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kai constellatió egy ízben azt hozta magával, hogy a kelbitákok
érdekei különösen politikai tekintetben Mesopotamiában találtak tá
maszra és súlypontra *). De ha engedünk is Sprenger szigorú ethnographiai megkülönböztetésének, minthogy az igen késő időre vo
natkozik, nem tekinthetjük a semitismus ethnographiájának alapvető
mozzanataként, és ennélfogva a vándorlás kérdésének, mely a távol ős
korba nyúl vissza, semmiképen nem praejudicálhat **). De annyi
ban véve igen fontos, mert valamint, a hogy ezt a történelem philosophiaja oly számtalan példa által igazolja, ugyanazon művelődési
iránylatok és combinatiók a történelemben rendesen bizonyos kö
vetkezetességgel ismétlődnek változott körülmények között, úgy itt
is a VII. században Kr. u. a sémi faj" vándorlásának ugyanazon
iránya ismétlődik, mely chronologice meg sem határozható ősidők
ben ugyanezen faj kebelében ment végbe. Kétségtelen ugyanis a
mai kutatások állása szerint, hogy a sémi vándorlás az Őskorban
délről indult éjszak felé. Kiindulási pontként, valamint azt
Sayce egészen helyesen határozta meg, Arábiát tehinthetjük. A mit
Sayce igen röviden mondott ki 1872-ben, azt az angol tudós német
szaktársa Schrader Eberhard az angol írótól függetlenül egy évvel
később bővebben bizonyított és okadatolt, egy jeles czikkében:
»Uberdie Abstammung der Chaldaer unddie ZTrsitzederSemiten,****)
mely dolgozatnak fonalán fogom itten körvonalozni a sémi ősvándorlás kérdésének mai állását; és úgy gondolom a Schrader által
kimondott nézetet bátran tekinthetjük a sémi ethnographia mos
tani általános minthogy nem akadt még . tudós, ki Schrader
érvelését megczáfolta, vagy neki ellentmondott volna.
H a , mielőtt még a nyelvészeti és mythologiai instan
tiákhoz fordulunk, magának az arab félszigetnek geographiai
természetét veszszük tekintetbe, úgy ez a priori is arra mutat, hogy
valamennyi területek között, hol sémi népességgel találkozunk, ez a
legalkalmasabb arra, hogy a faj őshazája legyen. »Egy oly tág
*) A délarabok és éjszakíarabok politikai harczairól a chalifatus alatt
lásd Dozy szép értekezését : Goschichte der Mauren in Spanien bis zur Erober
uvg Andalusiens durch die Almoraviden. (Leipzig, 1874.) I. kötet 71—245. lap
**) Sprenger ugyan törekedik ezen vándorlási tendentiát a Genesisben
előforduló néptáblából is kiolvasni; de kevés szerencsével.
***) Zeitschrift der deutschen morgenlündischen Gesellschaft. 1873. XXVII.
kötet, 397—424. lap.
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XII.
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ország, minő Arábia, mely 50,000 • mérföldre terjed, tehát öt
ször akkora területre, mint a német császárság, mindig 'egyíaj ú lakosságáltal elfoglalva (nem-arab lakossággal ott soha nem találkozunk),
mely még legparányibb traditióiban és mondai emlékeiben legkisebb
nyomát sem mutatja fel annak, hogy valamikor máshonnan vándo
rolt légyen oda, már magában véve azon praesumptióra ad alkalmat,
hogy ezen ország maga egy népfaj őshazájának tekintessék, és
hogy ne tekintessék ollyannak, melybe ezen faj aránylag késő idő
ben vándorolt, és hogy ezen országban más fajú lakosságot talált
légyen, melyet alávetett vagy melylyel vegyült. Épen az ellenkezőről
van tudomásunk Arábia lakóit illetőleg: soha nem értesülünk be
vándorlásokról, sőt ellenkezőleg mindig onnan való kivándorlásokról
tudósítanak az emlékek, békés és harczias kivándorlásokról és pedig a
legrégibb időktől a legújabbakig. Arabiát ennélfogva jogosan tekint
hetni népeket elválasztó területnek. (VTölkerscheide) épen úgy mint
Ázsia, Európa vagy Afrika akármelyik felföldjét
És ezen ország
ról feltegyük-e, hogy históriai időben éjszak felől nyerte légyen lakóit,
egy másik felföld — Arménia — felől, mely semmi nyomát sem mu
tatja fel annak, hogy ezen lakosság valamikor ott tartózkodott volna ?
Mily valószinütlenez! így fog minden előítélet nélkül való ember
szólani. És ezen valószínűtlenség nem csökken, ha tekintetbe veszszük, hogy Arabiától nyugat felé némely erőt vesztett sémi dialectusok, mint a Tigré, Saho stb. vagy a sémiséggel némi rokonságban
álló nyelvek, mint az aegyptusi nyelv egy nagy ivet képeznek az
arab félsziget körül. Hogy továbbá az arabsság a specificus sémi
typust fény- és árnyoldalaira nézve legtisztábban fejezte ki, azt
senki kétségbe nem vonja, a mint másrészről nem lehet félreismerni
azt sem, hogy bármi feltűnően mutatják is a kanaanaeusok, aramaeusok és assyrok a sémiség sajátlagos jellegét, nyelvükben, szokásaik
ban és egész életnézetükben, ezen népek mégis már elkoptatták
a sémi jelleg némi éleit, és hozzáférhetőknek mutatkoztak egy sok
oldalú idegen kultúr irányában« *). A kultúra ezen módosulásai
csakis úgy magyarázhatók meg amaz arab őseredetiséggel viszony
ban, hogy ama népek az arabs őshazától való elágazás után idegen
befolyás által módosultak át és vettek fel idegen formákat, míg a
sémi őshazában megmaradt arab ezen befolyásnak nem lehetett
*) Schrader c. h. 417—418. lap.
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kitéve. »A sémi traditiók« — mondja röviden Schrader angol elődje
— »mindnyájan Arabiát tűzik ki mint a faj őshazáját. Ez a föld
nek egyetlen része, mely mindig kizárólag séminek maradt meg. A
fajnak jellemvonásai
leginkább sivatagból való eredetre mu
tatnak vissza« *).
Ezen praesumptió tényleges erősítést nyer, ha tekintetbe
veszszük a sémi nyelvek viszonyát egymáshoz és az arabs nyelvhez.
Az általános nyelvészeti kérdésekben járatos olvasónak nem kell
bővebben magyaráznunk, hogy ily kérdés: az ismert sémi nyel
vek között melyik a sémi faj ősnyelve ? a nyelvtudomány mai állása
szerint ép úgy nem jöhet tekintetbe, mintha ugyané kérdést az indogermánság, vagy az ugor-altaji nyelvcsaládra nézve vetné fel va
laki. Ha a létező népnyelvek egyike lehetne a fajnak ősnyelve, úgy
e nyelv nem lehetne egyszersmind egy bizonyos népi individualitás
nyelve. A nép nyelve összefügg azon egész ethnographiai processussal, mely a fajból egyes népi egyéniségeket teremt. Bármelyike
ezen egyéniségeknek őrizhet a maga nyelvében oly mozzanatokat,
melyek közelebb állanak az ősnyelv teljességéhez, mint a többi
egyéni népnyelveknek megfelelő alakjai, még azokéi is, melyeken
oly népek beszéltek, melyek egyéni kifejlődését relatíve régibbnek
szoktuk mondani. így pl. tudják az indogermánisták, hogy a római
nyelv némely oly alakot őrizett meg, melyekhez viszonyítva a megfe
lelő görög alak már kopást mutat fel. Minthogy régóta belátták, hogy
tudományos ember a meglevő sémi nyelvjárások között nem keres
heti már a sémi fajnyelvet vagy ösnyelvet, a kérdést máskép formu
lázták, és mivelhogy a hasonlatok — mint egy régi iró mondja —
arra valók, hogy a gondolat határozatlanságát és homályosságát
eltakarják, a kérdést így tették fel: melyik a sémi nyelvek sanskritja ? azaz a meglett sémi népnyelvek között melyik az, mely
nagyjában és általánosságban legközelebb áll azon nyelvhez, melyen
a népegyéniségek és velük a nyelvegyéniségek kifejlődés eelőtt a
sémi faj beszélhetett? A sémi nyelvek sanskritját keresni, ez lett
annak a kis rendszeres összehasonlító nyelvtudománynak, mely a
sémiségen belül alkalmaztatott, jelszava. Voltak tudósok, kik a hé
bernek Ítélték oda a pálmát (Ewald) ; voltak, kik az arabsnak (Derenbourg, Olshausen); az assyrnak is akadt szószólója (Hincks).
*) Sayce, e. h. 13. lap 25. jegyzet.
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Pedig ha tisztán nézzük a dolgot, az egész oda megy ki, hogy ezen
nyelvek mindegyike megőrizett egyes sajátságokat (vagy tán azo
kat későbbi időben is fejtette ki), melyek a többi nyelvekben nem
találhatók fel. Azonban helyes methodussal a sémi nyelvek sanskritságát keresvén, a pálmát annak a nyelvnek kell oda Ítélni
mely a tekintetbe vett nyelvek mindegyikében vagy egy részében meg
levő alakokat a legteljesebben bírja, úgy hogy belőle a többi alakok
elágazását és kopását legrendszeresebben úgy lehet megmagyarázni,
ha belőle indul ki a nyelvtörténeti szemlélet.
H a e szellemben teszszük fel a prioritás kérdését, a vita ok
vetlenül az arab csoport részére fog eldőlni.
Schradernek érdeme a sémi összehasonlító nyelvtörténetben,
hogy legelőször ő nézte ezen problematicus dolgokat az épen jelzett
szempont alatt. — Ha ezen szempont alatt nézzük a sémi dialectus
alakjait, úgy azt fogjuk találni, hogy igen sok alak és képzés csupán
csak az arabban és assyrban van meg, míg a középső semitismusban hiányzanak. Ha tekintetbe veszszük, hogy ily es tekben az
arab nyelv mindig nagyobb teljességet és állandóbb consequentiát
mutat, úgy ily példák az assyrságnak az arabbal oly módon való
összefüggésére utalnak, hogy az assyr nyelvképzés az arabhoz vi
szonyítva másodlagos. Nézzünk egy pár felvilágosító példát. Kezd
jük az esetragozássol. Sayce azon nézetet adja elő: »It (scil. the
Assyrian) preserves liké classical Arabic the case-terminativs of
the primitive Semitic speech-u (nominative)-i (genitive)-a (accusative)« *). De Schrader számos példából alaposan kimutatta, hogy
az assyrban ugyan megvan e három terminatio, de úgy, hogy nem
felelnek meg mindnyájan consequenter a casusoknak. Csak az u
jelöli mindig a nominativust, a casus obliquus pedig vegyest i-vel
meg a-val jelöltetik **). Az aethióp nyelv szintén csak két esetet
jelöl: a nominativust és accusativust, míg a genitivus ragja egybe
esik a nominativuséval ; lényegileg tehát az assyr és az aethióp az eset
ragozás tekintetében a fejlődés egy-ugyanazon fokán áll. A
héber nyelvben csak egyes szétszórt maradványai vannak meg az
esetragozásnak, és pedig leginkább az accusativusnak á ***) (az
*) Assyrian grammar 101. lap.
**) Die assyr-babylonischen Keilinschriften 230—232. lapon.
***) V. ö. Schlottmami Orabinschríft <les Eschmunazar 116. lap, hol egy
végi héber en, én accnsativrag nyomai is ki vannak mutálva. Jól vannak az eset*
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irány kifejezésére) ritkábban az i meg az a. Az aramaeus nyelv
ben már alig van nyoma a régi esetragozásnak. Az arabban, és pe
dig a régi classicus nyelvben consequenter megvan a három esetrag
használata, míg az élő városi dialectusokban kevés kivétellel ve
szendőnek indult, és még csak a sivatagban és Középarabiában van
megőrizve, de itt sem elég consequensen alkalmaztatik.
Mindez mire mutat ? Arra, hogy a sémi nyelveknek megvan
az a tendentiája, hogy megkülömböztessék a casusokat, mert hisz
mindenütt még van nyoma, még ott is hol ezen megkülönböztetésfor
maijelölése a használatból elveszett. Abból, hogy némely ó-héber (és
phoeniciai) tulajdonnevekben valamint régi összetételekben ott lát
juk az u vagy o nominativusragot, az következik, hogy a régi ka
na'ani nyelvekben valamikor általános élő használatban is volt
csakhogy az irodalmilag állandósított nyelv fokán már kiveszett
volt a használatból, valamint a köznépi arab nyelvben is, mely egy
általán nyelvtörténetileg véve tökéletesen a héber nyelv irodalmilag
ismert fejlődési fokával egybeesik, majd csaknem teljesen elve
szett. Az őssémiséghez tehát legközelebb áll a classicus arab nyelv,
ebből lett aztán enyészés folytán az aethióp-assyr fok, ebből a héber
és aramaeus. A sémi nyelvfejlés tehát e példából úgy mutatkozik,
hogy azon fokból indult ki, melyet a classicus arab nyelv képvisel.
Épen oly eredményre jutunk, ha tekintetbe veszszük a sémi
nyelvekben előforduló nazalatió-t. Az arabsban mind a három casusnak ragja, ha—mint ezt a grammaticusok kifejezik,—aszó—vagyis
inkább annak fogalma — nincsen determinálva, azaz ha sem articulus általi odamutatás, sem pedig birtokviszony nem határozza
meg a szót közelebbről, az esetrag után még egy nazális utóhang
(az éjszaki arabságban n, a déliben m) járul. P . o. al-ragulu (nom.),
al-raguli (gen.), al-ragula (accusat.) determinált állapotban. Ellen
ben ragulu n , raguiig ragula n indeterminálva; a déli arabsban, azaz
az úgynevezett himjár nyelvben m hang van az éjszaki n helyében.
A kana'ani ágban ezen nazalatió elveszett és csupán csak héber
adverbiumokban maradt meg ridegen, mint accusativus adverbialis
képzője, pl. omnám (valóban, ebből ómen, valóság) chinnám (ingyen,
ragra vonatkozó adatok összeállítva llödigernél Hebráische Grammatik 21-ik
kiadás (1872) 181. lapon. V. ö. még Ewald Ausführliches Lehrbuch der hebrüischen
Sprache des allén Bundes 8. kiadás (1870) 522. lap jegyzet. U. o. 552. lap.
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gratis, ebből chén, gratia) rekám (üresen, ebből rék, üres) stb. Lát
juk, hogy a nasalatióra itt épen ugy mint a himjárban a labiális
nazális használtatik a mit rendesen mimmatiónak neveznek a lingualis (n) nasalatió ellenében, mely nunnátiónak neveztetik. Hasonlólag a phöniciai nyelvben is van adverbialis nyoma az accusativusi
mimmatiónak jdmám nappal (jom = nap) a Citiumi 38. számú
feliratban. Némelyek, kikhez Nöldeke nem csatlakozik, az aramaeus
nyelvben is akarják a mimmatió nyomait találni. Az arabon kívül
csak az assyr nyelv mutatja még fel a nasalatió bő használatát
szintén a mimmatió alakjában, de úgy, hogy míg az arabban csak
az indeterminált név nunnáltathatik, addig az assyrban a mimma
tió vegyest használtatik. Az aethiópban semmi nyoma ezen hang
tani tüneménynek. Itt is tehát az arab nyelv az, mely a legtisztáb
ban mutatja elénka nasalatió rendeltetését és használatát. Ennél
fogva valószínű, hogy az assyr mimmatió, mely rendetlen használa
tában némi degenerátiót mutat, és a többi dialectusoké, hol csak
töredékesen van meg, az arabsból ágaztak el. De csak valószínű,
mert ép oly lehető, hogy a mimmatió általánosabb használata az
assyrban, relativ eredetiségnek a jele. Mindenesetre ezen egy pont
nál már azért sem lehet bizonyos következtetést vonni, minthogy
itt consequens különbség van előttünk a mimmatió (himjár, assyr
kánaáni) és nunnátió (arab) között, ugyanaz a különbség, mely
a himn. többesragnak egyrészről un, ín, án (arab, aethióp, himjár,
aramaeus, újabb assyr), másrészről: ím illetőleg í, (kánaáni, régi
assyr) alakja között létezik, mely két labiális mellett az assyr töb
besszámképzés még ív ragot is mutat fel *). Ezen tünemény való
színűvé teszi Schrader véleményét, hogy kezdettől fogva a sémi
nyelvképzés a többesszámra nézve az m és n labiálist egyaránt
érvényesítette, és hogy a későbbi tovafejlés alkalmával az éjszaki
csoport az m-félén, a déli az n-félén adott túl **). Ha tekintetbe
veszszük, hogy az assyr nyelvben mind az m-es mind az n-es töb
besszám fordul elő, úgy ezen tünemény talán azon körülményből
magyarázható, hogy az assyr nyelv az, mely legkorábban ágazott el
az ősnyelvhez legközelebb álló arabstól, oly időben, midőn a sémiség
még mindkétféle labiálist alkalmazta a többesszám képzésében.

