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nem, isten tartotta, őrizte, hogy nem, hajszálon függött (valami); pl.
(Cic. Att. XI. 15.) Prorsus nihil abest, quin sim miserrimua: Majd
nem & legszerencsétlenebb vagyok. Non multum abfuit, quin moreretur: Hajszálon függött élete.
t
Ezzel azonban korántsem azt akarjuk mondani, hogy az idé
zett verbális kifejezéseknek csupán és egyedül határozók felelnek
meg a magyarban; hanem hogy ezek szokottabbak nyelvünkben
s gördülékenyebbek; néha meg csak is az adverbialis kifejezés a
helyes, névszerónt a „tantum abest ut " n á l ; mert ennek szószeréníi
fordítása távol attól hogy szép volna, de még inkább nehézkes, s na
gyon kiérzik belőle, hogy idegen és pedig római földből van átül
tetve nyelvünkbe.
SZARVAS GÁBOR.

KÖNYVISMERTETÉS.
(Forschungen im Gebiete der altén Völkerkunde von Joh. Gustav
Cuno. Erster Theil. Die Skythen. Berlin 1871.)
, „Ezen könyv, azt írja szerző az előszóban, első részét teszi
egy nagyobb kísérletnek, mely ó-Európának két nagy népét tár
gyalja, a kelteket és skythákat. Mind a kettő csak olykor emelke
dik fel a történelem láthatárára, rendesen alatta marad; de a görög
és római történelem folyvást emlegeti őket, s a nélkül hogy látnók,
mindig érezni lehet, mint hatalmas mozgalmak okait. Tehát a régi
történelem álláspontjából lényeges érdek vonz hozzájok, mert so
kat fejthetnek meg ; de az új történelem álláspontjából is érdeke
sek, mert az általok lakott tartományok- az új történelem szülő
helyei."
„Közelebb hozhatná szemünk elé a két népet a nyelvhason
lítás ; s ez megtanítván minket az egyes népekben fölismerni és
tisztelni az egyetemes szellemnek nyilatkozásait, kiváltképen pedig
azért nem vetni meg azokat, hogy keveset tudunk róluk, meg sem
tagadja tőlünk segédeszközeit. A hol az emberek hallgatnak, ott
gyakran közvetlenül szól a szellem, a mely a nyelvben lakik. Ha
ezen tolmács segítségével meg lehet mutatni, hogy a két nép azo
nos és rokon olyan népekkel, a melyeket jól ismerünk : ethnologi-
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kus láthatárunk tetemesen megbővül s történelmi tudásunk mint
egy alapjáig hathat le, s az által befejeződik."
„Munkám jelen részének feladata, a Fekete tenger scythájinak
azonosságát a lett-szláv népcsaláddal mutatni meg; második része a
keltek és italok szorosabb rokonságát fogja feltüntetni. Ez áltál a
két nagy népnek Szorosabb rokonsága jelöltetik meg az ind-germán törzsön belül. Mert hogy ind-germánok a keltek, az egy em
bernyom ólta (1837) a Pictet munkája által: „de l'affmité des langues celtiques avec le sanscrit" bizonyos; ily régi a skythák árja
eredetének kimutatása is, melyet Zeuss az első nagy munkájában :
„die Deutschen und die nachbarstámme", 1837-ben tett közzé." —
E szerint tehát a skythák nemzetisége történelmi bizonyos
sággá válnék. Tudjuk, hogy minálunk a hun-scytha kérdés nagyon
fontos s a mi történetíróink a hun-scythaságnak élő maradékait, a
székelyeket, mutatják fel; arra is emlékezünk, hogy Neumann :
„die Hellénen im Scythenlande" czímü munkájában, nem oly igen
régen, de szinte húsz évvel Zeuss után, a skythákat mongoloknak
találta, még pedig nemcsak a nyelvhasonlítás, hanem a néprajz se
gítségével is. A skytha kérdés tehát a mi tudományunkat is érdekli,
s valóban kívánatos volna, hogy hun-scythásaink, — félre hagyván
Anonymust és Kézai Simont, a kik állításai erre nézve nem bizo
nyítanak többet, mint ama régi franczia krónikások állításai, a kik
a frankokat, tehát a mai francziák elődjeit, Trójából származtat
ják, s Paris városát Priamus fijának, Parisnak, tulajdonítják —
egyéb és bizonyítóbb érvekkel mutassák meg először azt, hogy a
magyarok a hunok igenes utódai, másodszor meg azt, hogy a hu
nok a Fekete tenger skythájinak igenes utódai. Ha az meg lesz,
akkor fel sem veszszük többé se Neumannt, se Zeuss-t, se a legújabb
Cuno-t. De minthogy az még nincs meg, ezt is számba kell ven
nünk, mert szlávokká teszi nem csak skytháinkat, hanem parthusainkat is!
