezdünk, csakhamar meg fogunk győződhetni, 
hogy úgy angol mint török nyelvtan írók el nem mulasztanák e sa
játságát e nyelveknek mint minden más nyelvekétől eltérő lénye
ges dolgot kiemelni, s mint a nyelv rendszeréhez tartozó lényegre 
kellő súlyt helyezni; a mi nyelvtan-íróink ily tisztességre a ma
gyar nyelvet nem méltatják; a németben nincs így, következéské
pen nem nyelvtanba való ; e tekintetben a megrovás annyival 
jogosabban éri őket, és a nyelvmestereket, mert a nyelvtani vissza
élések elharapózásának épen ők volnának hivattatva legkérlelhetet-
lenbb őrei s meggátlói lenni az által, hogy az általok taníttató nyel
vek igerendszerével s mondatszerkezetévei a magyar nyelvét az 
előre haladottabb nyelvtudomány búvárlatai, s megállapított, elis
mert igazságai mérve szerint egybevetnék, szigorúan megállapít-
nák, mi felel meg egyik nyelvben a másiknak, s mindezt példák
kal lehehetöleg bőven megvilágítnák ; mert bármily lényeges is az 
eltérés, különösen az igerendszerben, az egybefoglaló magyar és a 
német és valamennyi szétbontó nyelvek észjáratai között, és így az 
egyenértékek oly nemű kiegyenlítése, mint ezt minden német nyel
ven írott franczia nyelvtanban láthatjuk, melyekben ez valóban -
példás szorgalommal van végrehajtva, úgy hogy minden igefajnál, 
minden mondat-szerkezetnél jól láthatjuk, mi felel meg egyik nyelv
ben a másiknak, némi nehézséggel jár is: mégis erősen meg vagyok 
győződve, hogy ilyesmi a magyarban sem lehetetlenség, ha csak 
úgyis, mint a hogy különböző országok pénzei értékét a pénzváltók 
jól ismerik, s fel tudják egymásra váltani; de a mi e részben eddig 
történt, alig érdemel említést, nyelvmüvelésünk nem kis kárára, 
mert mihelyt ez helyes irányban végrehajtatott, a visszaélések leg
alább itt azonnal lehetetlenné lesznek téve, s az ez ellen hibázásokat 
méltó joggal meg lehet majd róvni; eddig jogosan még csak ezt sem 
tehettük, mert mi joggal lehet valakit hibáztatni oly hibákért, me
lyek ilyenekül felismerve, s nyilvánítva nincsenek? a törvény ok csak 
kihirdettetésük után köteleznek, s bizonnyára itt sincs másképen 
a dolog.*) 

Százával lehetne példákat felhozni annak bebizonyítására, hogy 
ott, hol a magyar mint egybefoglaló nyelv, a latinnal mint szintén egy-

*) Ugyanezen irányúak volt kifolyása nyelvtaníróink abbeli igyekezote 
hogy nyelYtanaikban az ikes igéket táblázatosan összeállították, egészen úgy miat 
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befoglalóval egészen egy ösvényt követve, s még csak az igefajokr& 
nézve is igen kevésben térve el egymástól, ugyanegy igetőt háromfé
leképen (a latin kétféleképen) söt az értelem szín vegyületeihez képest 
többféleképen is képez ki, s az így kiképzett ige egyetlen szó marad : 
ott a német és más analyticai nyelvek csak egy és ugyanazon igét 
használják képzők hozzájárulta nélkül, csakhogy, mint fennebb elő-
adám, szétbontó rendszerükhöz képest különféle összetételekkel egé
szítik ki azt, a mit a magyar nyelv csak egy szóval tesz k i ; e példák 
igen tanulságosak lehetnének ugyan, de jelen értekezésnek tárgya 
már csak helykímélés végett sem lehetnek; e feladat nem is annyira 
nyelvésznek mint nyelvtan-írók, tanárok, nyelvmesterek, s szótár
íróknak tartozván nemes tisztökhöz, mert non omnia possumus om-
nes; ha ők szép feladatukat méltóan megoldották, csakhamar ta
pasztalni fogják, hogy igefajaink sokaságát tekintve nem csak hogy 
mindent ki tudunk magyarul lehető tökéletesen fejezni, a mit a né
metben és a többi analyticai nyelvekben feltalálunk, a nélkül, 
hogy a lettes szenvedőre csak egyszer is rá szorulnánk, hanem azt 
is, hogy nyelvünk amazok felett épen abban az előnyben van, mint 
a latin, s hogy nem egy mondatszerkezetünk marad, a melyet azok 
csak nagy ügygyel-bajjai lesznek képesek, s akkor is kérdés, sike
rül nekik általában azokat nyelvükön ugyanazon erővel és hatható
sággal kifejezni; mert ne feledjük, hogy nyelvünk ritka szabatos
sága, rámutattam bámulatos logicája, nem csak a németet, francziát, 

ezt német és franczia nyelvtanírók az«e nyelvekbeli rendhagyó igékkel szokták 
tonni, meglehet, abban a hiedelemben, hogy ez által a Révay elvei életbelépte
tésére nevezetes lépés történt, — de ez merő tévedés ; Révayt már jobban félre 
sem lehetett volna érteni; hiszen az ikes igék nem rendhagyó igék, hanem ige
rendszerünk egyik leglényegesb kiegészítői, és pedig oly mozgékony természetűek, 
hogy azok számát meghatározni ép oly lehetetlenség, mint mindenki képtelen
ségnek fogná tartani meghatározni akarni, az ás és-sel képzett igeneveket, sőt egy 
ily kísérlet veszélyes i s ; ugyanis ekkor nem állna hatalmunkban azt más igegyö
kökhöz adni, mint a melyek a táblázatban foglaltatnak, a mi mondanom sem 
kell, hogy nyelvművelésünknek útját szegné ; egészen másképen kell felfogni az 
ikes igék kérdését, — ugyanis a magyar nyelvnek jóvalszáaiosb igefajai levén sem
mint az újabb árjáknak ; használat-kiterjesztés által mind a cselekvő, mind szen
vedő mii»d közép igéknek pgy részét ezzel teszi ki, legkevesb ezek közt a cselekvő 
ikes igék száma — ellenben a kül- és belszenvedóst a jóval nagyobb számnál ezzel 
és az iktelen úl űl képzőjü belszenvedővel teszi ki, egészen úgy minta finn, melyben 
a külszenvedés tt ~ tat tet, belszenvedés kse = koz köz, és u, ü, = ul ül képzőjü 
igékkel fejeztetik ki. 
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hanem sokszor még a latint is meghaladó velős rövidsége koránt
sem ott rejlik, a hol azt a múltban nem egy német nyelvérzékü tu
dósunk páratlan maga-ámítással keresi vala, t. i. egytagú gyökeink 
sokaságában, — egy ily kérkedés jól állhat az angoloknak, a kik 
tény, hogy legkisebb magok-megerőltetése nélkül képesek egész 
beszélyeket írni egy tagú szókkal, a mit mindazok könnyen meg-
eshetőnek fognak találni, a kik tudják, hogy az angolban a két 
fogalom szó: név és ige, csak nagy ritkán esnek át viszonyítás 
közben változáson; de nem ám nekünk, mert hisz ezek az egytagú 
gyökök úgy a flexiós mint ragozó nyelvekben vajmi könnyen nő
hetnek, — a mint hogy így is van, — sesquipedalis szavakká; hanem 
igen is feltételezve vannak nyelvünk fennebbi tökélyei annak egy
befoglaló természete s ennek leglényegesb hordozója a két kül- és 
belszenvedő mindketten i&-es igék által, melyek segélyével képe
sítve van nyelvünk ugyanazon gondolatot, melyre németnek, fran-
cziának némelykor négy, öt, hat szóra is van szüksége, egyetlen 
szóval kitenni, p. o. kár úgy visszahúzódnotok, így magatokat meg 
nem kedveltethetitek, Schade darum, dasz ihr euch so zurück 
ziehet, so werdet ihr euch nicht beliebt machen können. Elégelni 
fogom tehát néhány kirívóbb példáit mutatnom fel az elkövet
tetni szokott visszaéléseknek, melyeket többnyire hírlapokból azóta 
jegyezgettem ki, mióta a szenvedő ige természetére irányzott tanul
mányaimat tüzetesben folytatni, s észleleteimet rendezgetni kezdem: 

Én azt tartom, hogy a templomokban, a házak, iskolák, és 
községekben szólhat és értekezhet (ik) minden ember, a mint neki 
tetszik, hanem a megyék termeiben, hol magyar törvény szerint 
magyar igazság lesz kiszolgáltatva. Helyesen csak így lehet j ó l : 
„magyar igazságot szolgáltatnak.", mert a magyarban a lesz-nok 
jövő idői értelme van, jelen soha. (1867. A főrendi ház 11-ik ülésé
ből B. Wenckheim László.) 

Hanem most már világos szavakkal tudtára lett adva, e he
lyett : „tudtára adták" (Esti lap.) 

Annak következtében, hogy a magyar posta-hivatalok a ma
gyar kereskedelmi ministerium alá rendeltettek (helyesen), királyi 
rendelet bocsáttatott ki, mely szerint a szerb-bánát katona-határ
őrvidék 34 postahivatala a zágrábi posta-igazgatóság alá, s tekintve 
a bécsi minisztérium alá lönnek rendelve, e helyett: „vannakrendelve"-
(Pesti Hírnök) 1867. május 3. sz.) 
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Szegény Széchényi még élt, de az elkeseredett Bach a „Blick" 
miatt üldözni kezdé a grófot, kikutattatá s a gróf egy napon agyon
lőve találtatott . . . Ekkor lön elhatározva egy kis körben, hogy 
magyar ruhát veszünk fel, e helyett: „Ekkor határozták el egy kis 
körben, avagy ha az író maga is jelen volt, határoztuk el, s'tb, 
(Pesti Hírlap 1868. marcz. 29. sz. Vas Gereben jegyzetei). 

A két hölgy féltékeny volt barátnőjére . . . . A bosszú terve 
ki lett főzve. E helyett: „A bosszú tervét csakhamar kifőzték, vagy ; 
készen voltak vele". (Fővárosi Lapok 1868. sept. 30. sz.) 

Hónapok óta nem lett egy név annyit emlegetve mint Patty 
Saroltáé. (E helyett: „Hónapok óta nem emlegették valakinek oly 
sokat a nevét mint Patty Saroltának". (Egyik folyóirat, midőn ez 
az énekes nő itt járt). 

Legelőször is Oraviczafelé visz utunk, mégpedig vasút, mely 
1847-ben lett megkezdve... A közben kitört forradalom idején ugyan 
abban hagyatott, de 1850-ben építése újra felvétetvén, végre 1850 ben 
be lett végezve, s a forgalomnak átadatott. A mondat-szerkezet simi-
liter cadens, similiter desinens lévén, lehetett volna adni egyaránt cse
lekvő ige többes 3-ik személyével, és lett volna „kezdtek meg, végez" 
ték be, s adták át a forgalomnak," vagy pedig szenvedő igével 
így: „kezdetett meg, végeztetett be, adatott át a forgalomnak" (Ma
gyarország és a nagy világ 1867. oct. 12. sz.) 

Mikor aztán felállással szavaztatik, e h, szavaznak (Üstökös 
1867. marcz. 9. számában Tallérossy Zebulonnak szántszándékosan 
szájába adott magyartalanság, s igen alkalmas példa annak bebi
zonyítására, hogy a külszenvedövel sem lehet büntetlenül élni ott, 
a hol a nyelvszellem a cselekvő ige többes 3-ik személyével élést 
javallja; a következő példa pedig (szintén Tallérossy Zebulon sza
vai — azt igazolja, hogy a magyar nyelv nem szereti sem a kül sem 
a belszenvedőt, oft a hol annak helye nincs j így szóll: . . . Háború 
már lesz, még csupán csak az a kérdés, hogy ki fog minket ütni, 
és viszont ki által fogunk üttetni; e tréfás pleonasmus első része ki
fogástalan helyes magyarság, második része pedig olyan, hogy úgy 
született magyar nem beszélhet (Üstökös ugyanazon száma) 

* * 
* 

Ez egy évig tartott álom csak egyetlen egyszer és akkor is 
csak pár óráig lŐn félbe szakasztva, e helyett: „szakadt félbe" 
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mert itt nem lehet tudni, magától szakadt-e meg az álom, vagy pe
dig szántszándékkal szakíttatott-e az meg valaki által; a német 
nyelvnek e különböztetésre szüksége nincs, s ki sem tudná tenni, a 
magyar nyelv ellenben ilyenkor mindig különböztetni szeret. (Ha
zánk s a külföld 1867. január 27. sz. „Egy évi álom") 

A lelki méznek e bőséges kincstárát, mely ezer meg ezer bá
jos illatú virág kelyhéből lön összegyűjtve. E helyett: „gyűlt össze" 
mert itt nem tudni, ki által eszközöltetett a gyűjtés, s ilyenkor a 
magyar nép belszenvedöt vagy közép igét használ; a németben ez 
mindegy, a magyarban nem lehet az. (Wisemann Miklós vegyes 
iratai 5-ik 1.) 

Midőn végre Royston lord a királyi üzenetet meghozá, mint
egy el lettek barnítva azok, kik egy La reine s' avisera-t vártak. E 
helyett: „elhűltek bele", mert amúgy senki sem beszél. (Esti Lap 
1868. május 18. sz.) 

De a rajnai bor értéke e miatt tökéletesen devalválva lett. E 
helyett: „devalválódott," mert az ódik ödik-et Révay a nyelvből nem 
küszöbölte ki, hanem csak belszenvedővé devalválta, azaz csak ott 
használhatóvá, a hol a cselekvés tudva lévő külső ok nélkül ma
gától történik mint itt is. (Fővárosi Lapok 1867. sept. 13. sz.) 

Engem biztosít erről népeim hűsége, mely a megpróbáltatás 
súlyos napjaiban is bebizonyíttatott, e helyett: bebizonyult. Én a 
tátik tetik külszenvedönek nagy barátja vagyok, de csak ott, a hol 
annak helye van, itt pedig nincs, mert itt nem kül-, hanem belszen-
vedőre van szükség: bebizonyult, vagy bebizonyodott; ugyanis a né
met szöveg így szól: Mir bürgt dafür die Treue meiner Völker, die 
sich auch in Tagén der höchsten Bedrángniss beicahrthat (Ilon 1867. 
május 33. sz.) 

De evvel még csak a barátok lettek megnyerve, e holyett: nye-
rettek meg, vagy körülíró mondattal így: vannak megnyerve. (Ma
gyarország és a nagy világ) 1867. május 25. sz. 

Nem mertük hinni, hogy most, midőn a feledés jelszóvá lett 
emelve. E helyett: emeltetett, vagy körülíró mondattal: van emelve, 
monnó egyaránt szokásban van a nép nyelvében, a lett állapotjegy
zővel nincs. (U. ott.) 

Midőn már a legmérsékeltebb polgárok is kénytelenek beval
lani, hogy az állam többé nincsen kormányozva. Feltétlenül nem 



394 BARNA FERDINÁND. 

rosz ugyan, de szolgai fordítás, jobban lesz vala így: „hogy az 
állam kormány nélkül van." (Pesti Hirnök 1868. nov. 19. sz.) 

* 

Stanley lord nem tudja, hogy a franczia törvények ezen 
statútumokat elvinni nem engedik, különben nem mondta volna, 
hogy ezek Anglia számára meg lettek szerezve. E h. megszereztettek. 

A politicai anecdoták egymást érik Kedves Tódom, én 
nem szoktam nőmnek megköszönni soha az általa nyújtott csésze 
theát. Én megértettem öt és meg lettem elégedve. E h. „s ki vol
tam elégítve" (Pesti Napló 1868. oct. 9. sz.) 

De fa magyar közönség) irodalmi művei, és tevékenységére 
nézve még csaknem egészen tájékozatlan, a mennyiben eddigelé 
m é g egy müve sem lön átültetve hazai irodalmunkba (ültettetek he
lyett) (Wagner Richárd, Művészet és forradalom, Előszó.) 

A Margit szigetet ugyanis bérbe adják (ez helyesen) és az 
illető bérlő fel lett jogosítva. E helyett: fel van jogosítva. (Idők 
Tanuja) 1866. oct. 19. sz. 

Belsejét fehér moaré selyem diszíté, és nemzeti szalag segít
ségével lettek a fényképek kiemelve. Ezen díszmü Gorove udvari dísz-
művész által lett Bécsben készítve. A czímlap fényképezve volt. Ezek 
helyett „emeltetnek k i , . . . készíté. (Pesti Hirnök, 1868. jan. 15. sz.) 

Kétségtelen, nagy áldás minden országra, mely az örök gond
viseléstől ásványokkal és nemes érczekkel oly dúsan lön megáldva 
mint hazánk. E helyett „áldatott meg," vagy „van megáldva," leg
alább a magyar nép így élt ezzel eddig. (P. Napló, 1867. aug. 24. sz.) 

De meg tudtam fogni, hogy ha nemzetünk vezérleted alatt 
békés úton eljut azon határhoz, lesz oka többet, nagy szenvedések 
árán nem merényleni 5 ha pedig el nem jut, nyitva maradónak hit
tem a tért a jövendő számára, mert nem lesz semmi jog feláldozva. 
Nevezetes és remek példája a körülíró mondat jövő idejének, épen 
ezzel tévesztik össze az újabb irodalom emberei a német lettes 
szenvedőt, s ez azon ajtó, melyen át az legalább eddig feltartóztat-
hatlanúl özönlik vala újabb időben a magyar nyelvbe. (Kossuth La
jos nyílt levele Deák Ferenczhez. (Magyar Újság, 1867. május 
26. sz.) 

íme a szenvedő igék kérdésének második megállapodási foka; 
az első is veszélyes volt, mert nyelvünk rendszerét megingatta, a 
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második nem jelent kevesebbet a magyar nyelv rendszere felbom
lásnak indultánál, s ezzel bevégezhetném értekezésemet, de még 
némely aggályaim előadását szükségesnek látom, mielőtt tollamat 
letenném. 

TTT 

A debreczeni grammatica írói, utánok Gyarmathy, és Ver
seghy, mind azon bizonyoztak, hogy a magyarnak eredetileg szen
vedő igéje nem volt, s hogy a tátik tetik külszenvedö a latin or-féle 
Szenvedő ige utánzásaképen jött be a nyelvbe. Ezenkívül Ver
seghy az ik-ea igéknek is irtó-háborút izent. Gyarmathy és a deb
reczeni grammatica írói ugyan kiirtandónak nem találták, de ba-
rátjai sem voltak, s lassanként kipusztultát óhajtják vala. Révay 
úgy a régi nyelvemlékek, mint a rokonnyelvekből vett adatokkal 
bizonyította be, hogy a tátik tetik külszenvedö ige, mint azikesigék 
legkitűnőbb s legszámosb faja, egyenlő régiségü magával a nemzet 
keletkezésével, a mely ellen tehát puszta gondolomra fenekedni, 
valóságos hazafiúi bün, vagy, a mint Kazinczy ugyanezt nevezé, 
crimen lesae nationis. „A nyelv — úgymond ő — a nemzetnek leg
drágább palládiuma. A nyelvet oly ádáz újításokkal tagolni, gyil
kolni, és zavarni, mint sokan merészlik, valóságos crimen lesae na
tionis, és ehhez minden magyarnak van szólója" ; pedig még ekkor 
senkinek sem jutott eszébe idegen alakokat hozni be a nyelvbe^ 
hanem csak is a meglevők számát akarták megszorítni; veszély igen 
is volt, de e veszély nem volt oly természetű, mint az, mely napja
inkban fenyegeti a magyar nyelvet egy sült idegen s a nyelv ter
mészetével homlokegyenest ellenkező korcs alak meghonosítása 
közben, mert elvégre a nyelvalakok még kizárólag magyarok vol
tak, s következőleg még ha a debreczeni grammatica elvei jutottak 
volna is győzelemre a Révay egyedül helyes igerendszere felett, 
még azért a magyar nyelv legfőbb, legmagasb elvén, miszerint az 
syntheticai vagyis egybefoglaló, nyelv, sérelem nem történt volna; 
visszaélés, a nyelvalakok megcsonkítása igen is, de azért még a 
magyar nyelv az egybefoglaló nyelvek sorából nem lépett volna 
ki, hanem bekövetkezett volna ugyanaz, a mi az eszth nyelvek ré
vali nyelvjárásában e népnek a német lovagok lelketlen igája alatt 
nyögte közben tettleg bekövetkezett, az t. i., hogy a külszenvedö 
helyett a belszenvedő igealak fogadtatott el, a mint ezt értekezésem 
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Il-ik részében kifejtettem, csonka lett volna a nyelv, de még most 
egészen magyar. A valódi baj csak is a lettes szenvedő behozatalával 
köszöntött be, mert ezen összetett képzés egy oly nyelvben, mely
nek egybefoglaló szelleme ezt egészen kizárja, úgy hogy ilyesmi
nek nyomát akár a név- akár az igeragozási rendszerben hiában 
keresnők, merő lehetetlenség, vagy ennek, vagy az ősi alakoknak 
veszni kell, s ezen esetben a magyar nyelv megszűnt magyar lenni. 
Ezzel a lettes szenvedő igével, a magyar nyelvnek bizonyára se 
inge- se gallérával, könnyen úgy járhatunk, mint midőn valamely 
vidék népessége ragályos kórjárványok, inség és éhesztendők, a 
haza érdekében s védelmében vívott pusztító tán irtó háborúk kö
vetkeztében részben kipusztul; ha a kihaltak helyét nem sietnek 
új telepítésekkel pótolni, avagy épen, mint Magyarhazánkban nem 
egy holyütt s nem is egy ízben történt a törökök kiűzetése után, 
még a megmaradottakat is lelketlenül kiböcsültetni, hogy idegen 
telepedőknek adjanak helyt: nem telik bele egy ember nyom, és a 
hiány új szapora születések által helyre van ütve ugyanazon né
pességgel, mely a vidéket előbb is lakja vala, s melyé az sok szá
zadok ólta volt; ha ellenben a föld urai még örülnek a régi lakos
ság kipusztultának, s alig várják az alkalmat, hogy helyettök ide
geneket szállíthassanak: az egyszer kihaltak többé nem támadnak 
fel gyermekeikben, új, idegen nép fészkeli be magát, mely örök idő
kön át nem akar egyéb lenni, mint a mi, s megmarad idegennek; 
épen így vagyunk mi a kül és belszenvedu ősmagyar, és az újma-
gyar összetett szenvedő igével: a legnagyobb visszaélések, s hasz
nálatuk módja meghatárzásának teljes hijánya azokban a nyelvé
szet nélküli időkben nem volt képes ezredév alatt oly kárt tenni 
nyelvünkben, mint az idegen összetett lettes pót szenvedő. Ha a 
külszenvedő a belszenvedő ige rovására elhatalmazott, a mint ez 
legtöbb régi nyelvemlékeinkben bizonydolog, elannyira, hogy e 
körülményből egyszersmind annak a nép között a mostaninál sok
kalta elterjedtebb, hogy úgy mondjam általános divatát méltán kö
vetkeztethetjük; azért még a belszenvedő igét nem irtotta ki, s 
monnóval egyaránt találkozunk, és viszont a külszenvedőt nem a 
belszenvedő, midőn ez kezdett úgy a nép-nyelvben, mint az iroda
lomban annyira elharapózni, hogy az ezzel visszaélés ellen való eré
lyes felszólalást Révay szükségesnek találta ; élt azért még mind
kettő, s folyvást fenn volt a lehetőség, hogy szigorúbb rendszabá-
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sok a visszaéléseket megszüntetik, s a közös birtoklásnak csak úgy 
vége szakad, mint vége szakadt az ősiségi communismusnak, s zá
logváltó pöröknek, mert az 50-es évekig e tekintetben is egészen 
oly összevissza használat uralkodik vala a magyar nyelv birodal
mában is, mint hazánk közbirtokosai között a nemesi földbirtokon; 
szépen megfértek egymás mellett; a lett-es szenvedő lábrakaptával 
ellenben nem kevesebbtől kell tartanunk, mint úgy a kül- mint 
belszenvedő ősmagyar igealakok előbb ugyancsak részben kiszo-
ríttatásoktól, később azonban teljes ki vésztőktől, s ez esetben nem 
kisebb csapás éri nyelvünket annak egész rendszere felbomlásá
nál, mert úgy a magyar, mint a finn- és török nyelvek mind syn-
thetikaiak = egybefoglalok, azaz olyanokiévén, melyekben aszók 
viszonyítása a szók tövéhez forradó ragok, nem pedig praepositiók, 
és segédigék által történik; e részben hasonlítnak a szanszkrit, 
görög, és latin nyelvekhez, s oly arányban térnek el az újabb indo
germán nyelvektől, a milyenben térnek el ezektől a most emlí
tett flexiós nyelvek, melyek ennélfogva mind egybefoglalok. A ma
gyar nyelv ezen egybefoglaló természete ugyan mindenütt az egész 
nyelvben, de a legerősebben épen a tátik tctik, és a hat-het igekép
zőknél nyilatkozik, melyhez hasonlók, habár nem ugyanazok, csak 
a finn és török rokon nyelvekben találhatók; innen van az, hogy a 
született magyar ha már meglett korában tanúi németül avagy 
francziáúl, legnehezebben tanulja meg az ilyeneket, mint „er hat es 
nicht wissen können, er hat betrogen werdcn müssen stb. mivel
hogy ily mondat-szerkezetek a magyarban egészen példanélkü
liek; a második nehézség, a mivel találkoznak, annak megkülön
böztetése, hol kell a középigéknél a múlt időkben a „habén", hol a 
„sein" segédigét használni, mivel a syntheticai magyar nyelv mind 
ezeket egy szóval fejezi ki. Ha tehát a létigévei, mint segédigével 
és az állapotjegyzővel képzett összetett szenvedőalak utat tör ma 
gának a más mint egyszerű alakokat nem ismerő magyar nyelv
ben, előbb-utóbb be fog, be kell következni annak, a mi a latin 
nyelvvel ugyanezen okok ráhatása következtében történt, melyben 
a lét- és birtok-igének mint segédigéknek az igék múlt és jövő 
idejei, de leginkább a szenvedő alak képzésére elfogadtatása ele
gendő volt a syntheticus latin nyelv felbontására, s ez által múlha-
tatlamil feltételezett sírba szálltára ; mert hogy mily jelentéktelen
nek látszó nyelvelemok tnüy nagyszerű különbségek előidézésének 
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lehetnek okozói, jól láthatjuk ezt, ha a magyar és a török mondat
szerkezetet az európai nyelvekével egybevetjük, sem a magyar, 
sem a török nyelv nem képesek a birtokviszonyt, úgy mint az eu
rópai nyelvekben történik, pusztán birtokos raggal kifejezni, sőt a ma
gyarnak erre külön raga nincs is, tehát helyette mindkét nyelv asze-
mélyrag 3-ikát használja, s íme ez az egyetlen egy szótag, a magyar 
jajé, s a török i vagy si, azt eszközli, hogy a magyar és török mondat
szerkezet az európai nyelvekéhez viszonyítva megfordított (inverse). 

Az ily változások nem egy pár év müve, századok alatt szo
kott az apránként bekövetkezni irodalommal nem bíró népeknél is, 
irodalommal bírókra meg lassabban ; az elsőkre nézve ebben semmi 
szégyen sincs; másként van a dolog az utóbbiaknál, mert kifejlett 
irodalomban ilyesminek örökre lehetetlenségnek kellene maradni, 
s a hol az megtörténik, oly árnyat vet az egy ily nemzetre, a mely
nek mássát a müveit nemzetek történetében hiában keresnénk; 
ugyanis egy ily szegénységi bizonyítvány nem egyebet bizonyítna, 
mint vagy azt, hogy egy oly nemzetnek vagy épen nincs kifejlett 
irodalma, s ha van is olyan a milyen, az még annyira bölcsőjében 
van, hogy öntudatos irodalmi közönsége, mely az ősi alakok meg
sértése ellen erélyes gátat tudna vetni, még nem is képződhetett; 
vagy pedig maga a nyelv valamely más nálánál műveltebb nyelv 
ráhatása, avagy más okoknál fogva, a milyenek például a népnek 
kifogyásnak indulta, a vagyonosb, és műveltebb osztálynak ide
genné válta, idegen nyelvű főváros stb. feltartózhatatlanúl bomlás
nak, romlásnak, kiveszésnek indult, melyet egy ephemer becsű fe
lületes irodalom megállítani már nem képes; őrizzen meg bennünket 
az ég ily jelenségek bekövetkezésének még csak lehetőségétől is. 

A veszély valóban nagyobb mint hinnők; ugyanis a közle
kedési eszközök megszaporodtával a hozzánk minden oldalról tó
duló idegenekkel közlekedhetés végett napról-napra többen lévén 
kénytelenek németül tanulni, a nyelvtani visszaélések elszaporod-
tával, s a német észjáratu mondatszerkezetek hova sűrűbbé váltá
val, a lettes szenvedő ige-alak mintájára mind több meg több ily 
visszaélések fognak a magyar nyelvbe belopózni, s a nyelvérzék 
azon arányban kihalni, végre maga az egész nyelv annyira el 
fog korcsosodni, hogy többé nem lesz se magyar se német, s ily 
állapotában a versenyt a némettel nem állhatván k i , észrevét
len ennek fog helyt adni, a mint történik ez tettleg a franczia 
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és spanyol ibérekkel (baskokkal). Angolországban pedig egy ere
detileg franczia vidék lakosságára nézve lett dolog; mert azt sem 
kell felednünk, hogy ipar és kereskedés tettleg német egész hazánk
ban, s hogy ezenkivül épen azok, a kiknek a magyar nyelv leghí
vebb őreinek kellenék lenni, a szépnem is legtöbb nevelő intéze
teinkben az ismeretszerzést egészen másodrendű kérdésnek tekintve, 
a fő súlyt a német nyelv elsajátítására fekteti, mely ha sikerült s 
megszűntek stockungarok lenni, azonnal teljes igénytvélnek tarthat-
egy bevégzett jó nevelésű nő nevére. Hiában fognak igyekezni a 
magyar nyelvet külső eszközökkel minden áron fentartani, az ered
mény nem lesz egyéb mint a most említettem ángolországi fran-
cziáknál a kik ma már egészen elángolosodván, még most is 
makacsul ragaszkodnak hagyományos eredetükhöz, s fentartanak 
egy franczia lapot, a melyet ugyan ők sem, a francziák pedig még 
úgy sem értenek. Mint mondám, mindez nem egyszerre, hanem fo
konként fog bekövetkezni az által, hogy a mit 1848. előtt az 
akkori nemzedék örökre lehetetlenségnek tart vala, az ma már 
napjainkban egészen természetesnek látszik, (a rosszat csak úgy 
meg lehet szokni mint a jót), a mit pedig ma mi látunk lehetetlen
ségnek, ugyanaz időjártával nem csak természetesnek, sőt másként 
sem történhetőnek fog feltűnni. Mind ennek csak az által lehet ele
jét venni, ha a nyelv alapszabályai mielőbb véglegesen megállapít
tatnak, hogy azoktól igen nagy okok, s e t. Akadémia ennek meg
ítélésére egyedül hivatott nyelvészeti osztálya komoly megvitatás 
után kimondott beleegyezése nélkül eltérés ne történhessék. 

Igen jól tudom tek. Akadémia, mennyire nem lehet hozzám 
illő egy oly ünnepélyes órában, a minő reám nézve a jelenlegi, mi
dőn e tek. Akadémia köz tiszteletnek örvendő, s kitűnő tudomá
ny osságú férfiai között vékony tehetségemmel helyt foglalok, bárki
nek tettéről is megrovóíag nyilatkoznom, s mintegy ajtóstól ronta
nom be a tudomány e szentélyébe, a hol nem csak első megjelené
semkor, hanem azután is állandóan csak szerény magaviseletet 
tartok hozzám illőnek; vannak azonban helyzetek, melyekben köte
lesség a hibákra rámutatni, s ilyenkor untig elég, ha az ember ra
gaszkodik a latin közmondathoz: parcere personis dicere, de vitiis. 

