
-

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-
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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-
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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-



SCÍÍLEICHER N ¥ ELVTUDOM ANYA. 4 4 7 

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: 

\ 
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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. 
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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. 