Cuno először a nyelvről és a nyelvhasonlító grammatikáról •
azután az ind-germán népről szól, a harmadik fejezetben az indgermán és az ural-altaji nyelvtörzsöt tekintvén egymás mellett; to
vábbá az ind-germánokról és finnekről, az ural-altaji nyelvtörzsről
és az ind-germán ősnyelvről értekezik. Azután következnek aHerodotus skytháji, valamint érdekes előadások Massaliai Pytheasról,
Strabon, Plinius, Pomponius Méla és Ptolemaeos föld- és nép-
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rajzi tudósításairól. Erre a parthusokat, ind-skythákat és az ázsiai
ind-germánokat veszi elő, valamint a nyolczadik fejezetben a skythaföldbeli szlávokat stb. Anatóliában lett-szláv nyomokat talál, az
amazonokat és a cseh leányháborút összehozza. Ismét a skythákat
és sarmatokat a Niebuhr, Neumann, Schafarik, Zeuss, Müllenhoíf
felfogásaiban mutatja fel. A Fekete tenger skythájinak nyelvéről'
értekezvén a dákokat és gétákat, s a pontusi feliratokat tekinti. A
tizenharmadik fejezetben a görög, lett-szláv és szanszkritnak szo
rosabb rokonságáról; s befejezésül a skythákat, kelteket és germáinokat illető viszonyokrul értekezik.
A ki az illető nyelvekben nem jártas,, az másoknak kényte
len hinni, kik ama nyelveket tudják, a melyek segítségével okos
kodnak. S az nagy épüléssel olvashatja Cuno könyvét, de kivált a
geographiai tudósításokat, amelyeket a régi írókból összehord, saz
tt megnevezett újabb írók állításainak méltatását és bírálatját.
A ki pedig köztünk a scytha kérdés megoldásához fog, egyi
két sem tudván azon sok nyelvnek, a melyekkel okoskodni kell, az
természetesen jól jár. Nem ismervén semmi nehézséget, bátran ha
lad ezélja felé, s megcsinálja a históriát, a mint az neki kell. Ügy
szereti a magyar olvasó is •' minek akarnánk még egyebet ?
H. P .
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M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.

A MAGYAR NYELV R E N D S Z E R E , 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. Pe&. 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 ragai
és szóképzöi, Buda, 1834. 53 kr. — II. Engel és Nagy J. A m. nyelv gyökei.
Buda, 1838. 53 1. — JII. Szilágyi István : A m. szókötés szabályai. Pest 1846
1 ft. — IV. Szvorónyi : Magyar ékes szókötés. Buda, 1840. 70 kr.
A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS. Vass József jutalmazott pályamunkája. Pest
18(50. 60 kr.
A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA, készítették Czuezor és Fogarasi. IV. kötet, 3 ft.
Pest 1862—70. Sajtó alatt az V. k. Minden kötet ára 5 ft.
MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. H-dik v. német-magyar rész, 2-ik kiadás.
Buda 1813. 2 ft.
MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Buda 1838. 70 kr.
MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYI MŰSZÓTÁR. 2-dik kiad. Buda 1847. 2 ft.
MAGYARÍTÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN, Szabó Józseftől. Pest 18fil20 kr. .
RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda 183*.
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-codcx, Buda
1810. 1 ft. 03 kr. - V. Bátori Bibliája sajtó alatt.
MAGYAR L E V E L E S TÁR. I. Szalay Ágostontól. Pest 1864. 4 ft.
CORPVS GRAMMATICORVM Linguae Hung. Veterum. Toldy Eerencztől. Pest
1866. 4 ft.
FINN NYELVTAN, Fábián Istvántól Pest 1859 2'ft.
CHRESTOMATHIA FENNICA. Hunfalvy Páltél, Pest 1861. 3 ft.
ABUSKA. Csagatájtörök Szógyűjtemény. Vámbéry Ármintól. Pest 1862. 1 ft.
VOCABULARIUM CEREMISSICUM utriusque dialecti. Budenz Józseftől. Pest
1865. 1 ft.
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI I. A vogul föld és nép. Pest 1864. 4 ft.
11. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. Új folyam : Nyelv- és Széptud. Osztály. I. Pest
1860 — 61, 3 ft. — II. 1861 - 6 2 , 3 ft. — I I I . 1863 — 65, 3 ft.
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. I—VII. k. Pest. 1862—70. Mindenik
kötet ára 3 ft. Sajtó alatt a VIII. köt.
ÚJ MAGYAR SZLÁV ÉS SZLÁV-MAGYAR SZÓTÁR, Jancsovics Istvántól. Szar
vas 1848. 2 kiad. 3 ft. 36 kr
HANGRENDI PÁRHUZAM ezer példában, Lugossy Józseftől. Post 1858. 20 kr.
Pest. 1871. Nyomatott az „Athenaeum" nyomdájában.