E tek. Akadémia nyelvészeti osztályának, azok között, a kik 
szigorúan nyelvészettel foglalkoznak, nincs ma már tudtomra egy 
tagja is, a ki a jelen értekezés tárgyául szolgáló idegen összetet 
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szenvedő alakot fentartandónak találná, s bármennyire különbö
zők legyenek is az indokolások, melyeknél fogva a magyar nyelv 
Révay megállapította rendszeréhez képest a kül- és belszenvedöt 
nyelvészeti credojok egyik hitelvének, az összetett szenvedőt pe
dig a magyar nyelv természetével ellenkezőnek, s a többi igene
mek kel, melyek közt összetett egy sincs, összeférhetlennek vall
j á k : az egyezés e részben annyira teljes és tökéletes, hogy a tár
gyalások e téren néhány év óta úgyszólván megszűntek. íme a 
szakemberek kötelességeiknek lelkiismeretesen eleget tettek, mél
tán megvárhatták volna tehát, hogy tevékenységök a hazai iro
dalomban ama figyelemre fog méltattatni, melyre az valóban ér
demes, s mégis mi történik ? az, szomorú de igaz, hogy a nagy 
közönség, kivált a hírlapirodalom kezelői, e tárgyalásokat any-
nyira nem méltatják figyelmökre, hogy minden látszat szerint 
többen olvassák azokat külföldi tudósok, semmint a magyar iro
dalom férfiai közül; s ki a vezér a példaadásban ? nem más miiit 
e tek. Akadémia összes többi osztályai, hiszen nem oly régen tör
tént, hogy egy elfogadás és kinyomatás végett etek. Akadémiához 
benyújtott értekezés fölött a bírálat felolvastatván, maga a mü ki
adásra méltónak találtatott, s csak magyartalan irálya ellen té
tetett kifogás, mely okból újból való átdolgozás végett visszaadan-
dónak határoztatott; s ha a kik e kifogást tették, azon osztálybeli 
férfiaknak dolgozataikat tekintjük, úgy fogjuk találni, hogy ezekben 
a magyartalanságok csak úgy nyüzsögnek, már csak azon oknál 
fogva is, mert, egy-két dicséretes példát kivéve, a jóval nagyobb 
résznek, s különösen azoknak, kiknek a magyar nyelv tanúit, nem 
pedig anyanyelvük, mondom, ezek irályán nagyon is meglátszik, 
hogy ők épen nem is tartják kötelességöknck a nyelvészeti osztály 
tárgyalásait, tanulmányait, megállapított igazságait megfigyelni, 
megolvasni, követni, holott egy oly osztálynak, mely hivatva van a 
hozzá beadott művek jó- avagy rósz magyarsága felett is ítéletet 
mondani, mondanom se kell talán, hogy erre szigorúan köteles, 
mert a magyar.nyelv mindnyájunknak közös kincsünk, s maga a 
tek. Akadémia alapíttatásának is fő czélja a tudományok magyar 
nyelven való müvelése, s ennek közegéül egyöntetű irály, és egy
séges irodaimi nyelv teremtése volt, és ha e tek. Akadémia egyes 
osztályai férfiaitól méltányosan nem várhatjuk is, de kívánatos -
nak sem tartjuk, hogy szaktudományaikon kivül másokat is, ki-
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vált heterogén szakokat tüzetesen müveijenek, a magyar nyel
vészet ez alól annyiban kivételt képez, a mennyiben egyöntetű 
irályra kell törekednünk a tudomány minden elágazásaiban, s így 
méltán megvárhatni tőlök, hogy a nyelvészeti tárgyalásokat figyel-
mökre méltatva, a mi mint jó és helyes itt véglegesénél fogadtatik, 
arról tudomással bírjanak, azt magok is követni igyekezzenek, s 
sikerét önrészükről ne rontsák le; különben soha se lesz egységes 
magyar irályunk, s még kevésbé fogja magát bárki is jogosítva 
erezhetni, valakinek irálybeli gyarlóságait megróni a nélkül, hogy 
a kinek dolgozataival ezt teszi, ez a legméltóbb joggal vissza ne 
mondhatná neki, a mi az irodalomban már nem egy ízben tör
tént, hogy: vak veti világtalannak. Szakférfiakhoz méltányosság 
illik, és ha e díszes testület különböző osztályainak férfiai jogosan 
igénylik, hogy szaktudományaikban szakférfiaknak ismertessenek 
e l : a nyelvész ezt nem kisebb joggal csak úgy igényelheti, a nyel
vész nevezete alatt természetesen csak azokat értvén, a kik ta
nulmányaik tételére ugyanazon eszközökkel élnek, melyekkel él 
napjainkban a fejlettség oly magas fokára eljutott európai összeha
sonlító nyelvészet, s melyeket a magyar nyelv müvelésére nézve a 
nagy Révay az európai összehasonlító nyelvészetnek meg sem szü
letése előtt oly kitűnő szerencsével állapított volt meg, s melyeknek 
egyike, mint értekezésem elején említem, a régi nyelvemlékek ta
nulmányozása, másika: nyelvünknek a rokon nyelvekkel való 
figyelmes összehasonlítgatása. A kik ezen ösvényen haladnak, ha 
csak egyikét müvelik is , méltán tekinthetők Révay követőinek, 
míg ellenben azok, a kiknek ez az ösvény nem elég jó, örökre mű
kedvelők maradnak, a nélkül, hogy a szakember nevére igényt tart
hatnának ; az elsők a nyelv vitás kérdései közül tartott tárgyaláso
kat jól ismerik, s végleg megállapított eldöntött igazságokat ok 
nélkül bolygatni nem fognak, az utóbbiak ilyesminek nagyon is 
ki vannak téve. A nem csak mükedvelősködő, hanem a szó valódi 
értelmében nyelvész, hosszas gyakorlat, tanulmány, tárgyával való 
alapos ismeretség után ugyanazon ügyességre, képességre s tájé
kozottságra tesz szert, a melyet szükségképen meg kell szereznie 
minden valamely szaktudományt állhatatos szilárdsággal művelő 
szakembernek, míg eljuthat azon magaslatra, melyre állva ismeret
len új igazságok felfejtését tűzheti ki feladatául; innen van azután; 

hogy egész serege van oly jelenségeknek, melyek a nyelvészettel 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK TIT, 2Q 
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tüzöttesen s állandóan nem foglalkozókra nézve egészen új esz
méknek, carmina non prius auditáknak tetszhetnek, melyekről a 
nyelvész első pillanatra látja, hogy azok egy-egy régi ismerős 
tárgy, melyek vitás kérdések voltak úgy lehet ez előtt fél évszázzal, 
de ma már nem azok, megoldotta régesrégen ez s ez, s ma már a 
tudomány rég felismert igazságaihoz tartoznak. így az50-es években 
egy igen tiszteletre méltó úri ember, bizonyára a legjobb akarat
tal, jutalmat tűzött volt ki a magyar nyelvben dívó két szerinte hi
bás használat, két hiba kitalálására, ezek egyike a berniünket, má
sika a nálamnál volt, s csakugyan találkozott is, a ki a jutalomtevő 
gondolatát kitalálta, s megnyerte a jutalmat; nyelvész ezt soha ki 
nem találhatta volna, minthogy ennek soha eszébe nem jutott volna 
ezeket hibáknak találni. 

Ez ellen azonban méltán tehetni azon kifogást, hogy nem kí
vánhatni tőlök, hogy csupán azért, hogy az összehasonlító nyelvé
szet tárgyalásait figyelemmel kísérhessék, finn-lapp-eszthül, vogu-
lúl, osztyákúl, törökül, tatárúi, mongolul stb. megtanuljanak; ezt 
ugyan nem, elég ha a tárgyalások bevégezte után a végeredményt 
méltatják kellő figyelemre, erre azonban szükséges, hogy ezek a 
nem nyelvésznek is hozzá férhetővé tétessenek; íme, tek. Akadémia, 
ez volt czélja a jelen értekezésemnek a szenvedő igékre nézve. 

BARNA F E R D I N Á N D . 

S A J T Ó H I B Á K . 
334. lap 34. sor azzal helyett olv. ezzel 

ijabb h. o. újabb 
össze után hiányzik a ; 
tárgyaltakban h. o. tárgyaltukban 
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volt után hiányzik a ; épen után pedig- nem kell 
az és után az egy elhagyandó 
éhezettet h. o. éhezetted 

jellemre h. o. jelenre 
meghall h. o. meghal 
nyelveknek h. o. nyelvekkel 
Ennélfogva, h. o. ennélfogva 
kimaradt : 117. I. 
hím h. o. nő s 
nő h. o. hím. 

384. 1. a jegyzet végén kimaradt: tanulóknál könnyen a nyelvérzék meg
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OSZTJÁK EVANGÉLIUM S AZ ÉJSZAKI OSZTJÁK 
NYELV. 

Néhány hete Lipcséből egy kis küldemény lepvén meg, ab
ban legkivált a Matvej el'ta jemin ajkol-jasi'ipsa (= Mátétól szent 
hír-mondás) tünék szemembe. Ez Vologodszki fordítása az obdorszki 
osztják nyelvre, melyet Bonaparte Lucián Londonban 1868-ban 
kiadott, miután Wiedemann Pétervárban átnézte volt. A most már 
öt̂  évvel előbb megjelent „Reguly Hagyományai I. kötetének 54. 
és 55. lapján azt írtam, hogy Regulyt leginkább két ember híre 
vonszá Tobolszkba, egyike Vologodszki, ki az Ob vize mellékein 
sok évig papi hivatalban élvén, az osztják nyelvvel huzamosabb 
ideig foglalkozott, s néhány évvel az előtt a pétervári akadémiának 
osztják szótárt küldvén be, Sjögrén előtt úgy nyilatkozék, hogy 
osztják nyelvtan készítésében is fáradozik. A másik Satigin, a múlt 
nyárban meghalálozott Konda melléki utolsó vogul fejedelem tudo
mányosan mivelt fija, ki néhány év olta Tobolszkban mint császári 
tanár lakik, s többféle munkákat anyanyelvére fordított vala. 
Azonban Reguly nem tálálá ott Vologodszkit, minthogy két hóval 
előbb Petropavlovszkba költözött volt által; azonkívül azt is meg-
tudá felőle, hogy nehezelvén a műnk át, nem készített osztják nyelv
tant. A nyájas tobolszki püspök ajánlkozék ugyan, hogy fel fogja 
szólítani Vologodszkit, másoltatná le szám ára osztják szótárát: de 
Ő, Vologodszki osztják nyelvtudásának igen rósz hirét vévén, s 
rósz munkának bírását inkább károsnak tartván, mintsem hasz-
nosnak, megköszöné a szívességet." En már ott megjegyzem, hogy 
talán sietve itélt utazónk, s talán nem volt egészen alapos a hír, 
melyet Vologodszkiról vett. Jó muakát sehol és senkitől nem kap
hatott, de segítségére minden munka lehetett. S minthogy Schief-
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404 HÜNPALVY PÁL. 

ner a Castrén osztják nyelvtana második kiadásában arról értesí
tett, hogy Vologodszkinak két osztják szótára és Máté evangéliu
mának megkezdett osztják fordítása is Pétervárban van, s hogy 
Sjögrén után alkalmasint Wiedemann fogja feldolgozni az osztják 
nyelvanyagot : nagyon vágytam mendtöl előbb látni valamit ez 
osztjákságból. Mert a Reguly hagyományaiban az ostják szövegek 
(83 sürüen beírt félív) felülmúlják a vogul szövegeket; de azok 
megértésére nem hagyott nekünk kulcsot. 

Az osztják nyelvről eddig csak Castrén nyelvtana van meg; 
de Castrén a déli osztjákok közt, az Irtis mellékein, tartózkodván 
rövid ideig, nyelvtana és szógyűjteménye csak a déli osztjákot ille
tik. De így is nagy hasznomra van vogul tanulmányaimban, mert 
hol igazolást, hol útmutatást találok abban. Annál inkább szerettem 
volna valamit az éjszaki osztjákról kapni, mely, úgy látom, édes 
testvére a vogulnak, annyira, hogy Reguly előtt az orosz utazók 
az éjszaki, vagy nagy Szoszva mellékein és az éjszaki Urálon ta
nyázó vogulokat osztjákoknak nevezték vala. Kedvesebb ajándék 
tehát nem juthatott nekem, mint Vologodszki fordítása a Máté 
evangéliumából. 

Ez ugyan csak az első tíz fejezetet adja, de annyi is elég 
arra, hogy lehetős képet alkossunk magunknak az éjszaki osztják
ról, jóllehet nem elég a nyelvkincs megismerésére. Lehet, hogy nem 
tudományos dolog, elbeszélni, mi hogyan ragadta meg figyelmün
ket, s minélfogva növekedett bennünk az érdek: másfelől azonban 
a tanulói öröm másban is ösztönt gerjeszthet arra, minek eredmé
nye bármi szép és nagyszerű legyen is majdaD, de az eredményt 
előhozó munkája bizonyosan fárasztó, meg-meg lankasztó. 

Már mindjárt az evangélium czíme : Matvej el'tajemtn ajkol-
iasttpsa = Máté tói szent hír-mondás, azt jelenti be, hogy Volo
godszki az osztják nyelvbe nem kever ok nélkül orosz szókat, hogy 
tehát abban a kevésben is, a mit ád, több osztják nyelvanyagot 
találunk, mintsem egy előre gondolnánk. S íme Vologodszki a pró
fétát így nevezi: jelit jastata jemia iki z=z előre mondó szent öreg; a 
tevét, mely Obdorszk vidékén ismeretlen, nem orosz szóval fejezi 
ki, hanem így írja körül: pa mu lövi choraz'ip voj = idegen földbeli 
ló-alaku állat; még a farizeust is orkaéta jach-nak nevezi. Jach nép, 
melynek használata igen gyakori; a tanítvány, tanító, vámot szedő, 
Írástudó stb-féle rendesen jach = nép szóval van kifejez ve, p. o-
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nebek könyv, nebek'iú-jach könyves nép, írástudók; unltim tanítta
tott, tanított, unlfitm jach tanítványok. Az orkasta szó csak a farizeus 
kifejezésében fordulván elő, s azt eddigelé másunnan sem érthet
vén meg, tehát még homályos. — A 2, 11, mely görögül így szól: 
7TQ0(TYiv^nav avtqí dmQa, %ov(7ov xaí Xiftavov xuí auvQvav, s oroszul így 
van fordítva: podneszli jemu dari : zoloto, ladan i szmurnu, Vo-
logodszki így teszi ki : luela majl'ipsa tusét: somi, jemin onk pa 
jemin voj: nékie adományt hozának: aranyat, szent szurkot és szent 
vajat (kenőcsöt). Ezekből a példákból is kitetszik, hogy Vologodszki 
tisztánosztjákúl ír, nem követi az orosz példányt, nem kever ok nél
kül orosz szókat az osztják közzé. 

A fejezeteket og z± agy, fej, Bzóval nevezi meg. Mindjárt az 
olirí og, első fejezet-ben ezeket olvasván : Avram tais Isak, Isak tais 
Jakop, Jakop tais Juda i lu apsilal = (Jákob nemzé Judát és ő 
öcscseit); látjuk, hogy a déli osztják teu, vogul tau ő, az éjszaki 
osztjákban lu, melynek Z-je, mint rag, előfordul az apsilal öcscsei, s 
mindjárt azután az imel felesége szókban. Vogulban apsi öcs, éj
szaki osztjákban apsi; birtokos ragokkal a vogulban : apíiem, apsien, 
apHtd öcsém stb., éjszaki osztjákban: apsim, apsin, apsil. Az imi nő, 
feleség, imem, imen, imel. A névmás harmadik személye tehát az 
ugor-finn nyelvekben következő változást mutat : vog. tciu, déli 
osztják teu, éjsz. osztják lu, lapp son, finn han, magyarban hajdan 
vÖ, most 8. At előhangnak ezen változását Z-lé, s-sé, 7&-vá, v-vé, mely 
utóbbi azután el is enyészik•, mutatják p. o. a vogul te- (té-m eszem), 
a déli osztják tev} az éjszaki osztják le (li-ta enni, le-1 eszik), a finn 
syö, a magyar é, ev ; továbbá a vogul tanger, déli osztják tener *) ; 

*) Az ng hangot Castrén sokszor, mások mindég íl-el fejezik k i : azonban 
ilyen példák, mint : tanger = egér, jang = jég, pong = fog, kangém = hág 
stb. azt mutatják, hogy a torokhang a fö, s az n csak olyan bővítés, milyenül t 
előtt is előfordul, p. o. a finn anta = ad, s milyen a vogul és osztjákban m az 
ajakbetük előtt, mint : kumb , chumb = hab , amp = eb. Azért az ng írást, 
melyet Reguly következetesen tart meg, én is követem, nem csak a töszókban, 
hanem a képzőkben is. Mert a vogulban és osztjákban az ng tulajdonság-neveket 
alkot, mint lil = lélek, liling = lelkes ; a vogulban az ng az igeszók határozatlan
ja is, mint menung, inening = men-ni, teng = en-ni (mely határozatlan az éj-
szakiban ta, a déliben tai képzőt vészen föl, tehát: man-ta, men-dai; li-ta, tev-dai). 
Ezen vogul ng a magyarban nyi, ni-vé gyengült, men-(i)wgf = men-m'(nyi). Az n a 
torokhang előtt szükségképen orrhanguvá lesz, azért nem kell különösen megje
lölni orrhanguságát, valamint az ajakhangok előtt szükségtelen volna különösen 
megjelölni az m-et; pedig ez alkalmasint egy eredetű a torokhangok előtti n-nel 
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mordvin sejer, finn hiir, magyar egér (egér), mely példában a kö
zép g hang a vogulban és osztjákban n-nel erősbödik, a mordvin
ban már j-vé gyengül, a finnben pedig a g hang magánhangzóvá 
olvad (sejer = hiir). Tudván ezen hangváltozást, a déli osztják 
tau (tlau), az éjszaki osztják lövi, vogul In, magyar lov, ló méltán 
magokhoz sorolják az észt hoop és finn hepo-t is. De különösen a 
t és / változása igen gyakori, így a vogul tolmcth, magyar tolvaj, 
s ezek igéje tolmahlem, tolvajlok, az éjszaki osztjákban loVim; 
innen lolim-ta tolvajlani, loVimtajach tolvaj nép, zsiványok, loliml 
tolvaj 1. 

Az éjszaki osztják lu, mely a vogul tau, déli osztják teu-
(ő)-nok megfelel, a személyi vagy birtokosi ragul /, mint apsil 
öcsese, imel felesége, nagyon szép világosságot derít sok nyelvté-
nyekre, mind az igéknél, mind a névszóknál. Lássuk sorban. 

I. A z i g é k n é l . 

1.) A vogul tárgyi igeragozást az alanyi mellé tartván, így: 
kieti-l-ém követem, kieti-l-én követed, kieti-ta követi, s kietém, kietén, 
kieti követek stb. látjuk, hogy az első és második személyben a 
tárgyi rag l, a harmadikban Ui. Könnyű volt észrevennem, hogy a 
Ui nem egyéb, mint a Uiu, mely nem csak ő, hanem az is; minél
fogva kieti-ta annyi, mint : küld-azt = küld-vö, küld-je, küld-L De 
annál nehezebb volt kitalálnom azt, hol veszi magát az / az első és 
második személyben. Az osztják evangélium megmondja, mert az 
/ nem egyéb, mint a /w-nak l-je. A nyelvrokonság t. i. nem csak 
nyelvhasonlóság, hanem nyelvközösség is, mely a rokonok közös 
örökségéből való. Amit Révai sejtett, de mindenkor felmutatni nem 
bírt, hogy a ragok és képzők önálló szókból lettek, azt a rokon 
nyelvek fényesen igazolják, a mint a közös örökség egymásután 
tudomásunkra jut. A vogul nyelvben bizonyosan a tau mellett lu is 
megvolt, s a nyelv azután emezt az első és második személyben 
tárgyi ragnak alkalmazta. 

2.) Castrcn a déli osztják igén azt vévé észre, hogy a jelen 
és jövő idő t, d-t vészen föl, p. o. ver-d-em teszek, enem-d-am nö
vök, men-d-am megyek, s hogy ezeknek múlt ideje így volna: ve
rem, véren, veret; ménem, ménen, menőt; onmem, enmen, enmőt. 
E különösség iránt némi gyanúval voltam eddig, ámbár olvasmit 
némely magyar igékben is találtam. Az éjszaki osztják eloszlatja a 
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kétséget, s bizonyossá teszi a déli osztják különösséget, bizonyossá 
némely magyar igében is azt, a mit rendhagyásnak tartunk, s a 
minek okát még csak sejteni sem bírjuk a rokon nyelvek tanúsága 
nélkül. Az éjszaki osztjákban man-ta = men-ni, de a jelen időben 
ma man-l-em én megyek, p. o. midőn Heródes a keleti bölcseknek 
mondja : menjetek (manat), s szorgalmasan tudakozzatok a gyer
mek felől, azt teszi hozzá az osztják fordításban: ma manlem luela 
og ponta = én megyek neki fejet hajtani. A déli osztjákbeli jelen
idő jelelője d az éjszaki osztjákban l; tehát itt is í-hang és Z-hang 
váltakozik. E szó pon-ta tenni a múltban így van : ponsem, ponsen, 
pons tettem, tettél, tett, v. tevék, tevéi, tön; innen: pa iki nem luela 
pons Isus és az atya nevet neki tön Jézus. Tegyük még a pon ige
tőhöz a v'i (viszen), ul (van) és taj bír, vogulul etíiSf igetöket, melyek 
a határozatlanban pon-ta, v'i-ta, ul-ta, taj-ta, s olvassuk azután az 
1,23. nSi, evi undrelna v'i-l, i taj-l pog, i nem luela pon-la Emmanuil, 
muj ul-l: mun panna torim = íme, leánya hasában viszen, és bír 
(szül) fiút, és név neki tétetik Emmanuel, azaz (van): velünk isten. 
A v'i-l, taj-l, ul-l azt az Z-et tüntetik elő, mely a jelennek kifejezője, 
s mely a déli osztjákban t, d. A pon-la-b&n az l után még a is van; 
ez a szenvedő képző, mely a vogulban au; tehát pon-l = teszen, 
de pon-la = tevődik, tétetik. 

Az éjszaki osztják evangélium tíz fejezetében nem találtam 
még egy l nélküli jelenidőt, ebből azért nem tudhatom meg, vájjon 
az l mindenkor kiteszi-e a jelent, mint Castrén szerint a déli t, d-ről 
kell gondolnunk ? Azonban erre nézve alapos gyanúm van. Castrén 
szerint a déli osztják múltja: panem, panen, panet, ellenben az éj
szaki osztjáké: ponsem, ponsen, pons. Ebből az világos, hogy a 
miiltnak jelelője s, minek a déli osztjákban t felel meg (pon-s = 
pane-í); de azt is látjuk, hogy Castrén szerint ez a t csak a har
madik személyben fordul elő, nem az elsőbon és másodikban is. 
Ebben van okom kételkedni; mert azt vélem, a praeteritum jelelője 
okvetlenül ott van minden személyben. Castrén, rövid ideig tartóz
kodván a déli osztjákok közt, talán nem tökéletesen leshette el a 
nyelvet. — A jelenidö jelelője t, d, l-re nézve meg azt gondolom, 
hogy az nem mindenkor van ott, s hogy talán az osztják igének 
jelen ideje, mint a töröké, kétféle, általános, és meghatározott, úgy 
hogy p. o. chanzem annyi mint a török jazafim == scribo, azaz, mint
egy, scio scribere, de chanzlem annyi mint jazajorum •= most való-
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ban írok, sum scribons. Az osztják evangéliumban ugyan minden 
praesensben ott van az / : de a jelelő nélküli praesens annyira sa
játja az egész ugor-finnségnek, hogy annak nem léte az osztjákban 
igazán csuda volna. 

Megérdemli hát a dolog, hogy megvizsgáljuk, s a tárgyi rag 
iránt is tudakozódjunk. Az ugorságot, tehát a magyar nyelvet leg
közelebbi rokonaival együtt, a tárgyi igeragozás különbözteti mog 
mind a finn nyelvektől, mind a távolabbi török, mongol-maníju ro
konoktól. A vogul nyelvben a tárgyi ragot /jelelöli, mint itt bő
vebben látjuk: 

Alanyi ragozás. Tárgyi ragozás. Alanyi ragozás. Tárgyi ragozás. 
kietem követek kicti/ém köve- kietsem követ- kietis/em 
kietén követsz kietife'n tem kiotscn tem kietisfon 
kieti követ kietifrx stb. kietes stb. kietisírt 

kioteu követünk kioti/u kietsu kietisíu 
kietee'n követtök kieti/en kietsen kietis/án 
kiete't követnek lúeúanl kietset kietsán/. 

Az osztják a vogulnak édes testvére : lehet-e gondolnunk, 
hogy ez a tárgyi ragozás nélkül szűkölködjék ? Castrénnak, mint 
a bővebb kutatásokból készült szamojéd nyelvtana bizonyítja, nem 
volt világos fogalma a tárgyi igeragozásról (lásd a Magyar Nyel
vészet III. 26o—282 1.); nagyon hihető, hogy ezt a déli osztjákban 
sem értette jól, a melylyel csak rövid ideig foglalkozhaték. Volo-
godszkiról föl lehet tenni, hogy jól tudott osztjákul, de talán nyel
vészeti Öntudat nélkül, a mely a rokon nyelvekkel való foglalatos
ság útján keletkezhetik csak. Föl lehet azt is tenni, hogy a nyelv
nek egyik másik alakjával nem mindenkor szabatosan él : ám
de azt még sem lehet feltenni, hogy maga költött volna némely 
nyelvalakot. Az í, 24-ben olvassuk : Osip ver'is sid'i, chod'i tor'im lev'i 
luela pardis, i lu imel v'ide == József tőn lígy, mint isten szolgája 
nékie parancsola, s ő nejét vévé. Három igét találunk itt:.verte, 
pard'is, v'isle, melyek tőjei ver cselekszik, pard parancsol, v'i visz, 
vesz; múlt időbeli alakjaikat az % képző tünteti k i : ver-s-em, vor-s-en, 
veri-s; pard-s-em, pards en, pardi-s; vi'-s-em, ví-s-en, v'í-s. De ez 
utolsóban ott van le is (v'isle), s e szók : lu imel v'isle == ő nejét vévé, 
legvilágosabban mutatja, hogy a le a v'isle szóban tárgyi rag, mely 
tehát azonos az l birtokos raggal az imel szóban. A következő vers-
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ben olvassuk : I an uÁsle luel si vonda, chun jugot lu tais lu ol'in pogel, 
pa iki nem luela pons Isus, szószerint: és nem ismerd meg őt addig> 
míg szülte ö első fiját, s az atya nevet neki tön Jézus. Három ige 
van itt is a múlt időbeli alakban: uisle, tais, pons ; melyek töjei ws 
tud, ismer, taj bír, szül (habét), pon letesz, rak ; s ezek múlt időbeli 
alakjai: uéis ismére, tais (tajis) szüle, pons teve. Az első, az u&is, itt 
is le raggal van, uiisle, összehúzva uésle; a tais és pons a nélkül 
vannak. Azt is látjuk, hogy e szók : an uésle luel si vonda nem ismére 
őt addig, valóban megengedik, sőt követelik a tárgyi ragot. Tehát 
nincs többé kétség az iránt, hogy az éjszaki osztják nyelvben is 
megvan az ige tárgyi ragozása, mit már a vogul nyelv testvéries 
voltánál fogva vártunk is, s hogy az ige tárgyi raga azonos a bir
tokos raggal, mi hasonlóképen természetes. Ámde Vologodszki nem 
mindenkor teszi ki a múltat a tárgyi raggal, a midőn azt az értelem 
követeli. A 2, 14-ben nagyon hasonló dolog van : lu kilis, navirem 
pa lu ankel v'is atije, pa Jegipet mua mans =r ő kelé, (a) gyermeket 
és ő anyját vévé éjjel, és Egyiptom földére mene. Itt a kii kél, kilis 
kelé, v'is vévé man men, megyén, mans mene. Ez: lu ankel v'is = ő 
anyját vévé, szakasztott olyan, minő: lu imel v'isle, még sincs ott a 
tárgyi rag. Ebből azt lehet következtetni, hogy a nyelvszokás eltűri 
már e szabálytalanságot, mit a vogul szövegek is bizonyítanak. 
Nem kell tehát azon csudálkoznunk, ha a 8, 17-ben olvassuk: lu lu 
ochtela v'isle mun kazilau, muzlau alm'is = ő őmagára vévé mü gyen
geségeinket, betegségeinket hordozá, hol is v'isle tárgyi raggal, alm'is 
pedig a nélkül van. 

L vagy le lévén a tárgyi rag, világos hogy az a múlt időbeli 
alak s képzőjével nem olvadhatván össze, mindenütt kitetszik, a 
hol előfordul. De másképen vagyunk a jelenidővel, a melynek idő
beli jelelője is l. P. o. 8, 7. Isus jastal luela: ma jogodlem, talana 
vériem luel — Jézus mond nékie, én bemegyek (elmegyek), egész
ségessé teszem őt. Az itt előforduló igék ezek : jasta mond, jogot, *) 
megy, bemegy, ver csinál; a jelenidőbeli l-e\: jastalem, jastalen, jas
tal mondok stb., jogodlem, jogodlen, jogodl bemegyek stb. vériem, 
vérien, veri csinálok stb. A jogodlem megyek l-je nem lehet egyéb, 
csak jelen időbeli jelelő, de már a vériem í-je, ebben : talana vériem 

*) Az éjszaki osztyÁkbsm jogot, a vogulbau joht, a finnben/o/t/, a temetési 
Beszédben jocht, miből való az ottani iochfvtnia = johtatnia ; később iktatni^ inost 
iktatni, Lásd a VII, 251 — 259. lapot. , 
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luel egészségessé csinálom őt, mind jelenidőbeli mind tárgyi jelelő 
lehet, mert a szók a tárgyi jolelőt is követelik. Ez álla jastal szóról 
is. A tárgyi jelelő l s a jelenidőbeli jelelő l nem válhatik el egymás
tól. A milyen bizonyossággal tudjuk, hogy a benható igék í-jo (jogo-
dl, manl, jil = jő stb.) csak jelen időbeli: azonképen nem tudhatjuk, 
vájjon a kiható igék /-je, mikor tárgygyal vannak egybekapcsolva, 
nem inkább tárgyi jelelő-e, mintsem jelenidőbeli. S ez az oka, hogy 
az éjszaki osztjákban az igék jelenidejében a tárgyi ragozás nem 
tűnik úgy szembe, mint a múlt időbeli alakban; sőt talán ezért a 
közönséges nyelvtudat sem veszi már észre. Mert hogy a született 
osztják nem úgy okoskodhatik a maga nyelvéről, mint én, az talán 
nem lehet kétséges. 

3.) A magyar igék közt vannak némelyek, a melyek a jelentő 
mód jolenidejében szabálytalanságot mutatnak, mint például: le
szek, veszek, viszek, teszek, hiszek; eszem, iszom, fekszem, alszom 
stb., melyek tőjét a történeti múlt alakja: lev-ék, vev-ék, viv-ék, 
tev-ék, hiv-ék; ev-ém, iv-ám, fekv-ém, alv-ám stb. tünteti föl, mely 
tőket tehát legjobban így írjuk k i : le', ve', vi', te', hi', o', i' 5 fekü, 
alu stb., mert az elsőkben a v gyakran a következő betűhöz haso
nul (lettem, lennék, lenni, légy = mintegy levj), az utóbbiakban 
pedig ?/-vá leszen. Ezen igék jelenidőjében mutatkozó sz nem szár
mazik kiejtési okból, az másból származik nyilván. Ha az okot 
magától a magyar nyelvtől kérdezzük, az nem felel reá, mert ő 
elfelejtette már az okot. De ha legközelebbi rokonaira tekintünk, s 
az osztjákban t (d) vagy l-ot látunk szerepelni a jelenidőben : na
gyon hihetővé, sőt bizonyossá lesz előttünk, hogy a magyar igékben 
az sz-ós szabálytalanság a régi szereplésnek maradványa, mely most 
mindig ott van, s nélküle azon igék jelenje már nincs is többé. A 
szabálytalanság tehát egy igen tisztes régiség. S vannak nyomai, 
hogy régen több igékre terjedett az, melyek ma már nem szabály
talanok. Pereszlényi Pál p. o. a vonsz igéről azt tanítja, hogy : „in-
dicativi praesens tantum, indeterminate: vonszom, vonszasz, von-
szon stb. determintate : vonszom, vonszod, vonsza stb. Caetera 
supple ex vonok et vonom." Tehát Pereszlényi tudomása szerint a 
vonsz ige csak a jelentő mód jelen idejében veszi föl az sz-ot} épen 
úgy, mint még ma is a lo', te', vi' stb. igék. Mi már elfelejtettük 
azt. A játszom, játszik igét is oda tartozottnak mutatja a játék szár-
mazottja, melyben nincs meg az sz. — Az úszik ige az összes ugor 



OSZTJÁK EVANGÉLIUM. 411 

és finn nyelvekben csak uj ; ebből is az világos, hogy a magyarban 
is valóságos tője csak vj, vagy u volt, mit most már nem isme
rünk. De talán lappang még valami nyelvmaradványban, s nap
fényre kerülhet még. 

Az sz-es igéken kivül van még más kettő, a melyeket js 
igéknek lehet neveznünk, t. i. megyek és vagyok. Ezek tóji: men, 
val, minden ugor és finn rokonban megvannak, s csak a magyar 
nyelvben vesznek föl valamit a jelentő mód jelenidejében, a mi^ 
lehet, s a mi hasonlóképen az osztják jelenidőbeli t v. Z jelelőjének 
felel meg. 