*) Lásd bőven Schrader, Die assyr. bab. Keilinschr. 218—223. lap.
**) Die Abstammung der Chaldüer stb. 410. lap jegyzet.
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Sokkal biztosabb nyelvtörténeti alapon állunk a kettösszárnra
nézve. Az arab itt a casus rectust áni-val az obliquust ajni-val
képezi. Az aethióp és aramaeus nyelvben nincs meg a duális. A
héber a/íra-mal képezi mind a cas. rect.-ban, mind pedig az obliquus-ban (de orthographice még felismerhetni azt, hogy régente
ám is létezett), épen úgy, mint a vulgáris arab
obi. duálisát
használja minden eset számára. Az assyrban a kettősrag á. Bő
vebb bizonyításra nem szorul, hogy az arabs nyelv képviseli e
tekintetben alakilag azon nyelvtörténeti fokot, melyből a többi
elágazott.
Akármelyik pontját vizsgáljuk a sémi nyelvtannak, mindig
ily eredményre fogunk jutni. A mely nyelvtünemény a többi nyel
vekben csak egyes maradékokban tűnik elénk (p. o. a diminutiv kép
zése, az úgynevezett plurális fractus), azt az arabban vagy általán
a déli sémiségben teljesen kifejlődve és folyton élő használatban
találjuk; jele annak, hogy a szétválás után az őshazától elvált né
pek elkoptatták a nyelvalakok ama gazdagságát, melyet az ősha
zában megmaradt arabság, illetőleg déli sémiség megtartott és
még tovább is fejlesztett. Legvilágosabban mutatkozik ez az ige
tanban. Annak az egész gazdagságnak, melyet az egyes sémi nyelvek
belső képzés által az ige használatára nézve kifejtenek, midőn a
cselekvés módozatait és irányait csupa infixió által egyéb nyelvek
által el nem ért praecisióval birják megjelölni, a mely gazdagság
ból mindegyik nyelv felmutat töredékeket, mintegy rendszeres tár
házát látjuk az arabban és aethiópban, mely nyelvekben ezen ala
kokat együtt találjuk hiány nélkül. — Mindezeknél fogva teljes
joggal hangsúlyozza Schrader a következő záritéletet: »Azon idom
ból kiindulva, melyben a sémi nyelvek a különböző irodalmakban
vannak előttünk, egyikük sem tarthat ugyan jogot arra, hogy benne
lássuk képviselve a sémiség őseredeti alkatát, melyből a többi fej
lődött volna, még az arab sem, bármily gazdagon legyenek is ki
fejlődve nyelvtani képzései és bármily tisztán legyen is ott minden
kiképezve a legkisebb finomságokig. Az irodalomból ismert arabság
is csak egyik tovafejlése az őssémi nyelvnek. Nem kevésbé kétség
telen az is, hogy a többi sémi nyelvek is mind nyelvtani, mind
szótári tekintetben megőriztek sok őseredetit, a mi az arabból
már kiveszett. De ha azt kérdezzük, hogy melyik az a sémi nyelv,
mely képzéseiben, eltekintve azoktól, melyeket mindenki könnyen
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ismerhet fel másodlagos képezéseknek, általában és nagyjában és a
lényeges dolgokat tekintve, a legnagyobb eredetiség bélyegét hordja
homlokán, úgy nem kételkedhetünk, hogy csak az arab nyelvről
állhat ez. Mindenesetre minden sémi nyelv, az arabot is ide értve,
bir oly sajátszerűségekkel, melyek a többi nyelvekben hiányoznak.
De azon képzésekre és nyelvi sajátságokra nézve, melyek vala
mennyi sémi nyelvekben közösek, részint a képzés minőségére, ré
szint annak teljességére és a nyelvtudatban való elevenségére nézve
az arab nyelv túlnyomóan bizonyítja eredetiségét. Ezek szerint ké
tely nem fér ahhoz, hogy az arab nyelv képviseli a sémiségen belül
azon fokot, mely az őssémiség typusát leginkább közelíti meg.
Készakarva zárja el belátását az, ki mindazt, miben
az arabság a sémiség egyéb képviselőit túlhaladja, csupa későbbi
fejleménynek nézi, vagy a ki a semitismus specificus arab kifejlő
dését eredetiség tekintetében a héber, aramaeus, assyr mögé vagy
mellé helyezi. A dolog úgy áll, hogy minden lényeges pontra nézve
az arabismus őrizte meg a sémi ősjelleget a legeredetibben, habár
maga az arab az őssémiségen túl egyes lappangó csirákat egészen
önállóan fejtett ki oly gazdagon és bőven, a mint az egyéb sémi
nyelvekre nézve nem mutatható ki. Ezeknél fogva nem lehet már
kétség abban, hogy hová kell fordulnunk, ha a sémiség őshazáját
keressük.«
Nyelvészeti álláspontról nem bontakozhatunk
ki azon következés alól, hogy Arábia, különösen pedig annak éjszaki
és belső része volt a sémiség ős hazája, hogy innen sugarak alakjára
ágazott el az éjszak, kelet, dél és nyugat felé, hogy elválva ős laká
sától és szülőföldjétől különböző helyeken önálló fejlésnek indul
janak egyes részei, nem kevésbé pedig hogy ezen szétválás után ős
hazájában is sajátszerű módra képződjék tovább«
*).
Midőn így a nyelvtörténeti búvárkodás Arábiát jelöli ki mint
a sémiség őshazáját, nem állhatunk meg e pontnál. A vándorlás
éjszakfelé ment, de mily relatív időben történt az, és mily módon
folytatódott ?
A sémi nyelvek összehasonlító szemlélete azon meggyőződésre
vezet, hogy nyelvtani sajátságaikat tekintve két főcsoportot kell
megkülönböztetni, a mely csoportokon belül az egyes nyelvek egymásközött szorosabb hasonlóságot mutatnak, mint ezen csoportok
*) Ugyanott 4 1 6 - 4 1 7 . lap.
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egyikének egy-egy nyelve a másik Csoportnak egy-egy nyelvével.
Ezen két csoport 1) a déli sémiség (arab, himjár, aethióp) és 2) az
éjszaki sémiség (assyr, kánaáni, aramaeus). Mindegyik csoport egy
zárt kort képez, mely a másik csoporttal Ugyan elég közel rokon*
ságban áll, de mindig sokkal lazább összefüggésben mint a csopor
tok egyes tagjai egymás között, mind a nyelv mind pedig a mythologia tekintetében. A fenntebbiekből világos, hogy az éjszaki cso
port a déliből ágazott el és nem megfo»dítva, De ezen elágazás
akkor ment-e végbe, midőn a déli csoport már kifejtette volt egyes
ethnographiai és linguistikai egyéniségeit, vagy pedig ez szét nem vált
egységben élt e-még, midőn az elágazás megteremtette az éjszaki
egyéniségeket? Erre nézve Schrader ügy felel, hogy: »Az éjszaki sé
miség elválásának a közös törzstől még oly időben kellett lefolynia>
midőn a déli sémiség mégnem bomlott fel dialectusaira, az arab, him
jár és aethióp nyelvekre. Mert minthogy ez a háromjdialectus a belső
plurális képzésében*) oly alakítást mutat fel, mely náluk közös bir*) Tudniillik a grammaticusok által úgynevezett plurális fractus, mely
nem ragozás által képeztetik (plurális sanus), hanem úgy, hogy a szó belső, kü
lönösen vocalis szerkezete megváltozik, p. o. cajn = szem pl. "uján ; nabijj pró
féta pl. anbfá, ragul férfi pl. rigál; rigl láb pl. argul, jad kéz pl. ajdí, lubb szív
pl. albáb stb., a mely képzés az arab és aethióp nyelvtannak igen jelentékeny és
fölötte érdekes fejezetét képezi. Az ily pluralisok kópezésében a nyelvgenius
mind mai napig érvényesíti eleven teremtő erejét, a mi különösen abban nyil
vánul, hogy mindennap képeznek ilyen belső pluralisokat a vulgáris nyelvben
még idegen szókból is. Felhozok p . o. két plurális fractust, a melyet arabs új
ságokban találtam számtalanszor ; a perzsa níshán szóból, mely = jel, de kü
lönösen a rendjelet fejezi ki (nishan eliftichár) csinálták ezen többesszámot
najáshín; a franczia sou-t a Gavá'ib czímű hírlap politicusa így alakítja töb
besszám alakká : asvá. A hamisított régiségekkel kereskedő fellah a »cartouche«
szónak plurálisát így képezi karáüsh és az aegyptologiával foglalkozó utazókat
Barágísh-naX nevezi (legalább én így hallottam egy ízben a gizei beduinok szá
jából) pluralisképen ebből
P.rugscli!! Damaszkusban való tartózkodásom
kor, ha bemutatott egyik arab ember a másiknak, nemzetemet így jelölé : hua
min al-mudzsűr = ő a magyarok (madzsar pl. mudzsűr) közül való ; mások a
madzsar plurálisát így képzelek amdzar, még mások arra vetemedtek, hogy
madzsáhir-t mondjanak, a mihez hozzá kel] képzelni ily singularist: madzsharTán más alkalommal, ha a sémiség dialecticus fejléseiről fogok szólni, több pél
dával szolgálok azokból, a miket ezen érdekes pontra nézve gyűjtöttem. Most
még csak annyit, hogy még a ragozott plurális helyett is a köznyelv sokszor
belső pluralisképzést használ, különösen ha gyűfogalom forog fenn ; p. o. vala
mely — tegyük fel — a Sháffita sektábói való ember Shájfíjj, ebből a rendes
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tok, míg az éjszaki csoport tagjai mindnyájan nélkülözik azt, úgy ezen
képzésnek oly időben kellett megteremnie, midőn az éjszaki sémiség már különvált volt, a déli csoport pedig még szét nem vált egy
ségben élt együtt: háromszoros, egymástól független, párhuzamos
megteremtése a többesszám ily kifejezésének el sem képzelhető *).
A sémiség egy része (a későbbi éjszaki csoport) a közösségből
való elválása után együttes vándorlás után Babyloniában telepe
dett le és ott huzamos ideig együtt élt; ezen együttvándorlás és
együtttartózkodós alatt fejlesztette ki azon sajátlagosságokat nye Ív
és mythologiai tekintetben, melyek az egész éjszaki sémiségre nézve
közösek és a déli csoportban nem fordulnak elő. Babylonia tehát
az éjszaki csoport gyúpontja a közös sémi őshazától való elválás
után. Onnan történt később az egyes éjszaksémi népek elválása és
tovavándorlása, az egyes éjszaksémi népek egyéni alakulása külön
népekké. A kana'anaeusok nyugat felé vándoroltak, és Palaestina
különféle részeiben letelepedvén külön fejlésnek indultak, míg a
későbbi időben Babyloniától egy kevéssé éjszak felé t. i. Assyriába
vándorló tömeg ott kezdett saját egyéni népi életet mint az assyrok
népe. Az aramaeusok váltak el legkorábban, Schrader szerint, az
éjszaksémi közösségtől, mint azt nyelvük összehasonlítása a többi
éjszaksémi nyelvjárással mutatja. Ők még mielőtt a többi éjszak1
sémiség Babyloniában letelepedett volna, elváltak a közösségből és
a nyugatibb Arámban (Syria) maradtak, hol nyelv és világnézet
dolában egynehány nevezetes sajátságot fejtettek ki, melyek ugyan
félreismerhetlenül hordják homlokukon a sémiség bélyegét, de mégis
arra mutatnak, hogy az aramaeusok már külön úton jártak, midőn
a héber-assyr közösség még fennállott Babyloniában. Úgy gondo
lom, az éjszaksémi közösség ezen szétbomlása alkalmával támadt
az íIbhrím elnevezés, mely, mint fenntebb már említettük, a hébe
rekkel együtt egy nagyobb kört foglal magában A nyugat felé
vándorló tömeg ezen nevet (a vándorlók) a Babyloniában maradó
rész ellenében (a maradók) teremtette a maga megnevezésére.
Még hátra van feladatunk ulolsó részét szellőztetni, t. i. mit
tanulhatunk a sémiek mythologiájából és vallásos felfogásaikból
collectiv el-Sháfi'ijjá helyett azt hallani : al-Shavoáffá stb. Cserkesz nők = S a .
rákisza, szintén plurális fractus ebből Sarkasz v. Serkesz (cs-t nem ejt ki az arab).
*) Schrader u. o. 420. lap.
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őshazájuk hollétére és vándorlásaikra nézve ? Schrader itt egy pár
rövid szóval megelégszik. Constatálja t. i. azt, hogy az éjszaksémi
vallási eszmék között és a délsémiek között semmi érintkezési pont
nem mutatható fel és hogy csak a déli araboknál (himjáritáknál és
sabaeusoknál) találjuk Athtar-t és Sin-t, melyeket ezen déli arabismuson kívül csupán csak az assyroknál lehet kimutatni, mit
azonban Schrader későbbi befolyásnak tulajdonít (kölcsönzés ?) *).
Látjuk, hogy így nem boldogulunk, és míg a sémiség ős mythosainak ismerete elől azon akadályok el nem gördülhetnek, melyekről
múlt czikkemben szólottam — és ezen akadályokat csak szerencsés
felfedezésekfgördíthetnék el—addig amy thologiát nem használhatjuk
segédeszközül a sémiek régi ethnographiai viszonyainak felderíté
sére. Mindamellett azonban e helyütt a mythologián tűi a vallás
történeti analysis köréből akarok még egy gondolatsornak kifejezést
adni a sémi ősvándorlás kérdésére nézve, melynek eredményei, úgy
gondolom, azon feltevés támogatására szolgálhatnak, hogy Arábia
a semitismus kiindulási pontja.
Mindenekelőtt érinteni akarok egy kérdést, melyet Mutter
Miksa pár röviden vázolt thesisben törekedett legújabban meg
oldani.
Lehet-e szó egy sémi ösvallásról (ép oly értelemben, a mint
szólunk sémi ösnyelvröl), mely egyrészről lényegileg különbözik a
többi fajok vallásától, és melyben másrészről bennfoglaltatnak azon
csirák, melyekből később az egyes sémi népek fejlesztették egyéni
vallásaikat ?
Müller Miksa ezen kérdésre igenlőleg válaszol és egy pár rö
vid vonással állapítja meg a három emberfaj, a sémi, árja és turáni
faj, ősvallásainak lényegét**). Az árja faj szerinte a fénylő égben,
a napban (Dyaus); a turáni faj az égben általában (Tién, Teng-ri)
szemléli a végtelen hatalmat, a sémi ősvallás »leghatalmasabb«-n2Ík
nevezi azt a lényt, melyre a végtelen iránt vele született hajlamot
központosítja.
Nyiltan bevallom, hogy nem vagyok hajlandó ezen általános
ősvallásoknak fajok szerinti felosztásához csatlakozni. Mert elte
kintve a turáni faj problematicus voltától, ezen felfogás mélyebben
*) Ugyanott 407. lap v. ö. 422. lap.
**) Introduction to the Science of Beligion (London, 1873) 170—197. lap.
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beható vizsgálat Után számos gyenge, és az összehasonlító vallás
történetben alapul semmiképen nem szolgálható oldalt mutat. Már
mindjárt magában véve az osztályozás nem állja meg a sarat. A
nyugatafrikai tengerparton lakó Kalabar nép nem sémi nép, istenét
mégis Ahaszi Ibum-n&k nevezi, a mi annyi mint: a leghatalmasabb*).
Ha pedig nyelvészetileg elemezzük a Müller által úgynevezett tu
ráni istenfogalom állítólagos őskifejezését, úgy azt találjuk, hogy
körülbelül egybeesik azzal, a mit Müller az árja ősvallásra nézve
mond. Vámbéry úr volt oly szíves készülőben levő török-tatár gyök
szótárából a következő kimutatást velem közölni:
Tang:

Ting: Tüng = fényleni, tündökölni; világosság, haj
nal, isten.
ujgur: tang = hajnal; tang jólduzi Orion csillag.
tanga-mak = fényleni, tündökölni;
tangari, tangri = világosság, fény, isten.
csagataj: tang = hajnal, fény; tangarlik = világosszínű vonal, mely virradatkor keleten látszik; tangri
= isten ; tünge-mek — tündökölni, fényleni; tünglük
— ablak; tüng'dr = tündér.

H a tehát »Tien, Tang« az úgynevezett turániság ősvallásának exponense és »Dyu, Zeus, Tiu« az árjaságé, úgy mind a kettő
tulajdonképen egyre megy ki. Látjuk tehát, hogy ez esetben az
osztályozás nem olyan, hogy általa az egyik faj a másiktól lényegi
leg különbözőnek mutatkozzék, egészen eltekintve ezúttal az újabb
időben oly kiválólag kedvelt generalizátió és osztályozás ruganyos
természetétől **),
*) Bastian, Geographische u. ethnologische Bilder (Jena, 1874.) 148. lap.
**) Hogy mily ruganyos természetű a vallástörténet terén e generalizá
tió, azt legjobban az által bizonyíthatom, ha ide iktatok egy czikkelyt Wild
»The first metallurgists« czímű értekezéséből, melyben ugyanazon alapon,
melyből Müller indul ki, a következő osztályozásra alapíttatik az összehason
lító vallástörténelem : »The Semites worshiped chiefly the Moon, the emblems
»of which were the cow, the dove, and the fish, whilste the Divinities of the
»Aryans were the Elements and their emblems, the Hon, the eagle and the horse
»
Undoubtedly the earliest developement of external Eeligion
»was Sun-worship, but there was a something, which may be called religious
*earlier stillit was that, which characterizes all Turanian nations evén to the
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De itt nem feladatunk az árja és úgynevezett turáni ősvallást
kutatni. Maradjunk meg a sémiségnól. »Ha tekintetbe veszszüks;
mondja Müller Miksa »hányféle szavak léteznek a sémi nyelvekben
a nagyság, erő és hatalom kifejezésére, akkor azon tény, hogy
ugyanazon appellativumok fordulnak elő Syriában, Karthágóban,
Babylonban és Palaestinában, mint az istenség tulajdonnevei, csak
egy történeti magyarázatra ad jogot. Kellet ugyanis lenni időnek a
sémi épen úgy mint az árja fajtörténetben, midőn istenségeik neveit
megállapíták, és ezen időnek okvetlenül meg kellett előznie külön
nyelveik és külön vallásaik alakulását.^ Ezen őstörténeti időben
alakiták meg a sémiek az El, Elohim, Allah, Eljön, Saddaj, Ba'al
stb. neveket, melyek a különféle sémi nyelvekben theologiai értékkel
bírnak, és mindannyian appellative a mindenhatóságot jelölik.
Constatálnunk kell mindenesetre, hogy a sémi nyelvekben
csakugyan ily szókkal jelöltetik a theisticus eszme; de abból oly
általános következtetést minőt Müller, még sem vonhatunk, és pe
dig több oknál fogva, fnelyek közül emeljük ki a következőket,
minthogy azok a sémi vallástörténet tüneményeit jelen czélunkra, a
vándorlási kérdés tisztázására nézve tudniillik, igen hasznavehető
szempont alatt tárják fel előttünk :
1-ször. A sémiség legdéliebb ágáról, az aethiópról, egyátalán
nem áll, hogy az isteneszmét a fennt jelölt fogalmi csoporthoz tar
tozó szóval jelöli. Az aethióp nyelv nem ismeri se az Elóliím, se
Allah, se a Ba'al, se a Saddaj egyik fogalmi vagy etyaologiai ro
konát mint az istenség megjelölését. Náluk az isten Egzia becher
»a föld ura« nevet visel, és bibliafordításukban a héber Elöhím
vagy Jahve helyett fordul elő. Ott van persze az amlük szó is, mely
királyt, birtokost jelent, az isten jelölésére használva, de úgy gondo
lom, hogy épen mert ezen szó tökéletesen megtartotta apellativ jelenté
sét, (mint a héberben melekh, ádon, és az arabsban melik, mi szintén
átvitetik istenre, is), nem tekinthető eredeti theologiai kifejezésnek,
»present day, the worship of deceased ancestors* ( Westminster-Bevieu} 1875,
January 154. lap). Ez is vallástörténeti osztályozás faji alapon; m á r pedig
roppant mód liberális, mert mindegyik osztály részéből jut a másiknak is elég.
A tanulság csak az, hogy ugyanazon alapból kiindulva hányféle finomabbnál
finomabb generalizátiót lehet napvilágra teremteni, ha módjában van az ember
nek elfelejteni azt, hogy az egyes jelentkezési fokok történetileg és fejlődés
útján lettek I
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hanem a bibliafordítók által, kik, mint Dillmann kimutatta, görög
szövegből dolgoztak, xiqioq aequivalenseképen hozatott be. Hogy az
tán a recipiált fordításban mindamellett Qsóg-tésbcvQwg-tyegyest adja
vissza, az onnan jön, hogy az egzia-bechér és az amlák szó a máso
lók által elég gyakran felcseréltetnek *). Például hadd említsem a
Genesis X X I V . fejezetének egy pár helyét; az 1. versben Jahve =
egzia hecMr, a 2. versben ugyanazon istennév már amlák-kal van
fordítva ; a 27. versben Jahve Előhe adöni Abhráhdm = Egzia
becher amlak laegzidja stb. Jahve Előhim, hol a textusban együtt
fordul elő, gyakran csak egzia bechér-re\ van fordítva, pl. Genes. I I .
21. Ezt bizonyítja az is, hogy hamis istenek &sol sregot, vagy &eoi
álXÓTQioi rendesen az amlák szóval fordíttatnak **).
2-szor. Nem áll az, hogy a fenntebbi csoporthoz tartozó isten
nevek a sémi vallásnézet geniusának kifolyásai, mert ha azok vol
nának, úgy ezen csoportból való nevek játszanák a sémi vallástör
ténet minden ágában a főszerepet és lehetetlen volna, hogy csak
úgy mellékesen, háttérben mutatkozzanak. Bél ( = Ba'al) az assyroknál egyik képviselője e csoportnak, és nőnemű kiegészítője Bélit
= az úrnő. Igaz, hogy későbbi időben ezen istennevek főszerepet
visznek az assyriai vallásban; de mint Lenormant kimutatja, ez
későbbi fejlemény. Bel eleinte csak Xipur városában localis isten
szerepet vitt, míg 2000 Kr. e. I. Sargon, hódító király terjeszté tá
gasabb körökre a Bel isten tekintélyét***). Erre egy általános,
őssémi istenfogalom nem szorult volna; ilyen nem sülyedhet localis
korlátoltságra sémi emberek között. Vegyük mindjárt tekintetbe
azt is, hogy az assyr korszak teremtett egy új kifejezést a főisten
fogalma számára, a mely különben ismeretlen egyéb sémi népeknél
t. i. Assur, az assyrok nemzeti istene. »C'est seulement chez les
Assyriens que le culte d'un deus exsuperantissimus, source et principe d'ou découlent tous les autres, prit une importance presque
égale a celle d' Ahouramazda chez les Perses, en la personne de
leur dieu national Assur, d'ou le pays lui mérne tirait son nom« -|-).
*) Például Genes. VII. I. Dillmann variansgyűjteménye szerint: Octateuchus aethiopicus (Lipcse, 1853.) Bevezetés 32. lap.
**) Dillmann, ugyanott, 169. lap.
***) La magié chez les Chaldéens (Paris, 1873) 115. lap.
f) Lenormant e. la. 104. lap. v. ü. Ilu-ra nézve még a 123. lapon mon
dottakat.
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3-szor. H a azon vagyunk, hogy a sémi faj ősvallását keres
sük, úgy — mint ezt maga Müller M. kivánja — mindenekelőtt
szorosan nyelvtudományi módszer alapján kell eljárnunk. »What is
»still more surprising to me« — úgymond — »is that no Semitic
»scholar should have followed the example of the Aryan Scholars,
»and collected from the Semitic dialects those common words,
»which must have existed before Hebrew was Hebrew, before Sy»riac was Syriac, ancl before Arabic was Arabic, and from which
»some kind of idea rnight be förmed as to what were the principal
»thoughts and occupations of the Semitic race in its earliest undi»vided state« *). De épen ezen postulatum ellenére mondotta el
Müller azt, a mit a sémi ősvallásra nézve elmondott. A sémi ősvallást, vagyis azon vallásfogalmakat, melyekről némi valószinüséggel
elmondhatnók, hogy a sémi fajnak szétválása előtt voltak birtoka,
nem úgy ismerhetjük fel, ha egybevetjük azokat az adatokat, me
lyek synonymia útján egymással rokonságot mutatnak, hanem ha
kimutatjuk, hogy mely istenfogalmak mutatkoznak a sémiség öszszes tagjai között és kiválasztjuk azokat, a melyek csak bizonyos
csoportoknál fordulnak elő. Ily módszerrel, mely megegyezik azzal,
melyet a nyelvtani alakokra nézve alkalmazunk, felderíthetjük azon
vallástörténeti folyamatot is, mely a sémiségen belül nyilatkozik.
H a ez alapon indulunk, azt fogjuk látni, hogy az Alláli-nak etymologiai azonosaival találkozunk a legdéliebb sémiektől kezdve egé
szen a legéjszakibb ágig **). A déli araboknál megvan Él, 11, melylyel találkozunk aztán még az assyroknál llu; a phoenikiaiaknál és
hébereknél El, "Hlog; e mellett egy másik hasonhangzásu, de etymologice különböző csoport: Elohím (héber), Allah (éjszaki arab
és nabatáus), \EXoei/A (phoen.), eláhá (aram.) ***). Az El-Elohim
tehát képviselve van az arabságtól kezdve az assyrságig és neve
zetes, hogy a délarab és az assyr itt is, valamint a nyelvben oly szoros
azonosságot mutatnak, mindkettő csak az El-t birja, de nem az
Eloah, Elohim-et. A Saddaj, JZáőidog közös héber-kana'ani birtok,
*) Introduction to the Science of Religion 174. lap.
**) Hogy az aethiópban tökéletesen hiányzik, megvallom, nem bírom
megmagyarázni.
***) Hogy e két nevet etymologice nem szabad összezavarni, különösen
Fleischer és Schraüer mutatták ki. V. ö. Mutter e. b. 179. lap. Schrader Assyr.
babyl. Keilinscbr. 180. lap.
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mely nincs meg a többi sémiségben, míg a Bac al, Mőlekh még sajátlagos kana'ani birtok, mely a liéberben hiányzik mint istenfoga
lom kifejezése, ámbár etymologice és appellativ értelemben vala
mennyi sémi nyelvben bir alappal. — Jahve speciális későkori héber
fejlemény, valamint Assvtr assyr nemzeti alkotás. Ezen speciális
fejlemények egyike sem fordul elő se déli se éjszaki Arabiában, a hol
azonban megvan a mindnyájukban közös theologiai nomenclatura
11 (déli Arab.), Allah (éjsz. Arab.). Ez arra mutat, hogy a sémi faj
kiinduló pontját Arabiában kell keresnünk.
Ezek fonalán a héber vallástörténetet igy hozhatjuk össze
függésbe és összhangzásba a vándorlással. A közösen kifejtett is
tenfogalom az El-Eloah Allah csoporthoz fűződik. Ez Arabiában
fejlődött ki, midőn a sémi faj szétválása előtt őshazájában együtt
élt. Midőn az éjszaksémi csoport kivált a közösségből, vándorlásuk
és Babylonban való letelepedésük és tartózkodásuk alatt kifejtették
a Baalt, mely az összes éjszaki sémiségben közös istennév. Követ
kezett ezután a kánaáni ág elválása az éjszaksémi csoport közössé
géből. Ezen speciális kánaáni közösség megalkotta a Saddaj istennevet, míg aztán a héberek elválván kanaan népétől mindkettejök
külön fejlést folytatott. A Kanaaneusok a Molekh-et, a héberek
sokkal később a Jahvet teremtették meg, mint az isteni fogalom
exponensét. A Babylontól é;jszakfelé forduló assyrok szintén az
éjszaksémi közösség felbomlása u* án az Assür istennevet alkották.
Látni való ennélfogva, hogy a vallástörténeti elemzés a sémi
faj ősvándorlásainak ugyanazon irányát tűzi ki, mint a milyen a
nyelvtörténeti vizsgálódás eredményéül mutatkozott. Ha a dolgot még
egy másik oldalról nézem, a sémiség őshazájának kérdésére nézve,
ugyanazon eredményre jutok; ha t. i. a vallással összekötött cultust né
zem. Elismert tény az, hogy az imádkozás mint vallási cselekedet,
a vallásfejlés egy "magasabb fokán keletkezik. Atheisticus vallások
legelső fokai nem ismerik az imádkozást, és az ethologok számos
példát mutattak fel arra nézve, hogy népek, melyek relatíve kifej
lődött theisticai fogalomkört teremtettek elő, az imádkozásról még
sem tudnak semmit *).
H a tehát kimutathatom a sémi világnak azt a pontját, mely
ről bizonyos, hogy ott az imádkozás csak igen késő időben fejlődött
*) Lubbock, Die Entstehung der Civilisation etc. 321. lap.
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ki mint vallásritus, úgy bátran mondhatom, hogy lehetetlen, misze
rint históriai időben, midőn a sémiség az imádkozási,rítust már
megteremtette volt, ezen egy ponton, relative késő korban vándorolt
be oly sémi lakosság, mely ama vallási cselekedete nem ismerte;
sőt épen ellenkezőleg azt fogom mondhatni, hogy onnan indult ki
a sémiség, mely aztán tova vándorlása alatt kifejtette azt a szóban
forgó rítust, mig az őshaza lakossága, megmaradva helyén, nem
talált alkalmat annak kifejtésére. Az arabok azok, kikről állíthat
juk, hogy imádkozásra csak Muhammed tanította • őket legelő
ször. Kérdezzük meg mindenekelőtt a nyelvet. A sémi nyelvekben
különösen két szó van, mely az imádkozást mint vallási cselekedetet
jelöli. Az assyr-aramaeusi csoport, tehát az éjszakkeleti, sállá igével
fejezi ki, a héber, azaz az éjszaknyugati ág, nem ismeri ezt az igét,
hanem hithpallél (főnév = tefillá) szóval jelöli.
Abból, hogy az aramaeus család nem ismeri a tefillá szót, míg
a héberben a sállá ismeretlen kifejezés, az következik, hogy az
imádkozás megjelölésére szolgáló szók, azaz maga az imádkozási rítus, sem fejlődött a sémiek között akkor, nrMőn még az éjszaki
ág osztatlanul élt együtt, hanem még csak akkor fejlődött ki, midőn
a kana'ani ág elvált volt a közös hazától nyugat felé. Mindaddig a
sémi ember nem imádkozott. Az arab nyelvnek csakugyan nincsen
eredeti szava az imádkozás kifejezésére. Midőn az iszlám által az
imádság vallási rítussá lett, a szyriai keresztyének nyelvéből kölcsö
nözött terminust az »ima« szó jelölésére: salát (aram selűthá) mint
régóta tudva van, és belőle denominative van képezve az arabs
salla = imádkozni ige *), valamint ilyen eredetre mutat vissza
szerintem az aethióp palája is. Az arab ember ebben a tekintetben
is közelebb maradt az őstypushoz; kevesebbet és későbben fejlődött
mint a sémiség egyéb ágai. Az arab központi szentély körül divat
ban volt rítusok között pogány időből az imát nem igen lehetne
biztosan kimutatni, és ezen rituskörben annak mohammedán alak
jában is kevés kiváló szerepe van az imának.
Hogy mennyire új institutio volt az iszlám által az arabok
között behozott imádkozás mint vallási ritus, azt igen szépen illustrálja a mohammedán traditió következő elbeszélése :

*) Sprenger, Das Lében und die Lehre des Mohammed
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. X I I .

I I I . köt. 527. 1.
22
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Midőn Mohammeden megesett az a nevezetes egekbe-szállás
(al-isrá), sorra üdvözölték őt a legalacsonyabb égben Ádám, Idris,
Mózes, Jézus és Ábrahám, aztán feljebb szállt és »Alláh az én
népem számára megparancsolt ötven imádságot. É n ezen parancs
csal visszamentem és találkoztam Mózessel. »Milyen parancsolatot
szabott Allah a te néped számára?« Mondám: »Ötven imádságot«.
»Menj vissza« szólott erre Mózes »istenedliez és mondd meg neki,
hogy a te néped ennyit nem bir ki.« Visszamentem tehát Allához
és ő elengedte a felét. Ismét Mózeshez jöttem és megmondám neki.
»Menj vissza« szólott ismét Mózes »és mondd meg istenednek, hogy
néped még ennyit sem bir ki.* Visszamentem ismét Allához:» Öt
vennel kezdtük, tegyük hát ötre, de már most nem változtatjuk
meg szavunkat.« Megint Mózest tudósítottam, a ki engem ismét
istenhez akart visszaküldeni, hogy engedjen még valamit; de
én azt mondottam hozzá: »En már szégyenlem magam istenem
előtte*)
Ha az imádkozás már az iszlám előtt is vallási ritus lett volna
a pogány araboknál, ez a traditió kevéssé illenék a körülmények
hez. Imádkozás nélküli népre nézve igen sok éllel és némi satyricus
mellékizzel bir. Mekka bevétele után Mohammed az arab törzsek
megtérítésének munkájába kapott. A Tájif körül lakó thakifita
törzsre kerülvén a sor, ezek alkudozásba bocsátkoztak a prófétával
és az alkut úgy kezdték, hogy késznek nyilatkoznak ugyan mohammedánokká lenni, de azon feltétel alatt, ha még három esztendeig
megmaradhatnak a Lát istenség mellett és ugyanaddig nem kell
még imádkozniuk. **) Ezen adatból is azt láthatjuk, hogy az imád
kozás az arabok között mohammedán újitás.
A sémiekre nézve mindezeknél fogva az következik, hogy míg
őshazájukban együttéltek, nem ismerték még az imádkozást; még
később sem, midőn az éjszaki sémiség J3abylonban együtt lakott
elválva a déli csoporttól. Csak az éjszaki sémiség elágazása után fej
tették ki külön-külön ezen vallásritust. Az arabok azonban ezen
rítusra nézve megmaradtak az őssémi fokon és csak az iszlám fej-

*) Al-Bucliári, Recueil
100. lap.
**) Dozy, Geschichte

de traditions

Mahométans

ed. Krelil I. kötet

der Mauren in Sjpanien I. köt. 18. lap.
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lesztette közöttük az imádkozást. Ezen intézmény fejlése is arra
mutat, hogy a sémiek vándorlása Arabiából indult ki.
Mind vallástörténeti, mind pedig nyelvtörténeti úton bizo
nyossá tehető tehát azon tétel, hogy: a sémiek őshazája, Arábia,
innen legelőször az éjszaki csoport ágazik el, mely később Babyloniában válik szét új vándorlás által, mely az egyik ágat nyugatfelé, a
másikat valamivel éjszakibb terület felé vezette. Ily utón alakultak
az egyes népi egyéniségek a semitismuson belül.
Ezen felfogással kiegyeztethető a traditió is. Ismeretes dolog,
hogy a görög irók, a phoenikiai nép őslakhelyeűl, alkalmasint nem
ok nélkül, az erythraei tenger partfjait jelölik k i : ouroc dk ol 0oivtxsq zb TcaXaibv olxsov, coq auzo\ léroooi,
£TT} Z~Q 'Epüdpfj
űéXó,o<J7j, évdsüTs.v dk UTtepftw/zes zyjq Zupiqe, olxéouat zb rcapa dáXao(Tav*). Ezt Herodotos phoenikiai traditiónak mondja: — cóq auzo:
Xéyoüat — és tudjuk, hogy Herodotosnál, ki lelkiismeretesen utána
járt a leghitelesebb adatoknak, az ily vonatkozás nem épen merő
szóbeszéd szokott lenni. Maguk a phoenikiai emberek birták tehát
emlékét annak, hogy az arabs partvidékről származnak és hogy
onnan indultak éjszak felé. De alig hajón mint Herodotos látszik
combinálni, hanem közvetlenül Arábiából az Euphrates mentén
Babylonia felé, hol az éjszaksémi ág egy időig együtt élt.
Másrészről a héber traditió, mely Babyloniából vezeti le dél
felé a vándorló c Ibhrimeket, nem vonatkozhatik a sémiség ősvándorlására. Ezen traditió azon vándorlásra vonatkozik, melynek
alkalmával az éjszaksémi közösség szétbomlott, és ezen szétágazás,
mely azonban a faj vándorlásainak történetében másodlagos helyet
foglal el, mint láttuk, onnan indult ki, honnan a héber traditió
indítja útra a terachiták vándorló családait.
A vándorlásról szóló traditiók méltatásában ennélfogva nem
szabad soha sem szem elől téveszteni azt, hogy ezen vándorlásnak
tulajdonképen két fokát kell megkülönböztetni:
a) a sémiek legelső őshazájából való szétágazást, (t. i. Arábiá
ból éjszakfelé) és
b) az éjszakfelé vándorlott és ott megtelepedett népek szétnyugatfelé (t. i. Babylonból Kanaan felé).

*) Herodotos VII. 89.
22*

340

DE. GOLDZIHER

IGNÁCZ

Az által, hogy a régi felfogás hivei csak ezt a második fokot
ismerték és hogy abból s a reá vonatkozó traditióból combinálták
a sémi faj. vándorlásait és őshazáját illető nézetüket, támadt a sémi
ethnographiában az az egész zavar, mely azt folytonos ellenkezésbe
hozta a nyelvészeti búvárlat eredményeivel, és mely zavart csak az
újabb időben keletkezett felfogás képes szétoszlatni. Csak ezen újabb
ethnographiai felfogás szolgálhat tehát alapul az összehasonlitó
sémi nyelvtudomány és vallástörténet számára.
Dr. GOLDZIHER IGNÁCZ.

GÖRÖG-LATIN HANGTAN.
(Bemutattatott az 1876. febr. 16-án tartott akad. ülésen.)