Ha már kérdezzük, hol veszi magát az sz, j , vagy minek felel 
meg a rokon nyelvekben ? azt kell felelnünk, hogy az az osztják je
lenidőbeli t (d) és Z-nek felel meg, mert a t, sz, j , l hangok váltako
zását az eddigi példák is mutatják; tehát azt is lehet felelni, hogy 
eredetileg szint azon szerep szólította elő a magyar sz-et és y-t, a 
mely az osztják t-t és Z-et. 

Mind az sz-es, mind a^'-s igék azonkívül még arról is neve
zetesek a magyar nyelvben, hogy megőrzőitek a harmadik sze
mélynek ragját, az w-et (leszen, vészen, teszen, lön, vön, tön stb. 
megyew, vagyow), mely különben csak a többes nak, nek-ben me
nekült meg. Mert a többesszám jelelője csak k (ak, ek), az n a nak, 
nek-ben a régi nyelvkornak egyes számbeli w-je, melyet az sz-es és 
j-s igék az egyes számban is megmentettek. A magyar igeszók, az itt 
említett sz-es igéken kivül, mind mássalhangzón végződnek; nincs 
magyar igető, melynek utóhangja magánhangzó volna. Ennek a 
körülménynek lehet talán tulajdonítani, hogy az egyes számbeli 
harmadik személynek n ragja kiesett. A szabálytalan igék meg
mentvén azt, látjuk, hogy íme voltaképon ők szabályosak. 

A magyar ige, mint tudjuk, két személyt fejezhet ki tárgyi-
lag, a harmadikat, melynek jelelője ja, je (va, ve) s a másodikat, 
melynek jelelője, Z, p. o. tud-j«, tud-^'-uk, tud-j'á-tok; tud-Z-ak. Hogy 
ezen Z okvetlenül a második személyt képviseli, azt tudtuk; azt is 
tudtuk a magyar nyelv gyakorlatából, hogy t bői sz válhatik, mert 
csak így fejthetjük meg a sz-et a tuá-sz, lát-sz stbiben; a rokon
nyelvek egyébiránt igen számos példáját tüntetik elő a t és sz vál
takozásának, így a vogul vit nálunk víz, a vogul sat nálunk száz, 
a vogul (voj = vaj) vojíem nálunk vajacok stb. stb. De hogy a t 
l-lé is változik, azt nem igen tudtuk, jóllehet a régi magyar képmu-
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taió és a mai képmutató arra is adott példát. Az éjszaki osztják, 
mint láttuk, a déli osztják t-t sokszor, szinte rendesen, /-lé változ
tatja ; s a vogul nyelv, mint láttuk, a í-böl lett /-et tárgyi ragnak 
használja. Ezeknél fogva bizonyossá lesz, hogy a második személyi 
névmás te, mely a finnben si(n), a mi nyelveinkben l-es szóval is 
ki volt fejezve, s hogy ennek /-je szerepel most tárgyi ragnak (tud
j ak , kér-l-ek); de szerepel a szenvedő és ikes igék, a múlt idők és 
a foglaló mód második személyeiben is, p. o. tudató/, kerete/, alszo/; 
kére/, kérté/; kérje/, kérné/. 

II. A n é v s z ó k n á l . 

A magyar birtokos ragokban van egy különösség, a mely rég-
ólla föltetszik nekem, de a melyet megmagyarázni nem bírtam, 
így mondjuk : botom, botod, botja; botunk, bototok, botjok; bot-
/aim, botjaid, botjai; botjaink, botjaitok, botjaik. Hogy a ja ezek
ben : botjaira, botjaink stb. nem az ejtés könnyebbítése végett 
van ott, egyszeriben világos, mert botim, botink stb. még könnyebb 
kiejteni. Még inkább áll ez azon szóknál, melyek ott a J-t nem 
veszik föl, p. o. szivem, szivünk, sziveim, sziveid, szivei, sziveink 
stb, mert mi volna könnyebb kiejtésű mint ez : szivim, szivid, szi-
vink, még se fogadja be a nyelvszokás. Nyilván való, hogy itt az e 
a Je-nek maradványa, mely az alhangu ja, vagy a-félének felel 
meg, p. o. a ház szóban, mely így megyén : háza, házaim, házaid, 
házai, házaink stb. Ez a tünemény tehát a kiejtés okozata nem lehet. 

Vájjon számbeli jelelő lappang-e alatta ? Úgy látszik, hogy 
az sem, mert a birtok számát az i fejezi ki a birtokos ragokban, 
így: háza/m, keze?', botjaink stb. Az pedig épen világos, hogy ma
gát a birtokost az m, d, nk, t-k, j-k, &-ban találjuk meg. 

Az éjszaki osztják evangéliumot forgatván, alig hivék sze
memnek, midőn először felötlött az egész birtokos névragozás, 
mely is p. o. a chot (ház) és nem (név) szóknál ez: 

chot-em házam nem-em nevem 
ehot-en házad nem-en neved 
chot-eZ háza nem-e/ neve; 
chot-eu házunk nem-eu nevünk 
chot-en házatok nem-en nevetek 
ehot-el házok nem-el nevök; 
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chot-Z-am házaim 
chot-Z-an házaid 
ehot-Z-al házai 
chot-Z-au házaink 
chot Z-an házaitok 
chot-Z-al házaik 

nem-Z-am neveim 
nem-Z-an neveid 
nem-Z-al nevei; 
nem*Z-au neveink 
nem-Z-an neveitek 
nem-Z-al neveik. 

Ha a magyar birtokos ragozásban a ja-t, vagy megfelelőjét 
az a-t és e-t, nem lehet a kiejtés okozatjának tartani, annál ke-
vesbbé gondolható annak az l az éjszaki osztják birtokos ragozás
ban. S ép oly kevesbbé lehet gondolni, hogy ez az Z talán a szám
nak vagy személynek jelelője. Hanem annál inkább magára vonja 
figyelmünket, hogy a harmadik személybeli lu, Z-vel szint úgy egy 
eredetűnek mutatkozik, mint a magyar birtokos ragozásban a jaf 

vagy megfelelője a, e egy eredetűnek látszik a harmadik személybeli 
ja-v&l. S ez a dolog fő érdeke, és értéke. Azonban mielőtt megfejté
séhez fogunk, lássuk a két legközelebb rokonnak, a déli osztjáknak 
és a vogulnak birtokos ragozását is. 

Déli osztják: 
iraem feleségem, ímen, ímet 
imeu feleségünk, ímeden, imet, 

imid-am feleségeim, 
ímid-eu feleségeink, 

ímid-an, ímid-et 
ímid-en, imid-et. 

Vogul: 
lú m lovam, lún, lud 
hí-u lovunk, lúun, luanl, 

• 

lua-nem lovaim, lua-nen, lua-ná, 
lua-nu lovaink lua-nen, Jua-nl. 

Mind a déli osztjákban a harmadik személynek t ragja elő
fordul d képében a feleségeim, feleségeink = ímidam, ímideu stb. 
mind a vogulban ugyanannak a harmadik személynek ragja a ott 
van a képében a lovaim, lovaink = luanem, luanu stb. alakokban. 
E feltetsző egyezés tehát a magyar, osztják és vogul nyelvekben bi
zonyosan szóalkotási okból lett, a melyet az igék tárgyi ragozása 
segítségével hozhatunk talán napfényre. 
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Azon nyelvek közt, melyekben az igének tárgyi ragozását 
megtaláljuk, a mordvin és szamojéd a tulajdonságnevekhez is ra
gasztják az alanyi személyeket, p.o. a szamojéd a sava (jó) szóból s 
a mordvin a maz'i (szép)-ből ezeket alkotják: 

Szamojéd : sava jó : 
savam jó vagyok 
saván jó vagy 
sava ö jó 

savava' jók vagyunk 
s a vada' jók vagytok 
sava' ők jók 

Ha ez lehetséges volna a magyarban, így mondanánk: 
javok, szépek = jó vagyok, szép vagyok, javasz, szépesz = jó vagy> 
szép vagy. Egyszersmind világosan látnók, mi nagy a különbség a 
szépek = szép vagyok, és szépem között. S ugyan e különbség van 
a tudok és tudom közt. Amaz azt teszi: én tudó vágok; ez meg azt 
teszi : én annak tudója vagyok, vagy azt tudni enyém. A birtokos 
ragu szók mind ez utóbbi szerint értelmezhetők; tehát szépem = én 
a szépnek birtokosa vagyok, azaz: a szép enyém. Valamint tehát a 
tárgyi ragozásban vagy rejtve (az m, d-hen) vagy nyiltan (a ja és 
megfelelöjiben) a tárgy jelelője ok vetetlen ott van, azonképen kell 
a birtokos névragozásban is előfordulnia, mivel kőlönben a névszó 
nem birtokomat, hanem enmagamat jelentené. Házam azt teszi, a 
ház enyém, én a ház birtokosa vagyok; ellenben ház-ok, ha úgy 
szólhatnánk, mint a szamojéd vagy a mordvin nyelv, azt tenné: én 
ház vagyok. A birtokos névragozás tehát ez okból a tárgyi igera
gozással egyez meg, azaz, a birtokos névragozásban is a tárgyi 
jelelő fordul elő, csak is evvel fejezhetvén ki a nyelv azt, hogy a 
névszó által jelentett dolog nem subjectum, hanem objectum. 

A szenvedő és ikes igékben hasonló viszony rejlik, t. i. valami
nek vonatkozása az alanyra, mihez képest ez az alany mint tárgy 
tűnik elő. P o. vágatom = én vagyok az, a kit vágnak, mosdom = 
én mosó vagyok, egyszersmind az is, a ki mosatik. Az úgynevezett 
alanyra ható (reflexi v) igék tálajdonképen szenvedő igék, s azért 
az ikes és szenvedő igealakok egyenlően ragozhatok, s ragozásuk 
az egyes számban némileg a birtokos névragozáshoz hasonlít. A 

Mordvin : maz'i szép: 
mazi-an szép vagyok 
mazi'-at szép vagy 
mazi* ö szép, 

mazi-tama szépek vagyunk 
mazí-tada szépek vagytok 
mazí-ht ők szépek. 
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többes számban nem hasonlítanak ehhez: ámde erős okom is van 
' gyanítani, hogy a magyar szenvedő és alanyra ható ige eredetileg 

csak az egyes számban divatozott, mit azonban ez úttal nem tár
gyalok. Csupán azt jegyzem meg, hogy az ik, a harmadik személy 
ragja, magára ható jelentésű, mint a finn iht vagy its, mely ott 
hasonlóképen az alanyra ható igéket képezi. S minthogy a magyar 
ik-uek azonosságát a finn iht, its-ve\ alig lehet tagadni, jelentése is 
az utóbbi által lesz világossá. A finn its (itse) annyit teszen: maga, 
s mint mondatkötő is ugyan azt teszi. Valamint t. i. a maga szó 
hajdan azt is tette, hogy de, úgy a finn itse is a Kalevalában de 
jelentésben fordul elő. P. o. Pázmány a Kalauzában (1637-ki ki
adás, 496. 1.) így ír : „Ezek a derék szent írásból vett igazságok 
csak régiek és álom-hüvelyezések Calvinusnak. Maga ez után meg
mutatom, hogy az új testamentombeli szentekrül sem hiszi Calvinus, 
hogy ítélet előtt mennyországba mennek.u A Kalevalából legyen 
például: „Silloin vanha Váináraöinen sanan virkkoi, nőin nimesi: 
Itse tieán rauan synnyn" = akkor a vén Vainámöinen szót monda, 
úgy felele: „De tudom a vas eredetét." Az ik jelentése annyi lévén 
mint maga, világossá lesz, miért alkalmazza a nyelv a szenvedő és 
az alanyra ható igéknél; világossá lesz egyszersmind az ik-wek. el
maradhatatlan szereplése a nevezett igéknél. 

A magyar ige tehát három ragot ismer az egyes-szám harma
dik személyének kifejezésére : 1) az ,n-et, mely csak az alanyt je
lenti, s mely az egyes-számban csak némely igéknél maradt meg 
(hiszen, vagyon, megyén, lön, xön stb.); de a többes-számbeli nak-
ban mindenütt megvan még; 2) aj/a-t s a megfelelő i-t, mely az 
alanyt és a rajta kivüli tárgyat jelenti (tud-^'a, k é r i ) ; 3) az ik-et 
mely az alanyt jelenti, mikor tárgy egyszersmind. 

Az ikes igék egyes-számbeli második személye Z-je is azért sze
repel, mert az alanyon kivül egyebet is (tárgyat) akar jelenteni. 

Hogy az első személy ra-je ugyanazt teszi, már az előbbiek
ből is világos. 

Az ik tulajdonság- és számneveknél is előfordul, p. o. jobbik, 
másik, egyik. Ezeknél is kiválasztó, ellentétező jelentésű, mint a 
mondatkötő maga. Erre nézve is tanúságos az éjszaki osztják, mely 
ilyen értelemben is az ismeretes l-et (harmadik személybeli ragot) 
használja. 6, 24. Nem chojat an pusl luzidta kad jóra; mujpa idi 
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l'ikma tajta pidl, a kimitotel nuisfija tajta pidl == senki nem szolgál
hat két urnák; vagy az egyik haragosnak tartatik, de a másik 
kedvesnek tartatik. It egy, idl (a t az 1 előtt gyengül) egyik; kimit 
másod, kimitot a másod, kimitot-el a második ') . 

III. N é h á n y m á s n y e l v b e l i j e l e n s é g e k . 
Ezen czím alatt mindent felhozok, a miről még szándékom 

ez úttal értekezni. 
1.) Szám- és viszony ragok. Az éjszaki osztják nyelvnek hegyes, 

kettős és többes száma van. A kettős számbeli rag neii, p. o. pog fin, 
pognen két fiú, at'i éj, atnen két éj. Akkor is kettős számban állanak 
a névszók, mikor két dolog összetartozónak vétetik, mint a vogul-
ban, hol ez : föld és ég (== világ) így fejeztetik k i : mái farmi (:= két 
föld két ég), pedig a nyelv azt akarja mondani: föld-ég (mind kettő 
együtt). így ezt : anyám atyám, így mondja a vogul : angváwn 
jagávm = két anyám két atyám. Ezt követvén az éjszaki osztják 
is, a 4, 2. versét így fordítja Vologodszki: neljarí atnen pa chadlnen 
uUt'ijim jubina jugot lita lanmats = negyven két éj és két nap böj-
lölése után megint enni akara. 

A kettős szám magára a kad, kadn (két, kettő) szóra viszon. 
Már régen a kettő és monnó szókban a magyar kettős számnak ma
radékait ismertem fel, valamint azt is, hogy a kettős számbeli rag 
no, nő, mely így veszi föl a birtokos ragokat: nőm, nád, naja. Ennél
fogva a kettö-t keht-nö-ve taglaltam. Legközelebbi okom pedig e tagla
lásra vala, hogy két csak tulajdonítmányúl, attribútumul, kettő pedig 
magában, dolog névül, áll, így : ,két ember', s ,az kettő, nem három/ 

Az éjszaki osztják nyelv igazolja felfogásomat. Ebben a nyelv
ben, mint láttuk, nen a kettős számbeli rag, melyből csak n maradt 
meg a kadn — kettő szóban. Itt is tehát kad = két, tulajdonítmá
nyúl, kadn pedig magában, dolognévül áll. P. o. 4, 21. kazalas pa kad 
jí-pognen látta más két atya-fiút (ez kettősben áll); 9, 27. kad senila a) 

') Kad, kadn két, kettő, de kimit másod. Ehhez járul ot, vogulban ut, mely 
nagyon gyakran s mindenféle szókhoz j á r u l ; pa idegen, más, paot az idegen, ma 
én, maot — enyém ; 2, 15. Jegipet mu el'ta ma vogsem pogem maotem Egyiptom föl
déről én híttam fiam enyimet; — oroszosan : syna mojeho. 

2) Sem = szem, vogulban is sem , sem-la = szemtelen, vak, vogulban 
semtál. A fosztó képző az összes finnségben ta, tá, vogulban tál, a déli osztjákban 
da, tehát semda = vak, s ezen da, ta az éjszaki osztjákban la. így sam-la szív
telen, n'elm-la nyelvtelen, néma. 
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lu jubina jitel sagat uvíset két vak ö utána jötte szerint kiálta
nak ; ellenben 8, 28. chun lu pa pelka unzis Gergesinsk ira, jezalt 
uzanset luela kadn, lul' tajtodet hogy (midőn) ö másikfélre (partra) 
ment a Gergesenusi tartományba, eleibe jövének neki kettő, ördö
göt birok. Ezen példákból azt tanuljuk, hogy a kadn igazán = kettő, 
kad pedig csak két (mellékesen jegyezzük meg azt is, hogy a gyűjtő 
név után az ige többes számban áll); hogy tehát az n a kadn szó
ban a nen kettős számbeli rag maradéka, mely a magyar nó, nö 
kettős számbeli ragnak felel meg. 

A többes számbeli rag t, mely rendesen e-t vészen maga elé, 
s magánhangzón végződő nevek j-t vetnek közzé. P. o. chot ház, 
chot-et házak, pog fiú, poget fiúk; tiilti'psa gyümölcs, tü'lffpsajet 
gyümölcsök. 

A viszonyragok kis számban tűnnek elé; a és na, melyekhez 
el'ta járul, p. o. 

chot ház chotet házak 
chota házba, -ra, -nak choteta házakba, -ra, -nak 
chotna házban, házul chotetna házakban stb. 
chot eíta házból, -tói, ról chotet eTta házakból, -tói, -ról. 

Ez,en viszonyragok a birtokos ragu szók után járnak, mint a 
magyarban, p. o. nem név, nemen neved, nemenna nevedben; 
navi'rem gyermek, naviremlan gyermekeitek, navíremlana gyer
mekeiteknek. 

2.) Viszonyszók. Ezek nagy szerepüek az ugor-finn nyelvek
ben, s a rokonság legjelesebb tanúságai a számneveken kivül. Azért 
azok az összehasonlító nyelvtanban egy kitűnő részt fognak tenni. Itt 
csak nemit mutatok fel az éjszaki osztjákból. Első helyre teszem a 

choza szót, melyet a Temetési Beszéd is így ír : choz. A tő úgy 
látszik choz, s az a már rag, choia tehát = hozzá, birtokos rag 
nélkül, melyet az osztják nyelv ilyenkor nem vészen föl, p. o. lu 
choza = ő hozzá-ja; 7,9. utt-muj nen kutenna simis cho, madot, chun 
lu pogel vog'il lu choza nan, mai kev'it van-e ti köztetek olyan 
ember, a mely, midőn ő fia kiált ő hozzá kenyeret, ád követ ? -
Jelent nál is, p. o. 6, 9. riin jeniih nemen mim choza jemin at ull te 
szent neved mink-nál szent hogy legyen. 

Kut köz, a birtokos ragokkal: kutem, kuten, kutel; kuteu, 
kuten, kute!. Ull-muj nen kutenna van-e ti köztek-ben (köztetek)? 

NYELVIUD. KÖZLEMÉNYEK. VII. 2 7 
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Ocht rajt, tulajdonképen fejett. Og fej, ocht fejett, rajt, fenn. 
A g a t előtt ch-vá, lesz, így vog'ilem hívok, vogil hí (a jelenidőbeli 
l- vei ; vogsem híttam, de voch-ta híni, hívó; e szerint og-h6\ lesz 
ocht. Birtokos ragokkal ochtem, ochten, ochtel, p. o. nachset lu ochtel 
nevetének ő rajta, 9, 24; — lu lu ochtela v'isle mun kazilau ő ma
gára vévé mi betegségeinket. 8, 17. — 

Az ocht-hól i közbevetésével ochtija felé, ochiina felett új vi
szonyszók lesznek. Isus jogots Chalilej el'ta Ordan jogán ochtíja, 
Iván choía Jézus mene Galileából a Jordán folyó felé Jánoshoz. 
3,13. — Chus lolimtas si taga ochtína, choda navirem us a csillag meg-
állapodék azon hely felett, a hol a gyermek vala. 2. 9. — 

El'ta tói, ról, ból; mudra jach el'ta purijis a bölcsektől kérdeze. 
2, 16. — n'in el'ta edl lavílta cho belőled jő ki az őrző ember. 2,6. — 

el'tem, el'ien, el'tel tőlem stb. chus étim pora l'i el'tel purilijis a 
csillag feltűnése idejét ö tőlök tudakozá. 2, 7. — 

Juh után ; jubem, juben, jubel utánam , utánad, utána ; p. o. 
ma jubem jitot ma kinza tak az én utánam jövő én nálam különb-
(való). 3, 11. —juva ma jubem; lu kilmalna lu jubel manta pits 
jöjj én utánam; Ő felkelvén ő utána menni kezde. 9, 9. — Ebből 
is lesz: 

(jub'ija és) jub'ina után, p. o. Vavilon voza kasVim jubina Jechon 
tais Salafil a Babylon városba költözés után Jechonias nemze Sza-
lathielt. 1, 12. 

Jelbina előtt, feltételezi a jelb viszonyítót, melyet nem találtam 
még. Jekimtais Jechon ilu apsilal, Vavilon voza kaslta jelbina Jekim 
(Josias) nemze Jechoniast és ő öccseit, Babylon városba költözése 
előtt. 1, 11. 

jelit elő, előre, leginkább ezekben: jelit jastata előre mondó, 
jelli jastata jemin iki előre mondó szent öreg = próféta: jelli ver 
(előre tett) jövendőlés, mun n'in nemenna jelli ver an jastasu-muj f 
mi te nevedben jövendölést nem mondtunk-e ? 7, 22. 

Jilbi alatt; al nulta . . . . anta muna, lu tor'im kuret jilbi taga 
ne esküdjél se a földre, ö az isten lábai alatt hely. 5, 35. 

jilbija alá; pa asvem uzipttmna put jilbija an omisla és gyertya 
meggyújtása után fazék alá nem tétetik. 5, 15. — 

jilli alá (mint jelli) ; chot jilli an pits, kev'i ochiina omdim vorna 
a ház alá nem esett, kövön ültetése miatt. 7, 25. — 

Libija belé, libina benn (lib vogul lep be, lep pantém, befedek, 
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lepil lepel); pa al jutsajin ninen turma-chot lib'ija s ne vetessél a 
fogház-beié. 5, 25. — növi, veri izagat chot libina vita mura vilá
gosságot csinál az egész ház-ban való népnek 5, 15. 

Pan oldal, pan-na oldalon, nál, vei. Emmanuil, muj ull: mun 
panna torivá. Emmanuel, a mi: mink-vei isten. 1, 23. 

Pel fél, pela felé. pastr juSna manset l'i irel pela más iiton mé
nének ő országuk felé. 2, 12. — Saulon pa Nefalim mu, pánt och-
tina íaras pela Zabulon és Nephthalim földje, az úton a tengeren 
túl(felé). ' 

pelak fél, pelak joz fél kéz, jim pelak jo% jobb kéz, pua pelak 
joi bal kéz; jim pelak sem jobb félszem. — Chola pelak kelet; mun 
lu turum chusel vantsu chola pelakna mű ő isteni csillagát láttuk 
keleten. 2, 2. — pa Ordan jogán pa pelak el'ta s a Jordán folyó 
másik feléről. — jetna pelka lu choza ar chojadet tusa este felé ö 
hozzá sokan hozatának. — chun lu pa pelka unzis Oergesinsk ira 
midőn ő más felére mene, a Gergesenusi tartományba. 8, 28. 

Jezalt, jezalta eleibe; chun lu pa pelka unzis Gergesinsk ira 
jeíalt uzánset luela kadn midőn ő más felére mene a gergesenusi 
tartományba, eleibe jövének neki ketten. 9, 28. — izagat vostel mur 
edis Isus jezalta az egész városból a nép kimene Jézus eleibe. 9, 34. 

Tolta onnan ; an edlan tolta si vonda, chun an malen ch'izim 
voch-pelak nem bocsáttatol ki onnan, míg meg nem adod a mara
dék (utolsó) félpénzt is. 5, 26. — 

HUNFALVY PÁL. 
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SCHLEICHER ELMÉLETE A NYELVRŐL, 
FÖ T E K I N T E T T E L A NÉMETRE. •) 

1. A n y e l v r ő l á l t a l á b a n . 

A nyelv hangos gondolkodás, a gondolatnak hangi kifejezése, 
a hang által érzéki észrevehetőségre hozott gondolkodási folyam. 

A nyelv csak a gondolkodásnak közvetlen kifejezése; az ér
zésnek és érzelemnek, valamint az akarásnak és óhajtásnak köz
vetlen kifejezése nem történik a nyelv által, hanem természethangok 
(visítás, vihogás, nyögés, nevetés) és igazi interjectiók (oh, ah, uh 
stb., pszt, szt, ss stb.) által. 

Ezek nem szók, nem a nyelv elemei, hanem az állathangok
hoz hasonlító hangjelek; a szóknak sem functiójával, sem formájá
val nem bírnak; a nyelven alul állanak. 

Ha érzéseinket és akarásainkat a nyelv által fejezzük ki, gon
dolatok formájába öltöztetjük azokat. A szenvedőnek érzése, nyögő 
„ah-, oh"-ja nyelvileg „de fáj !" — „segíts istenem!" — stb., a csen
det parancsolónak intése, „szt-, ss!"-je „hallgass! csendesen légy !í! 

s több efféle nyilatkozatok által fejeztetik ki. Érzés és akarás a 
nyelv közege által csak közvetve, t. i. gondolat alakjában, nyerhet 
kifejezést. 

A nyelv tehát a gondolkodás hangi kifejezése, hangos gondol
kodás,— mint megfordítva, a gondolkodás hangtalan beszélés ; hogy 

*) Schleicher halálát nem lehet nem sajnálnia, ki az elhunytnak működését 
ismeri a nyelvtudomány terén. Oly korban halt meg, mely a tudományos élet leg
szebb kora — nem volt még 50 éves sem —, mert az szokta rendesen órtékesítni 
az ifjabb évek szorgalmát. Akadémiánknak is külföldi levelező tagja lévén az 
elhunyt, annál szivesebben fogadtuk Közleményeinkbe a jelen bő ismertetést, 
mely Schleicher elméletét előadja, lehető híven, minden megjegyzés nélkül, a 
melynek tán itt-ott helye is volna. A szerkesztő. 
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csak a nyelvben gondolkodik világosan az ember, kiki könnyen 
észreveheti önmagán. Vegyük most közelebbről szemügyre az ed
dig nyert két nyelv-képezö momentumot, t. i. a gondolkodást, és a 
hangot. 

A hang beszédszerveink működésének terménye; a gondol
kodás az agy működése, a szellem mozgása. Mind a gondolkodás, 
mind a hang, termész.etöknél fogva időbeli valami. A hangot az ő 
tünékenysége, sebes és soknemü változásra való képessége, kitű
nően alkalmassá teszi a gondolkodás kifejezésére. A gondolkodás 
más médiumban nem volna képes oly szabadon és sebesen mozogni, 
mint a hangi médiumban. Mily gyámoltalan a mim — jel —, mily 
lassú az írás általi gondolatkifejezés ! 

A beszédhangnak tehát az a feladata, vagy jobban mondva, az 
a tiszte, hogy a gondolkodást érzéki megjelenésre, igazi létre hozza. 
Tekintsük meg pontosabban a nyelvnek ezen oldalát, a nyelv tar
talmát , a gondolkodást. 

A gondolkodásban szemléletek, fogalmak bizonyos vonatkozás
ban vétetnek. Ennélfogva a gondolkodást magát — bármennyire 
egységes is az a valóságban — elméletileg mégis két elemre bont
hatjuk fel: fogalmakra vagy képzetekre, melyek a gondolkodás anya
gát teszik, s a vonatkozásra, a melyben a fogalmak vagy képzetek 
a gondolkodásban előkerülnek, s a mely a gondolkodás alakját 
teszi. Mind a kettő a gondolkodásban természetesen oly válhatla-
núl és mindig egyszerre van meg, mint egyáltalában az alak és 
tartalom. 

A nyelv feladata tehát, a képzeteknek vagy fogalmaknak és 
azon vonatkozásoknak, a melyekben amazok vétetnek, hangi képét 
adni; hiszen a nyelv a gondolkodási folyamot tükrözi vissza, teste
siti meg a hangban. 

De a gondolkodás ezen hangi képmása többé vagy kevésbé 
tökéletes lehet. El lehet az a legszegényesebb jelzésekkel is , de 
fényképi hűséggel is tükrözheti vissza a gondolkodást a hang finom 
és mozgékony médiumában. Egy elemet azonban nem nélkülözhet 
sohasem a nyelv, t. i. magoknak & fogalmaknak és képzeteknek hangi 
kifejezését; ezeknek hangi kifejezései teszik a nyelvnek múlhatla-
núl szükséges oldalát. Csak a vonatkozás hangi kifejezése lehet 
változó, sőt egészen is hiányzó; ez a nyelvnek változó, végtelen 
fokozatra képes oldala, A vonatkozás maga természetesen nem 
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hiányzik soha a gondolkozásban, csak a vonatkozásnak hangi ki
fejezése lehet hiányos vagy el is marad egészen. 

A képzetek és fogalmak, a mennyiben hangilag kifejezve 
gondoltatnak, egy szóban: jelentésnek neveztetnek. A hangnak tiszte 
tehát, kifejezni a jelentést és a vonatkozást. 

Azon hangok, melyeknek tiszte a, jelentés kifejezése, gyököknek 
neveztetnek. A gyök — ámbár legtöbb nyelvben vonatkozási han
goktól van körülvéve vagy át is hatva — talán minden ismert 
nyelvben tudományos úton külön választható ama vonatkozási ele
mektől s tisztán előállítható. P.o. ezen gót szóban „sununs" (= : fiakat, 
szülötteket), mely a „sumts11 (=f iú) acc. plurálisa, a gyök, a jelen
téshang „sw" (szül, nemz); a többi hang mind vonatkozási hang, 
úgymint: „ww" a múltban történtnek vonatkozását fejezi ki; „wa az 
accusativusi vonatkozás kifejezése; „s" a többesszám jelzője. így 
kell tehát elemezni e szót : su-nu-n-s. — A „sunu8u szóban az „s" 
egy mascul. vagy femin. sing. nominativusának jele. — Ezen hellén 
szóban y)Uloipa<J' ( = elhagytam), melynek végiből m esett el,a „£e" 
a „lipu gyök eredeti kettőztetésének maradványa; e kettőztetésnek 
functiója, a jelentés fokozása, mely fokozás itt a múltat jelenti; a 
„/-o-tp"-ban foglalt „o" az „i" gyökhangzónak hasonló végből tör
tént bővítése (hellén gyökökben az .. i a vonatkozás-kifejezés czél-
jából „ei, ai és oi"-ra változtatható); a végző „a" pedig maradványa 
az eredeti nmaíl végzetnek, mely a singularis első személyét jelen
tette. A szintén hellén ríeimia szóban (ufii = megyek; a praesensnek 
futurum gyanánt használata nem eredeti) ili gyöknek 
megtoldása, mely által a gyök a praesens tartóssági vonatkozását 
nyeri, „mt" pedig az egyesszámi első személynek vonatkozását (ere
detileg nmau =s én) fejezi ki stb. Ezen példákban tehát ezen han
gok :„suu, vlipu, „iu gyökök vagy jelentéshangok; a többi hang mind 
vonatkozáshang. 

Jelentés és vonatkozás együtt hangilag kifejezve adják a 
szót; szókból áll pedig a nyelv; ennélfogva a szó — s következőleg 
a nyelv lényege — a jelentés és vonatkozás hangi kifejezésében áll. Min
den egyes nyelvnek lényege azon mód által határoztatik meg, melyen 
benne a jelentés és vonatkozás hangi kifejezést nyer. — A szóképzést 
itt természetesen a legtágabb, tulaj donképi értelemben veszszük, 
értvén alatta a mondat elemeinek képzését, a nyelvben valóban 
használt és élő, jelentést és vonatkozást kifejező, egységes hang-



SCHLEICHER NYELVTUDOMÁNYA. 423 

complexusokat, tehát nem a szó-tök képzését, a mit szokás szó
képzés alatt érteni. A vonatkozás maga — mint mondtuk — soha
sem hiányzik valamely szónál, de nem szükséges, hogy hangilag 
ki legyen fejezve; a puszta jelentéshang némely nyelvekben majd 
e, majd ama vonatkozásban vétethetik. 