Az 1874. márcz. 2-án tartott székfoglaló beszédemben meg
ígértem, hogy első teendőim közé egy görög-latin hangtannak
megírását sorolom. ígéretemet- ezennel beváltom és a kész munkát
a, tisztelt szakosztálynak ezennel bemutatom; de midőn ezt teszem,
legyen szabad eljárásomról, melyet ezen mű megírásánál követtem,
számot adnom.
Ha valaki, bizonyára a tisztelt szakosztály meg van győ
ződve arról, hogy az árja összehasonlító nyelvtudomány rendsze
res tanulmányozása nálunk elodázhatlan szükség, hogy számára az
illő helyet tudományos köreinkben biztosítani kötelességünk, sőt,
hogy az utat is kell egyengetnünk, hogy okkal móddal az iskolai
oktatásra átalakítólag hasson. Ezen czélt helyes oktatás, helyes
útmutatás nélkül elérni lehetetlen. Építeni nem lehet, hacsak meg
nem vetjük az erős alapot. Ezen alap pedig, a melyből minden
fegyelmezett nyelvtanítás kiindul a hangtan, mely nélkül a
morphologiai tüneményeket megvilágítani és magyarázni nem vol
nánk képesek.
A másik pont, melyről számot adni tartozom, a kútfők,
melyekből tanulmányaimat merítettem.
Ha valamely tudomány, kötelességgé teszi az óvatosságot a
helyes kútfők megválasztásában, akkor bizonyára a nyelvtudomány
az, mely leginkább bir azon csábító varázszsal, hogy széles meze
jén boldog boldogtalan megpróbálja erejét. így találom, hogy Louis
Longchamp »Elements Eaisonnés de la langue latiné« czímű ter
jedelmes művében a betűk eredeti jelentését törekszik kipuhatolni,
mely elméletre egész rendszerét építve, bámulatos találékonysággal
és elmésséggel jár el a valódi tudományosság rovására a nyelvtani
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alakok magyarázatában. így például szerinte az a a hajlamot,,
vonzást fejezné ki valamely dolog felé, u a folytatást, e pedig a
szellem mozgását; d volna a közeledésnek kifejezése, a mint ezt
trado, dia) kötök, deus, ki cselekvését minden tárgy felé irányozza,
tehát minden tárgy közelében van stb. mutatná; l pedig jelölné az
észrevétlen mozgást, a mint ezt lavere, let fHtú7 levis stb. szók fel
tüntetnék, s e mozgás, ha a parányok nem tartanának többé szo
rosan össze, hanem szétfolynának, productiv mozgássá fejlődnék,
mely processus megjelölésére az l után kifejlődő v szolgálna; a
szerént volna magyarázandó luo, AÚO>, solco és lux, a mely t. i. a
térben elterjed és felénk jönni látszik.
Az ilyen visszariasztó példákkal szemben a legnagyobb
akribiával jártam el kútfőim megválasztásában.
így Kuhn »Zeitsch. für Vergleichende Sprachforschung«
czimű folyóiraton kivül, mely megbecsülhetetlen tárháza a nyelv
tudományi adatoknak, fölhasználtam első sorban Bopp Ferencz
»Vergleichende Grammatik« czímü művét, valamint Corssennek
ide vágó munkáit, nem különben Schleichernek »Compendiumát«.
Hogy Grimm Jakabnak »Geschichte der deutschen Spraehe«
czimű művét, nem mellőzhetem, természetes. Müller Miksának
felolvasásai és Mayer Leónak »Vergleichende Grammatik« valamint
Schmidt Jánosnak »Zur Geschichte des indogermanischen Vocalismus« czimüműve is több rendbeli anyagot és útbaigazítást szol
gáltattak, mig Curtiusnak »Grundzüge der griechischenEtymologie«
czimű munkája több igen bonyolódott pontnál nyújtott fölvilágosí
tást. Az accentus tanánál nagy hasznomra voltak Straub pozsonyi
tanárnak Curtius előadása nyomán összeállított és rendelkezé
semre bocsátott jegyzetei. — A gutturalisok törvényeinek meghatá
rozására nézve számos adatot nyerfcem Ascoli-nak »Vorlesungen
über die Vergleichende Lautlehre des Sanskrit des Griechischen
und des Lateinischen« czimű művében. — Ezekhez járul még
Beaudry »Grammaire Comparée«, meg Egger »Notions elementaires de Grammaire comparée«, kik kivált az adatok helyes
csoportosítására nézve szolgáltattak útmutatást; végre Bücheler
»Grundriss d. lat. Declination«, és több más szerzők.
És ime eljutottam a harmadik ponthoz, melyben a könyv
compositiójáról és a kutforrások miként való felhasználásáról egyet
mást elmondani nem tartok fölöslegesnek.
»
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• Szándokom levén oly könyvet állítani össze, mely azoknak,
kik az indogermán összehasonlító nyelvészetnek a görög és latinra
vonatkozó eredményeivel megismerkedni óhajtanak, biztos kalauzul
szolgáljon, mindenekelőtt olyan alakról kellett gondoskodnom,
melynél fogva a könyv tartalma szervessé, átlátszóvá, könnyen
fölfoghatóvá válhassék; tehát a helyes beosztásra és világos elő
adásra kellett törekednem. A mi az anyag feldolgozását illeti, azon
voltam, hogy a mai napig napfényre hozott hangtani igazságok és
törvények, a mennyire lehet, teljességükben helyt foglaljanak a
könyvben. E mellett nem elégedtem meg az egyszerű tények elő-'
sorolásával, hanem iparkodtam, a mennyire lehetséges, az e ténye
ket megmagyarázó okokat is felhozni. Vitás és még kérdés alatt
levő tételeknél az ellenvéleményeket egymás mellé állítottam,
veszélyesnek tartván a talán csak nekem jobban tetsző állítást,
mint már megállapított igazságot, oda állítani. Ilyen az az eset, a
hol Corssen azt iparkodik bebizonyítani, hogy d a megelőző
orrhang befolyásánál fogva $-vá hehesíttetik és bebizonyításul a
görög gav&óg-t hozza fel, melyet axavSog-hól vagyis skand gyök
szóból származtat és mely a kezdő s kiesésével található volna a
latin candere és a szkr. Uandra-hsua. (luna), mig ellenben mások
annak keletkezését a 3 után következő eredeti p kiesésének tulaj
donítják ; mert ezen eseteken kivül vannak szók, melyeken sem az
orrhang létezésének, sem pedig a p kiesésének ezen # létét tulaj
donítani nem lehet; ilyen szók: nláftamv deszka, melynek a
német platté, germ. plata, ang, platt felelnek meg; ntdapij, araszt,
melyhez a megfelelő gyökbeli d-val aiiid-rjq, oxidó-etq, elterülő,
tágas, az aeol oi:ü.d-iov = arádtov, valamint a-oiztd, (paizs) szók
vonandók; továbbáx avópdrj, ozópH-oyz, (hegy, él), melynek a
németalföldi stert, ufn. sterz, felel meg (pl. pfiugsterz).
Összehasonlításaim nem szorítkoztak csak a latin, görög,
szanszkrit nyelvekre, hanem ott, a hol megkívántatott, a germán
és szláv és a magyar-ugor nyelvekhez is folyamodtam. így a többi
közt azon váltakozásra vonatkozólag, mely az eredeti m és a
későbbik közt létezik, a magyar nyelvből is hoztam fel példákat,
hol ezen váltakozást a -mány és -vány képzőkön kivül, pl. nyelv,
lapp nalme, vogul: nalm; valamint szív, tolvaj, leve, név stb. szók
tüntetik föl (1. Nyelvőr 1874. 533. 1.) Nem különben a b, p és m
való váltakozásra nézve, szó kezdetén pl. bozog — mozog, bozdít-
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mozdít, bolygó-molygó (csavargó, Tolnában). A legújabb időkig állí
tották, hogy a római nyelvben eredeti c átment volna p-be, pl.
popina, palumhes^ ugy hogy popina megfelelne coqmná-ii&k és
palumhes columba-nsk, míg Ascoli ki nem mutatta, hogy pópina és
Eyona .ép úgy umbriai és oszk, eredetűek, mint Pompeius és
Pompiliiis. így a latin kezdő /-ről azt tartották, hogy eredeti sf
vagy sp-bö\ az s-nek kiesésével keletkezett, úgy hogy funda-nak
megfelelne a gör. a^svdóvyj, figere-nek aíplyjatv, fallere-nek afálktrt
stb.-, míg Fick ki nem mutatta, hogy funda a fundere igéhez
vonandó, melytől van funditor, parittyázó, fund-ibulum öntöző
edény, — s hogy e szóknak tehát semmi közük
ofzvdóvy-hoz,
mely is a szkr. spand (vibrare) gy-re vihető vissza; figv pedig digh
gy-ből lett, melyből egyrészt a litván dig szúrni (dig-snis szúrás,
dyg-ús tövises, hegyes) másrészt alfn. dikíehi. teich (tkp. »ausstich«)
továbbá a görög Scyrávco (i-dir-ov
»érinteni«, a mennyiben a
döfésnek módosulása az érintés), továbbá a görög %tyf® »élesítek«
a kelta-latin dagarius, ang. dagger »tör« és az ufn. degen keletkez
tek. Ugyancsak Fick az, ki faliere igét a görög fq\-oq csaló, •
(próbái csalni, ^l-qtr^
gazember szókkal hasonlítja össze,
melyek e szerént bhal gy.-hez volnának vonandók, a melyből a görög
(pauloq ((paXfog h. aljas, rósz) keletkezett.
Aufrecht, Kirchhoff és Corssen tagadták eddig, hogy f-nék
eredeti v felelne meg; most már Buggenek tanulmányai alapján
ezt mégis el kell fogadni. Szerénte ugyanis formica, összehason
lítva a szkr. valmika (hangyaboly-val) és a Hesiodiusnál eléforduló
gör. op/jicxag-Yal f-ópfxoq, foppa^ alapalakokra utal, melyekből egy
részt póp/j.y£ másrészt (lőp/mg, fiop/ias alakok keletkeztek. A közös
alap ugyanis, melyből a szkr. valmika és a többi alakok keletkez
tek varrná (a védákban vamrá »hangya«,) vam »hányni« gy-től,
mi szerint ezen féreg az éles nedvnek kihányásától vette nevét.
A sláv mravec metathesissel képezve varmec h. az eredeti gyökérszót
teljesen és változatlanul tünteti elő. Ugyanezt kimutatja formido,
forma, fornix szókra vonatkozólag, melyhez Savelsberg még frigus-t
is csatol, összehasonlítva azt a gör. fpcyo^-szal, meg frangere-t
egybevetve a gör. fpq-r-vrjfja-'vel, és nef-rendes-t (mely annyit jelent,
mint renes, testicidi) a gör. vé<p-po: = vef-poc-val.
De másrészt a megállapított igazságok is folytonos kutatások
nyomán megerősödének. így Froehdének legújabb kutatásai nyo-
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mán bővültek a példák azon tan megerősítésére, hogy az eredeti
h kiesett r és l előtt a latinban. Ilyenek : laena összevetve a gör.
vitává, sláv halená-Yal; lendes: lit. glindos ofn. grind »sörke« ; luridusz= gör. %Xmpo%} (gy. har); laetus egybevetve a szkr. hládate, gör.
xéylada (duzzadni, dagadni)-val; ravus, sötét szürke, =~ feln. grau
ofn. grá; res és reus, melyek egy eredetűek a gör. ypijpa, '/pTJo&ai
szókkal (har »venni, fogni« gy-ből), a mint jelentésökre nézve is
velők teljesen megegyeznek : ^pyftaríCeev ugyanis a. m. rem facere,
%p9j(rdai ttvi, res mihi est cum aliquo, ypéoa, a lefizetendő adósság,
a vétek, melyért lakolni kell, reus pedig a fizetés-köteles adós, vagy
Festus szavai szerént: reus dictus ex re, qiiam promisit ac debet,
végre a bevádolt vétkes; ide tartozik még ruo, összehasonlítva a
lit. griuti dönteni, griauti, ledönteni, szkr. abhi-hruti, bukás, vere
ség, szókkal (v. ö. in-gruo, con-gruo).

ELSŐ RÉSZ: A MÁSSALHANGZÓK.
I. FEJEZET.
I, A mássalhangzókról általánosságban.
1. §. A m á s s a l h a n g z ó k f ö l o s z t á s a és megnevezése
a görög és latin nyelvben.
A) G ö r ö g

mássalhangzók.

1. Torok- 2 Foghan- 3. Ajak
hangok,
hangok,
gok,
Gutturales Dentales Labiales
X

T

TC

kemények, tenues

r

d

§

lágyak, mediae

X

&

0

hehesítettek, aspiratae

Sziszegök,
sibilantes

(j)

a

a)

Folyékonyak,

r (=f0

V

V

Némák,
mutae

liquidae

orrhanguak, nasales

X, p

/ ésj félhangzók (semivocales), melyeke ési-be mehetnek át.
Kettős mássalhangzók: <p = no; £ — xa; C = <5<r.
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B) L a t i n

mássalhangzók.