Különbféleség a szóképzésben mindenek előtt magában £» 
hangban lép föl; mert az egyik nyelv ez, a másik amaz hangokat 
és hangcombinátiókat használja azonegy funetióban. A hang minő
sége nincs föltételezve, nem függ, nem határoztatik meg az általa 
kifejezendő jelentés vagy vonatkozás minőségétől; még azonegy 
nyelvben is azonegy jelentésnek gyakran több egészen különböző 
hangi kifejezése találtatik; így az ind-germánban mind ngali mind 
„i" menést, mind ndivK mind „rukü fénylést jelöl stb. Még ha jelen
tés-árnyalatokat veszünk is fel ezen különböző hangzású gyökök 
részére: ezen árnyalatokat oly tetemeseknek gondolni még sem 
lehet, hogy ez által a hangok tökéletes különbözősége megmagyaráz-
tatnék. Ép oly közönséges a megfordított eset, hogy azon egy nyelv 
ben ugyanazon hangok egészen különbözőt jelentenek; így az 
Mi"-nek az indogermánban demonstratív jelentése is van. Továbbá 
magára a functióra nézve is fejlődhetnek a nyelvek közt gyökeres 
különbségek; az egyik nyelvnek több functiója (jelentése, vonatko
zása) lehet, mint a másiknak stb. De nem egyedül a hangban és a 
funetióban, hanem abban is különböznek a nyelvek, hogy a vo
natkozás az egyikben kifejeztetik hangilag, a másikban nem; hogy 
a vonatkozás hangi kifejezése majd elibe, majd utána tétetik a je
lentés hangi kifejezésének, vagy ebbe épen beléhelyeztetik, vagy 
vele összeolvasztatik; sőt a vonatkozás egyszerre több mód által 
is fejeztethetik ki. 

A jelentés és vonatkozás kifejezésére (a functióra) használt 
hanganyagon és afunetión kivül tehát még egy harmadik elemet is föl 
kell ismernünk. Az épen imént felsorolt sokféleségek részben 
nem a hangban, nem a, funetióban alapúinak, hanem a vonatkozási 
kifejezések hiányzásában vagy meglételében és azon állásban, me
lyet a jelentés- és vonatkozás-kifejezés egymáshoz elfoglalnak. A 
nyelv ezen oldalát a nyelv idomának nevezzük. Ennélfogva a nyelv
ben, legközelebb a szóban, háromfélét kell megkülönböztetnünk, vagy
is inkább, a szónak és ennélfogva az egész nyelvnek lényege három 
momentum által határoztatik meg: hang, idom ésfunctio által. 
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Mindenik szón e három oldal vehető tudományos vizsgálat 
alá. Tegyük e három oldal különböze'sét néhány példa által szcm-
lélhetövé. Vegyük e két ó-hellén szót „eirni" (sifit) és „ops" (ptffg&p: 
vops, latinul: vox), melyekről biztosan tudjuk, hogy ősileg így 
hangzottak: ,,aimiu és „váks", és hasonlítsuk össze a nevezett há
rom szempontból. Hangi minemüségüket illetőleg az aimi ti/xi a 
váks oxpg-tól tökéletesen különböző. Ugyanez áll afunctióról. Az első 
szónak jelentése vagy gyökének functiója a menés fogalma, a másik 
szóé a szólás fogalma; az egyik szóban a gyök ige-vonatkozásban 
(„megyek"), a másik szóban főnévi vonatkozásban („szó") lép föl. 
Ez gyöki részeiket illeti, t. i. az „at"-t, 9eiu-t} mely fokozva van 
„/"-bői a praesens kifejezése végett, és a „váku-ot, nj-onu-ot, mely 
fokozva van rvaku, „ftn^-höl a névtő képzése czéljából. De a gyök
höz járuló vonatkozási toldalékoknak — a „mi"-nek és az „ó"-nek 
— szintén egészen különböző fünctiójuk van; nmiu gyengítve van 
„mau-ból, melynek jelentése „én*, az tehát az első személyt jelzi 
az egyesszámban; „s" a vsaLi pronomen maradványa, mely az élőt 
(masc. és fem.) illető demonstrativum, s az élőt jelentő nőmének 
egyesszámi nominativusát jelöli. A két szónak és az azt alkotó ele
meknek functiója sem mutat tehát legkisebb megegyezést is. De 
idomára nézve (morphologice) a két szó identicus. Mind a kettő t. i. 
álJ egy-egy szabályszerűen változható gyökből, mely itt az első 
fokozási alakban („*'"'-bői „«*'", „vakl'-bó\ „vak") jelenik meg, és 
egy a végihez járuló toldatból („mi", „**"); a két szó idoma tehát 
tökéletesen ugyanaz; a két szó megegyezik az idomban. — Ezen 
arab szó „maktübun" ugyanazt jelenti, mit ezen latin szó scriptus 
( = írott). Mindkét szó tehát megegyezik a functiőban, de nem a 
hangban és nem az idomban. Scriptvs, e helyett scrib-tu-s, a scribo 
gyökön kivűl bír még két toldatot, a participium-képző „tau-t és a 
már láttuk nominativ singular-toldatot „s"; mind a kettő a gyök vé
géhez járulj a nma-ktúb-unu szóban ellenben a képző elemek egyike, 
t. i. az ezen participium képzésére szolgáló ma, a gyök előtt áll, és 
így ezen két szó nia-ktűb-un és scrib-tu-s diametralis ellentétben áll 
idomára nézve. E két példa talán elégséges a hang, idom ésfimctio 
közt való különbség világossá és szemlélhetővé tételére. Ha a nyelv 
vizsgálgatása az'egyes szón túlterjed, ha a szót mint mondat tagját 
és a mondatot magát is szemügyre veszi: a nyelvszemlélgetésnek 
eddigi három szempontjához még egy negyedik járul, a syntacticus. 
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A hangról való tan a hangtan, az idomról való tan az idomtan 
(morphologia), a functiónak tudományos tárgyalása, mely eddigelé 
meg sincs kísértve, a functiótan, a mondatról való tan pedig ^mon
dattan vagy syntaxis. 

• 

2. A n y e l v k ü l ö n b f é l e i d o m a i r ó l . 

Az eddig ismert nyelvorganismusok az említett négy tekin
tetek mindegyikében, — azaz, mind a hangra, mind az idomra, 
mind a functióra, mind pedig a mondatalkatra nézve, — többé-ke
vésbé különböznek, sőt részint igen is elütnek egymástól. 

A hangot illetőleg ez eléggé ismert dolog; hiszen minden 
magyar, ki az angol, franczia, német nyelvet akarja megta
nulni, érzi, hogy azokban oly hangok is vannak, melyekhez még 
nem szokott; hasonló helyzetben van az idegen a magyarra nézve. 
De a nyelvek sokszor az idomot, a functiót illetőleg is rendkí
vül eltérnek egymástól. Vannak nyelvek, melyek szavai egészen 
változhatlanok, melyekben tehát a puszta gyök köteles a külön
böző vonatkozásokat kifejezni (p. o. a sinai); vannak továbbá nyel
vek , melyek minden (vagy legalább sok) vonatkozási-elemet a 
gyök elibe raknak, míg mások azokat kizárólag a gyök végihez 
szokták aggatni stb. Míg az idom ezen különbözései egészbeu véve 
könnyebben megfigyelhetők, a functiókhan mutatkozó különbféle
ségek megfigyelése nagy nehézségekkel jár ; a nyelvek mondatal-
kaibeli különbözéseik szintén igen tetemesek. 

Lehetne tehát ezen szempontok mindegyike szerént osztá
lyozni az eléggé ismert nyelveket, de minthogy az idom különbö
zései és egyezései könnyebben felfoghatók, de azért is, minthogy 
a nyelvek lényege leginkább az idomban nyilatkozik, tehát ez az 
idom ajánlkozik osztályozási elvnek és alapnak. 

Némely nyelvek igen egyszerű, mások öszvetettebb és fej
lettebb idomokkal bírnak; némelyek csak egyetlen egy idomot 
tűrnek minden szavaiknál, mások a szóidomoknak nagyobb vagy 
kisebb sokféleségét engedik meg. Némely nyelvek, p. o. a sinai, 
mint már említettük, egészen változhatlan elemekből állanak. Itt 
gyök és szó között nincs különbség; p. o. ezen sinai szó (ül., 
gyök) vtail mind adjectivum „nagy" — természetesen minden casus, 
numerus és genus szerint—, mind adverbium „nagyon", mind sub-
stantivunr „nagyság", de ige is, mert azt is jelenti, hogy ,?nagy-
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nak lenni" vagy „nagyobbítni." Ezen a fokon tehát szóképzésről 
legtágabb értelemben, declinatió, conjugatió slb.-röl, nincs szó; az 
egyszerű változhatlan gyök minden szónem, minden casus és min
den idő- és mód-idom gyanánt szerepelhet. 

Ha az ilyen változhatlan gyököt A-val jelöljük, a sinai, és az 
ezzel megegyező nyelvekben, a szó idomának formulája tehát 
A lesz; több egymásmelletti szót pedig ABC-vel jelölhetni álta
lánosan. 

De egészen és kivétel nélkül függetlenek egymástól a szók 
egyetlenegy ismert nyelvben sem maradnak; a sinaiban is egyik 
szó egy vagy több szó által határozható meg. A meghatározó 
gyököket idomilag A', By, stb.-vel jelöljük. így p. o. e sinai szó 
,,/a" jelentése = erőszak; e másik sinai szó „£" jelentése = hasz
nálni; de ezen utóbbi szó nl

a egyszersmind az eszköz casusának kö
rülírására használtatik; e két szó „i Zi" azt teszi „használni erőszak", 
azaz „eröszak-kal" ; az ilyen összekötést A' -}- A-val jelölhetjük 
általánosan. (Ha pedig több a vonatkozási elem, A' -}- B' -}- A, —• 
A' -|- B' -}- C -J- A stb.-vel). E sinai szó }„ytu ( = gyermek , fiú) 
kicsinyítő szókat képez; így p. o. „schiu = kő, „schí ytu = kő -fiú, 
azaz, kövecs; ezen és hasonló összerakás A -}- A' stb. formulával 
adható (több vonatkozási elemnél A -\- A' -\- B' stb.-vel). Míg első 
esetben a segédgyök (a meghatározó, a vonatkozást körülíró, vonat
kozás-kifejezéssé lenyomott gyök) a tulajdonképeni jelentésgyök 
előtt állott, itt utána következik. De a sinai nyelvben a jelentés
gyök két ilyen segédgyök közé is léphet, a mi így formulázható : 
A' -f- A -|- B' stb. Ennélfogva a sinai nyelvben mindazon alak van 
meg, mely a nyelvi idom ezen fejlődési fokán lehetséges. A vonatko
zási kifejezés a gyök bensőjében is találhat ugyan helyt, de ezen alak 
a nyelvi idomok ezen első osztályában, lehetlen ; mert, mint láttuk, 
ezen osztálynak lényege az, hogy a vonatkozási kifejezés a jelentési 
kifejezéssel nem olvasztatik szorosabban össze, hanem vagy egészen 
elhallgattatik, vagy jelentés-hangok által iratik körül. Ez osztály
beli más nyelvek nem rendelkezhetnek, a sinai nyelv mintájára, az 
elemek minden lehetséges elrendezési módjával, hanem csak egyikre 
vagy másikra szorítkoznak, azaz a vonatkozást közvetítő elemeket 
vagy csak elibe vagy csak utána rakják a jelentési kifejezésnek. 

Az efféle nyelveket, elemeiknek ezen elkülönzöttsége és össze-
olvaszthatlansága miatt, elszigetelő nyelveknek nevezzük. 
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De a vonatkozási kifejezések az általok meghatározott gyök
kel szorosabban is nőhetnek össze, a midőn rendesen többet vagy 
kevesebbet veszítnek eredeti hangtelj ességökböl. így keletkeznek 
több elemekből álló szók, holott eddigelé minden szó csak egy kü-
lönbségtelen egységet képezett. Ezen szorosabban csatlakozó, több
nyire egyszerűbb vonatkozási elemeket a, b, c stb.-vel jelölhetjük. 
Könnyen látható, hogy itt már most a szónak következő hét for
mája lehetséges: 

1) aA (vagy, mert több vonatkozási elem is alkalmazható, 
pontosabban: ab... A stb.) 

2) Aa (illetőleg Aab . . . stb.) 
3) A, a vonatkozási elemmel magában a gyökben. — Ha egy

nél több a vonatkozási elem, akkor lesz vagy 
4) a Ab, midőn közepett van a gyök, vagy 
5) a<A, midőn egyszerre a gyökön elül és belül, vagy 
6) Aa, midőn a gyökön belül és hátúi, vagy 
7) aAb, midőn a gyökön elül, belül és hátúi lépnek föl egy

szerre a vonatkozási kifejezések. 
Azon nyelvek, melyeknek szavai ezen képzési jellemet vise

lik, ragasztó vagy ragozó nyelveknek neveztetnek. Ezen osztály 
nyelvei számosak. Ide tartoznak p. o. a finn-magyar, török-tatár 
nevek alatt összefoglalt nyelvek, továbbá az úgynevezett dekhan 
vagy dravid nyelvek (tamul, malabar stb). E nyelvek (kevés kivé
tellel, melyekben az A szóidom még használatos) kizárólag az Aa . .. 

1 2 3 , 

idomot alkalmazzák, p. o. magyar: ír-at-(o)k (ír, ir gyök, -at causal-
igéket képez, -k az egyesszámi első személyt jelöli), Ms-(e)k-nek 
(kés gyök, -k többesszámjel, -nek dativrag). Ezen vonatkozási ele
mek combinatiója által természetesen az idomzatoknak nagy soka
sága ered; mutatványképen álljon it t : látogatgathatnálak. — Ez 
osztálybeli más nyelvek a vonatkozási ragokat a gyökön elül és 
utói vagy csak elül mutatják ; gyökönbelüli vonatkozási toldatok
kal képzett idomok is találkoznak itt-ott. — Némely nyelv azután 
oly szóidomokkal bír, melyekben egyszerre alkalmaztatik az ele
mek összeköttetésének eddig látott mind két módja, t. i. az első 
osztálynak lazább egymásmellérakása, és a másik osztálynak szo
rosabb egymáshoz ragasztása. A két különböző összeillesztési mód 
ezen együtt alkalmazásában sajátságos elvet ismerünk fel, s ennél^ 
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fogva ezen idomzatokat a másik vagy ragozó osztály különös, com-
binálónak. nevezett, válfajaképen tekintjük. Már most vagy a segéd
gyök (illetőleg a több segédgyökó&), vagy a jelentésgyök, vagy mind 
a kettő egyszerre bírhatván a másik osztály idomait, itt rendkívül 
nagy száma keletkezik a lehetséges combinátióknak. Ezen com-
bindló mellékosztály idomai találhatók többi közt a baszk nyelvben. 

Eddigelé két lényegesen ellentétes utakon láttuk indulni a 
nyolveket. Az elszigetelő idomú nyelveknél (I. osztály) a vonatko
zási kifejezés egészen hiányozhatott; a hang ez esetben csak a je
lentést adja; a vonatkozást, a mely magában minden esetben meg
van, a nyelv nem fejezi k i ; a nyelv itt azzal elégszik meg, hogy a 
gondolkodás anyagját, a jelentést, fejezze ki hanggal, és a hallga
tóra (vagy olvasóra) bízza a formális részt, a vonatkozást. A nyelv 
az idomi fejlődés ezen fokán a gondolkodási folyamnak nem adja 
tökéletes képét, hanem csak sejdíttetö jelölését. A másik osztályban 
a vonatkozást a jelentés mellett igen szembetünöleg és széles kitér 
jeszkedésben láttuk hangilag visszaadva; itt semmisem volt elhall
gatva; a hang minden vonatkozásnak kifejezést adott; ámde a vo
natkozási-kifejezések a jelentési kifejezések oldala mellett nagyobb 
vagy kisebb mérvű lazaságban léptek föl, míg a gondolkodásban 
valósággal az egyik a másikkal egyszerre megy végbe. Itt sem ta
lálkozunk tehát a gondolkodásnak hűséges hangképével, itt sincs 
még tökéletesen megoldva a nyelv feladata. 

A nyelvnek, mint a gondolkodás hangi képmásának — úgy
szólván hangi testének — fogalma azt is követeli, hogy a jelentés és 
vonatkozás azon belső összeolvadása, mely a gondolkodásban van 
meg, a hangban is nyilatkozzék, találjon megfelelő megtestesülést. 

Ez csak akkor lehetséges, ha maga a jelentéshang változtat
ható meg szabályszerűen a vonatkozás kifejezésének czéljából. Ezen 
változási folyam hajlüdsnah, a nyelvek pedig, a melyekben helye 
van, hajlító nyelveknek neveztetnek; ezek képezik tehát a harmadik 
morphologiai osztályt. A vonatkozás kifejezése végett történő sza
bályszerű gyök-változásnak ezen folyamát hatványjelek által je
löljük meg; az említett módon változható gyöknek általános kife
jezése tehát Aa (Aa, Ab stb. formulák azonegy gyök különbféle vál
tozásainak, mintegy hatványainak, kifejezéseiképen használhatók). 
Itt azután ismét lehetségesek a már említett combinátiók mind, 
mert a mi megtörténhetik változhatlan gyököknél (A), megtörten-
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hetik az hajlítható gyököknél (Aa) is. Az Aa idomon kivül tehát ezen 
idomokat is várhatjuk: aAa, Áaa, Aa, aAab, Aaa stb. 

Ezen új, az előbbiekhez immár hozzájáruló momentumnak 
a nyelv egész valóját illető nagy jelentőségét, és a hajlításnak az 
eddig tárgyalt nyelvi eszközöktől tökéletetes különbözését egy 
példa által fogjuk szem elé állítni. 

Sok nyelvben lehet oly tőket, kivált igetöket, képezni, melyek 
a gyök által jelölt tevékenységnek vagy állapotnak eszközlését 
fejezik ki. Ily igék cselekedtető igéknek (verba causativa) nevez
tetnek ; s ezek által lehet legvilágosabbá tenni a három nyelvi for
mát. Hogy segít magán ily esetben p. o. a sinai, az elszigetelő nyelv
osztálynak képviselője ? Ezt már kitalálhatjuk : a sinai a cseleked
tető vonatkozást rendesen úgy mint a többi vonatkozásokat hangi-
lag ki fejezetlenül hagyja, vagy körülíráshoz fog. így „seng" mind 
azt jelenti „születni", mind „születtetni, előhozni" ; „fii" mind „visz-
szatérni", mind „visszatéretni, visszatérítni, visszaadni" ; „tá" mind 
„nagynak lenni", mind „nagygyá tenni, nagyobbítni" stb. 

A második morphologiai osztályban, a ragozóban, természete
sen egészen más eljárást találunk. A hozzáragasztás elvének meg-
felelőleg oly elemnek kell itt a gyökhöz hozzátétetnie, mely eredeti
leg olyasmit jelent, mint tenni, eszközölni, p. o. magyarul: ír, ir-at, 
keres, keres-tet. A magyarban a cselekedtető képző at, et, tat, tet szó-
tagnak fő eleme t, mely alkalmasint egy a te gyökkel, a nte-nnili 

ige gyökével. 
Egész máskép járnak el a harmadik osztály — a hajlító osz

tály — nyelvei. Az indgermán a gyökhangzót fokozza avégett, hogy 
a cselekedtető vonatkozást jelölje, — egyszersmind hozzá is járul 
néha egy képző. P. o. szanszkrit „vid-mdsu a „vid" gyöktől = 
„tud-unku, de Kved-djd-masu e helyett „vaidajámas" = „tudatunk, 
hirdetünk" ; „vidu tehát itten „ved11 azaz nvaid"-r& van fokozva, 
így a németben p. o. a gót „sitan" (most „sitzen")-ból képeztetik a 
gót causativum „sat-jan" (most „setzen") ; „situ fokoztatik „scrí"-ra; 
épen így viszonylik trinken és trdnken stb. 

Ezen lehetség, hogy a vonatkozás magán a gyökön jelöltet
hetik meg, tehát nem a gyökhöz hozzáillesztett, eredetileg önálló 
elemek által, képezi a hajlítás sajátságát. Csak ezzel, a vonatkozás 
symbolicus megjelölésével oldatik meg tökéletesen a nyelvképzés 
feladata, azaz a gondolkodás hangi képmásának hü előteremtése. 
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Egyébiránt a szóképzés előbbi eszközei is meg vannak tartva a 
hajlító nyelvekben; az elszigetelésnek maradványa fenmaradt a 
szavak alapját tevő gyökökben; a ragozás még a legszélesebb terj-
ben alkalmaztatik; csak épen hozzá járult egy harmadik, a gyök 
szabályszerű változásának képessége. Egyszerre és karöltve ezen 
gyökváltozással azon osztályban a szónak szigorúbb egysége, a 
szó részeinek bensőbb összeolvadása és kölcsönös viszonhatása lép 
fel, szemben a másik osztályban mutatkozó lazább egyesüléssel. 
Míg az első — elszigetelő — osztályban a vonatkozás még épen 
nem jön hangi létre, a másik — ragozó — osztályban jelentést és 
vonatkozást hangilag tökéletesen elkülönítve és így a szó szigorú 
egységét akadályozva találtuk; a harmadik osztályban ezen diffe-
rentia ismét egységgé ment össze, de nem az első osztály ama kü-
lönbségtelen egységévé, hanem magasabb egységgé, mely a kü
lönbséget mint túlhaladt momentumot, mint megszüntetettet, ele-
nyésztetettet, kiegyenlítettet, magában hordja, tagozott egységgé. 
Ezen osztályba csak két nyelvtörzs tartozik, a sémi és az indgermán. 

3. A n y e l v é l e t é r ő l . 

Minden nyelven, a melynek történeteit tudjuk, folytonos vál
tozást veszünk észre. A nyelvek, ama — hanganyagból képezett — 
legfelsőbb rendű természet-organismusok, természet-organismusi mi
nőségüket nem csak abban mutatják, hogy a természet-organismu
sok módjára, mindnyájan nemek, fajok, alfajok stb. szerént rende
ződnek, osztályozódnak, hanem abban is, hogy növekvésök határo
zott törvények szerint foly le. Már minő a nyelvorganismusok nö
vekedése ? mikép foly le a nyelvek élete ? 

Ha visszaemlékezünk morphologiai minőségükre, jelentés- és 
vonatkozás-jelelő elemekből való összetételükre, egyszerűbb és 
összetettebb idomaikra: azonnal azon vélekedés ajánlkozik, hogy 
a nyelvek fejlődése azon momentumoknak egymásutánjában fog 
állani, melyeket a morphologiai rendszerben egymásmellé állítva 
láttunk; minélfogva a mi a systemában osztálykép lépett elénk, 
azt fejlődési korszakkép találjuk majd viszont. Gyanítjuk, hogy a 
magasbban organizált nyelvek eredetileg egyszerű gyökökből ál
lottak, hogy több ily gyök összeolvasztása által azután az összetet
tebb nyelvidom eredett, míg végre magának a gyöknek változási 
képessége által némely nyelvek a nyelvi fejlődés legmagasabb fokát 
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érték el. Morphologiai formuláink segélyével egészen röviden mond
hatjuk, hogy az .á-idoin nyelvei a nyelvi idomfejlődés legrégibb 
fokán állottak meg, hogy az a A, Aa stb. idom (II. osztály) nyelvéi 
régibb egyszerű J.-idomokból,legközelebb azonban az A'-\-A, A-\-A' 
stb. idomokból eredtek szükségképen, míg a III. osztály nyelvei, 
A*1 gyökidommal, alkalmasint mind a két fokon keresztül mentek. 
Ezen vélemény oly egyszerű, és más természet-organismusok fejlő
désének analógiája által oly közel fekvő, a magasabb nyelvorga-
nismusok vizsgálásánál és bonczolásánál egészen keresetlenül oly 
erősen feltolakodó, hogy az objectiv helyesség előfoltevése této
vázás nélkül mellette van. 

És ezen vélemény mégis teljességgel hamisnak látszik az első 
pillantásra, melyet a hosszabb időkön keresztül szemmel kísérhető 
nyelvek fejlődési történetére vetünk. Mert sehol sem látunk fejlő
dést, továbbképződést a nyelvi idomokban, hanem ellenkezőleg tel
jességgel csak nyelvi romlás,fogyás, hanyatlás képe lép szemünk elé; 
itt természetesen a nyelvek hangtestéről beszélünk csak, nem azok 
functiójáról vagy mondatalkatáról. A mostani sinai még épen oly 
mérvben elszigetelő, mint volt legrégibb időkben ; sem töalakokat, 
sem declinatio- s conjugatio-formákat nem sarjaztatott elő merev 
gyökeiből; másrészről p. o. a mostani német sokkal szegényebb 
grammaticai formákban, sokkal kopottabb, elmállottabb hangjai
ban, mint p. o. a gót, és a német szók a gót szókkal szemben 
úgy veszik ki magokat, mint körülbelül egy márványszobor, mely 
hosszú időn át folyammederben idestova görgetve, tagjait elvesz
tette, és melyből nem sokkal több maradt meg, mint egy lekopott 
köhenger a hajdani tagokra gyöngén emlékeztető nyomokkal. így 
a gót „habaidédeima" most németül nhattenu, angolul épen „had11; 
a gót nblindaizősu (Gen. Sing. Fem.) most németül „blinder11 stb. 
Épen így a latin nhominésu a francziában, a régibb nyelvkorszak
ból megtartott írásban, „hommesu-ig, de magában az élő beszédben 
puszta om-má fogyott meg; csak az accentus által védett szótest 
maradt meg, tagjai mind oda lettek. Mindenütt a nyelvi formának 
annál nagyobb tökéletessége mutatkozik a nyelvekben, mennél 
inkább fölfelé, azaz mennél inkább visszafelé kísérhetjük azokat 
a történelemben; és megfordítva, mennél hosszabban éltek a nyel
vek, a nyelvi idomnak annál nagyobb hanyatlása, megfogyása mu
tatkozik rajtok. 
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De mindamellett okvetlenül bizonyos, hogy a nyelveknek ke
letkezniük kellett, még pedig úgy, hogy az őket képező egyes mo
mentumok egymásután tűntek elő. 

Ha már most egybevetjük ezen két bizonyosságot: a nyelvek 
fejlődtek, a magasabb formák alacsonyabbakból jöttek elő, és azon 
másik, nem kevésbé bizonyos észrevételt: a nyelvek azon periódus
ban, melyben figyelemmel kísérhetjük őket, azaz, történeti idő
ben, nem fejlődnek tovább, hanem fogynak, hanyatlanak: önma
gától élőnkbe áll a dolog valódi állása. A nyelvi hangforma fejlő
dése, kiképezése, a nyelv életének azon koraiban történt, melyek 
minden történelem előtt fekszenek. 

A nyelv keletkezését és készülését, levését, sohasem figyel
hetjük meg közvetlenül, a nyelv fejlődési történetét csak kész, 
meglett nyelvorganismusok bonczolása segítségével okoskodhat-
juk ki. ' 

Ezen eredményt egyenesen abból is lehetett volna következ
tetnünk, hogy el nem készült nyelvű népeknek lehetetlen történel
mileg szerepelniök, hogy a történelmi élet föltételezi a nyelvet, 
hogy az ember nem szerepelhet mint nyelvet teremtő, szellemével 
a hanghoz kötött, öntudatlan szellemi tevékenységét a nyelvre mint 
czélra fordító, és egyazon időben mint szellemileg szabad, öntuda
tosan akaró, a nyelvet csupán szellemi tevékenysége nyilvánításá
nak eszközéül használó. 

Nyelvképzés és történelem egymást felváltó tevékenységei az ember
nek , lényegének két nyilatkozást módjai, melyek sohasem járnak együtt, 
hanem melyek közül mindig az elsöbbik megelőzi a másikat. 

Sőt objective bebizonyítható, hogy történelem és nyelvfejlő
dés megfordított arányban állanak egymáshoz. Mennél dúsabb s 
hatalmasabb a történelem, annál sebesebb a nyelvhanyatlás; men
nél szegényebb, mennél lassabban s lomhábban haladó amaz, annál 
hűbben megőrzi magát a nyelv. Az összes germán nyelvek közül az 
angol veszített legtöbbet hangban és idomban, az isiandi leghűb
ben óvta meg a régi hangokat és formákat; 500. évben Kr. után az 
arab nyelv hang és formában még sokkal gazdagabb, mint héber 
testvére 500. évben Kr. előtt; az ó-hellének nyelve, mikor azt írni 
kezdték, már igen eltért ősi alakjától, de ezen ténynyel egyidőben az 
indek az indgermán nyelv legősibb állapotjához még igen közel álló 
nyelven beszéltek. Vessük össze ezen nyelv-állapoti tényeket az 
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illető nyelveket beszélő nemzetek történelmi viszonyaival, s eléggé 
igazolva fogjuk találni a fent fölállított tételt. 

Ha egy nép belép a történelembe, megszűnik a nyelvképzés ; 
azon fokon, a melyen ezen időpontban állott á nyelv, azon megma
rad már most minden időre, hanem veszt az idő folytában mindig 
többet-többet hangi integritásából. Némely nép az ő történelem előtti 
korában nyelvét magasabb formákra fejlesztette, más népek elvol
tak egyszerűbb nyelvformákkal. 

A nyelv élete tehát mindenek előtt két teljesen különváló korszakra 
oszlik fel : a nyelv fejlődésének történetére: törté neteWtti korszakra, és 
a nyelvi forma hanyatlásának történetére: történeti korszakra. 

Épen a német nyelvet és annak tájnyelveit, nyelvjárásait lehet 
a változásoknak igen hosszú során által szemmel kísérni, épen itt 
a későbbi formák olyanok, hogy a régiebbeknek szemlélése nélkül 
meg sem érthetők; ennélfogva a német nyelvnek és így a német 
nyelv bármelyik táj-nyelvének ismertetésénél folytonosan szüksé
ges annak történelmi változásait szem előtt tartani, és azért hasznos 
némileg kifejlett nézettel bírni a nyelvek életéről. Vegyük tehát a 
nyelvi élet említett két korszakát kissé pontosabban szemügyre, 
mindenekelőtt az elsőt, a nyelv fejlődésének történetét. 

4. A n y e l v f e j l ő d é s i t ö r t é n e t é r ő l . 

Mikép eredett a nyelv ? Először: egyszer eredett-e az vagy 
többször? azaz, egy ősnyelvtől származnak-e az összes nyelvek, vagy 
többektől? Miután a nyelv az embernek lényeges tulajdonsága, mi
után az ember emberré csak a nyelv által lesz, eme kérdés azonos 
ím ezzel: egy vagy több embertől vagy emberpártól származnak e 
az emberek ? A természetphilosophia alkalmasint az utóbbi mellett 
fog nyilatkozni. Ha az ember a föld egyik pontján fejlődhetett akkor 
ezen fejlődést bátran sok ponton is lehet fölvenni. Egy ember vagy 
egy emberpár teremtése kiáltó ellentétben állana mindennel, mit a 
természetről tudunk. Minden analógia szerint az ember alacsonyabb 
formákból fejlődött, és emberré saját értelemben ezen lények csak 
akkor lettek, midőn a nyelvképzésig fejlődtek. A nyelvek termé
szetében semmi sincs, mi az összes nyelvek közös eredetének föl
vételére unszolna, sőt inkább a nyelvek különbözései magokban a 
hangokban s mindenekelőtt a hangoknak viszonyában ahhoz, a mit 
kifejeznek, oly tetemesek, hogy a nyelvek objectiv szemlélése bizo-

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. VII. 2 8 



434 ÍJNDNER ERNŐ. 

nyosan senkiben sem költheté azon hiedelmet, miszerint a külön
böző nyelvorganismusok mindnyájan egy ösnyelvből indultak ki. 

Valahol ember fejlődött, ott fejlődött n y e l v i s ; legközelebb 
ugyan c upán a külvilágtól nyert benyomásoknak hangi í-eflexei, 

külvi lágnak visszatükröződése a gondolkodásban, mert gon
dolkodás és nyelv épen oly identicusok mint tartalom és idom. Lé
nyek, melyek nem gondolkodnak, nem emberek ; az emberré levés 
tehát a nyelv előtörésével kezdődik; az emberrel együtt a nyelv is 
létre jön. A beszédhangok, azaz, az érzékek által a gondolkodási 
szervhez szállított szemléleteknek és a gondolkodásszervben kép
ződött fogalmaknak hangi képei, különböző embereknél különbö 
zők voltak, hanem mégis hihetőleg egynemű és egyenlő viszonyok 
közt élő embereknél ugyanazok. A nyelv későbbi életében is mu
tatkozik analóg jelenség : lényegesen egyforma, ugyanazon viszo
nyok közt élő emberek nyelvüket mindnyájan ugyanazon módon 
változtatják, belső, öntudatlan ösztönt köve tve ; igen valószinü te
hát, hogy, a mint későbben egész népeknél a nyelv változásai lé
nyegesen egyformán történnek, úgy az őskorban is közel egymás
hoz álló egyének bizonyos számánál a legegyszerűbb ielentéshan-
gok képezése lényegesen egyformán ment végbe. Mikép p. o. a né
metek most eredeti k helyett h-t ejtenek, és eredeti d h e l y e t elébb 
M; azután z-t kaptak fel (p. o. indgermán ősforma fídakanu, német 
alapforma ntihanu, azután felnémetül nzé'hanu, nzehnu) a nélkül, 
hogy ilyféle nyelv változtatás eszméjére netalántán egy bizonyos 
német vetemedett s azt összes hontársainál divatra emelte volna, 
így nem is kell úgy képzelni a dolgot, hogy a t á rgyaknak ilyen 
vagy amolyan hangok általi jelölésére valamely egyes ember vete
medett s ezen megjelölést legközelebbi környezetével közlötte. Miért 
mehetett volna a nyelvképzés folyama csak egy individuumban 
véghez? Semmisem áll tehát ellent azon fölvételnek, hogy a nyelv 
több összetartozó egyénben egyformán jött létre ; épen úgy felvesz-
szűk, hogy a nyelv az ősemberek egyik részénél ezen, egy másik 
részénél amazon, és egy harmadik részénél ismét más módon ké
peződött, a mint a nyelv későbbi lefolyása is különböző népeknél 
különbözőképen alakúit. Tehát nem volt egy ösnyelv, hanem sok 
ösnyelvek voltak. 

Miért jö t tek különböző embereknél különböző nyelvek lé t re? 
miért nem hoztak az emberek csak egy nyelvet e lő? ezen kérdésre 
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keresse az embertan a feleletet; mi a nyelvek különbfeleségéből 
csak annyit tudunk, hogy az első nyelvek hangjaiban nagy külön
bözések valának. Ezen különbözések nem csak a hangban léptek 
napvilágra, hanem mindenekelőtt abban is, hogy kezdettől fogva 
különböző fejlődési tehetség volt meg a nyelvekben; az egyik 
nyelv magasb kiképződés lehetőségét viselte magában mint a má
sik , ámbátor minden nyelvek idomának eredetileg ugyanannak 
kellett lennie, t. i. A (I. osztály.). Hasonlóképen áll a dolog az orga 
nicus élet kezdeteivel általában. így p. o- különböző állatoknak 
első csirái a tojásban idom és anyag szerint tökéletesen egyenlők; 
a legjobb botanicus sem fogja megkülönböztethetni a legnyomorul
tabb egyszerű gerepcsín magvát a legpompásabb teljes-virágú óriás 
gerepcsín magvától, és mégis ezen látszólag tökéletesen egyenlő 
tárgyakban az egés^ jövendőbeli különböző fejlődés már benn van. 
Épen így van az a nyelvek országában is. 

Miután minden magasabb szervezetű nyelvekről az bizonyul 
be, hogy lettek, hogy fejlődtek; miután továbbá a tettleg előttünk 
levő legegyszerűbb nyelvorganismusok is világos nyomait mutat
ják annak, hogy eredetileg még egyszerűbbek voltak ; és miután a 
nyelvi idomok legegyszerűbbike (a melyre minden eddig elemzett 
nyelvek mint előfeltételükre utalnak) a puszta jelentéinek hangi 
kifejezése a vonatkozásnak legkisebb megjelölése nélkül: ebből bi
zonyossággal következtetjük azt, hogy az ősnyelvek idoma épen 
nem volt egyéb mint a legegyszerűbb idom, a melyre a nyelv álta
lában képes, t. i. az 1 ső osztály idoma, még pedig ezen osztálynak 
legegyszerűbb alakja, t. i. az A alak. Az összes ősnyelvek tehát csu
pán jelentéshangokból állottak, oly hangokból, melyek legközelebb 
csak concret szemléleteket reflectáltak. Ezen ponttól kezdve léte
zik valóságos nyelv, ezen ponttól kezdve nyerünk szilárd ala
pot, a melyről megindulva a nyelvek fejlődési menetét tovább kí
sérhetjük. 

Sőt képesek vagyunk a magasabban organisált nyelveket 
ismét visszaképzelni amaz ősformába, ha kifejthetjük szóidomaik
ból a legősibb részeket, t. i. a tiszta jelentéshangokat, a gyököket. 
P. o. ezen német mondatnak „úer Mensch stehtu, vagy a mi ama 
korszakban hangilag nem igen különböztetett még meg, ndie Men~ 
schen stehen11^ vagy ennek is „des Menschen Stand", és így még sok 
egyéb vonatkozásnak, melyben ezen jelentések nMm-$ch" és „sfehen" 

28* 
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egymásmellé állítva vétethetnek, mind ezeknek a német nyelv ős
korában így kellett hangzania „masta", mert ezek ama két szónak 
legrövidebb gyökei, alapalkatrészei. Ezen vagy legalább nem igen 
sokkal magasabbra jutott fejlődési fokon állapodtak meg az 1-ső 
morphologiai osztálynak nyelvei. 

De legtöbb nyelv a történelem előtti korban magasabb nyelv
idomokhoz jutott el, olyképen, hogy egészen úgy a mint a morpho
logiai idomok fejtegetésében már előadtuk, a gyökökhöz más, idom
ban és functióban gyengített gyököket léptettek, mi által ezen ido
mok „Aa, aA, aAb stb." keletkeztek, a mely második fokon igen szá
mos nyelv meg is állapodott. Csak kevesekben lett a gyök maga is 
változékony a vonatkozás változatainak kifejezése végett; ilyetén-
képen jött létre a gondolkodási folyam legtökéletesebb hangi kép
mása. Ezen legmagasabbra kifejlődött nyelvosztály szavai tehát 
történelemelőtti időkben több fejlődési stádiumot futottak meg. Ve
gyük az előttünk legismeretesebb, szintén ezen legmagasabb nyelv
osztályhoz tartozó német nyelvnek bármely szavát, s tegyük szem-
lélhetővé az ilyenféle fejlődés történetét. P. o. a német nbeugtu (haj
lít) ószerübben (gótul) „biugith", a német nyelv törvényei szerint 
visszautal egy még korábbi „*biugitiu-re} és ez egy ilyen alapfor
mára n*bavgatiu*) Ezen „*baugaü" világosan két elemből állj „bugu 

gyökből, mely a jelentést tartalmazza, és „fi" végzetből^ mely a 
harmadik személy pronomene s annyit jelent mint „6'"; de ezen 
„<t" itt mint vonatkozáshang lépett a gyök szolgálatába. Legere-
detiebbleg a praesens harmadik személyének, valamint az ige min
den egyéb vonatkozásának megjelölésére elegendő volt a puszta 
gyök fíbugu, a minő eljárást a legegyszerűbb nyelvekben tettleg 
még most is tapasztalunk; ezen „bug" (= A) a későbbi „*baugati 
— bengtu szónak legrégibb formája. Midőn a vonatkozás valamivel 
pontosabb megjelölésének szüksége éreztetett, a nbugll-hoz hozzá 
toldatott a harmadik személy névmása, és — miután ntilí bebizo-
nyíthatólag régibb „fa"-ból van gyengítve, tehát — „bug tau két szó 
került egybe, mely két szó azonban már szorosabban tartozik 
együvé, határozott állást foglal egymás irányában; nbug tail == 
A-j-A'. Ezután ezen ntau, most alkalmasint már ntiu-vé gyengülve, 
odaforrott a gyökhöz, és a két elemből egy szó alakúit fíbugtiu == 

*) Ily csillaggal jegyezzük meg az okookoriá3 útján kihozott, úgy vélt 
szó-alakokat. 
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Aa (II. osztály). Végtére a gyök maga lett változóvá; és az „u"-nak 
elibe tett „a" általi fokozása symbolice jelölte a praesensnek tar
tóssági vonatkozását, egyszersmind a gyök is megbövült a végén 
egy hozzájáruló „a" által; a „bugu gyökből ekkép fejlődött a prae-
senstő n*bangau, a melyhez hozzálépett a „fii*, és csak most nyerjük 
ezen formát „baugatiu = Aaa. Hogy mikép kopott ez le azután 
.„biugith, beugt"-re; ez egyelőre nem tartozik ide. A nyelv tehát las-
sanként lett, fokonként fejlődött. 

A nyelvélet ezen történelemelőtti korszakáról azért nem tart
juk szükségesnek itt még többet mondani, mert ha a magasabban 
organizált nyelvek történelem előtti életéről általános szemifietet 
akarunk nyerni, nem kell egyéb mint az, hogy a fenébb (á.) a leg
egyszerűbbektől a legmagasabbakig egymásmellé állított nyelvido
mokat fejlődési foksor gyanánt vegyük fel, vagy, a mi ugyanannyit 
tesz, csak a rendszernek egymásmellettjét kell a „levés" egymás
utánjává változtatnunk. Hiszen a fejlődésnek mindegyik fokán álla
podtak meg nyelvek, és ennélfogva a nyelvformák rendszerében 
ugyanazon tényezőknek kell osztályok gyanánt megjelenniük, a 
melyek a történelemben mint képződési korszakok léptek föl. 

Már mihelyest valamely nyelv megszűnt tovább fejlődni, mi-
helyest elérte illető tetőpontját, azonnal meg is kezdődik bomlásá
nak lassú, de feltartóztathatlanúl menő processusa. Nem csak az 
egész fölfelé menő fejlődés korából, hanem a nyelvek lefelé menő 
életfolyamának kezdeteiből sem bírunk írásbeli emlékeket; mert a 
népek nem kezdtek azonnal írni, mihelyest készen volt a nyelv; 
írásbeli emlékek előhozására aránylag magas miveltségi fok, jelen
tékeny történelmi fejlődés szükséges, és ezzel, a mint fenébb lát
tuk, mindig karöltve jár a nyelvi forma hanyatlása. Magában ért
hető tehát, hogy valamely nyelv életének második, történelmi kor
szakát nem számíthatjuk azon időponttól csak, a melyben annak 
első írásbeli följegyzéseire találunk, hanem azt sokkal korábbi idő
ponttól kell számítnunk. 

Mint a nyelvek fejlődése, úgy hanyatlásuk is határozott tör
vények szerint foly le, mely törvényeket képesek vagyunk kipuha 
tolni, ha az évszázadokon és évezredeken keresztül szemmel kísér
hető nyelveket megvizsgáljuk. Ilyen nyelv csak kevés van, mert 
csupán a már igen kora időben történelmivé lett mivelt népek nyelvei 
jöhetnek itt tekintetbe. Eddigelé főleg a hajlító nyelvosztályt képező 
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sémi, és indogermán'nyelvtörzsek képezték a nyelvtörténelom tulaj -
donképi mezejét. 

Már a 2-ik szakasz végén is találkoztunk, és így itt már má
sod ízben találkozunk a nyelvtörzs fogalmával. Czélszerü ezen fo
galmat részletesebben kifejteni, mielőtt a nyelvi forma hanyatlásá
ról szólanánk a nyelvélet második korszakában. 

5. A n y e l v t ö r z s e k r ő l . 

A nyelvorganismusok nem hasonlítnak a pálmafához, mely 
egyenesen nő fölfelé tövétől sudaráig, hanem oly élőfához, mely 
számos ágakra és gályákra oszlik. 

A különböző nyelveket egy nyelv/a ágaiképen, vagy egy nyelv
nemzetség családjai, családtagjaiképen feltüntető összetartóságnak, 
vagyis a nyelvek rokonságá-nak kipuhatolásánál, mindenekelőtt mér
tékadó a nyelvalkatot képező hanganyag, nem pedig az idom. Két 
nyelv ugyanazon morphologiai osztályba tartozhatik, p. o. az arab 
és a hellén a hajlító nyelvek osztályába tartoznak, a nélkül, hogy 
egy nyelvtörzsnek ágai, a nélkül, hogy legtávolabbról is rokonok volná
nak. Ha két vagy több nyelv a jelentés és vonatkozás kifejezésére 
annyira megegyező hangokat használ, hogy történetes találkozásra 
gondolni egészen helytelennek látszik, és ha továbbá a megegye
zések oly annyira végig húzódnak az egész nyelven éi általában 
olynemüek, hogy lehetetlen azokat szavak elkölcsönzésének fölte
vése által megmagyarázni: akkor az ily módon egyező nyelveknek 
egy közös alapnyelvből vagy nyelvtörzsböl kell származniok, rokonok
nak kell lenniök. A rokonság biztos jele mindenekelőtt a közös 
hanganyagnak azon sajátságos módon történő változása, melynél
fogva egyik nyelv a másiktól mint saját külön nyelv szakad el. A 
rokon nyelvek közös hanganyagának ilyetén sajátságos megjelenési for
máját ezen nyelvek ^Jellemző hangtörvényeiu névvel jelöljük. A nyel
vek életének vagy történetének másik (történelmi vagy hanyatlási) 
korszakában t. i. majd azt fogjuk látni, hogy a nyelvek folyton-foly-
vást változnak, hogy azonban ezen változás nem egy arányú a nyelv 
összes területén. Területének különböző pontjain történő ily arány
talan változás által időfolytában egy alapnyelvből vagy nyelvtörzs
ből több nyelvek vagy nyelvágak keletkeznek, ezek későbben ismét 
több nyelvgalyakká vagy tájnyelvekké fejlődnek, s így tovább. Már 
mindazon nyelvek, a melyeknek mivoltuk olyan, hogy (habár több 
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nyelvgenerátión át is) végre egy alapnyelvre utalnak vissza, — egy 
nyelvnemzetséget vagyis egy nyelvtörzsötképeznek, egymásközt roko
nok. Ilyen nyelv nemzetségeken belül gyakran nyelvcsaládokat választ 
hatunk el, ezekben ismét egyes nyelveket, melyek megint tájnyel 
vekre oszolhatnak. 

A következő rajz, moly ezen viszonyokat eszményi szabály
szerűségben tünteti föl, szcmlélhetővé teheti ezen oszlásokat. 

Nyelv-nemzetség vagy nyelv-törzs. 

A pontos vonalok aa, bb, cc stb. az időszakokat jelölik, me
lyekben a r:yelvoszlások történtek , a melyekről itt fölteszszük, 
hogy egy-ogy nyelvnemzetségnek már különvált részeiben is min
dég egyszerre történtek. A mi aa vonalon alul van, az az ösnyelv 
kora; ezen ösnyelv a területének különböző részein lassanként úgy 
változott, hogy aa időtájban négy különböző nyelvtest nőtt ki be
lőle ; az aa és bb közé eső idő tehát az ezen nyelvnemzetséget vagy 
nyelvtörzsöt képező négy nyelvcsalád alapnyelveinek kora. Ezen alap
nyelvek mindegyike a bb időszakban újra oszlást szenved, mely 
által tehát már most az ösnyelvnek unoka-nyelvei erednek, az előbbi 
szakadás az ösnyelv fiók-nyelveit eredeztetvén. A 56-től cc-ig ter
jedő időköz tehát a négy nyelvcsaládok még nem tovább oszlott 
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négy-négy nyelveinek kora. Az ezen unokanyelvek mindegyikénél 
ismétlődő oszlás cc időszakaszban a nyelvek és tájnyelvek azon 
sokféleségeit hozza elő, melyek az xx jelenkorba belé nyúlnak mint 
az ősnyelv kisunokái. 

A valóságban ily szabályszerű fejlődéseket természetesen nem 
találunk; az egyes nyelv-ágak különbözően fejlődnek, az egyik 
számosabb és gyakoribb oszlásokat szenvedett, mint a másik stb. 

Továbbá magában érthető, hogy általában nem mindegyik 
nyelvtörzsnek kell dús-tagozatu nemzetségből állania; hiszen a 
nyelvnemzetségnek több tagja a történelem folyamában el is enyész
hetett (a mi többnyire az által történik, hogy a népek más nyelvet 
vesznek fel). így p. o. a baszk nyelvtörzsből most még csak egy — 
habár több tájnyelvre oszló — maradék létezik, s nem egy más nyel
vet ismerünk, melynek egyelőre semmi rokona sem található fel. A 
nyelvnemzelség tehát ily esetben csak egy egyén által van képvi
selve, akár azért, hogy a többi kihalt, akár azért, hogy még fel 
nem fedeztük a többit. 

Talán nincs eset arra, hogy az egy nyelvnemzetséget képező 
nyelvorganismusok minden korábbi fejlődési fokai írott emlékekben 
maradtak volna fenn; gyakran tehát azon helyzetben vagyunk, 
hogy a hozzáférhető ifjabb formákból'kell kiokoskodnunk a haj
dan létezettet, p. o. a nyelvcsaládok alapnyelveit, az egész nyelv
nemzetség ősnyelvét. Az erre szolgáló methodust a nyelvtörténet, 
különleg a hangok története adja kezünkre (1. a.); mi t. i. azon 
törvényeket, melyek szerint a nyelvek elváltoznak, azon nyelvek 
megfigyeléséből ismerjük meg, melyeknek változásait történeti 
időben évszázadokon, sőt évezredeken keresztül szemmel kísérhet
j ü k ; a nyelvek változásának itt nyert törvényeit már most alkal
mazzuk, és így a nyelvek történetét az ősidőkbe is kiterjeszthetjük 
visszafelé menve. 

Ha valamely nyelvtörzsnek két vagy több tagja még nagyon 
hasonlít egymáshoz, természetesen azt fogjuk következtetni, hogy 
még nem oly régen szakadtak külön egymástól, mint más tagok, 
melyek már nagyobb mértékben eltérnek egymástól. Ily módon 
még az előkorban történt nyelvoszlásokra nézve is van mértékünk. 

A nagyobb vagy kisebb terjedelmű nyelvnemzetséget képező 
nyelvorganismusok lehetetlen, hogy egyenlően hangozzanak, hang
jaikban egyezzenek, mert hiszen ez esetben azonosok volnának ' 
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nem a szók hangegyezése tehát az, a mi itt tekintetbe veendő; 
sőt inkább azon egy szónak valamely nyelvnemzetség különbféle 
nyelveiben különbözően kell hangoznia, minthogy a nyelvnemzet
ség mindegyik tagja az ö tulajdonságos hangtörvényeivel bír. Ezen 
hangtörvények tehát azon mód; a mely szerint az eredetileg azonos 
hanganyag valamely nyelvnemzetség különvált nyelveiben megje
lenik, így p. o. ezen latin szó Jilius (fiú) a latinból eredett román 
nyelvek mindegyikének sajátságos hangtörvényöi szerént külön
bözőképen jelenik meg ; olaszul így: figlio, oláhúl fiú, spanyolul 
Mjo (ejtsd: icho), portugálul filho, provengálúl filh, francziáúl fils. 
A szavakon történő hangváltozás foka természetesen különbséget 
nem teszen, s lehetséges, hogy a hangtörvények által az eredetileg 
identicus szavak a különböző nyelvekben egészen különböző hang
zást nyernek. így p. o. a szláv és germán egy nyelvtörzsnek két 
közelrokon családja; e kettővel sok egyéb szavak közt közös azon 
szó is, mely németül így hangzik „anu; ezen német „«fi"-ból a 
szláv nyelv hangtörvényei következtében lesz a szláv „vü", úgy a 
mint a német „anderer"-nek (alapforma antaras — másik) szláv 
„vütorüLi felel meg; nem különben a német „tochter"-nek az ó-cseh 
ndciu felel meg pontosan, itt nem tovább kifejthető, de biztosan 
kiderített hangtörvények szerint. Sőt még ugyanazon nyelvnek kö
zel rokon nyelvjárásai is hangilag a legnagyobb mértékben eltér
hetnek egymástól. így p. o. a szepesi-német „geleck" (glück, szeren
cse) a Hopgart nevű végfaluban így hangzik nde-u-ettju, ezen szó 
ntelleru így „táu-ua"', a hopgarti nyelvjárás sajátságos hangtörvé
nyei folytán. 

Épen azon körülmény^ hogy egy nyelvnemzetség különbféle 
tagjaiban az azonos szók, mindegyikének tulajdon hangtörvényei 
következtében, különbfélekép hangzanak, legbiztosabb bizonyítéka 
annak, hogy itt egyik nyelv sem vett kölcsön a másiktól, hanem 
hogy valódi rokonság van köztök. 

A nyelvek rokonságának felismerésére nézve tehát a hang, 
a nyelvek anyaga a mértékadó; természetesen nem annak egyezése, 
nem egyenlőnhangzása. Egyébiránt magában érthető, hogy minden 
nyelvnek megvannak sajátságos képezményei és szavai, melyeket 
részint rokonaitól való elszakadása után képezett, részint az ősi 
közvagyonból csak egymaga tartott fenn. 

Más nyelvektől kölcsönvett, idegen szók bevegyülése a nyely* 
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rokonság meghatározására nem mértékadó. Az angol p. o. tömény
telen román szót vett föl, de azért mégis germán nyelv maradt 

török irodalmi nyelvben hemzseg az arab és perzsa elem, 
a magyarban a latin és olasz, német és szláv elem, de azért a 
török még sem rokon sem az arabbal, sem a perzsával, hanem 
török-tatár, és nem rokon a magyar, sem a román (latin, olasz), 
sem a germán, sem a szláv nyelvekkel, hanem finn-magyar 
nyelv az. ' 

Ámbár elképzelhető dolog, hogy ugyanazon nyelvnemzetség
hez tartozó nyelvek ne tartoznának ugyanazon morphologiai osz
tályba, mert képzelhető olyan nép, mely p. o. ezen fentebb idé
zett német mondatot „der Mensch steht" még az I. osztály szerint 
a puszta jelentéshangok vagy gyökök — „ma sta" — által fejezné 
k i : — még sem jutott eddigelé ilyetén példa tudomásra. Minden 
eddigelé egy nyelvnemzetség tagjaiképen felismert nyelvek, mor
phologiai formájokra nézve is, megegyeznek egymással. Az illető 
nyelvnemzetség ősnyelvének megoszlása tehát csak akkor kezdő
dött, midőn a nyelvformának kifejlődése már be volt fejezve. 

Ez természetesen igen is könnyíti a nyelvnemzetségek felis
merését, minthogy a vonatkozási hangok, a grammatikai képzési
hangok egész szóosztályokon végig húzódnak, és azért a kölcsön
zésnek nincsenek kitéve. Ha tehát egy nyelvnek egy másik nyelv 
vonatkozási hangjaival megegyező vonatkozási hangjai vannak, úgy 
a két nyelv rokon lesz, bármennyi jelentési hang találtassék is 
mindkettőben kölcsönzés és egyoldalú veszteségek folytán eltérő
nek. Hogy egyébiránt a vonatkozáshangok megegyezésével a jelen
téshangok megegyezésének is mindég össze kell kötve lennie, ab
ból foly, mert a vonatkozáshangok épen nem egyebek, mint ere
deti jelentéshangok, melyeknek jelentése és idoma meggyengült, 
és melyek más jelentéshangok szolgálatába léptek (v. ö. 426. k. ].) 

A mondottakból foly azonban, hogy annak daczára is nehéz 
feladat nyelvnemzetségeket mint ilyeneket felismerni, kivált azon 
nyelvek körében, melyeknek vonatkozáshangjaik nincsenek (I. 
oszt). Mihelyest itt a szó valamikép megváltozik, azonnal megis-
merhetlenné lesz; a kölcsönzés itt nehezebben kideríthető, tör
ténetes hangegyezés a hangi lehetségek csekélyebb száma mellett 
könnyebben áll be. így p. o. még nincs egész biztosan megálla
pítva, vájjon a sinai a vele tőszomszédos, szintén elszigetelő nyel-
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vekkel testileg is rokon-e ? vájjon tehát a sinai, sziámi, barmani 
stb. nyelvek csak ugyanazon morphologiai osztályba tartoznak-e 
vagy egy közös ősnyclvlöl is eredtek-e, azaz, nyelvnemzetséget is 
képeznek-e'? Egyoldalú veszteségek, új képzések, kölcsönzések 
eléggé nehezítik gyakran a felismerést; történetes, elszórt hang
egyezések könnyen tévútra csábíthatják az embert. Mindenekelőtt 
pedig azt kell szigorúan megtartani, a mit már említettünk is, és a 
mi az eddigiekből világosan foly, hogy a morphologiai megegyezés 
egymagában legcsekélyebb bizonyítékot sem szolgáltat a nyelvro
konság mellett. 

A nyelvek sokaságához képest tehát aránylag igen is kevés 
nyelvtörzs van biztosan mint ilyen fölismerve. Ilyenek p. o. a,hajlító 
nyelvosztályt, képező ind-germán és sémi nyelvtörzs, a ragozó nyelv
osztály köréből pedig & finn-magyar, iörök-tatár, dravid vagy dekhan 
stb. stb. nyelvtörzsek. 

Itt az indgermán nyelvtörzsöt, melynek tagja a germán nyelv
család, részletesebben fogjuk szemügyre venni, a végett, hogy a 
germánnak helyét abban, vagy a mi ugyanazt jelenti, a germán
nak viszonyát a vele rokon nyelvekhez, vagy még más szavakkal, 
a germán nyelv előtörténetét, magunknak világossá tegyük. 

6. Az i n d g e r m á n n y e l v t ö r z s r ő l . 

Az ind-germán nyelvek nemzetségét a következő nyelvcsalá
dok teszik ; vagyis : az indgermán nyelvtörzsből a következő nyelv
ágak sarjadtak, eredtek és indultak k i : 

1) Az ind család. Alapnyelve a vedában följegyzett hymnusok 
nyelve, mely igazi népnyelv. Ezen nép-nyelv, általános törvényt 
követve, időjártával — hasonlóan, mint a latin a román nyelvekbe, 
— ifjabb formákba ment által, míg más részről egy a formákban 
egyszerűsített, szabályszerűen megállapított irodalmi nyelv fejlő
dött belőle, mely sohasem volt népnyelv, s máig is használtatik az 
ind tudósok által, ép úgy mint a latin nyelv a román tudósok által. 
Ezen irodalmi nyelv neve szanszkrita (a. a. szentesített nyelv) el
lentétben az élő, a nyelvtörténet törvényei szerint tovább idomuló, 
hangban és formában változó népnyelvjárásokkal, melyeknek régi 
ne vök prakrita (a. a. természetes nyelv), a mely prakritából a ké
sőbbi idők folytában számos fióknyelv, mint megannyi unokája 
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fejlődött ki az ősrégi vedai népnyelvnek, t. i. a jelen-Indiában di
vatozó nyelvek és nyelvjárások, a hindostan, mahrátt, bengal stb. 
nyelvek. 

2) Az eran nyelvcsalád. Alapnyelve nem maradt fenn. Legré
gibb ismert nyelvei az ó-perzsa és az ó-baktriai (vagy zend-) nyelv, 
vagy is a nyugati és keleti ó-ercm nyelv. A középerani nyelvek 
közül különösen ismeretesek a zend-avesta-commentárokban hasz
nált huzváres és párszi. Az új-erani a mostani (arabbal kevert) új-
perzsa és a többi újabb erani dialectusok, az afghan, kurd, osset 
stb. nyelvek. 

3) A hellén nyelvcsalád. Alapnyelve nincs meg. Ezen minden 
ó-hellén dialectusok alapját tevő ó-hellén alapnyelvhez legközelebb 
áll az áol, azután a dór dialectus; ezek ősiebbek az ion-attikai hel-
lénségnél. Ama hang- és alakbeli változások által, melyeket a 
nyelv hosszabb élete okoz, az ó-hellénből a mostan sokféle nyelv
járásban beszélt új-hellén támadt. 

4) Az ital nyelvcsalád. Alapnyelve nincs meg; ennek régi 
fiókjai az ó-latin, umber, oszk stb. Az elsöbbik időfolytában el
nyelte az utóbbiakat. Az elsőből fejlődött majd a nép által soha
sem beszélt latin irodalmi nyelv, mely egészben és nagyjában vál
tozatlan maradt, míg a valóban élő, a nép által beszélt latin nyelv, 
természetesen folyvást változott, a mint az minden nyelv életében 
meg szokott történni. A latiu nyelv által századok folytában meg
hódított nagy területnek különböző részein különbözőképen válto
zott ezen népnyelv. Midőn ezen különböző módokon történő átvál
tozások lassanként oly fokot értek el, hogy szemközt vélek a latin 
irodalmi nyelv nem többé irodalmi, hanem lényegesen más, elide
genedett nyelvképen tűnt fel, akkor kezdődött az időkfolytában a 
latin népnyelvből keletkezett fiók nyelvek, a román nyelvek, iro
dalmi használata. Ezek következők: dákoromán, olasz és rháto-
román, spanyol és portugál, franczia és provencál — az illető táj
nyelvekkel együtt. 

5) A kelt nyelvcsalád. Alapnyelve, s általában ős régi nyelv
emlékei hiányzanak; csak újabb formájában ismerjük a keltet. Az 
alapnyelvhez legközelebb áll az ó-ír. A keltnek egyik osztályát, a 
gáí vagy ír osztályt, az új-ír, fölskót (gál, érsz) s a man-szigetbeli táj
nyelv; másikát, a britt vagykymri osztályt, képezik a kymri (wales), 
korni (kornwales) és armori (Bretagne); ehhez tartozottaz ó-gall is. 
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6) A szláv nyelvcsalád. Alapnyelve nincs meg, de igen közel 
áll hozzá az ó-bolgár. Ennek változott, máig egyházi nyelvkép élő 
formája az úgynevezett egyházi szláv, a mely irodalmi formától 
igen messze távozott a népajkon fejlődött új-bolgár. Egyházi szláv 
elemekkel elegyült az orosz irodalmi nyelv, melytől különbözik 
a sajátképi orosz népnyelv. A kis-orosz (ruthen, rusznyák), nem 
orosz nyelvjárás, hanem az oroszszal egy rendű szláv nyelv. A 
szerb, melynek nyelvjárása a horvát, minden szláv nyelvek leg-
zengzetesbike. Szlovén a déli osztrák tartományok szlávainak nyel
ve. A lengyelnek több, részben igen eltérő nyelve van. A cseh nyelv 
a morva, főleg pedig a szlovák dialectusban a sajátképi cseh nyelv
nél és a mostani irodalmi cseh-nél ősibb formákat mutat. Említsük 
még a felső- s alsó- lausitzi v. -szorb v. -vend nyelvet. A többi nyu-
gati-szlávok (weletek, obotritok, drewanok stb.) dialectusait elnyelte 
a német. 

7) A litván nyelvcsalád. Nyelvemlékei csak háromszázadosak. 
Mégis a hangok ősiségét tekintve minden élő indogermán nyelven 
túl tesz a föl-litván (legdélibb porosz-litván). Kevésbé ószerü az ál
lítván. A litvánnak közel rokona a porosz (a Visztula s Memel közti 
tengerparton) volt, mely a németben enyészett el. Hang- és formá
ban ifjabb nyelve ezen családnak a kur- s liviandi lett. 

8) A germán nyelvcsalád. Alapnyelve, melyhez leginkább ha
sonlít a gót fiók, szintén nincs meg, csak kiokoskodható. Ezen csa
ládról alább különösebben. 

A mondott nyolcz nyelvcsalád tehát ugyanannyi családi alap
nyelvre utal vissza, melyet, a hol nincs meg, fiókjaiból kell kiokos
kodnunk , mely fiókok némelyike nem igen ütött el az anyjától. 
Hogy az indgermán nyelvnemzetség ezen nyolcz alapnyelve egy 
közös ősnyelvtől származik, az már abból foly, mert egy nyelv
nemzetséghez tartoznak, mert rokonokúi mutatkoznak. A leszár
mazás miképje azonban ezen nyelvnemzetség különbféle nyelveinél 
igen is különbféle lehet; lehetnek mindnyájan fiók- vagy unoka
vagy kis-unoka-nyelvek avagy részben ezek vagy amazok. Mi-
kép nyomozzuk ki a sokféle lehetőségek közül azokat, a melyek 
itt egyesegyedűl valók ? Minő eszközeink vannak arra, hogy a 
nyelvek előtörténetét nem csak egészen általánosságban, hanem 
különös lefolyásában is tudományosan kipuhatolhassuk, kiderít
hessük *? 
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A nyelv őstörténetének földerítésére általában két eszközt 
ismerünk. A legrégibb időről, a nyelv levéséről, keletkezéséről ta
núságot tesz maga a nyelv alkata, mely fokonként lettnek mutat
kozik. Ezen eszközre itt nincs szükségünk; nem azt akarjuk kinyo
mozni, miképen lett az indgermán ősnyelv (v. ö. 43G. 1.), mert úgy 
is tudjuk már, hogy, mint hajlító nyelv (III. oszt.) a ragozás (II. 
oszt.) és elszigetelés (I. oszt.) egyszerűbb idomaiból indult ki. A 
nyelvek későbbi történelemelőtti sorsainak megismerésére vezető 
másik eszköz pedig: rokonsági viszonyaiknak átvizsgálása. Azon 
egészen általános észrevétel: a nyolcz indgermán alapnyelvek 
egymással rokonok, csak azon szintén még igen általános és hatá
rozatlan eredményre vezetett minket, hogy mindnyájan egy ős-
nyelvtől származnak. Ama nyolcz nyelv rokonsági viszonyainak 
pontosabb megfigyelése fog minket ama általános és határozatlan 
ismeretünk pontosabb meghatározásaira vezérleni; föl fog derülni 
előttünk, mikép szüleinlettek, indúltnk ki ama nyolcz nj^elvek az 
egy közös ősnyelvböl. 