1. Torok 2.Foghan- 3. Ajak
gok
hangok
hangok

Némák

c, q

t

P

9

d

b

h

kemények
lágyak

f

hehesítettek

m

orrhanguak

s

Sziszegők

n (ne, ng)

n

Folyékonyak

*

l,r

'

A latinban c és q felel meg a görög *-nak; hiányzik ellenben
a hehesitett y és #, m i g / c s a k tökéletlenül felel meg a ^-nek.
Ezen fölosztás szerint a mássalhangzóknak nag}Tobb része
némáknak, mutae = acpcova neveztetik, oly megnevezés, mely ezen
hangok természetének helyes megfigyeléséből eredt, a mennyiben
ezek nem ejthetők ki, hacsak közvetlen utánok önhangzó nem
következik. De épen ezen hangok természetes sajátságának meg*
vizsgálása arra indította a • tudósokat, hogy a mássalhangzókat
más sokkal jellemzőbb megjelöléssel különböztessék meg egymástól.
Ezen jellemzés alapján a némák explosivae (pillanatnyi) megneve
zés alatt fordulnak elő, minthogy hangjok egyszerre a teljesen zárt
szólamszervek megnyiltával keletkezik s így csak pillanatnyira,
hallható, minők: k, g, t, d, p, b és megfelelő hehesitett alakjaik,
míg ellenben a többi mássalhangzók continuae vagy fricativae
(folytató, huzamos, Dauerlaute) névvel jelöltetnek, mert hangjok
megnyújtható, minthogy ejtésükkor a levegő csak a szólamszervek
egymáshoz közeledte által képzelt réseken hajtatik át.
A mi a hehesitett hangokat illeti, tekintetbe véve a rómaiak
átírását, a mennyiben v és ö-et eh és í/i-val irták, azt lehetne
következtetni, hogy ezekben a h hallható vala. A mi azonban o-t
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illeti, mindamellett, hogy ez a latinban ph-yal átirva találtatik,
Quintilián x) és Priscián 2) tanúsága szerint bizonyos, hogy ez úgy
ejtetett ki, mint az egyszerű/.
Ebből következtethetni, hogy a hehesített görög mással
hangzók a római császárság idejében úgy ejtettek ki, mint a mai
görög nyelvben, azaz : hogy continuákká változtak: a % mint] a
német eh, a é mint az angol nem zengő thés&w mint / ejtetvén ki.
A dolgok ilyen állása mellett inkább fúvóknak, mint hehesítetteknek tekintendők; mindazonáltal be van bizonyítva, hogy eredetileg
valódi hehesítettek voltak.
2. §. Minden szervű explosiva mássalhangzónak van meg
felelő continua mássalhangzója, igy:
Ajakhangok:
Foghangok:
Torokhangok :

Explosivae

Continuae

p, b,
t, d,
k; g,

f, v,
s, z,
eh, j .

A palatális cs, dzs-iéle hang sem a görög, sem pedig a" latin
nyelvben nem fordult elő. Legalább nem létezett az ősrégi latin
nyelvben és csak a későbbi latinságban, a császárok idejében és az
olasz nyelvben, mely azt követé, kerülnek elő az ily lágyított
ejtésü ínyhangokúi c és g, midőn utánuk e és i önhangzók követ
keznek. A francziában átmegy a c és g, e és i előtt explosiva álla
potából tisztán continua állapotba. Ezen fejlődés azon tagadhatat
lan hajlamról tanúskodik az indo-európai nyelvekben, mely szerint
a kiejtés az explosiva állapotból a continuába törekszik átmenni.
3. §. Az explosiv mássalhangzók közül azok, melyek nem
hehesítettek, tisztáknak nevezhetők.
A latin és görög néma mássalhangzóknak gyöngék és erő
sekre, vagy lágyak és keményekre Beaudry^ szerint 3 ) nem eléggé
világos. Jobb szerinte az osztályozás zengők és nem zengőkre.
Müller M. is kimutatja, hogy physiologiailag az egyedüli tekin
tetbe veendő külömbség p és b, t és d, k és g között az, hogy az
elsőknél a hangrés egészen nyitva áll, az utolsóknál pedig szűkül,

*) Quintilián. Inst. orat. IV, 14.
2
) Priscián. I. 543. ed. Putsch.
3
) Beaudry. Gram. Conxp. 78. 1. -
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de nem oly mértékben, hogy zenélő hangokat létrehozhatna. —
A folyékonyak r és l onnan tették megnevezésűket, hogy könnyen
kiejthetök közvetetlenül a mássalhangzók után és előtt. Ugyanezen
oknál fogva részesültek az orrhangok is ezen megnevezésben, a
mennyiben majdnem minden mássalhangzót megelőzhetnek.
A teljes osztályozást a következő tábla mutatja :
Explosivae
Continuae
HehesíTiszták
Folyékonyak
Fúvók
tettek •
nemzengó'k
zengők
orrhanguak

Gutturales

Gör.

Lat.

x

c, q

Gör.

Lat.

r 9

Gör.

Gör.

Lat.

X

y(n)

n

Gör.

Lat.

Gör.

Lat.

h

Palatales

j

Dentales

T

t

ö d

#

v

n

Labiales

Tt

p

fi

9

fj.

m

b

p,k

r,l

O

S

0 f, v

II. A mássalhangzók hangváltozásának átalános törvényei.
4. §. Az összehasonlító hangtan a megfigyelésre levén ala
pítva, nem is ismer más törvényt, mint azt, melyet a megfigyelt
tényekből levon.
Az elvek, melyek a mássalhangzók változásánál (cserénél)
uralkodnak, a következők:
Az első úgynevezett á t m e n e t i e l v . Lényege abban áll,
hogy a hangváltozás csak lépésről lépésre halad, és hogy minden
izben csak egy lépést tesz. A hangzó nem cseréli föl egyszerre az
osztályt, a hangfokozatot és a családot; egyszerre csak a változá
soknak egyikét létesítheti. Ha egyszerre több rendbeli változást
ténylegesítünk, mindig közvetítő átmenetek föltételezhetök, melyek
több esetben föl is találhatók, de gyakran el is enyésztek és csak
hozzávetőleg képzelhetők. Például colloqui szónál, mely cum-loquiból származik, hiányzik a közelebbi átmenet, mely megmagyarázná
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az m-nek változását l-vé, mivel ezen betűk sem nem ugyanazon
egy osztályból, sem ugyanazon családból nem valók, s az egyikből
a másikig két lépés teendő. Ezen esetben az ősrégi alak conloquí
nyújtja a keresett közvetítő alakot. Az m-t ugyanis fölcserélő n
csak N a családot cseréli föl (ajakhangból levén foghanggá), nem
pedig az osztályt. Továbbá conloqui átmenvén colloqui alakká, föl
cseréli az osztályt (orrhangból levén folyékonynyá) a nélkül azon
ban, hogy családját, mely foghangú, fölcserélte volna. Ellenkezőleg
áll a dolog accipere alakkal adcipere helyett, melyben a d helyett
való c egyszerre fölcserélte a családot (foghanguból levén torok
hanggá) és a fokozatos zengő hangból válván nem-zengővé;
csak hozzávetőleg alkotható közvetítő alak ez volna: atcipere.
Ez átmeneti elv magában igazolja magát, ha t. i. a változá
sokat részleteikben tanulmányozzuk. így a görögben, hol az
eredeti k fölcseréltetvén TT vagy r-val, csak a családot változtatja,
nem pedig az osztályt, sem a fokozatot.1)
5. §. Ezen tüneményt csakis physiologiai okokból lehet
magyarázni. Ugyanis nem elég mondani, hogy az l és r vagy
d és r, vagy s és r, vagy k és t egymással fölcserélhetők, hanem
azt akarjuk tudni, hogy honnét van az, hogy ugyanazon szó egyik
nyelven ez, más nyelven pedig más mássalhangzóval ejtetik ki.
Ezen tekintetben két eljárást kell megkülönböztetnünk, melyek
ugyanegy időben előfordulhatnak, de azért mégis tökéletesen
különböznek. Léteznek ugyanis hangtani változások, melyek egy
és ugyanazon nyelven belül, vagy egy nyelvcsalád tájnyelveiben
jőnek elő, és valóságban csak az ejtésbeli kényelmességnek ered
ményei. Minden hanghoz ugyanis az izomtevékenységnek bizonyos
mértéke kívántatik meg. Tudomás szerint létezik egy különbség a
férfias vagyis erővel teljes és határozott, és ismét a nőies vagy
határozatlan és kevésbbé világos izülés közt. A hangzó-elfajulás
nak oka abban keresendő, hogy a beszélők hajlandók a nehezebb
ejtésü mássalhangzók határozott izülését elhanyagolni; ezen
elfajulás áll be, ha hehezetök- és izomtevékenységökkel takarékos
kodnak. Az is igaz, hogy gyakorlati czélokra a szó, föltéve, hogy
teljes jelentését magában hordja, annál használatosabb, minél
rövidebb és kényelmesebb ejtésü. Legtöbb görög és római szó
*) Beaudry, Gram. Comp. 74. 83.
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kétszerte oly hosszú, mint kívánatos és azért a román népek csak
elismerést érdemelnek, hogy a beszéd munkáját egyszerűsítették.
Ha a franczia pere-t használ páter helyett, ez egyedül abban leli
okát, hogy az előbbinek kiejtésére kevesebb izomtevékenység kíván
tatik. Ugyanez áll az angol night (ejtsd: neit) szóval is, mely
sokkal csekélyebb izomtevékenységet vesz igénybe, mint a skót
ndght, a német nacht. Majdnem mindazon változások, melyek az
angolszászból való átmenetnél a jelenlegi angolba vagy az ó-fel
németből az új-felnémetbe beállottak, ugyanezen osztályhoz tar
toznak, így lett az :
agsz.
hafoc
daeg
seegan
sprecan
folgian
morgen
weorold
heáfod

ang.
haick
day
say
speak
follow
morrow
world
head

ófn.
hapuh
tac
sagan
sprechan
folgen
rnorgan
íveralt
houbit

kfn.
habech
tac
sagen
sprechen
volgen
morgen
iverilde, werlt
houbet

úfn.
habicht
tag
sagen
spreclieu
folgen
morgefi
iveit
haupt.

6. §. Vannak azonban az angolban oly szók is, melyek
összevetve a régi angolszász alakokkal, terjedelmökben nyertek,
és igy az egyszerűsítés elvének ellentmondani látszanak. így
hangzik az ags. thunor (donner), az angolban: thundor (olvasd:
thöndör). De ezen esetben is a változás a kiejtésbeli kényelemnek
tulajdonítható. Ugyanis nagyobb erőfeszítést igényel a nyelvet a
fogaktól visszahúzni a nélkül, hogy a foghangi érintésnek megnyí
lását hallatnók, mintsem w-től d-hez és csak azután a következő
önhangzóhoz átmenni. Ugyanily módon megkönnyebbült a kiejtés,
más nyelvekben is. így mondták a görögök avdpsq-t ayspsg
helyett, apfipoaía-t appoaia helyett. A franczia génre nehezebben
ejthető ki, mint az angol gender (olv. dzsendör). Ilyen példák az
angol: slumber (olv. slömbör) = agsz. slumerian; ang. timber
(timbör), német zimmern; cinders (olv. cindörs) = lat. cineres;
humble (olv. ömbl) = humilis; number (olv. nömbör) = numerus;
cummber (olv. kjukömbör) = cucumer.
A grammaticusoknál szokás ezen és hasonló változásokat a
jóhangzatosság után való törekvésnek tulajdonítani. Ugyanezen
törekvésből magyarázzák azon jelenséget, hogy a görögben két
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egymásután következő szótagban két hehesített hangzó nem állhat,
pl. azt, .hogy ily hangzón kezdődő görög ige a reduplicatióban
a tenuis-t veszi föl aspirata helyett, pl. ti-dij-ru és nem {tl-d^-ui
stb. Ezen magyarázatot, mint épen nem tudományosat vissza
utasítja Müller 1) és ugyancsak ezen tüneményt is a kiejtésben való
kényelemnek tulajdonítja.
7. §. Van azonban a hangzó változásnak égy másik neme,
melyet a fentebb említett physiologiai okokból magyarázni nem
lehet. Ilyen, ha a latin páter a- gótban fadar, a szanszkrit
gharma (hőség) a görögben depuóg a latinban formus alakban
fordul elő. Ezt az izom megkiméléséből nem lehet magyarázni.
Müller hajlandó ennek okát a tájnyelvi gyarapodásban keresni,
melynek indokolására a szanszkrit, görög és latin nyelveket meg
előző oly nyelvállapotot föltételez, melyben a két- vagy háromféle
mássalhangzói izülést (gutturalis, dentalis, labiális) még nem
érezték határozottan egymástól különbözőnek.2)
Ehhez veendő még azon tény, hogy egyes emberek különböző
hangejtési képességgel bírnak, és hogy az; a mi az egyesekről,
ugyancsak egész családokról, nemzetségekről és néptörzsekről is
áll. így tudjuk, hogy némely nemzetnél bizonyos mássalhangzók
hiányoznak, és hogy hiányuk más hangok által pótoltatik, pl. a
görögben nagy ellenszenv uralkodik több* mássalhangzó ellen, ha
azok a szó végén volnának ejtendők, s csak v, p, g és ritkábban x
található a szók végen, míg ellenben a latin nyelv e tekintetben
nem annyira érzékeny, a mennyiben a szók kemény torokhangra
pl. hic, hűnc, kemény foghangra pl. sünt, est végződhetnek, és csak
a kemény ajakhang az, melyet a szók végén kerül.
8. §. A mássalhangzóknak változása négyféle módon nyilat
kozik; ezek: 1. a h e l y e t t e s í t é s ; 2. a g y ö n g í t é s ; 3. a z
a l k a l m a z k o d á s és 4. a h a n g h e l y c s e r e .
I. A h e l y e t t e s í t é s alatt ertjük a mássalhangzóknak
egyik családból a másikba, vagy az egyik hangfokozatból a má
sikba való átmenetét, mely a kiejtők hangszervéhez leginkább
alkalmazkodik; pl. ioniai dixopac: attikai déyopac; lat. caballus és
a fr. cheval; fi?J<papov és ylé<papov ; fílfywv és ylrf/íov V- jhlycov.
x
2