Ha a nyolcz indgermán alapnyelv tökéletesen egyenlő mó
don volna egymással rokon, ha mindegyikök egyenlő .távolságban 
állana a másiktól, ha egyik sem emelkednék eredetiség tekinteté
ben a másik fölibe, akkor azt kellene fölvennünk, hogy mind a 
nyolczan egyenlő hosszú idő óta élnek, és hogy mind a nyolczan egy
forma módon, a közös ősnyelvnek nyolcz nyelvtestekre való oszlása 
által, egyidejűleg jöttek létre. Ámde nem így áll a dolog. Sőt 
inkább mindenekelőtt az eran és az ind nyelv sokkal közelebb ro
konságot mutatnak egymással, mint a többi nyelvek akármelyi
kével ; ők egy közös anya leányaiképen jelentkeznek. Ezen két 
nyelvcsaládot tehát az indgermán nyelvtörzs ázsiai szakasza gya-
náiit foglaljuk együvé; minthogy a legrégibb indek és eranok ár
jáknak nevezik magokat, a két népnek közös alapnyelvet, melynek 
oszlásából eredt az ind és eran nyelv, árja vagy ázsiai alapnyelvnek 
nevezzük. Minthogy a legrégibb eran a legrégibb indhez még igen 
közel áll, az árja sdapnyelv árja nyelvpárra való szétválásának 
csak későn kellett történnie. 

Továbbá a hellén, ital és kelt világosan közelebb rokonságot 
mutatnak egymáshoz, mint a többi indgermán nyelvek akárme
lyikéhez. Ezen három családot tehát az indgermán nyelvnemzet
ség dél-európai szakaszának neve alatt foglaljuk együvé. Ezen há-
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rom nyelv szintén visszautal egy közös alapnyelvre, mely déleuró
pai vagy hellenitalkelt alapnyelvnek volna nevezhető. Ezen déleuró
pai alapnyelv ószerüség tekintetében az ázsiaihoz legközelebb áll, 
s egyébként is olyan jelentékeny rokonságot mutat ezzel, hogy 
ezen két alapnyelv egy közös anyának, az ázsia-déleurópai alap
nyelvnek, leánypárja gyanánt mutatkozik. 

Ezen ázsia-déleurópai alapnyelv tehát először a déleurópai 
és ázsiai alapnyelvvé vált ketté; az ázsiai azután indre és eranra 
oszlop szét, a déleurópai hellénre, italra és keltre szakadt. Ámde 
ezen három, a hellén, ital és kelt, nem áll egymáshoz egyenlő ro
konsági fokban, hanem az ital és kelt egymásközt sokkal rokonabb 
mint mindegyikök a hellénnel; azaz, a déleurópai alapnyelvből 
először a hellén vált el önálló létre, a maradék még tovább is együtt
maradt, mint ital-kelt alapnyelv, és csak későbben oszlott italra 
és keltre. 

A még hátralévő három nyelv : a szláv, litván, germán, ha
sonló viszonyt mutatnak egymáshoz, mint a déleurópai nyelvek. 
Ok félreismerhetlen közelebb rokonságuknál fogva az indgermán 
nyelvnemzetség szláv-litván-germán vagy éjszakeurópai szakaszát 
képezik, és miután a többi szakaszoknál kevesebb ódonságot mu
tathatnak, azt veszszük fel, hogy a szláv-litván-germán vagy éjszak
európai alapnyelv legelőször vált ki az indgermán ősnyélvből, 
tehát leghosszabb ideig élt önálló életet, és így egyéniebben fejlő
dött ki. Ámde a szláv és litván rendkivűl közel állanak egymás
hoz, ők csak igen későn szakadtak ki egy közös alapnyelvből, a 
szláv-litvánból. A szláv-litván-germán alapnyelv tehát előbb szláv-
litvánra és germánra vált külön, a szláv-litván azután szlávra és 
litvánra. 

így tehát az egyes indgermán alapnyelvek (családok) ro-. 
konsági viszonyainak pontosabb szemlélgetése és a legrégibb nyelv-
oszlásokra való következtetések, melyek a rokonsági viszonyok 
ismeretén szükségkép felépültek, minket az indgermán nyelvnem
zetség előtörténetének pontosabb ismeretére vezérlettek. 

A nyolcz indgermán alapnyelveknek a közös ősnyélvből tör
tént egymásutáni kiszármazása következő képlet által válik szem-
lélhetővé: 

\ 



448 LINDKER ERNO. 

Az eredetiség és ószerüség fokozata az ösnyelv és az itt vég 
gyanánt fölvett fejlődési pontok közti út kisebb vagy nagyobb hosz-
szúsága által van némileg jelképezve. 

Most elhagyván az indgermán nyelvnemzetség tágabb terü
letét, a közös indgermán ösnyelvböl a leírt módon kiindult nyelvek 
egyikének; a germánnak, pontosabb megtekintéséhez fordulunk. 

7. A g e r m á n n y e l v r ő l . 

A germán nyelv őstörténelmének körvonalai már az indger
mán nyelvtörzs történelmében vannak adva. Mert az indgermán 
ösnyelv ép annyira a germán nyelvnek, mint a belőle kiindult minden 
más nyelvnek legrégibb formája. Az indgermán ösnyelv leírása 
tehát egyszersmind "a germán nyelvnek képét is adná, úgy a mint 
az létezésének első korszakában volt. 
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A germán nyelv életének második korszaka az indgermán 
ősnyelv első kettészakadásával kezdődik, a midőn a közös ind
germán alaptörzstől azon rész szakadt el, melynek isméti oszlásá
ból későbben a litván-szláv és a germán indult ki, végződik pedig 
a germán nyelv ezen másik életszaka az épen említett másik osz
lással. E második életkorszak tehát a germánt mint litván-szláv-ger
mánt foglalja magában. 

A germánnak harmadik időszaka a litván-szlávnak külön
válásával kezdődik; ez által eredt a germán alapnyelv, mely most 
külön magában kezd létezni. 

A germán nyelv életének ezen három korszaka — a germán 
mint indgermán ősnyelv, mint litván-szláv-germán alapnyelv, végre 
mint germán alapnyelv — egyaránt a nemzet történetelőtti korába 
esik. Nem úgy a negyedik és utolsó időszak. Ez az egy germán ős-
nyelvnek több tájnyelvekre való szétbomlásával kezdődik, melyek önálló 
nyelvekké fejlődtek, a melyek azután, a mennyiben idegen nyelvek
ben nem enyésztek el, a nyelvtörténelem törvényei szerént, folyta
tólagos nyelv- és tájnyelvekre való oszlásnak vannak alávetve. Ezen 
negyedik korszakot tehát a jelenkorig számítjuk. Kezdete a nem
zet történelmét megelőző időbe esik, folytatása a nemzetnek eddig 
átélt történelmébe. Alosztályok az egyes néptörzseknél könnyen 
tehetők, de egészben, szemközt az előkornak nagy forduló pontok 
által jelölt, időtartamukban megmérhetetlen korszakaival, csak egy 
korszakot vehetünk fel, melynek jelleme az egy alapnyelvnek több 
nyelvekre való oszlásában és a már most beálló nyelvtörténelmileg 
szükséges hang- és idom-elkopásban áll. Itt sem fekszik tehát előt
tünk a kezdet, hanem csak kiokoskodható. 

Azon germán népek (longobárdok, burgundok, gepidek, vau-
dalok, herulok stb.) nyelveitől, melyeknek emlékei nem maradtak 
lenn, el kell tekintenünk. 

Ha visszafelé következtetünk a hozzáférhető germán nyel
vekből, ha azon utat képzeljük, a melyen ezek az egy germán ős-
nyelvből kiindultak, úgy hiszszük, hogy mindnyájan csak három 
eredetileg különböző formára utalnak, azaz, azt gyanítjuk, hogy a 
germán alapnyelv fokonkénti különválás által három részre osz
lott : gótra, németre és ó-szkandinávra. 

A gót minden germán nyelvek legószerübbike, a germán alap
nyelvhez legközelebb álló. Segélyével legkönnyebben puhatolhat-
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juk ki az alapnyelvet. A germánt jellemző nagy hang- és idom
szépséget a gót őrizte meg leghűbben és legtisztábban. Mindazon
által már a gót is azon változásokban, sorvadásokban sínlik, melye
ket a nyelvek nem kerülhetik ki történelmi életkorszakaikban. A gót 
nyelv nem hagyott utódokat; a gótok más nemzetekbe olvadtak 
be, melyeknek nyelveit fölvették; a gót tehát igazán kihalt nyelv, 
míg az ifjabb formákban tovább élő nyelveket (p. o. a latint, óhel-
lént) tulajdonkép nem tekinthetjük kiholtaknak, hanem csak újabb 
idomokra változottaknak. 

A szókincs, hangtörvények és nyelvtani formák tekintetében 
sajátságos ó-szhandinávot azon aránylag ifjú formában is, melyben 
ránk jött (csak a XIII. századbeli kéziratokban), biztossággal a gót
nak és németnekcoordinált, sem egyikből, sem másikból nem eredett, 
nyelvágúi ismerjük fel. A régi nyelvformához leghűbben maradt 
meg elzártságában az iszlandi nyelv; az ó-szkandinávból szakadt, 
tehát joggal új-szkandinávnak nevezendő, többi nyelvek, a svéd, 
főleg pedig a nagyon olkopott dán, főbb mértékben mutatják fel 
a nyelvek későbbi életében beálló változásokat. 

A német már korán két főosztályra oszlott, al- és föl-németre. Az 
alnémetet megint az ó-szász és angol-szász közelebben rokon tájnyel
vekre oszoltnak találjuk, melyek épen ezen közelebbi rokonságuk ál
tal utalnak közös eredetre; azon fok, melyen az ó-szász és angolszász 
még egy volt, szász-n&k nevezhető. A szászszal szemben áll afrisz, 
mint az alnémetnek egy különös gálya. Az ó-szásznak hazája aRajna 
és Elba közti föld, kivéve az éjszaki szélt, melyet a íriszek laktak 
és laknak; ezen ó-szász nyelvnek újabb formáit a mostani alnémet 
(nieder- v. plattdeutsch) nyelvjárások képezik. A németalföldi, mos
tani hollandi és flandriai, nyelv oly keveset különbözik a szoro
sabb alnémet, a. a. ó-szász és mostani „plattdeutsch", nyelvtől, hogy 
régibb időben múlhatlanúl tökéletesen azonos volt vele. Hogy az 
alnémet keletfelé régi határain messze túlterjeszkedett eredetileg 
szláv, sőt porosz és litván nyelvterületen át és terjeszkedik folyvást, 
ismeretes dolog. 

A germán nyelvnek szétágazását a következő képlet által 
teszszük szemlélhetővé; a gót ág maradéktalan, az ó-szkandinávnak 
elágazásait mellőzzük. 
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germán alapnyelv 

A fölnémetet és az ebből sarjadó lombokat majd alább veszszük 
szemügyre. Most előbb másról tartozunk beszélni. 

8. A n y e l v i i d o m h a n y a t l á s á r ó l . 

Miután a nyelvek rokonságának vagy a nyelvtörzsek elága
zásának fogalma az eddigiek által elég világosan van kifejtve, mi
után láttuk, miként oszlanak az eredetileg egységes nyelvtestek az 
idők folytában újra meg újra több részekre és miként jutottak ez 
által a jelenkorig lefolyt nyelvéleti korszakban létre azon rokon
nyelvi csoportok, melyeknek mindegyikét nyelvtörzs vagy nyelv
nemzetség neve alatt foglaljuk össze: már visszatérhetünk azon 
elhagyott pontra, melyen a nyelvélet alászálló korszakáról, illető
leg a nyelvi idom hanyatlásáról akartunk szólni, mely hanyatlás 
épen az által, hogy nem egyarányosan foly a nyelv összes területén, 
azon most tekintett elágazásoknak lesz okozója. Szóljunk tehát 
már a nyelvélet második vagy történelmi korszakáról, a nyelvi 
idom hanyatlásának történetéről. 

Már amott, a nyelvélet első vagy történelemelőtti korszaká
nak, illetőleg a nyelv fejlődése történetének, végpontján, azt mond
tuk, hogy, valamint a nyelvek fejlődése, úgy azoknak hanyatlása 
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is határozott törvények szerint történik, mely törvényeket azon 
nyelvek megfigyelése által vagyunk képesek kipuhatolni, a melye
ket évszázad- és ezredeken keresztül kísérhetünk vizsgáló szemmel. 
Igaz, hogy ilyen nyelv csak kevés van, minthogy csak az igen 
kora időben történelmiekké lett népek nyelvei jöhetnek itt tekin
tetbe ; de az ezen kevés példányból merített nyelvtörténelmi anyag 
oly gazdag, hogy teljesen elegendő arra, hogy világos szemléletet 
nyerjünk a nyelvek második életszakaszában beálló változások 
lefolyásáról, úgy hogy már most oly nyelveken is, a melyeknek élet
folyamát nem figyelhetjük meg hosszabb időkön át, mégis képe
sek vagyunk nyelvtörténelmi észrevételeket tenni. Gyakran t. i. 
reá ismerünk idomaik eredetietlenségéro, és a másunnan merített 
törvények segélyével biztossággal következtetünk azon formákra, 
melyeknek a mostaniakat meg kellett előzniök; így többé-kevésbé 
reconstruáljuk a nyelvek korábbi életszakait, visszafordítván a tett
leg előttünk fekvő későbbi formát egy korábbira. 

Az elszigetelő (I. oszt.) nyelvek közül a sinai igen messze 
fölfelé kísérhető a fenmaradt nyelvemlékek nyomán. Míg azonban, 
ezen nyelv jelleméhez képest, a rajta eshető változások kizárólag 
szófüzésiek és hangiak lehetnek, mert idomokban nem volt neki 
soha mit veszíteni, a sinai írás, a mely nem hangírás, lehetetlenné 
teszi nekünk a kiejtésben történt változások megfigyelését. A jelen 
sinai nyelv hangidomában feltűnő némely sajátságokra épített kö
vetkeztetések, valamint az irodalmi nyelvet, itt is úgy mint más 
nyelvterületeken, ószerüségben meghaladó nyelvjárások, legalább 
némileg pótolják azt, a mit a jelírás, fájdalom! nem adhat tud
tunkra. 

A ragozó és combináló nyelvek (II. oszt.) roppant tömegéből 
csak igen kevés miveltségi népek nyelvei vannak már korábbi 
századokbeli nyelvemlékekben lerakva. Á magyart p. o. fájdalom ! 
csekély terjedelmű emlékekben bírjuk, melyek a Xll-dik század 
végébe helyeztetnek. 

A nyelvtörténelem tanulmányának tulajdonképi mezejét tehát 
eddigelé főleg a hajlító nyelvosztály nyelvei, a sémi és indger-
mán nyelvek, képezték; épen a legjelentékesebb miveltségi népek 
ezen legmagasabban fejlődött nyelv-organismusainak volt sok vesz
teni valójok; ők tehát az évezredek lefolytában lassankénti válto
zások hosszú során eshettek által. Mindenekelőtt pedig az indger-
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mán szolgáltatta eddig a leggazdagabb nyelvtörténeti nyeremé
nyeket. Az itt adandó általános vázlatban szükségelt példákat szin
tén ezen nyelvtörzs nyelvtörténeti tüneményeinek gazdag készle
téből fogjuk szedni. 

Tekintsük már, ha csak futó pillantással is, a nyelvet azon 
szempontok alatt, melyek alatt az tudományosan szemlélhető, s 
ügyeljünk azon phasisokra, melyekben ezen oldalak mindegyike a 
nyelv különbféle életfokain fel-feltünik; azaz, foglalkozzunk rövi
deden a hang, idom, functió és mondat-alkat történelmével. 

Először tehát a hangok-ró], A hangok minden változása, mely a 
nyelv-élet folytában beáll, legközelebben és közvetlenül azon ügye-
kezetnek kifolyása, mely beszédszerveink munkájának könnyítését 
czélozza ; a kiejtés kényelmessége, az izom-müködés megkímélése 
hat itt. (A hangtörténet tényeinek magyarázata tehát csak a be-
szédszervek physiologiájától várható). 

A hangzókra nézve ezen „vis inertiae"-nek első tekintetre 
azon meglepő eredménye van, hogy, míg a régibb nyelvek a magán
hangzók csekélyebb számával bírnak csak, a későbbiek aránytalanul 
több és tarkább hangzó-sort hoznak elő. De a régibb nyelvek kevés 
hangzói egymástól élesen elütök, a későbbiekéi soktagu hanglán-
czot képeznek, melynek hangszemei nagyrészt kapocsszemek az 
egymástól távolabb eső régibb magánhangzók között; hangzó-ár
nyalatok lépnek itt fel, vegyhangok, melyeknek feladata : enyhí
teni az ellentéteket, megkímélni a beszédszervektöl a szökést az 
egyik állásról a másikra, és határozatlanabb, csekélyebb helyzet
változtatással előhozható, hangzók kényelmességével kedveskedni 
a szerveknek. 

Az indgermán ősnyelv csak következő egyszerű hangzók
kal bírt: a, i, u; a germán alapnyelv egyszerű (nem diphthongicus) 
hangzókból szintén csak o hármat ismerte; de a középfelnémet 
már középtagok által közvetíti az ellentéteket a, i és u közt; hangzó-
sora ez : a, e ( = a)} e (lágy, i-felé hajló e), i, o, u, ö, ü. Az a—i 
közti tér tehát két középtag, a és i közti két vegyhang által van 
betöltve, melyeknek egyike e inkább a-felé, másika e inkább z'-felé 
közelít hangzásában. Hasonló közvetítést képez a és u között az 
o; i és u közt az ü, mely i és w-ból vegyült hang (azaz: a száj 
úgy rendeztetik, mint u ejtésénél áll, s ekkor i ejtetik) ; ugyanazon 
módon képez ö hidat i és a már szintén nem eredeti o közt. Mind 
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ezen hang hosszú is a középfolnémetben (hosszú « hiján). Alább 
látni fogjuk, hogy, míg a germán alapnyelv csak 9, a középfelné
met 22 különböző magánhangzóval bír. 

Minden magánhangzók közt az a-nak — ind-germánban ere
detileg leggyakoribb önhangzónak — kimondása a legkényelmetle
nebb. Ennélfogva ez már a nélkül is hogy szomszéd hangok hatná
nak reá, csupán az elöhozására szükséges izom-erőködés okáért szen
ved sokféle változást. Az a kimondása alatt a szájürt egészen sza
badon kell tartani, a nyelvet laposan lefektetni. Mihelyt a szájür 
felső s alsó fala egymáshoz közelít, az a tisztasága elhomályosul. 
De ily közlekedés igenis könnyen megtörténik az ínyen, az i-kép-
zés helyén, vagy az ajkakon, hol a hangréshang w-vá alakíttatik. 
Első esetben az a lesz t'-hez hasonlóvá, a-} é'-vé, másik esetben w-hoz, 
homályos a-vá (mely á j egy gyei jelölhető) és o-vá. 

így lesz a latin natus-ból a francziánál né, nasus-ból nez ; 
darus-hói clair, sanus-ból sain stb; az utóbbi példákban szembe
tűnő az i bevegyülése. — Az ősgermán — ófn.- és úfn.*)-h&Q. megma
radt— tát(=tett)a gót szájban déds-sé lett; a régibb mátáras (anyák) 
a hellén szájban méteressé lett. Mindezen változásoknak oka egye
dül a nyelvcsontnak gyönge emelintése, és ezen, valamint minden 
hangváltozást, egészen lassanként létrejöttnek kell képzelnünk. 
Az a lassanként oly magasan ejtetett, hogy végtére egyenesen a, 
e-be ment át. Épen így az ajkaknak nem elégséges nyitvatartása 
folytán az a eltér o-felé s lesz d- vagy épen o-vá. Ily átmeneteket 
mutat ugyanazon szónak táj nyelvileg színezett kimondása, p. o. 
németül: váter, vatter (a felé), váter, vatter, vőter, votter. így a 
régibb padás, padám (láb-é, lábak-é) hellénül már podós, podön 
stb. A hosszú á néha egészen tiszta fí-ba megy át. így lett p. o. a 
régi bhrátar-ból bródar — bruodar — brúder stb. Sokszor a egyene
sen i- és w-vá változott, p. o. latin facio — conficio , salsus — 
insulsus. 

Mikép az a i és u felé indul, úgy az u és i könnyen közeled
nek a-felé, azaz, i-böl lesz e, u-ból o. V. ö. a latin: viridis, mtidus, 
crwcem, mwlier és olasz: verde, nettó, croce, moglie stb. De az u 

*) ófn., kfn. és vfn. rövidítései ezen s ióknak: 6-fel-német, közép-felnémet 
$s új felnémet. 
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könnyen i-felé is indul és lesz ü-vé. V. ö. lat. sus, litván platiís és 
hellén vg, avg, nlttxvg = hűs, süs, platüs; latin: luna, obscurus, plus 
és franczia: lune, obscur, plus = lűn, obscür, plü stb. Végre eljut
hat a az w-n keresztül i-hez, p. o. latinban ezen ösformából : ap-
tamas lesz optomos, azután optwmus, optwmus, optimus; ebből: apa
sas — oposos — opesws — open's stb. 

A diphthongusok (oly hangok, melyeknél a kiejtés végin a 
beszédszervek más állást foglaltak el, mint annak kezdetin), p. o. 
ai és au, szintén nem maradnak sokáig tisztán ; mindkét hang kezd 
nem sokára egymásra hatni és így lesz a kettőshangból egy min
denesetre kevesebb izomműködést igénylő egyszerű hang; ai-néd 
az a közelít i-felé s lesz tehát e; i az a-nak elibe megy s lesz szin
tén e. Ez által az ai-hól lesz e és á. Ugyanazon módon összefoly 
az au ö-vá. Már régibb latinban lett ai-hól ae, a későbbi hellén ej
tésben ai-hól a ; latin aurum, pauper-hól lesz az olasz : oro, povero, 
francz.: or, pauvre ( = pövr); ai, au könnyen lesz ei-, ou-vá, az első 
elemnek a másikhoz való hasonulása által, p. o. gót ains, kfn. s úfn. 
einer • gót lauhs, kfn. loup, úfn. laub; ei és ou, lesz £ és 6 a másik 
elemnek az elsőhöz hasonulása által, p. o. gót laisjan, fn. léren, gót 
dauths, fn. tót. A másik elem legyőzheti az elsőt s lehet ei, ow-ból i} 

ú ; p. o. hellén ei régóta 2-nek, ov már ezredek óta «-nak ejtetik; 
gót (ősibb) ei a többi ónémet nyelvekben i lesz, de újfölnémetben 
ismét ei, p. o. gót steiga, kfn. stige, úfn. steige. 

A magánhangzós kettőshangoknál tehát az egyik hangnak 
a másikra hasonító befolyása van. De ilyen befolyás két szótagba 
beosztott s tehát consonánsok által egymástól elválasztott magán
hangzók közt is állhat be. Tehát nem csak magoktól, külső indítás 
nélkül, változnak a hangzók, de mindenekelőtt az által is, hogy a 
beszélőre nézve kényelmesebb a szomszédos szótagokat hasonló 
vagy egyenlő, mintsem különbféle hangzókkal kiejteni. Mindenek
előtt a következő szótag vocálisa hat az előttevalónak vocálisára 
hasonítólag vagy egyenítőleg; de ezen hátrahatón kívül előreható 
assimilatio is van. Az assimilatio (hasonítás és egyénítés) általában 
a legfontosabb, legáthatóbbtünemény a nyelvtörténelem terén; ha
sonítólag hatnak vocálisok vocálisokra, consonánsok consonán-
sokra, s megfordítva, előre s hátra; nyelvtani formák nyelvtani 
formákra hatnak oly módon, hogy korábbi különböző alakok kü-
lönösségökről lemondanak, s nevezetesen gyérebb eltérések a gya-
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koribb tüneményekhez simulnak; a forma terén azonban ezen tü
nemény nem assimilatiónak, hanem analógiának neveztetik. Még a 
mondatalkat koréban is találkoznak rokon tünemények. 

A következő szótagok hangzóinak a megelőzőkéire gyako
rolt hasonító ereje a német nyelvtanban „umlaut" és „brechung" 
név alatt ismeretes; ezen törvénynek köszöni a német majdnem 
kizárólag eme középhangokat: á (e), e, o, ö, ü. 

A mi a consonánsok befolyását szomszéd vocálisokra illeti, 
némely német tájnyelv e tekintetben különösen érzékeny. így a 
Sonnebergi éjszaki frank tájnyelv rendesen o-t, e-t üe-re ie-re vál
toztatja (lós, edel lesz lűes, iedel), csak r előtt szereti az ő-t, e-t 
(rőr, őr, ér, mer megmaradt mint az irodalmi nyelvben); a bélai 
nyelvjárás Szepesmegyében az a-t r-előtt a-vé változtatja, p. o. stárk, 
hárt, schwarz = stark, hart, schwarz. Consonánsok és vocálisok 
közti ezen válrokonságoknak okát beszédszervünk természetében 
fölmutatni a physiologia egyik szép feladata. 

Mennél tovább él valamely nyelv, annál gazdagabb lesz a 
hangoknak ilyen gyakorta hihetotlenül finom egymásrahatásaiban; 
a vocális-árnyalatok, fokozatok nagy mennyiségét látjuk előállani, 
melyek közt az írás csak a könnyebben felfogható, erösebb külön
bözéseket szokta elégtelen jegyeivel visszatükrözni. Ezen nagyobb 
bövölködés különbözőleg színezett hangokban, a vocálisok hangfo
kozatának ezen középfokokáltali betöltése tehát későbbi nyelvek is
mertető jele. A korábbiakban a kölcsönös behatás ezen erejét még 
feltartóztatja valami, a mit majd alább említünk meg. 

A consonánsok az időfolytában nem kevesebbé erős változá
soknak vannak alávetve miut a vocálisok. Legszilárdabb állásuk 
az előhangban (azaz a szó kezdetén) szokott lenni. A belhangban 
(azaz a szó belsejében) vocálisok között könnyen gyengítetnek, sőt 
teljesen elenyésznek vagy feloldoztatnak (helytelenül mondatik 
„kivettetnek", mert rögtöni kivetésre gondolni sem lehet, hanem 
csak egészen lassankénti sorvadásra); a belhangban más consonán
sok előtt ezekhez hasonulnak vagy a következő consonáns hasonul 
a megelőzőhöz. A véghangban (azaz a szó végin) leginkább ki 
vannak téve a veszedelemnek; itt igen könnyen egészen lekopnak. 
A fogyási és változási hajlam nem egyenlő erős minden consonáns-
nál; legszilárdabbak általában l, m, n,r; ezeknél erősebben s köny-
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nyebben változnak általán véve: k, t, p, g, d, b; s, j , v tán még 
tünékenyebb s változékonyabb természetűek. 

A vocálisok s consonánsok hangtörténeti változásaikra nézve 
a nyelvek közt (még egészen rokontalan nyelvek közt is) általán 
véve megegyezés uralkodik, ami igen természetes, mert mindezen 
tünemények csak hangszerveink által eszközöltetnek, ezek pedig 
lényegesen ugyanazok minden embereknél. Csak néhány példát 
ragasztunk ide, melyek az általánosan kimondottat legalább né
mely irányban szemlélhetővé tegyék. 

Vocálisok közt vagy vocálisok- és — némileg vocálishoz ha
sonló, úgynevezett — folyó consonánsok közt (1, r, m, n) a hangtalan, 
erösebben kilökött k, t, p szeret a gyöngébb, hangzöngzettel mon
dott g, d, b-re leereszkedni; itt is a környezet hasonító befolyása 
felismerhető. 

Latin ama£us, olaszul még amaío, spanyolul már amado ; lat. 
paíre, ol. padre stb. A franczia még tovább megy egy lépéssel s a 
már gyengített és vocálishoz hasonlóbbá lett consonánst teljesen 
fölolvasztja, elenyészteti a vocálisban: aimé, pere stb.; épen így a 
lat. lactuca, ol. lattuga, fr. laitue; p egészen v-vé lágyíttatik: lat. 
recipéi, fr. recevoir stb. 

Számtalan assimilatio létesül consonánsok találkozásánál s az
által mindenesetre lényeges mennyiségű működés kiméltetik meg a 
beszédszervektől, p. o. latin captivus, septem, factus, dictus, ipse, 
scripsi — ol. cattivo, sette, fatto, detto, esso, scrissi; németül hatte, 
krummer, e helyett habte, krumber stb. 

A legösszeférhetetlenebb szomszéd az ínyszellet j , mely tő
szomszédságán túl is érvényesíti bontó erejét; azt követik az (i-t 
tartalmazó vagy i-hez hasonló) íny-önhangzók. így lesz kj-bóltsch, 
ts, végre, assimilatio által, sch vagy s p. o. facies-hól (~fakjes, a mi 
azonban már igen korán fatjes-nek ejtetett) lesz ol. faccia ( = fat-
scha) fr. face ( = fass). Ép úgy a lat. bracchium, ol. braccio, pro-
vencal bratz, fr. bras, a mi már most csak branak ejtetik stb. Más 
consonánsok hasonlóul járnak; lat. palatium ol. palazzo, fr. palais ; 
lat. hodie (későbbi ejtés: hodje) ol. oggi ( = odzsi magyar irássze-
rint). Még pj és bj is összefoly hasonló csoporttá: lat. appropiare, 
ol. approcciare ( = approtschare), fr. approcher ( = approsché); 
lat. debeo (későbbi ejtés = debjo), ol. deggio ( = dedzso magy. 
írásban) stb. A torokhangok szótagképző i, e előtt is sérülnek meg 
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könnyen, sőt önke'nt is változnak át olyfele hangokba, minőkbe 
változnak ezen íny-vocalisok befolyása alatt. Lat. vicinus ol. vi-
cino ( = vicsino magy.) fr. voisin; lat. gentem, ol. gente (=dzsente 
magy.), fr. gens ( = zsan magy.) stb. A torokhangok változásának 
példája a franczia eh (ejtése régebben = tsch, magy cs., most = 
sch, magy. s), eredeti c ( = k) helyett, p. o. lat. causa, col(lo)care, 
cam(e)ra stb., fr. chose, couc/ier, chamhre stb. Az utolsó példában a 
kiejtés könnyebbítése végett b van m és r közé szúrva; ezen be
szúrás sem ritka tünemény a hangtörténetben; így előjön str, ndr 
stb. sr, nr stb. helyett. 

Számtalan ilyenféle tüneményt érintetlen kell hagyni itt, hol 
nem szándékozunk hangtörténetet, hanem csak általános szem
léletet adni a beszédhangokban idöfolytán előálló nagy és hatal
mas változásról. 

Az eredeti hangok ezen törvényszerű változása (valaminta nyel
vek változása általában) minden megvizsgált nyelveknél egészben 
s nagyban ugyan megegyezőleg, egyes pontokban és részletekben 
azonban eltérő módon foly le. Sőt ugyanazon egy nyelv területén is 
épen nem megy azon változás teljesen egyenlő módon véghez, sőt 
inkább a nyelv az ő területének különböző részein többé-kevésbé 
csak ezen területrészeket illető sajátságos módon változik; így ke
letkeznek egy nyelvből csupán ennek hosszabb élete folytán több 
nyelvek, az egy nyelv a nyelvtörténeti processus által több nyel
vekre oszlik szét, mely utóbbiak idővel ugyanazon törvény alá es
nek (1. f. 438.1., hol e pontról már volt szó). Rendesen tehát ily eset
ben a régibb nyelv mint ilyen nem él tovább; feloldódott az ifjab
bakba. Ezen ifjabbak némelyike erősebben, némelyike gyengéb
ben tér el a közös alapnyelvtől; némelyik fiók hűbb marad anyjá
hoz, némelyik sajátságosban, egyéniesebben fejlődik, a szerint a 
mint a nyelvterület egyik helyén a változás erősebben, gyorsabban 
haladott, mint a másik helyen, nevezetesen történeti viszonyok 
folytán (1. f. 432. 1.). Sőt két vagy több része egy nyelvterületnek e 
tekintetben oly erősen különbözhetnek egymástól (midőn az egyik 
rész gyorsan változott ifjabb nyelvformákba, míg a másik csak 
igen csekély változásokat szenvedett s a régi formát lényegesen 
megóvta), hogy az egyik nyelv majdnem a másiknak anyjaképen 
tűnhetik fel, melyek egyszerre volnának életben mindketten; így 
p. o. a lett majdnem a hozzáképest igen ószerü litván nyelv leár 
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nyának látszhatnék; hasonlót mutatnak más nyelvek is. Ha már 
most ilyen viszonyok az ily módon keletkezett egyes nyelvtestek
ben ismétlődnek, gyakran igen sokszoros és változatdús elágazás 
létesül, minőt az indgermán nyelvtörzsnél már is láttunk, s alább 
a fölnémetnél még látni fogunk. 

A szavak elő- és belhangjának változásainál sokkal hatal
masbak még azon pusztítások, melyeket az idő foga a szavak vég
hangján ejt. A szó végin a beszédszervek ereje leggyengébb; a 
nyelvek itt törekszenek leginkább könnyebbítés után. — Legtöbb
ször két végconsonánsok egyike elesik, p. o. hell. ecpeQov (3 plur.) 
e h. 'icptgovt, TtatriQ e h. nat^Qg. Továbbá csak bizonyos consonánsok 
találtatnak elég kényelmeseknek a szó végin, a többieknek el kell 
esniek vagy a nyelv által egyedül türtekké átváltozniuk, p. o. hell. 
sq>£Qs e h . ecpeget, régaq e h. tégat stb., mert a hellén csak n} r, s-et 
tür a véghangban. Más nyelv egy consonánst se tür a szó végin, p. o. 
az olasz. De a véghangnak és a véghangbani szótagoknak nem 
csak consonánsai, hanem vocálisai is többé-kevésbé lesznek mar
talékai a végszéli helyzetnek. A rövid vocalisok már csak alig 
hallható utóhangokká sorvadnak s végre egészen elillannak; a hosz-
szú önhangzók elébb rövidülnek s végre szintén a rövidek példá
ját követik. Indgermán varka*-ból (dat. sing. = a farkasnak) lett 
ősgermán vulfa, azután gót vulfa, újnémet wolfe, mely e már in
kább puszta utóhang mint valóságos teljes vocalis; legújabban több
nyire már csak „wolf" ejtetik, hol egészen eltűnt az e. 

Végtére a hangsúlytalan végszótagok teljesen elenyésznek és 
ily módon erednek ama fentebb már említett szóidomok, melyek
ben az egész szóból már csak a hangsúlyos szótag maradt meg, 
mint franczia hommes = om lat. hominés-hol, angol had ó-germán 
habaidédeima-hól stb. 

A hangsúly egyeduralkodásra vergődik, a korábbi ellentét a 
hosszú és rövid magánhangzók közt hangsúlyos és hangsúlytalan 
szótagok ellentétébe megy át; a hangsúlytalan szótagok rövidekül, 
a hangsúlyosak hosszakúl éreztetnek, és idővel a hangsúlyos szó
tag után következő hangsúlytalanok egészen eltűnnek, míg az 
azt megelőzők mégis csak megállanak úgy a hogy. 

Ilyen veszteségek a szó végin, tehát a szó azon részin, mely 
legtöbb nyelvekben a szóképző orgánumok, vagy, a mi ugyanaz, a 
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nyelvtani vonatkozási elemek helye, természetesen lényegesen meg
változtatják a nyelvek idomát. 

^ De már régibb nyelvkorszakokban, midőn a hangok még ál
landóbbak, oly hatalom kezd érvényt szerezni magának, mely el
lenségesen hat az idomok sokféleségére, s őket mindinkább csak a 
legszükségesebbre szorítja össze. Ez a fentebb már említett hasonítás 
v&gy analógia, mely a ritkábban használt, de igenis igazolt külön-
féleségü formákat más, főleg gyakran használt s így magát erősen 
a nyelvérzetbe benyomó formákhoz hasonítja. A szavak kényelmes 
uniformizálására irányúit törekvés, a különösségek jelentésének és 
eredetének mindinkább kihaló érzése oda vezet, hogy későbbi 
nyelvek korábbiaknál, eredetiebbeknél kevesebb nyelvtani formák
kal bírnak, hogy a nyelv alkata idővel mindinkább egyszerűvé lesz. 
Míg tehát a nyelvek későbbi életök folyamában hangsokféleség
ben nyernek, nyelvtani formáik régibb bőségéből veszítenek. 

De az analógia befolyásán kívül is félreismerhetetlen a nyel
vekben a nyelvi idom egyszerűsítése, a formák számának megszo
rítása felé irányzott igyekezet. Az indgermánnak p. o. eredetileg 
hét casusa, azonfelül vocativusa, és három száma: Sing. Plur. és 
Duálisa volt. Idővel a pluralja a duális tisztét is elvállalta, egy ca
susa másiknak functióját vette át, mint p.o. germánban a genitivus 
egyszersmind ablativusként áll, a locativus többnyire a dativust 
pótolja, a dativus az instrumentálist. így két s több eredetileg kü
lönböző casus egy formává olvad össze, a hangilag különböző ca
susformák száma mindinkább fogy s végre, ha még a véghang 
gyengítése is hozzájárul, könnyen megesik, hogy a casusformák 
mind eltűnnek; ekkor a nomennek egy formája minden casust kép
visel. Az igénél hasonlót tapasztalunk. Egyébiránt természetesen a 
puszta véghanggyengítés az épen említett hatások (az analógia és 
idomegyszerusítésre való törekvés) közreműködése nélkül is okoz
hatja azt, hogy az eredetileg hang szerint különböző formák idővel 
egy hangba esnek össze. P. o. ófn. gebam (régebben: gébamés) 1. 
pers. plur. ( = adunk), gébant 3. ps. pl. ( = adnak), geban inf. ( = 
adni); ebből lesz a kfn. nyelv hangtörvényei szerént: gében, gé-
bent, gében, mi által az 1. ps. pl. már egyenlő lett az inf.-sal és 
hasonlóbb a 3. ps. pl.-hoz, újfölnémetben a 3. ps. pl. í-je is eltűnik 
s mind a három forma egyenlőkép: gében. 

P e m i az oka, hogy a legrégibb nyelvektől ezen hatalmas 
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változások távol tartatnak, hogy a később legösszeférhetlenebb 
hangok is hosszú ideig békén megférnek egymással, és hogy a 
nyelv, analógiától menten, formái teljes birtokának örvend ? Hiszen 
a beszédszervek természete, az izomműködés fogyasztása a hangok 
előhozásánál minden időben ugyanaz volt. Miért nem éreztetett hát 
már korábban is a szerv-tevékenység csekély mérvre szorításának 
szüksége ? miért nem látszott a formagazdagság akkor is oly eldob
ható tehernek, mint később ? Tökéletesen nem szunyadoznak ugyan 
a legrégibb nyelvekben sem azon, későbben minden bizonnyal erő
sebben dolgozó, rontó-bontó elemek, (mint már fentebb 437.1. em
líttetett), úgy hogy teljes integritásában egyetlenegy nyelvet sem 
ismerünk tán. De mindenesetre sok időbe telik, míg a bomlás ma
gasabb fokai állanak be. A mi a nyelveket korábbi életkorszakaik
ban így föntartja, az a szó egyes elemei functiójának érzete ; a mint 
ezen érzet fogy, gyengül, úgy elmállanak és elmosódnak a szó éle
sen metszett idomai és működik bizonyos hajlam, mely eltávolítani 
igyekszik azt, aminek jelentősége nem éreztetik többé. 

Ránduljunk még egyszer vissza a nyelvnek első, történelem
előtti korába, a nyelvképződés korába. Midőn a formák létesültek, 
az őket alkotó emberek természetesen tökéletesen érezték azoknak 
functióját, mert hiszen forma és functió lényegök szerint elválaszt-
hatlanok, mikép forma és tartalom. Ezen érzet természetesen nem 
halt ki azonnal, midőn a nyelv képződési folyama végét érte és a 
népek történelmiekké lettek; még hosszú időn át tovább él ezen 
érzet, de mindinkább gyengül-gyengül, míg végre majdnem egé
szen elalszik. A meddig és a mennyiben egy szóidom functiójának 
érzete még eleven, addig és annyiban ezen szóidom természetesen 
megóvatik a hangtörvények stb. bontó befolyásától; a mely mér
tékben ezen érzet elalszik, elenyészik, abban elhal a szó, míg végre 
úgyszólván holttesté lesz, mely már most, életének eltűnte után, a 
hangi bomlás törvényeinek martaléka lesz. Világosítsuk a mon
dottat egy példával. A római a ndictusü-t nem „detto"-nak ejti vala 
mint most az olasz. Még éreznie kellett tehát alkalmasint, hogy 
ndicu a gyök, melynek functiója a „mondás" jelentésének hangi 
kifejezése, hogy a „íw"-nak functiója: a gyököknek egy partic. 
perf. pass. vonatkozását adni; az „s11 functiója pedig: a mascul. és 
femin., tehát élőt vagy nyelvileg élőül érzettet jelentő, nőmének sing. 
nominativusát jelölni. A meddig ezen érzet eleven volt, semmi bontó 
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erő nem nyerhetett hatalmat a „dictus11 szó felett; az eleven volt s 
annak mindegyik része át volt hatva ily élettől. De mennél tovább 
élnek a népek, mennél történelmiebben fejlődnek, annál inkább 
távoznak történelemelőtti állapotaiktól, azaz annál inkább kivonul 
a szellem a nyelvből, a hangból, melyben ezelőtt kizárólag élt, 
annál inkább lesz a nyelv, mely azelőtt maga volt czélja a szellem
életnek, a szelleméletnek csak eszköze, eszköze a gondolatcserének. 

Már most a beszélőnek mindegy, mikép van képezve a szó, elég 
neki az, hogy a szó functióját egészben ismeri; elég neki tudni, hogy 
ndictusu = a mondott (part. perf. pass. sing. nom. masc). Annak 
érzete, hogy ezen functió csak az egyes részek — ndicu-i1tii<i-n8u 

részek — functiójának eredménye, eltűnt. Ha már ennyire került a 
dolog, a nyelvet az egyes szórészek integritásának megóvása nem 
érdekelheti többé; hiszen a szó egészben megtartja functióját, ha 
a beszélő annak kiejtését meg is könnyebbíti magának. így már 
történik, hogy, mihelyest az egyik rész nem éreztetik mint gyök, 
és a másik rész nem éreztetik mint vonatkozási hang, mindkét 
résznek hangjai, ott a hol összetalálkoznak, egymásra kezdenek 
hatni; nctíC-bői lesz a kényelmesebb kiejtésű nttu

7 és már most a 
nemtudósnak épen lehetetlen a gyököt kiéreznie, kivált ha már 
most ugyanazon módon „efo'c-st"-ből lesz „dis-si11, továbbá „ditsche" 
(dice) és ndikou (dico). A véghangzó „s" szintén kénytelen volt 
áldozatul esni a kényelmesebb kiejtésnek, mely a véghangban nem 
tűrt többé consonánst, és végtére az így lett ndittou-hól a még 
kényelmesebb „detto" lett, mert e az o-hoz közelebb áll mint i. 
Már most, midőn ily szón mint „dittou semmiféle tagozás többénem 
érezhető, az egyszerűsítés processusa feltartóztathatlanúl tovább 
halad; a mit „ditto11 képes tenni, arra ép oly elegendő nditu is, sőt 
a puszta ndiu ; ennyire ment a franczia s ezzel, úgy hiszszük, elérte 
alkalmasint a hangi gyengítés legszélsőbb határát. 

A szó és a szórészek functiójának érzetét röviden nyelvérzet-
nek nevezzük. A nyelvérzet tehát a nyelvi idom mentő szelle
me ; a mely mértékben az fogy és végre egészen eltűnik, abban 
a mértékben szállja meg a hangi veszedelem a szót. A nyelvérzet 
meg a hangi forma integritása tehát egyenes ; a nyelvérzet meg a hang
törvények , az analógia, a nyelvi forma egyszerűsítése megfordított 
arányban állanak egymáshoz. 

A hozzánk legközelebb álló nemzetek közül a románok al-
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kalmasint leggyengébb nyelvérzettel bírnak; a németek sincse
nek annak bőviben, sokkal erősebben él az még a szlávoknál, 
igen erősen a litvánoknál. Könnyű ebből következtetést húzni 
a nyelvi formák és hangok állapotára a nevezett népek nyel
veiben. 

Hogy is érezhetné a franczia ily szóknál, mint „ditu, „étéu 

(ebből „estéu, mely ebből „stéu = latin „sta-tu-s") stb., egyebet, mint 
azt, hogy az egyik „mondott"-a\, a másik „volt"-aX jelent ? Hogy 
érezhetné azt, hogy „été11 és „station11 legközelebbi rokonai egy
másnak, kivált midőn „éteu-ben a functió is (eredetileg s= „ál
lott11) oly igen meggyengült. A német is egészben már keveset 
érez szavainál. Melyik német gondol „lős11 (solutus)-nál „verlieren" 
(e h. „verliesen")-re, ámbár & geioes-en" mellett létező „war"-ból (s 
hasonló példákból) érzete előtt ismeretes lehetne az s és r váltako
zása; melyik gondol „tavfen"-nél „tief"-re, „gift"-nél „gebén"-re, 
„trift"~né\„ treiben"-re, „gestalt" és „staW-nál „stellen"-re, „lustá
nál „laden"-re ? Nem érez ő ezen szavaknál semmit azoknak func-
tióján kívül, melylyel mint egészek bírnak; tulajdonképeni mélysé
gek be van előtte zárva. Melyik német — ki nem űzte tudományo
san a németet —érzi meg a „vergnügen" szón, hogy az „genug"-tói 
eredt ? sőt „würfelu-né\, mely szó oly világosan van képezve, a 
mint csak lehet, sokkal kevésbé gondol „tvurf" és „werfen"-re, 
mint a köb-alakra. Melyik német sejti még ezen szavak összefüg
gését : frau (= úrnő), /ronfestung, /rowdienst, /ronleichnam (úr-
vára, úr-szolgálata, úr-teste), froe-nen (úrnak szolgálni, az elavult 
frö = úrtól) és freu-de ? Számtalan szót használ a német, mely
nek sajátképi lényegét, valódi functióját többé nem érzi. 

Itt tisztán látjuk, mi az a nyelvérzet hiánya. Képzeljük a do
log állását megfordítva, vegyük fel, hogy minden szó a közvetlen 
érzet előtt még átlátszó és élő, eleven, sőt elevenebb, mint milyenné 
a tudós ismeret sokszor csak nagy ügy gyei-bajjal képes azt tenni: 
képzeletünk lesz ekkor arról, mi az a nyelvérzet. 

A functió tehát nem csak a nyelv fejlődési korszakában, ha
nem a nyelv vénülési korszakában is, a nyelvnek legbelsőbb ve
leje, magva, melynek életétől a hangtestnek jóléte és fentartása függ. 
A nyelvek functiójával az idő folytában történő változások tehát 
épen oly jelentékenyek, ép oly messzire hatók, mint a hangi for
mának vele lépést tartó változása. 
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Ezen functióbeli változások legfontosbika kétségkívül a már 
kiemelt. A vonatkozási hangok functiója ellentétben a jelentéshang 
functiójához nem éreztetik többé, mindinkább el-el-tünedez; a sza
vak csak egészben éreztetnek mint ilyenek. 

Minő törvények szerint változik maga a szavak functiója az 
idő folyamában, ezt kikutatni, azaz, az egyes észleletek tömegéből 
kilesni a törvényt, ez a nyelvtudománynak még eddigelé nem ko
molyan felvett feladata, melynek megoldása mindenesetre nagy ne
hézségekkel járhat. A nyelvtörténelem ezen fontos része eddigelé 
a legáltalánosb vázlatokban sem jelölhető meg. 

Más kérdés, mely szemközt a leírt bomlással fölmerült, az: 
képes-e a nyelv elbírni ily tetemes formaveszteséget'? Kipótolja-e 
talán megint más úton-módon az egyik oldalon vesztettet ? Mind
két kérdésre föltétes igennel felelhetni. Mindenesetre képes a nyelv 
egészen jól ellenni a nyelvtani formák igen csekély számával; hi
szen az elszigetelő nyelveknél láttuk, hogy minden nyelvtani for
mák nélkül szűkölködnek. De a későbbi nyelvek még rendelkez
nek eszközökkel a nyelvtani formákban szenvedett veszteségnek 
legalább részbeli helyrehozására. Ezen eszközök : a szavak Ö8Z~ 
szetétele és a körülírás, mely utóbbi syntacticus természetű s így a 
mondafalkatnál tárgyalandó. Nézzük egy perczig az összetételt. Ez 
a szóképzés egyetlenegy eszköze, melylyel a nyelv későbbi életko
raiban még rendelkezik. Új casus-, modus- és personal-végzetek, 
új nomen- és igeképzési módok nem sarjadhatnak elő többé az el
vesztettek helyébe; hiszen az anyag, melyből a nyelv a történet
előtti korban szóképző elemeit vette, azon általánosabb jelentésű, 
még csupasz gyökök, már régóta nincsenek meg többé, és hiszen 
azonfelül többékevésbé kihalt éppen a szóképzés ezen korábbi módja, 
az összes vonatkozási elemek functiója iránti érzet. Új formák kelet
kezése tehát csak egyetlenegy módon történhetik: kész szavakat 
kell szóképző elemekűl használni, mert csak ilyenekkel bír már 
most a nyelv; csak az egész szónak functiója iránt él még az ér
zet. Egész kész szavak lépnek együvé más ilyenekkel egy egész-
szé, egy új szóvá, azaz, összetétel által képeztetnek nyelvtani for
mák. Mennél hosszabb életet élt már valamely nyelv, annál számo
sabb összetett alakokkal fog rendesen bírni (ha t. i. általában új 
képzésekhez fogott). Világosítsuk ezen processust is egy példával. 

Az indgermán eredetileg imperfectummal, azaz a praesenstő 
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oly formájával bírt, mely elé múltra mutató particula (augmentum) 
volt olvasztva (mi azonban hiányozhatott is) és mely a personal-
végzetek csonkítottabb formáját mutatta. P. o. hellénben praes. 
Igya) (legöj, alapf. lagámi, impf. eleyov (élegon), alapf. alagam. De 
a teljesebb personalvégzetek elhatalmasodó analógiája folytában 
ezen végzetek könnyen ott is állanak be, a hol a csonkábbak
nak kellene állániok s ezek állottak eredetileg, az.augmentum pe
dig (mint láttuk) általában hiányozhatik s több indgermán nyelv
ben teljesen hiányzik is. Ezen két körülmény — t. i. a csonkább 
personalvégzetek és az augmentum elvesztése —• ha beáll — mint ez 
p. o. a latinban történt —, egy a praesenstől különböző imperfectum-
alaknak képzése lehetlenséggé lesz. Ha már most a nyelv nem se
gít magán a praeteritumnak egy másik alakjával oly módon, hogy 
netalán, mint a németben, a perfectumot egyszersmind imperfec-
tumképen szerepelteti, ha másfelől nem lehet el az imperfectumnak 
speciális formája nélkül, nem marad egyéb tennivalója, mint az 
összetétel útján teremteni új imperfectum-formát. Ezt tette a la
tin ; a ,,/w" gyök imperfectumát — eredetileg „/Wm", azután rövi
dülve „fam" —, az egyetlen imperfectumot, mely neki megmaradt 
volt „eram"-on kívül feram, e h. esam, esse ige imperfectuma), — 
hozzátette a praesenstŐhöz és képezte nlege-famu-já,t, melynek egyik 
hangtörvénye folytán (f a belhangban rendesen b-vé lesz) fílege-
6am"-má kellett változnia. így a latin az ő „lege-bam"-ával egé
szen más eszközök által érte el ugyanazon czélt, melyet a hellén 
az ő staj'oj'-jával. 

Az ilyen összetételek késői föllépését könnyű megismerni azon, 
hogy minden nyelv a maga sajátságos módja szerént képzi azokat; 
így a latinnak nama-viu-ja, ebből y)ama-fuia ( = szeretni voltam), az 
ó-németnek ellenben „salbó-dau- plur. „salbő-dédumll-ja, ( = kenni 
tettem, kenni tettünk). 

De ily valóságos összetételek még mindiga nyelvéletnek arány
lag régi korába esnek; a nyelvek nyelvemlékekben való első meg
jelenésénél már előtaláljuk azokat. Sokkal ifjabbak ama összeté
telek, melyek szorosan véve semmi egyéb mint előbb különálló 
szavak összetolásai, minők gyakoriak p. o. a román nyelvek conju-
gatiójában. Elveszett p. o. a futurum régibb alakja, körülíratott 
ezen alak, azután egy szóba tolatott össze a körülírás 5 p. 0. olaszul 
canter-bf -ai, -á ebből: cantar ho} hai, ha; francziáúl: chanter-ai, 
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as, -a ebből: chanter ai, as, a, mely latinál így volna : cantare ha-
beo, habes, habét ( = énekelni van nekem, van neked, van neki). 
Ily módon a román igének nem egy formája alakúit. 

Ez átvezet minket a negyedik s utolsó momentumra, mely
ben a nyelv időfolytában ép oly erősen változik, mint az eddig 
mondottakban, a mondatalkatra. Épen most láttuk, hogy a mondat 
használtatik eszközül elveszett szóalakok pótlására. Űj szóala
kok többé nem teremthetők; a mondatnak kell tehát segítenie ott, 
hol elveszett formák pótlandók; azaz, a szóképzés helyébe most a 
körülírás lép; az előbb vonatkozási hangok, által végzett tisztséget 
most vonatkozási szavak kénytelenek elvállalni; az előbb egy szóban 
központosult functiót, most több szó veszi át. Könnyen eszközölhe-
tővé lesz ez azáltal, hogy már most a nyelv sok szava eredeti con-
cretabb jelentését általánosította, az abstractba átillatoztatta s egy
szersmind formájában megrövidült; így eredtek az úgynevezett 
segédigék, articulusok, praepositiók s conjunctiók. 

A declinátióban a praepositióknak kell a gyengült casusokat 
előbb támasztaniuk functiójokban, később helyettesíteniük az eltűnt 
casusokat; az ófn. instrumentálist, mint p. o. „wortu", most „mit 
dem Worte" vagy „mit einem Worte" által kell kitenni: a casus-
functiót átveszi a praepositió, a gyengített demonstrativpronomen 
„der" határozott, a gyengített számnév „eins" határozatlan articulus-
képen szolgál, mig a korábbi nyelvnek nem is volt szüksége, hogy 
a felfogásnak ilyen módon nyújtson segítséget. A latin „hominis"-
szó visszaadására a francziának három szót kell elővennie : de l'honi
mé (de illó homine) vagy: d'un homme (de uno homine) stb. 

A casusok tünését s azoknak praepositió általi pótoltatását 
igen világosan figyelhetjük meg a mostani német nyelven. nEine$ 
Ereignisses gedenken", „süszen Weines voll" helyett a közéletben 
már szokásossá válik: nan ein Ereigniss denken", „voll von süssem 
Weineu ; sőt némely német szójárások agenitivust majdnem nyom
talanul elvesztették és p. o. nmeines Brúders Sohn" helyett vagy 
azt mondják „der Sohn von meinem Brúder" vagy ezt „meinem 
Brúder sein Sohn." 

A mi a nomennél az articulus, az az igénél a személyes név
más ; a régibb nyelv nem szorul rá, mert hiszen benfoglaltatik a per-
sonalvégzetben; hellén et-mi = menni én, légó e h. legő-mi = olvasni 
en} és így van az az összes indgermán nyelvek minden formáiban. 
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De mihelyest az ige személyt jelentő vonatkozási elemeinek 
í'unctiója nem él többé a nyelvérzetben, az igéhez hozzá kell tenni 
a pronoment (így tehát ugyanazon vonatkozás kétszer jelöltetik, 
minthogy annak régibb jelölése mint ilyen nem vétetik többé észre). 
Latin namo, amas, amat", gót „quithau ófn. „quidu" teljesen elég volt, 
de később így kellett mondani francziául: „faime, tu aimes, il 
aimeu = latin: nego amo, tu amas, ille amatu és németül ,Jch 
sageil stb. 

Mint a casus praepositiók által, úgy a modus conjunctiók ál
tal előbb támasztatik, azután pótoltatik; latin: „cantemu francz. 
„que che cliante (quod ego cantem). 

Időalakok is íratnak körül sokszor s így a német „ich habé 
gethan, ich werde Hiún, ich bin gegangen, ich war geweseníl mind 
újabb eredetű. 

Már ezáltal nyer a mondat a nyelv későbbi életkoraiban más 
typust s lényegesen tágult feladatot; de ez egyéb tekintetben is törté
nik. A szavak helyzete, helye a mondatban t. i. idővel más, a meg
értésre nézve sokkal nagyobb jelentőséget nyer, mint minővel előbb 
bírt. A meddig valamely nyelv még nyelvtani formáinak teljes bir
tokában van, valamely mondat szavainak összetartozósága könnyen 
felismerhető magokon a szavakon, illetőleg azoknak nyelvtani for
máin, a szavak állása tehát szabad lehet és a szerint változó, a mint 
ennek vagy amannak a szónak erősebb kiemelése, kitüntetése kí
vántatik meg. Akkor még nincsenek is, vagy legalább sokkal cse
kélyebb számmal vannak, ama, legnagyobbára szilárd állással bíró 
segédszók. A nyelv későbbi életében tehát a szórend a mondatban 
szilárdabb, utoljára majdnem változhatlan lesz, minthogy csak ezen 
módon érhető el a biztos megértés. Világos, hogy a költészetre, a 
mondatalkat- és körmondatfüzésre nézve a mondatalkatbeli szórend 
ezen merevsége igen hátrányos. 

Ha áttekintjük az utat, melyet a nyelvek életök lefolytában 
vesznek, nem tagadhatjuk, hogy a magasabban szervezett nyelvek 
végtére ismét közeliinek az egyszerűbben alkotottakhoz. A vonat
kozási hangok mindinkább tünedeznek, a szavak változhatlanokká 
lesznek idomaikban, a vonatkozás szavakkal íratik körül, szóval, 
a hanyatlott hajlító nyelvek (III. oszt.) nagyon emlékeztetnek az 
elszigetelő nyelvek (I. oszt.) természetére. Angol és sinai nyelv 
közt elég gyakran húzatott párvonal. Váljon nem sülyednek-e te-
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hát talán a magasabb nyelvorganismusok az évezredek folytában 
ismét teljesen ama egyszerű formákhoz alá, nem lesznek-e hajlító 
s ragozó nyelvekből végre tán újra elszigetelők ? Ezek azután újra 
emelkedhetnének magasabb formákhoz s így a nyelvek fejlődése 
nagy körpályákat tenne elszigeteléstől hajlításhoz, hajlítástól el
szigeteléshez s így tovább. De ezen hypothesis — bármily vonzó 
— ellentmondásban áll az összes tapasztalással. 

Még a leghanyatlottabb hajlító nyelvek is gyökeresen külön
böznek az elszigetelőktől; épen a gyökváltozás marad meg a vég
zetek legnagyobb mérvű elkopása esetében is, s tökéletesen ele
nyészni nem látjuk a végzeteket sehol. Tehát már az sem áll, hogy 
magasb nyelvidomok alacsonyabbakká változnak. De viszont az 
egyszerű nyelvformákat sem látjuk, hogy magasabbakra vergődje
nek, mert nyelvalakulás csak a történelem előtt történhetik. Végre 
az egyszerű idomú nyelvek, p. o. a sinai, a tudományos szemlélet 
előtt korántsem tűnnek úgy föl, mint hanyatlott magasabb nyelv
organismusok. 

Nem marad tehát egyéb hátra, mint megnyugodni azon egyes
egyedül a tapasztalásnak megfelelő fölvételben, melyszeriut a nyel
vek folyvást változnak az eddigelé vázolt irányban. Hová fog vég
tére vezetni a nyelvi forma hanyatlása, a hangtörvények bontó 
befolyása, azt nem mondhatjuk meg; a jövő nyelvét megjósolni 
nem merjük. Megelégszünk azzal, hogy a phasisokat, melyeken a 
nyelvek élete eddig átment, általában ismerjük, és hogy képesek 
vagyunk egyes nyelvek életmenetét aránylag pontosan nemcsak 
szemmel kísérni, hanem még föl egészen a szürkülő előkorig kö
vetkeztetve kipuhatolni, kideríteni azt. 

Megismerkedtünk eddig a nyelv lényegével általában, tud
juk, minők a nyelv különbféle idomai, láttuk egységes nyelvtörzsö-
kök, különösebben az indgermán nyelvtörzs, ismétlődő szétágazá-
sait, láttuk végre mikép változnak, hanyatlanak a nyelvek az idő 
haladtával: hátra van, hogy a fölnémet nyelvágat, melynek viszo
nyát a többi germán nyelvekhez csak érintettük fentebb, még 
külön vegyük kissé pontosabb szemle alá. 

9. F ö l n é m e t n y e l v . 

A fölnémetnek legrégibb hozzáférhető formája az ó-fölné-
met nyelv. Ez már nem lép élőnkbe egyetlenegy nyelvképen, oly 
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nyelvképen, mely még nem vettetett alá a több megkülönböztet
hető tájnyelvekre való szétbomlásnak. Az ó-felnémetet csak a nem 
többé teljesen egyenlő nyelvű frankok, alamannok és svábok, meg 
bajorok nyelvemlékeiből ismerjük. O-föhiémet-nek neveztetnek ezen 
tájnyelvek addig, míg a szavak töszótaga után következő szóta
gok önhangzóinak egy meg nem különböztetett e-vé gyengítése 
még nem vált szabálylyá, azaz a 7-dik századtól a 11-dik század 
vége tájáig. Addig míg gibu, g'éban, viscum, blinda% blindőno stb. 
találunk, ófölnémet van előttünk, a hol az ilyen formák teljesen el
tűntek és gibe (most gebe 1. ps. sing. praes.), gebén, vischen (dat. 
pl.), blinde% (most blindes, Neutr. Sing.), Minden (Gen. Plur.) által 
pótoltatnak, ott nem többé ófölnémet, hanem már középfölnémet van 
előttünk. Ámbár az ó-fölnémetben nem fejlődött ki általános iro
dalmi nyelv, mindazonáltal nem oly könnyen keresztülvihető a há
rom tájnyelvnek, a frank, alamann-sváb és bajor-osztráknak, elvá
lasztása, ámbár némely nyelvemléknél nem lehet kétely afelől, me
lyiknek legyen az odaítélendő a fölnémetek három főtörzsei közül. A 
tájnyelvi különbségekkel karöltve jár a nyelvnek nagy különbféle
sége a források korának különbfélesége szerint, úgy hogy az ófölné-
metben a hangi formának mindig változó sokféleségével találkozunk. 

Azon sajátságok közül, melyeket az ófölnémet a többi német 
nyelvekkel szemközt felmutat, csak egyet, a legfontosabbikat, akar
juk pontosabban megtekinteni, t. i. az úgynevezett hangmáslatot 
(Lautverschiebung). 

Már a litván-szláv-germán alapnyelvből kiváló germán alap
nyelvnek charakteristikus, a germánt a szlávlitvántól megkülön
böztető ismérve az épen említett hangmáslat. A germán t. i. a régi 
tenuisekből (k, p, t) aspirátákat csinált vagy épen spiránsokat, k-
ból kh-t azután h-t, p-ből ph-t azután f-et, t-ből th-t, míg a litván -
szláv, azonképen mint az indgermán nyelvtörzs többi nyelvei, 
megtartotta a tenuiseket változatlanul; a germán a médiákból (b 
g d) tenuiseket csinált, a szlávlitván megtartotta a médiákat. De 
közösek a médiák a germánnal és szlávlitvánnal ott, hol az árjai és 
hellénitalkelt nyelvek az aspirátákat vagy azoknak helyetteseit, a 
spiránsokat mutatják, stb. stb. 

Egyike a legnevezetesebb tüneményeknek a nyelvtörténe
lem terén az, hogy a momentán (explosiv) consonánsoknak eme 
épen említett máslata, a mely által a germán alapnyelv többi 
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indgermán testvéreitől magát megkülönbözteti, a fölnemetben ismét
lődik. Ezen második hangmáslat legszembetűnőbb ismérve a fölné-
metnek, szemközt az ő összes testvérnyelveivel. De nem összes terü
lete a fölnémetnek mutatja ezen hangtörvényt eleitől — HZRZ cl 

közös germán alapnyelvből kiválásától — fogva és egyszerre; né
mely részein csak keletkezni látjuk e hangmáslatot, egészen ke
resztülhatni pedig csak egyik tájnyelvben^ az alamannban, mely is 
azért szoros-óf'alnémetnek neveztetik. —• Ezen második német hang
máslat (a fölnémet hangmáslat), elve szerint, mint mondtuk, tökéle
tes ismétlése a korábbi hangmáslatnak, tehát azon törvénynek, mely
nek következtében tenuisból lesz aspirata, médiából tenuis és aspi-
ratából média. Könnyen megtartható a két hangmáslat törvénye, ha 
megtartjuk, hogy az indgermán, alapgermán (melylyel a gót, alné
met stb. a lényegesben egy sorba állítható) és fölnémet közti hang-
rotátiónál egymásra következnek : tenuis, aspirata, média ; aspirata, 
média, tenuis; média, tenuis, aspirata. Csak egyikét ezen soroknak 
szükséges megjegyezni arra, hogy az ember mindig az egész tör
vényt kifejthesse magának j azon nyelvek egyikének tenuisére kö
vetkezik a másiknak aspiratája (vagy ezt helyettesítő spiránsa), 
aspirátára média, médiára tenuis. 