) Max Müller, Vorlesungen über die Wissenscliaffc der Sprache I I . , 196.
) Müller, Vorles. I I . , 197—199.
«
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Ilyen,még a h-nak fölcserélése más mássalhangzóval; pl. "Ekéva:
aeol. Bsléva; pódov aeol: fípóőov; fvro == yévxo; ípizco = serpo;
lf — sex.
II. A g y ö n g í t é s nyilatkozik :
1. Az osztálynak fölcserélésében, ha a mássalhangzó az
explosivá-ból a sokkal kényelmesebb ejtésű continuába megy át.
így c és g, melyek a régi latin nyelvben mindig explosivák, a francziában e és i önhangzók előtt continuákká váltak.
2. A mássalhangzó kiesésében, mely is a gyöngítésnek leg
utolsó foka.
A gyöngítésnek ellentéte a h a n g m e g e r ő s í t é s . így a
kelta nyelvek, ha v-yel kezdődő latin szókat kölcsönöznek, a v-t
rendesen #-vel erősítik, pl. vinum = lesz, givin, velum: givel.
Ugyanezt észleljük a francziában is a német nyelvhez való viszo• nyában, pl. war = guerre, Wilhelm ="Guülaume, sőt több esetben
a latinra vonatkozólag is, pl. viscum =. gui; vidpccula = goidpil,,
s
goupil; vastare = gátér (gaster h.); vagina = galne; vadum = gué.1)
A continua mássalhangzóknak megerősítése explosivákká
m e g k e m é n y ü l é s n e k nevezhető.
III. Az a l k a l m a z k o d á s abban áll, hogy valamely
szomszédhang oly befolyással van a szomszédhangra, hogy az a
kiejtés megkönnyítése czéljából bizonyos irányban változik. Ezen
eljárás kétféle:
1. Az e g y s z e r ű a l k a l m a z k o d á s , midőn a mással
hangzó, mely megváltozik, alkalmazkodik, anélkül azonban, hogy
teljesen áthasonulna. •
2. Az á t h a s o n u l á s (assimilatio), ha a megváltozott
mássalhangzó egészen egyenlővé lesz a másikkal. Az áthasonulásnak megfelel a h a n g h a s o n t a l a n í t á s (dissimilatio), melynél
fogva két egyenlő mássalhangzó kikerülése czéljából az egyik
másra változik át.
IV. A h a n g h e l y c s e r e (metathesis), kevésbbé alkalmazott
eljárás, mely valamely mássalhangzónak a könnyebb kiejtés czél
jából történő áthelyezéséből áll: pl. xpadía, xapdc'a helyett. 2 )
J
2

) Egger, Notions elementaires de gram. comp., 23. lap.
) Beaudry 82—88. 1.
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III, Mássalhangzós rendszer a görögben,
9. §. Mindennemű mássalhangzó foglalhat helyet a szók
elején és a szók közepén. Az átalánosan elfogadott csoportok a
görögben a következők :
XT, xv, xp, XÁ, xg (f ) ;
m, np, nv, itX, TKT (</>);
yv, yp, fX;
fid;
T/i, rp, TX ;
őp, dv, őp, da (0 ;

uv ;
<TX,

a%,

ÖT,

o$, an, a<p, ap,

év, ép, #/L
Ebből láthatni, 1. mily ritkák a tiszta explosiva mássalhang
zókból álló csoportok, melyek is csak XT, ÍZT, [3Ő ; 2. hogy a nem
zengő és zengő mássalhangzóból álló csoportozat egészen hiányzik;
3. hogy a közvetetten egymásután következő hehesített mással
hangzók csoportja, (melynek nincsen helye a szanszkritban, a
görögben átalánosan elterjedett); 4. hogy y és <p a szók élén nem
tűr maga előtt más hangzót mint <r-t.
A nagy különbség a szó kezdő és a szó középső hangcsoportjai
között az, hogy emezekben az orrhangok és folyékonyak képezhe
tik az első elemet, s hogy orrhanggal kezdődő csoportokat (pl. y%,
VT, vd, piz, /ifi, p<p stb.) találunk, melyek a szók elején nem
tűretnek.
10. §. Igen gyakran történik, hogy a szók képzésénél talál
kozván a különböző fokú mássalhangzók, a megelőző alkalmazko
dik a következőhez; pl. Xsx-TÓg, 2.e%-$yva:, Áéyaj-töL
Ezen alkalmazkodás gyakran hangazonításba megyén át.
A folyékonyak és az orrhangok különösen gyakorolják ezen
befolyást. így lesz yéypcup-pai-ből yéypap-pac, avv-Xéyw-ból aulÁéyco, izod-m-bÖi izoaal, ea-vup:-ből ev-vopc.
Összetett szókban kettőztetett mássalhangzó némelykor
etymologiai <r-nek hangazonositásából magyarázható, mely külön
ben kiesett az egyszerű szóban, melynek kezdőbetűjét képezte;
igy pl. TzepíőpuToq (körülfolyt) izspt-péü>-bó\ *apéfo) helyett (szkr.
sru folyni); (pilopptid-qg (nevető) (piXo-apeidqg helyett (szkr. smi
nevetni), szláv, smijati).'
.
.
Némelykor a hangazonositás ellenkező irányban is nyilatko
zik, azaz, hogy a következő mássalhangzó a megelőzőhez hasonul
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I .

v

23
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á t ; igy lett ΐχχος (ίππος) ΐχ/ος-ből (szkr. acvas) ; τέτταρες
τέτ/αρες-hől (quatuor szkr. katvaras).
A következő mássalhangzónak a megelőzőhez való alkalmaz
kodásnak tulajdonítható a befolyás i s , melyet a a következő
explosiv mássalhangzó hehesítésére gyakorol; igy letfc βχίζω *σχίζω
helyett (ν. ö. szkr. kid gy., skid helyett, lat. scindere). A szanszkritban is hasonló tüneménynyel találkozunk; pl. stlia e. h.
*sta (stare, ιστάναι).
A foghanguak hanghasontalanításnak is vannak alávetve
r és ^ előtt, a mennyiben <r-ba mennek át; így lesz πεί&ω-ϊόΐ
πεισ-ϋψ(Η és πισ-τος. A hanghasontalanítás némelykor a két
szomszéd-szótagban levő hehesített mássalhangzókra is terjed ki ;
így lett έτέ&ψ, έτύ&ψ *έΰέ$ψ, έιΗ9ψ helyett (ϋε, ϋυ gy.-ből);
Xó&Tft *λύΰηϋι helyett; τύφος (vapor) *ϋΰφος helyett (ν. ö. szkr,.
dhüma).
11. §. A hehesített mássalhangzónak áthelyezése az egyik
szótagból a másikba rendes a görögben. Igy a τριχ tő (gen. sing.
rpc/óg) nem tarthatja meg hehesített véghangzóját a nominativus
ragja σ előtt, átviszi tehát a hehesítést a kezdő r-ra: ΰ-ρίξ (ϋριχ-σ).
Ugyanezen oknál fogva lesz τρέχω-től a jövő &ρεξω és εχο) gyönge
hehezetét erőssé változtatja a jövő εξω alakban. Egyáltalában ha
valamely többtagú szónak némely szótagja bizonyos oknál fogva
elveszti az aspiratíót, ez egy másik hangra megyén á t ; így lehetséges βάτραχος és βά&ραχος; πά&ος, επαΰον és πάσχω, mely πα&έσχω-híA összevonás által keletkezett. 1 )
Más hang-áttételek gyakoriak még a görög nyelvben és pedig
a folyékonyakat illetőleg; ilyenek : xapdía és xpadía; d έρχομαι és
idpaxov ; βροτύς *μορτός helyett.
A szók végén csak igen csekély számú mássalhangzó foglalhat helyet a görög nyelvben. Ezek pedig: ν, ρ, ς és csak ezen
mássalhangzó-csoportok: ς (χσ), ψ (πσ). Kivételképen csak ουχ
hozható föl, mely mássalhangzók előtt ου és éx = ex, mely önhangzók
előtt έξ. A foghangok kiesnek, ha etymologiailag a szók végén
kellene állaniok; így ήσαν, σώμα állanak *ήσαντ (erant), σώματ
helyett. A vég m v-he megy át a ragozásban; pl. ελυον *ελυρμ,
λόγον *λογομ helyett, ha különben ki nem esik, mint pl. πατέρα
l

) Egger, Notions elem. de gramm. comp. 24. 1.
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szóban v. ö. szkr. pitaram, déxa v. ö. decem.1) Egyébiránt a szóvégi
mássalhangzónak a következő szókezdet által okozott változása
csak odx és az önhangzóra végződő elöljárókra szorítkozik, melyek
ben a végönhangzónak kiesése után a megelőző mássalhangzó,
ha erős hehezetü önhangzó elé kerül, hehesítetté válik; pl. ouy
ouroq, á.(p qjmftt (ano), i<p -tyúpav (éní), xaff iva (xará). 2 )

IV. A mássalhangzók rendszere a latin nyelvben.
12. §. A latinban mindennemű mássalhangzó foglalhat
helyet a szók élén, de ugyanitt a mássalhangzók csoportozatai
eléggé megszorítvák ; sohasem következhetik két explosiv mással
hangzó egymás után. A szókezdő mássalhangzó csoportok ugyanis
a következők :
cn, cr, cl; gn, gr, gl;
tr;
pr, pl-; br, bl;

fr, fi;
se, ser, squ, st, str, stl^
Kezdő csoportok, minők: pt, pn, ps, sm, scl, ti, tm, sőt dr
csak idegen származású szókban fordulnak elő.
A szók közepén a csoportok négy mássalhangzóból is állhat
nak ; pl. monstrum. A nem zengő és zengő mássalhangzóknak
érintkezése gyakoribb, mint a szanszkrit és görög nyelvben. De ez
jóformán onnan van, hogy a latin irás részben inkább az etymologiát vette tekintetbe, mintsem a kiejtést. Quintilián tesz erről
tanúságot, állítván, hogy ilyen szóban, mint obtinuit az etymologia
követeli, hogy ob Írassék, míg ellenben a fül op hangot hall.
A feliratok és a kéziratok gyakran azon helyesírás felé hajolnak,
mely megfelel a kiejtésnek, s a latin grammatikusok az ilyen
1

) A v ephelkystikon a szók végén nem eredeti, h a n e m csak a szó végén
kiesett mássalhangzó következtében beállott liiatus eltávolítására alkalmazott
megtoldás. így s^gytv-ben csak az eredeti T-nak kiesése {i^syi-r) után áll be.
E z e n v állandósíttatott az igék többes 1. szem.-ben, úgyhogy pl. pn keletkezett
eredeti ^ss-ből (mas, masi) az s-nek kiesése után, pl. <pe?n/u,sv <pí:of*i-höl az ere
deti és dór q>éeoft$s-höl. L. Baur. Sprachwissenschaft. Einleit. 52.1.
2
) Beaudry 94—98, 1.
23*
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alakok nagy számát jegyezték fél; pl. apsens, opservans, optinui,
supstituta, qiátquit, at ( = ad) stb. 1 )
13. §. Ezen tekintetben tehát a szóközépi mássalhangzók
közötti alkalmazkodás csak tökéletlenül nyerte kifejezését a latin
helyesírásban. Azért is nagy különbség teendő azon szóközépi
csoportozatok között, melyek ragozás, származtatás, és azok
között, melyek összetétel következtében keletkeznek.
Az első esetben (némely esetet kivéve, mint subter, subtus)
az alkalmazkodás szabály, és a következő mássalhangzó az, mely
a megelőzőnek fokozatát meghatározza; így lesz : scribere-ből
scripsi, scriptum; agere-höl actum. A foghangok alkalmazkodása
annyira megy, hogy egészen áthasonulnak, sziszegőkké gyöngül
vén ; pl. fod-ere, fos-sum.
A folyékonyak és orrhangok inkáBb zengő természetűek
levén, azon természettel birnak, hogy a származtatásban és össze
tételben a megelőző nem-zengőket zengőkké teszik; ilyenek:
negligo (nec-lego); publicus' (*populicus) ; quadraginta (quatuor);
segmentum (secare); sálignum (salicis). Ezen alkalmazkodás néha
hangazonosításig terjed; így lett summus *supmus helyett superből; puella = puerida; jlamma *fiagma helyett fflagrarej:
Ezen hangazonosítás némely esetben ellenkező irányban is #
terjed, a mennyiben a megelőző mássalhangzó az utána következőt
áthasonítja; így lett a felső fok végzete ssimus — stimus helyett;
rrimus — *rtimus, llimus — *ltimus helyett; velle *velre, Pollux
Poldux helyett ( = [Jolodtőx-qq).
Az összetétel következtében érintkező mássalhangzók alkal
mazkodása a latin nyelv különböző korszakai szerint különböző.
Mennél tovább behatolunk az ősrégi latinság korszakába, annál
inkább tapasztaljuk, hogy a helyesírás a legkülönbözőbb mással
hangzók találkozása ellen nem vala érzékeny. Némely régi alkal
mazkodások, minők: venundare (venumdare), eundem (eumdem)
eltűntek ugyan a classicus korszakban; de legtöbb esetben azt
fogjuk találni, hogy a classicus korszakban a hangazonosítás már
teljesen befejezett tényként szerepel, melyet az ősrégi latinság még
nem fogadott el; így a következő alakoknál: afferre (ad-ferre),
sufferre (sub-ferre), differre (dis-ferre), colloqui (con-loqui), corrum*) Corssen, Aussprache I. 54, 72.1.
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pere (con-rumpere) stb. Egy szóval a hangazonosítás mindinkább
terjed a classicus korszakban, míg teljesen bevégzett állapotában
az olasz nyelvet a latinból készíté elő, pl, objectum: ol. oggetto.
Áz összetett szókban, melyeknek első tagja m-en végződik,
másodika pedig önhangzóval vagy /i-val kezdődik, az m kivettetik,
de nem az ezt megelőző önhangzó, pl. co-ire, circu-ire, co-hibere,
co-hors stb. A végmássalhangzónak kiesése előfordul az összetétel
más eseteiben is, nemkülönben a származtatásban és a ragozás
ban; pl. a-vertere (= *ab-vertere), suasi (— *suad-si), miles
(*milet-s) stb.
14. §. A hanghasontalanításnak szintén nagy szerepe jutott
a latinban. Hatása kiterjed az egyik szótagtól a másikra. így a
származtató ragok -ris, -lis, -aris, -alis, melyek ugyanazon szárma
zásúak és eredetűek, váltakozva fordulnak elő és pedig r-rel, ha a
tőben l foglaltatik ; pl. milit-aris, epul-aris, stella-ris, singul-aris stb.
és Z-vel, ha a tőben r fordul elő; pl. rur-alis, mur-alis, materi-alis,
plur-alis stb. Ezen szabálytól eltérő alakok is vannakj minők:
fiuvi-alis, leth-alis és mások, melyeknél azonban azon körülmény,
hogy l a végzettől távolabb esik a hanghasontalanítás megaka
dályozására némi befolyással van.
A hanghasontalanítás némi nemének, valamint azon alkal
matlanságnak, hogy két egymásután következő ugyanazon hangzatu szótagot kellene ejteni, tulajdonítható az egyik szótagnak
kiesése, mely észlelhető ilyen összetett és származtatott szókban,
minők: quotus *quotitus h., totus, *totitus h. így áll -taré -tatare h.;
debilitáre (debilitatare h.) ,• -tarius -tátarius h . ; pl. heriditarius
(hereditarius h.); -tínus áll -tattnus h . ; paupertinus (paupertatinus h . ) ; -tivus -tativus h., pl. aestivus (aestativus h.); -tösus,
-tatösus h., pl. egestosus (egestatosus h.),- -tio -titio h., pl. dentio
(dentttio h,),- -tórium -titörium h., pl. hostorium (hostitorium h . ) ;
portorium (portitorium h.) ; -tüdő -titüdo h . ; aletudo (aletitudo h . ) ;
inquietudo (inquietifoidoh.); mansuetüdo (mansuetitüdoh.); -ci cici h.,
pl. lusciösus (libsciciosus); sambucina (sambucicina); -enn -en-enn h.,
pl. vicennium (vicenennium h.); -ösm ononsus h., pl. obliviösus,
factiosus, seditiosus (obliviön -onsus stb. h . ) ; nutrix
*nutritrix,
antestari *antetestari, veneficus *venenificus, stipendium *stipipendium, semestris. *semimestris helyett. Ugyanezen kiesés észlelhető
a görögben pl. oJcrpóg (gonosz), ákrqpóg h., davqptoq (elosztó),
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δατη-τηριος h., ζψωρ (bakó), ζψψωρ Υί.,χέι,τωρ (szurkáló, kocsis}
χε^τη-τωρ h., άρναχίδ (juhbőr) ίφνο-ναχϊδ b., χαλαμίνβ-η (menta)
χαλαμο-μίν&η b., Παλαμήδης Παλαμομηδης b., Σέλενχος Σελάλευχος
h. (csillámló, fényes); όπισ&έναρ (a tenyér háta) οπισΰο-ϋ-έναρ b.,
χωμωδιδάσχαλος,
τραγωδιδάσχαλος
χωμωδο-διδάσχαλος
stb.,
λειπυρία (forró láz) λειπο-πυρία b., σχίμπους (tábori szék) σχιμπόπους h., άμφυρεύς (kétfülü edény) άμφι-φορεύς h.,
χελαινεφής,
χελαηο-νεφης, ημέδιμνον ^ημιμίδιμνον helyett. 1 ) Α hanghelycsere
szintén elterjedett a latin nyelvben. így találjuk, hogy az r
cseréli helyét crevi-hen cerno-tó\, sprevi-hen sperno-tó\, stravi-büJi
sterno-tó\.
A szó végén a latinban minden mássalhangzó q, g, ρ (volup
kivételével) j , v, f, h-át kivéve, foglalhat helyet. Csoportozatban
előfordulhatnak a folyékonyak n, r, l meg s következő c, v, í-vel:
ne, nt, rt, It, st; vagy az explosiva-hangok következő s-vel; pl. abs,
urbs, strix (= strics); de nem létezik végcsoport, mely két
explosiva-hangból vagy kettőztetett mássalhangzóból állana. —
A mássalhangzóknak alkalmazkodása két szó között, a mint ez a
szanszkritban és csekélyebb mérvben a görögben uralkodik, nem
létezik a latinban^ hacsak nem veszszük tekintetbe az ab és ex-et,
melyek mássalhangzók előtt saját mássalhangzójukat elvesztik. 2 )