Azonban ezen törvény most, midőn másod ízben lép föl, még 
számosabb kivételeket szenved mint első föllépésénél. A nevezetes 
törvény systematikus átnézetben következőképen előállítható. Tisz
tán schematice, minden kivételtől elnézve, a következő hangválto
zásokat nyerjük : 

indgermán k, t, p 
(germánon kívül) 
alapgermán kh, th, ph 
(gót, alnémet stb.) 
fölnémet g, d, b 

k, t, p 

kh, th, ph 

gh, dh, bh 

d, b 

k, t, p. 

De a valóságban ez következőkép idomúi 
indgermán k, t, p g, d, b gh, dh, bh, 
(kiv. germán) hellén : %, &, q> 
alapgermán h, th, f k, t, p g, d, b 
(gót, alnémet) 
fölnémet h, d, f eh hh, z 5, pf f, k, t, p 

(k) fe) 0>). 
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Az utolsó (fölnémet) sor alatt berekesztettek a közófölnémet,*) 
közép- és újfölnémet hangok. 

Á második hangmáslat ezen törvénye a legszembetűnőbben 
és a jelen perczig választja el a fölnémetet az ő legközelebbi rokoná
tól, az alnémettől. A hol ihat vagy dat, tíd, slápen, íreken stb. mond
ták és mondják, ott az alnémet nyelv félreismerhetien, míg a dasz, 
zeit, schldfen, brechen ép oly félreismerhetlenül viselik magokon a 
fölnémetnek bélyegét. Ennélfogva az alnémet nyelveket és táj
nyelveiket nDat nyelvek"-r\ek, a felső német-(fölnémet)eket „Dasz-
nyelveknek1' nevezhetjük. 

Midőn a tőszótagra következő vocálisoknak egy különbségte-
len „e"-vé gyengülése lesz diadalmassá, megtörtént az átmenet az 
ófölnémettöl a közép-fölnémetre. A tőszótagok vocálisai lényegesen 
ugyanazok maradnak mint az ó-fölnémetben; csak az újfölnémet-
ben áll be itt is jelentékeny változás; ugyanaz áll a consonánsokra 
nézve. A véghang elgyengítése által, mely már most a nyelvek tör
ténetének egyik általános törvénye szerint beáll vala, semmikép 
sincsenek kizárva tájnyelvek különbségei, és csak úgy lehet tehát 
tájnyelveket megkülönböztetni a középfölnémet nyelvemlékekben, 
mint az ó fölnémetekben. De most nem sokára egy tájnyelv általáno
sabbérvényre emelkedett,mint az irodalomnak és az udvaroknál fej
lett s ápolt magasabb társalgásnak nyelve: egy udvari nyelv fejlődött 
ki, mely azok által is használtatott, a kiknek az nem volt tájnyelvök. 
Mígtehát az ó-fölnémetben csak tájnyelvek léteztek, a középfelnémet 
már azoknak egyikét a többiek fölibe emelte; egy magasabb nyel
vet, udvari nyelvet fejlesztett ki. Az irodalom, mely az ófelnémet 
korszakban a papok kezeiben volt, e korszakban a nemesek kezeibe 
ment á t ; ekképen az udvarok nyelve egyszersmind az irodalom 
nyelvévé lett. Ezen tájnyelv a sváb. Ez, a sváb udvari nyelv, a szo
rosabb értelemben vett középfölnémet, a 13. századbeli dús remek
irodalom legmagasabb terményeinek nyelve. 

Minden germán törzsököknél a legrégibb időszakban (ó-szkan-
dináv, ó-szász, angolszász, ófelnémetnél) ugyanazon alliteráló epikai 
verssel találkozunk. De az általánosan német alliteráló formában 
föltűnő régi nemzeti isten- és hős- költészet, melynek virágkora 
megelőzte a keresztség fölvételét, a fölnémet területen semmivé té-

*) Mennyiben a szoros-ó-felnémettöl eltér, 
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tetett, kevés, történetesen megmentett töredékek kivételével. — A 
rímes költészet, mely már korán fejlődött az alliterálóból, az óföl-
német irodalom egyedül ismert átmeneti korszakában nem volt még 
képes igazán jelentékeny müveket teremteni, de becses mint an
nak bizonyítéka, hogy a legrégibb alliteráló költészettől egész a 
középfölnémet müidomokig szakadatlan fejlődési folyam vezet. Az 
összes ó-német (ó- és középfölnémet) költészettel közös a versek 
mértékének meghatározása az emelések, azaz a legmagasabban 
hangfokozott szótagok által, melyeknek határozott száma foglalta
tik minden versben; oly elv, mely sajátságos a német nyelvnek és 
a mely a prosodiai méréstől és a puszta szótagszámítástól gyöke
resen különbözik. 

A középfölnémet nyelv a fejlődésnek finom egyenmértéke 
által ajánlkozik; az már nem többé a teljes ófölnémet nyelv a maga 
súlyos végszótagaival, melyek részben, nevezetesen a versben, a 
gyöktagot elhomályosítással fenyegetik, de még nem is a sokké
pen zavart és tévutakra vetemült újfölnémot nyelv az, hanem a né
met nyelvnek legszebb, a költészet czéljaira legalkalmasabb élet
foka, mely joggal viseli a középfölnémet nevet. Az egyhangúság 
még csak a végszótagokban harapózott be, még csak azokon vett 
erőt, és itt is léteznek még amaz a végszótagokban mármost majd
nem kizárólag uralkodó e-nek élesen meghatározott súlykülönb
ségei; a tőszótagok pedig még részint hosszúak, részint rövidek; a 
hangfok még nem teszi a szótagot hosszúvá mint az új-fölnémetben. 
Ez a gyökeres különbség a közép- és újfölnémet között. A végszó
tagok véknyulásához itt még egy további, szintén a nyelvek meneté
ben szükségesen alapuló momentum járult: a szóhangfok hosszúvá 
teszi a szótagot, melyre esik, vagyis inkább csak egyedül a hang
foknak van értéke, érvénye — a hosszú, és rövid közti éles kü
lönbség eltűnt. S most hatott be igazán az egyhangúság a nyelvbe; 
nagy száma a különbféleségeknek elveszett; „neme" (Conj. Praes.) 
— középfölnémetül „neme" (rövid é-vel) — most úgy hangzik mint 
„nanie" (Conj. Praet.) — mi kfn.-ül „naeme" (hosszú e-vel) volt; 
„malen" (őrleni) — kfn. „malnu — most úgy hangzik mint „ma-
len" (festeni) — mi kfn.-ül „málén" volt; „tor" (kapu) most úgy 
hangzik mint „tőr" (bolond) stb. 

Egy másik, a fölnémet nyelv összes lényegére nézve jelenté
keny vonás a következő. 



• " 

SCHLE1CHER NYELVTUDOMÁNYA. 473 

Az ófölnémetben mindig az író tájnyelve volt előttünk; nem 
volt semmi általánosabb, a mi — a különböző törzsöket együvé fog
lalva — annál fölebb állott volna. A középfölnémetben egy általáno
sabb nyelv az által fejlődött ki, hogy egyik törzsnek tájnyelve túl
súlyt nyert a többiek felett. Az újfölnémet pedig — mely nyelv 
még szélesebb körökben lett uralkodóvá mint a középfölnémet — 
nem is valóságosan beszélt nyelvjárás ; seholsem hallani a német írói 
nyelvet a sajátképi nép szájában. Az újfölnémetnek ezen sajátsága 
az ő nyelvi természetlenségének oka; mert valóban természetlen 
némely hangjaiban és formáiban az újfölnémet írói nyelv; az nem 
a német nyelv élő fáján öntudatlanul és természetszerűen elősar-
jadt galy, hanem inkább sok részben az emberi akarat befolyása 
által szándékosan képezett és összeegyvelített valami. De az újföl
német épen csak is azért, mert nem tájnyelv, mert egy törzsöknek 
sincs birtokjogi igénye hozzá, képes lenni minden német — föl-
és al- német — néptörzsökök közös köteléke (a hollandi, flandriai 
alnémet töredékek kivételével) és így tehát épen az, a mi az újföl
németnek nyelvi tökéletlenségét föltétezi, nemzeti nagy jelentősé
gének forrása. 

De honnan eredt tehát ezen újfölnémet nyelv ? honnan szár
maznak nagy organicus hiányai és fogyatkozásai, és honnan vette 
oly nagyjelentőségű és áldásos egyetemességre való képességét ? 

Míg az ófelnémetben nyelv és irodalom egy mederben foly
nak, míg itt az írott nyelv lényegesen azonos volt a beszélt nyelv
vel, addig a középfölnémetben egy tájnyelvet találtunk az iroda
lomban uralkodónak, mely mellett a többiek természetesen a nép 
ajkán tovább s tovább éltek és a nyelvtörténelem törvényei sze
rént tovább változtak. Ily változásokat természetesen maga a szo-
rosb értelemben vett középfelnémet nyelv sem kerülhetett ki. A 
rövid töszótagoknak — a középfelnémet nyelv ezen fő ismertető 
jelének a későbbi nyelvvel szemközt — vesztesége már korán kezd 
beharapózni; de mihelyest megszűntek p. o. így beszélni: „sagen, 
löben" s ezek helyett behozták a „ságen, lőben" beszédejtést: a 
nyelvnek egész jelleme megváltozott, a régi metrika, a régi rímnem 
lehetetlenné vált. — Ezen nagy változás magának a nyelvnek lé
nyegében ép úgy alapszik, mint az idő folytában bekövetkező többi 
változások; további hatása az ugyanazon ágensnek, mely már a 
középfelnémetben rövidítette volt a végszótagokat, t. i. a szóhang-
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foké, a mely ama végszótag-rövidítéshez most már a tőszótagi rövid
ségeknek megnyújtását is hozzácsatolja. 

De ezen a nyelv lényegében alapuló változásokhoz, melyek a 
XIV. és XV-ik század folytában bekövetkeztek, még más is járult 
hozzá. A középfelnémet udvari nyelvet, a sváb tájnyelvet, ezen vál
tozásokkal is lehetett volna írói nyelvül megtartani. De ez nem 
történt meg. Az irodalommal együtt hanyatlott ama nyelv haszná
lata is, és most újra az írók tájnyelvi különbféleségei léptek föl 
az irodalomban. Itt megszakad a fonál; az újfölnémet nem a kö
zépfölnémet udvari nyelvnek nyelvtörténelmileg változott későbbi 
formája, valamint az újfelnémet irodalom sem folytatása a közép-
felnémetnek. Közép- és újfölnémet között hézag van, nyelvi és iro
dalmi elvadulás kora fekszik köztök. 

Az újfelnémet írónyelv számára tehát még csak most kell 
keresnünk a kiindulópontot; az újfelnémet írónyelv mellett fenn
álló új-felnémet népnyelvekre nézve azonban ez nem áll; azok a 
régibb formáknak egyenes folytatásai. A írónyelv és a népnyelv 
függetlenül haladnak egymásmelleit : külön-külön kell a kettőt 
szemlélet alá vennünk. 

Az irányelv. A német írónyelv szakadatlan fejlődési sorban 
Lutherig kísérhető vissza. Ámbár az idő folytában az is változott, 
régit hányt le s újat vett föl, mindazonáltal azon nyelv, a melyen 
ma ír a német, s melyhez többé kevésbé híven ragaszkodik a mí-
velt beszédben is, nevezetesen az ünnepélyes és oktató beszédben, 
ugyanaz a nyelv, melyen Luther írt vala ; korántsem más hang
törvényeket követő más tájnyelv lépett ama Lutherféle nyelv he
lyébe. De Luther nem teremte ezen nyelvet; valamint általában 
semmiféle nyelvet, úgy az írói nyelvet sem lehet csinálni, habár 
épen az írói nyelvek egyes szavakban, sőt tájnyelvek választásá
ban és vegyítésében, bizonyosan nagyobb mérvben vannak az írók 
önkényének alávetve, mint a természetes növésű, eleven népnyel
vek. Honnan vette Luther ama nyelvet, melynek ö Írásai által, kü
lönösen biblia-fordítása által, mindig általánosabbá váló érvényt 
szerzett, és mely diadalmasan benyomult az alsónémet területre 
is ? Hogy az nem tájnyelv, azt egész minősége bizonyítja, neveze
tesen inorganicus hangviszonyai, minőkre egy tájnyelv sem vete-
medhetik. 

Luther maga mondja világos szavakkal, hogy ő nem él ,,bi-
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zonyos, különös, sajátságos nyelvvel a németben", tehát nem vala
mely speciális tájnyelvvel, hanem a „szász cancellaria" nyelvével, 
„melyet minden fejedelmek és királyok követnek Németországban." 
Ezen általános használatánál fogva az, a mint Luther mondja, „a 
közös német nyelv", mely „a felső- és alsó-németek" által meg
érthető. 

Luthernek ezen az általa használt nyelvről tett hiteles nyi
latkozata a német írónyelvnek igaz forrására vezet el minket. Pa
píron keletkezett nyelv az, lassanként keletkezett maga által az 
írásbeli használat által, — mely mindig szokott a nyelvre bizonyos 
bélyeget reányomni, — és a tájnyelvek elegyítése által, melyben 
az alnémet sincs egészen képviseletlen, az osztrák pedig főbb sze
repet játszik. Ezen tájnyelv-keverék már a császári cancellariá-
ban uralkodó német birodalmi nyelvvé fejlődött. Ezen, papir ere
detét világosan homlokán viselő nyelv, hatalmassá lévén a hivata
los használat és Luther reformatori szelleme által, lassan-lassan 
kiszorította a felső német (svájczi) tájnyelveket, sőt az alsónémet 
nyelvet is a könyv- és írónyelvi használatból s mindig tovább-to-
vább nyomult be az egyház, tanoda és törvény terembe, elterjedt a 
magasb társaságba és a házba, és itt uradalma napról-napra oly 
hatalmasan női, hogy előle a táj nyelvek a városokban már tüne
dezni kezdenek, és hogy már most csupán még a csekélyebb sorsú 
embernél, névszerint pedig a falvak lakosságánál, zavartalan tisz
taságukban találhatók fel a táj nyelvek. 

A tájnyelvek. Míg a németalföldi (hollandi, flandriai) tájnyel
vek az újfölnémet írónyelv határán kívül esnek, a hozzájok közel 
álló alsónémet tájnyelvek, melyek közül korábban némelyek szintén 
írónyelvek valának, már most régóta elfogadták az újfölnémet író
nyelv használatát. A középfölnémet írónyelvvel még középalné
met írónyelv járt párhuzamosan ; de az újfölnémet írónyelv mellett 
többé nincs új alnémet írónyelv, hanem a mostani alsónémet (ren
desen „plattdeutschw-nak nevezett) tájnyelvek a közös írónyelv
hez ugyanazon viszonyban állanak, mint a felsőnémet tájnyel
vek. Most tehát az újfölnémet írónyelvvel szemközt álló tájnyel
vek vizsgálatának körébe az alsónémet országrészek is jutnak, 
mert itt is dívik az írásban és a fensőbb beszédben az újfölnémet 
nyelv. Fölnémet már most ugyanazt jelenti, a mit eddig újfölné
met irónyelvnek neveztünk, sőt a felsőnémet (oberdeutsh) tájnyel-
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vek hazájában is a fölnémet (hochdeutsch), értsd az írónyelv, ellen
tétbe állíttatik a közönséges (felsönémet) tájnyelvi beszéddel. 

A tájnyelvek már a német nyelvnek természetes, a nyelv
történelmi változások törvényei szerint létrejött idomai — ellentét
ben a többé-kevésbé csinált és mesteriesen szabályozott, kinyesett 
írónyelvvel. Ebből is foly már a tájnyelvek magas becse a nem
zeti nyelv tudományos vizsgálatára nézve ; azokban oly szavaknak 
és formáknak gazdag kincse van, melyek magokban jók és valódi 
nemzetiek, de az írónyelv által mellőztettek; található azokban 
igen sok olyan, a mi értékesíthető a régibb nyelvemlékek magya
rázására, sőt a mostani írónyelv alaposabb megismerésére is, — 
eltekintve a nyelvtörténelmi, a hangphysiologiai érdektől, mely-
lyel a német tájnyelvek rendkívül gazdag sokfélesége kínálkozik. 

A ki valamely német tájnyelvben, légyen az bár felső- vagy 
alsónémet, járatos, annak az ónémet nyelv tanulmányánál nagy 
előnye van a felett, a ki csak az írónyelvben otthonos, sőt általá
ban idegen nyelvek megtanulása határozottan könynyebben esik 
annak, a ki gyermekségétől megszokta a kétféle nyelvvel való 
élést. Semmi sem tehát nagyobb balgaság, semmi sem árulja 
el inkább a valódi míveltség hiányát, mint a tájnyelvek meg
vetése. 

A német tájnyelvek már vagy felső- vagy alsónémetek. A 
különbség felnémet vagyis inkább felsőnémet (mert felnémet alatt 
könnyen csak az írónyelv értetik) és alsónémet között már fenébb 
volt előadva; a hol „datu hallatik, ott a tájnyelv alsónémet, a hol 
ndasu mondatik, ott az felsőnémet; a példa gyanánt választott szócs
kának magánhangzói változása természetesen közönyös; a ndetu 

ép oly igazán alsónémet mint a „datu, és a ,,desu vagy ndösa ép 
oly igazán felsőnémet mint a „dasu. 

Tagadhatatlan, hogy vannak oly tájnyelvek, a melyek nem vi
selik magokon következetesen a felsőnémetnek vagy az alsónémet
nek összes jellemző jeleit, de pontosabb szemlélgetés mellett köny-
nyen felismerhető a túlnyomó elem. A mennyire ezen a mezőn, a 
melyen eddigelé a mükedvelőség igen sokat, de a tudomány még 
aránylag keveset tett, ismereteink terjednek, mindig igaznak bizo
nyult a fennemlített prakticus ismertetőjegy: minden „Dat"-nyelv 
teljesen vagy legalább lényegesen alsónémet, minden „Das"-nyelv 
teljesen vagy lényegesen felsönémet. 
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Az alsónémet tájnyelvekröl mindenekelőtt megjegyzendő, 
hogy, még inkább mint a felsőnémetek, eredetileg idegen t. i. szláv 
és litván nyelvterületre terjeszkedtek által. Németországnak egész 
keleti része az Elbeig és Saaleig, sőt helylyel-közzel még ezeken 
túl is, korábbi időkben szláv volt s a mostani Németország kelet
északi szögletében porosz és litván. Ezen eredetileg nem-német, az 
idő folytában anyanyelvűket a némettel fölcserélt törzsökök nyel
vének behatása azon vidékek német nyelveire azonban csak igen 
bajosan volna bebizonyítható. Sokkal erősebben hatnak Németor
szág határain a még élő idegen nyelvek mind az ősigazi német, 
mind a germanisált törzsökökre. A Rajna mellett föl-föltünedeznek 
a gallicismusok, Ausztriában számos szlavismust hallani az ősere-
detileg német törzsököknél is. 

Mint tudjuk, az oszlás processusa a tájnyelvekben annyira 
megy, hogy mindeniknek területén számos nyelvjárás, al- és mel
léknyelvjárás különböztethető meg; sőt a ki tökéletesen járatos 
valamely tájnyelvben, legtöbbnyire képes az egészen közel szom
szédos helységek lakosait nyelvökröl megismerni. Ertem pedig itt 
a valódi, az írásban megjelölhető különbözéseket, nem a kiejtés
nek ama finom árnyalatait, melyeket ugyan hallani, de a papirra 
tenni nem lehet. A nyelv zöngelmében való különbözés sokszor 
csudálatosan nagy; ez főoka azon gyakori állításnak, hogy ebben 
vagy abban a tájnyelvben valami éneklő van. 

A német tájnyelvek tudományos osztályozását adni képte
lenek vagyunk. Hogy két nagy osztályra, az alsónémet- vagy Dat-
nyelvek és a felsőnémet- vagy Das-nyelvek osztályaira szakad
nak, már említettük. Az alsónémet osztályban mindenekelőtt meg
jegyzésre méltók a friesz tájnyelvek, az ó friesz nyelvnek mostani 
formái az északi tengerparton Hollandtól fogva Schleswig-Hol-
steinig; az alsórajnai, westfaliai és úgynevezett alsószász tájnyel
vek a Weser mellékein, valamint a hajdan szláv, porosz, litván tájak 
nyelvei. A felsőnémet tájnyelvek között még ma is, úgy mint ős
régi időben, megkülönböztetendök az alamann-sváb tájnyelvek, a 
középfelnémetnek újabb formái, és a bajor-osztrák tájnyelvek, to
vábbá a frank tájnyelvek a Majna mellékein a thüringiai erdőhá
tig s be egészen a német Csehországba; mennyiben legyenek ezek
től elválasztandók a középrajnaiak, nem mondhatjuk meg ; a thü
ringiai és felsőszász tájnyelvek szintén külön csoportot képeznek 
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s így tán még több mások. Csak mellesleg jegyezzük meg, hogy 
az erdélyi szászok tájnyelvei az alsórajnai eredet nyomait viselik 
magokon, de emez alsónémet jellemöket már most a szomszédos 
felsőnémet tájnyelvek befolyása következtében majdnem egészen 
elvesztették. 

A német dialektológiában tehát a német nyelvtudomány még 
nagyterjedelmü s ép oly fontos mint érdekes és nehézséges mezőt 
lát maga előtt, melynek kibányászása még csak újabb időben kez
detett meg. Névszerint még sok tájnyelvnek pontos, szigorúan tu
dományos nyelvtani előadása nélkül szűkölködünk; csak akkor 
midőn a véghetetlen sokféle német tájnyelvek minden főformáinak 
megbízható, szorosan tudományos feldolgozásai lesznek előttünk, 
lehet majd tovább menni s azoknak megállható elrendezéséhez és 
osztályozásához fogni. 

Minden egyes tájnyelv és tájnyelvi csoport megkülönböztető 
ismérvei főleg a hangtan által kiderítendők; a rokon azután köny-
nyen lesz egymásmellé sorolható. Mindegyik tájnyelvi csoport ha
tárainak megállapítása Németország nyelvi geographiájához fogna 
vezetni, mely eddigelé az épen nem elégséges előmunkálatok mel
lett nem adható. 

Az újfölnémet írónyelvben, úgy mint a tájnyelvekben nagy 
mértékben mutatkozik a nyelvérzet ama hiánya, mely a nyelvélet 
későbbi stádiumaiban mindinkább növekvő mértékben áll be; már 
fennebb, midőn ezen tüneményről általánosan volt szó, hoztunk 
fel egynéhány példát a németből; de itt, hol a felnémet nyelvről 
és a német tájnyelvekről különösebben szólunk, érdemes lesz ezen 
pontot kissé bővebben tárgyalni. A nyelvérzet ezen hiánya min
denekelőtt sok szó származásának és összetételének elfeledésé-
ben mutatkozik, sőt ha a vonatkozási szótagoknak már sokkal ko
rábban elfeledett functióját is akarnók tekintetbe venni, azt mond
hatnók, hogy — minden szó származásának és összetételének el-
felédesében mutatkozik az. De nyelvérzetünk tompasága annyira 
megy, hogy a korábban idegen nyelvekből fölvett szavakat több
nyire már épen nem érezzük idegeneknek ; a nyelvnek ezen régibb 
idegen alkatrészei kölcsönszavaknak nevezhetők; ellentétben az új, 
még nem honosított, mindenkitől idegennek érzett idegen szavak
kal. Másfelől, a nyelvérzet ezen tompasága mellett, az idegen sza
vaknak közönséges , különösen a népnél kedvelt átnémetitései-
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ben (valamint átmagyarításaiban stb.) bizonyos ereje a honinak, né
minemű tettben-nyilvánulása a nyelvi életerőnek mutatkozik, mely 
az idegent is magafélévé tenni és önhúsává, önvérévé változtatni 
képes. Hadd világosítsuk fel mindezeket néhány példával. 

Ki érez a németek közül p. o. „steil11 szónál (de régiebben és 
tájnyelvileg „steigel") még valamit a nsteigenu-böl', a „heuschrecke" 
szónál az elveszett de még középfelnémet „schricken11 szóból = 
hüpfen, szökdösni; „beichte11 (kfn. bihte) szónál, hogy össze van 
húzva ebből „M-gihte"} mely az elveszett „j'éhen11 ( = mondani, 
vallani) szó összetétele a „biíl ( = bei) praepositióval, s hogy tehát 
annyit tesz szószerint mint „bevallás; ki nem gondol fígeruhenu 

szónál az egészen rokontalan „ruhen11 (kfn. ruowen = nyugonni) 
szóra, holott az csak elferdítése a „geruchen" (kfn. geruochen = 
tekintetbe vagy szivére venni, szivesen akarni, szíveskedni) szónak. 

Ki érti még ezt nheilandu ( = heilend, salvator), harwoche, 
karfreitag (ettől kar, ófn. chara, = gyász, panasz), „nachbar" (táj
nyelvileghelyesebben nnachberu) mely rövidítése ennek ^nachbauer, 
nachgebauer11, kfn. „náciig ebűreu ebből: nádi, náh = közel és „ge-
búríl s s Bauer, ettől bauen; „grummetu = gruonmát, das Grünge-
máhte; vadleru ebből adelar = edler Aar stb ? Ki érzi még „hübsch"-
ben, hogy az a „höfisch11 mellékformája ? Ki sejti az összefüggést 
ezek közt: besser és busse (javítás, jóvátevés, kárpótlás), angst és 
enge (== szorongás és szoros), demut, dienst, dierne f (diu mint masc. 
= szolga, mint fem. = szolgáló; ezen tőből van ófn. diorna e h. 
divwarna, kfn. dierne továbbképezve; dienen, dienst, ófn. dionőn 
dionost = szolgálni, szolgálat, ama n ám"-tói származnak ép úgy 
mint „diemuot11 ófn. diomuoti = szolgálatkész, hódolatkész indulat) 
stb. Sőt még a, farén és erfaren, arg és árgern közti összefüggés csak 
némi gondolkodás után derül fel előttünk, a közvetlen érzetből el
tűnt az. És azután épen a német ősrégi keresztnevek p. o. Frid-
rich (rtch = hatalmas, uralkodó) = békében hatalmas; Dietrich 
(diet = nép, gótul Thiuda-reiks; azután Theoderich = népen ural
kodó), Heinrich (e h. Heim-rích, honában hatalmas), Konrád (kuon-
rát, merész tanácsú), Albrecht és Albert (egészen tündöklő), Berta 
(e. h. Berhta, Berchta = tündöklő) stb. Ki érti még ezeket az ere
deti német neveket ? 

Vagy ki érzi még az idegen eredetet ezekben : vogt ebből 
advocatus, mely újra vétetett be idegenszókép advocat formában; 
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bursch ettől bursa = „erszény", azután „társulat", végre „társulat 
tagja, társ", melyből legvégül a mostani „legény" jelentés fejlő
dött k i ; pilger ebből peregrinus (idegen) ; pjingsten ebből n tvtrt-
xoatTq (50-dik nap husvétután); mette ebből matutina (reggeli t. i. 
templom) ; ziegel ebből tegula (tégla) ; segen ebből signum (jel, külö
nösen kereszt jele); stifel ebből aestivale (nyári lábra való); tafel 
ebből tabula ; pflanze ebből plánta; larm ebből all'arme (fegyver
re !); samstag ebből sabbattag (héberül schabbát = ünnep) ; matt 
ezen arab szóból mdta {•= meghalt, a sakk játékkal vándorolt be 
keletről) stb ? — A hol azután az idegen úgy van assimilálva és né
met, sokszor épen értelmetlen, hasonló hangzású hangok által pó
tolva, mint p. o. armbrust ebből arcubalista (ívlőszer), abenteuer eb
ből aventure, régibben adventura (esemény, ettől advenire, középla
tin e h. evenire) stb., ott a nemtudósnak lehetetlen egyebet érezni 
mint némileg feltűnő német szót. 

A nép ez irányban még tovább megy s csinál radical-hól 
rattenkal-t, horrible-höl harübel-t, millykerzen-böX millichkerzen-t (== 
milchkerzen), famos-ból vermoost-ot, unguentum neapolitanum-mfr-**, 
„umgewendten napóleon";-t, „cocculi de Levante-hól ,.kugelfantu, „/«-
pis-refugii-hól nlapsfu,xu-ot stb. Látjuk, bármily ferde is légyen a 
német szó értelme, ha csak német a hangzása, már jó. 

A legnevezetesebb pedig az, hogy még eredeti német szavak 
is, melyek többé meg nem értettek, átidomúlnak és így újra alkal
mazkodnak, mint p. o. mavlwurf (mintha a vakond szájával hányna) 
ebből moltwvrf ( = földhányó, ebből molte, multe, most mull — 
föld, porhany) ; sündjiut ebből sintflut, sinflat ( = nagy, tartós, vég
telen áradat); sinngrün e h. singrün ( = végtelen, örök zöld) stb. 
— Már e kevés példa mutatja, hogy csak az érti igazán a németet, 
a ki tudományos utón jutott értelméhez. 

így tehát a nyelvfeletti elmélkedésben a legáltalánosabbtól 
kiindulva eljutottunk a németig s ennél ismét a legrégibb előidő-
től a jelenkorig. — Ezen elmélkedés mint bevezetés után Schleicher a 
fölnémet nyelv közép- és új-fölnémet korszakát tárgyalja részlete
sebben „Die Deutsche Sprache" czímü müvében*). 

*) Schleicher fenebbi elméletének gyengéit más alkalommal fogjuk ki
mutatni. L. E. „ 
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A M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 

A MAGYAR NYELV RENDSZERE, 2-dik kiad. Buda 1847. 1 ft. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ÉS SZÓRAGOZÁS főbb szabályai. 10-ik kiadás. Pest 

1853. 20 kr. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ügyében a M. Akad. Nyelvtud. Bizottmány Előter

jesztése a Nyelvtudományi Osztályhoz. Pest 1856. 10 kr. 
A MAGYAR SZÓKÖTÉS főbb szabályai, 2-dik kiadás. Pest 1852. 70 kr. 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. I. Csató és Nagy János : A m. nyelv rapai 

és szóképzői, Buda, 1834. 53 kv. — II. Engel és Nagy J . A m. nyelv gyökei. 
Buda, 1838. 53 1. — I I I . Szilágyi István : A m. szókötés szabályai. Pest 1846 
1 ft. — IV. Szvorényi : Magyar ékes szókötés. Buda, 1846. 70 kr. 

A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS. Vass József jutalmazott pályamunkája. Pest 
1860. 60 kr. 

A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA, készítették Czuezor és Fogarasi. I - I V . kötet. 
Pest 1862—8. Sajtó alatt az V. k. Minden kötet ára 5 ft. 

MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. II-dik v. német-magyar rész, 2-ik kiadás. 
Buda 1843. 2 ft. 

MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Buda 1838. 70 kr 
MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYI MŰSZÓTÁR. 2-dik kiad. Buda 1847. 2 ft. 
MAGYARÍTÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN, Szabó Józseftől. Pest 1S61-

20 kr. 

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda 1838. 
5 ft — II . Kinizsi Pálné imakönyve. Vegyes m. iratok, Buda 1840. 5 ft. — 
III . Tatrosi Biblia. Vegyes m. iratok, 1842. 5 ft. — IV. I. Guary-codex, Buda 
1846. 1 ft. 93 kr. — V. Bátori Bibliája sajtó alatt. 

MAGYAR LEVELES TÁR. I. Szalay Ágostontól. Pest 1804. 4 ft. 
CORPVS GRAMMATICORVM Linguae Hung. Veterum. ToWy Feroneztöl. Pest 

1866. 4 ft. 

FINN NYELVTAN, Fábián Istvántól. Pest 1859. 2 ft. 
CHRESTOMATHIA FENNICA. Hunfalvy Páltól, Pest 1861. 3 ft. 
ABUSKA. Csagatájtörök Szógyűjtemény. Vámbéry Ármintól. Pest 1862. 1 ft. 
VOCABULARIUM CEREM1SSICUM utriusque dialeeti. Budenz Józseftől. Pes-

1865. 1 ft. 
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI I. A vogul föld és nép Pest 1864. 4 ft. 

M. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. Új folyam : Nyelv- és Széptud. Osztály. I. Pest 
1 8 6 0 - 6 1 , 3 ft. — II . 1861—62, 3 ft. — I I I . 1863^-65, S ft. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. I—VI. k. Pest. 1862—8. Mindenik kötet 
ára 3 it. Sajtó alatt a VII. köt. 

ÚJ MAGYAR-SZLÁV ÉS SZLÁV-MAGYAR SZÓTÁR, Jancsovics Istvántól. Szar
vas 1848. 2 kiad. 3 ft. 36 kr. 

HANGRENDÍ PÁRHUZAM ezer példában, Lugossy Józseftől. Pest 1858. 20 kr. 
MAGYAR NYELVÉSZET, szerk. Hunfalvy Pál. Pest 1 8 5 6 - 61. 6 köt. Egy-egy köt. 

ú ft. 25 kr. A hat kötet együtt 25 ft. 

Nyomatott az „Atlienaeum" nyomdájában, Pesten, 18í>tf. 


	321-332
	333-402
	403-419
	420-480