II. FEJEZET.
A mássalhangzókról különvéve.
A. Explosiv

mássalhangzók.

I. A torokhangok és átváltozásuk a görögben.
15. §. Κ) A görög nyelv általában érintetlenül hagyta az eredeti
explosiv torokhangokat. így 1. a szók elején pl. χώπη (markolat):
capere; χεφαλ/j : caput,· χύτος : cutis; χουφός (meghajlott) : cubitus
(hajlás, könyök); χοχώνη : coxa (csipő); xa&apog : castus (cad-tus);
χευ&ειν (elrejteni) : custod-; χυων : canis (szkr. cvan) ; χόμη: coma;
χαρδία: cord-; χάρα: cerebrum; χερατ : cornu; χγρός: cera,· χάλαμος:
*) Kuhns Zeitsch. für. vergl. SpracM. X X I I . 99. és 371. 1.
η Beaudry 98—102. 1.
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calamus; χολωνός: collis; χραδαίτ,ω: cardo; χρίνειν. cerno; χλιτύς:
clivas; αχαιός: scaevus. 2. a szók közepén: άχωχη: acus; οχτώ:
octo; άγχυλος: ancus; ογχος: unciis; άρχεΐν; arcere; πέχτειν:
pectere; βάχτρον: baculum; ρυχάνη: runcina (gyalu); ελχος: ulcus.1)y
H a mégis megtámadtatnak, akkor nem mennek át explosiv
állapotukból fricativ állapotba, a mi ismeretlen ezen nyelvben,
hanem fölcserélik a családot és vagy az ajakhang π, vagy a fog
hang τ által helyettesittetnek; így lesz riU gy.-ből (ered. rik
elhagyni) a latin linquere, de a görögben: λείπω; quinque-höl lesz
πέντε; eredeti sak (lat. seq)-hől lesz επ, έπομαι; eredeti vak-ból
(latin voc-s vox) lesz ΐεπ-/έπος
(szó), είπον, βόπ-ς (hang); latin
oc-ból (oculus, lit. ak-is) lett όπ, όπσ-ομαι-\>&Ά (fogok látni) és ομ-μα
οπ-μα helyett; eredeti kak, lat* coc-ból lett πεπ (főzni) πέπ-σω
{πέψω)-\>&Ώ. és πέπ-ων (megérlelt); ήπαρ = jecur; πότερος = szkr.
kataras az aeol: πέσσυρες, πίσυρες = quattuor, ίππος — equus:
Ilyen βουπόλος összeh. βουχόλος-\&λ.2) Curtius szerint π csak
17-szer felel meg az eredeti k-nak, míg az eredeti k 104 helyen
maradt meg. JKT-nak fölcserélése τ-val nem oly gyakori, leginkább
található névmási és számnévi tőkben; pl. τί-ς = lat. quis (szkr.
kis); τέ (és) szkr. -ka, lat. -que; πό-τε (egykor), dór πό-χα, άλλο
τε, dór: αλλο-χα; πέντε az aeol πέμ-πε mellett, eredetileg kankan,
quinque; τέσσαρεs eredetileg katvaras (v.o.quatuor, szkr. Uatvaras,
lit. keturi); τί-νω, bűnhődni, τί-σι-ς, büntetés, megtorlás, (szkr.
M: med. Uaja-tai megtorolni, megbüntetni; ápa-ki-tis = άπό-τισι-ς). Ha most a szkr. /c-t, lat. qu-t, gör. r-t ezen esetekben össze
vetjük, kitűnik, hogy az ős, még egységes korszakban csak rész
leges affectióról, nem pedig teljesen kifejlődött hangváltásról
lehet szó. 3 )
Némely görög szó csak az eredeti kezdő χ hangnak kiesésé
ből nyeri magyarázatát. Ilyenek: λάξ összehasonlítva a lat. calx-vüX:
ox-vog (* χόχ-voq) összeh. a lat. cunc-tari-Yol és a szkr. gank-γοΐ. Ide
tartozik ελευ&ερος, έλεόσομαι, ηλυ&ον, έληλυ&α, melyek ugyanazon
eredetűek χέλευ&ος szóval és ugyanazon szkr. kar (menni, járni)

x

) Leo Mayer. Vergl. Gramm. 27—28.1.
f) U. ο. 30—31.1.
3
) Ascoli, Vorlesungen 77—78.1.
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gy.-re vonandók. A mint is az Etym. magn. p. 329, 44. ελεύδ-ερος-ί
helyesen παρά το έλ,εό&ειν οπού ipa által magyarázza. *)
. 16. §. G) A görög föntartá az eredeti ^-át ép ugy mint a
'x-át több olyan esetben, melyekben a szanszkrit azt ínyhanggá
változtatta; pl. γεν, (miből γένος) = szkr. gan; γόνυ = szkr. gdnu;
ζυγ (eredetileg jug, ζεύγνυμι-hen) = szkr. jug,· άγ (miből αγω haj
tok) — szkr. ag-ámi. Sok szóban megfelel a görög γ a latin g-nek;
pl. 1. a szók elején: γεύεσθ-αι: gustare; γίγνεσθαι: gignere,· γόνα:
genu; γαμβρό-: genero; γσ.λοως, γάίως: glos (sógornő); 2. a szók
közepén : αγειν: agere; αγρό-: agro; πυγμή: pugnus; τίγγειν: tingere,· στέγειν: tegere; ψεόγειν: fugere; λέγειν: legére.2)
A mint az eredeti x-nak megfelel a görögben p, ép úgy talál
juk, hogy a görög nyelv az, mely az eredeti g-nek megfelelő β-ϊ
sajátságos módon létesíti; így lesz szkr. glv gy. (glv-a-ti élni,
giv-á-s élő, élet): gör. βίο-ς (e. h. βιϊος), βίο-τος ψιΐ-οτος) (ν. ö.
gót quiv-s, lat. νϊν-ere, vlv-us); szkr. gi, gja gy. (gi-ná-ti, erőszakot
használni): gör. βία; szkr. ragas, ködfátyol, sötétség (gót riquis):
görög protheticus ε-νολ" Ε-ρεβος; szkr. nig (mosni): gör. νιβ (pl.
χέρ-νιβ, nom. Χέρ-νιψ); szkr. targ gy. (targ-a-ti (fenyegetni, ijesz
teni) : gör. τυρβ-ος, ijedség, ταρβ-έΐν; ganl asszony (gót queni, ang.
queen): böot. βανά, (szláv iena); szkr. gam (gam-a-ti menni, jönni,
gót quim-an, úfn. kommen): oszk. és umbr. be-η (pl. ben-mt, venerit), gör. βαίνω{βαν]ω!α..), ven-io; gurus nehéz: gör. βαρύ-q; gans;
gör. βου-ς; lat. bó-s; garbhas, foetus (gót. kalbo): gör. βρέφος;
szkr. gar, (garas = lat. vorus): gör. βορ, βρο (miből βι-βρώ-σχω),
lat. (g vorare).8)
Úgy mint χ a megfelelő dentalis r-ba, átment némely eset
ben a γ is <?-ba; így áll Δημψηρ *Γψμψηρ (mater terrae) helyett,
s ugyané változásnál fogva össze szokták vetni a gör. δελφυς-t a
szkr. garbha-Y&l (uterus); vö. αδελφός s a homéri άδελφειός, melyet
a szkr. sa-garbhya (couterinus) világosít meg. így áll δνόφος (sötét*) Kuhn, Zeitsch. XXI. 127.
) Leo Mayer, Vergl. Gramm. 35—36.
3
) Mindazon esetekben, a hol szkr. g és európai gv összeesik és különösen ott, hol több európai nyelv gv-t tüntet föl, azt fogjuk tartani, hogy a ν
egy parasiticus hangzónak folytatója, mely már az ős-árja korszakban gyöke
ret vert. L. Ascoli, Vorl. 96—104. és Beaudry 108. Leo Mayer, Vergl. -Gram.
38-39.
a

GOROG-LATIN HANGTAN.

361

ség) γνόφος mellett; όβελός (nyárs) aeol. οδελ,ός. A homéri γδουπέΐνból, melynek mellékalakja : δουπεΐν, Mayer azt következteti, hogy
a p-ból való átmenetnél dN-vá a γδ csoport szolgált közvetítésül. 1 )
17. §. Ch) A görög χ megfelel a szkr. gh s későbbkorú /i-nak
és a latin Λ-nak. így 1. a szók elején: χανδάνειν (pre-hendere)
χρίω = szkr. ghar (aspergere), χ&έ%: heri; χαμός: hamus; χβαμαλός:
humilis} χειμών- (tél), χιών (hó): hiem-; χειρ: ó-lat. hir; χόρτος
(udvar): hortus; χελιδόν- = hirundon-; χλόη (zöldség) — holus;
χλόος (zöld, sárga szín): helvus; χυμός: humor; — 2 . a szók közepén : στείχω (lépdelek): szkr. stigh gy.; δόλιχος: szkr. dirgha:
εχιδνα, εχις (kigyó) : szkr. ahi (aghi-bÓl); αχός (fájdalom) = szkr.
anhas (anghas h.) ττηχυ-= szki\ báhíi (kar); παχύ-= BZ\ÍY. bahú ;
εχειν (σεχ gy.-böl): szkr. sah (sagh h.); όμιχεΐν: szkr. mih (migh);
ομίχλη (köd): szkr. maigha- (felhő); λείχειν: szkr. Uh (nyalni) 2 ).
Ezen hehesített hang némely szók közepén az egyszerű γ
által van helyettesítve; pl. εγώ = szkr. aham (agham): μεγάς =
szkr. mahat (magh-at h.), έγγός = 8ζ\ίΥ. anhus (anghus b.); 2. γένυ(állkapcza) : szkr. hanu (ghanu-höl); γε =. szkr. gha; ογε = szkr.
sáha, ságha; λαγώς: szkr. langh (ugorni). 3 )
Κ χ némely szóban váltakozik φ és #-val; pl. ελαφρός (könynyü) és έλαχύς (kicsiny), όφις és εχις (kigyó); a dór ορνιχ- és
Őpvi&- (madár); αυφην és αυχην, nyak, nyakszirt. 4 )
A χ és x közti váltakozásra nézve megkülönböztethető az
attikai és az ióni nyelvjárás, pl. az att. δέχεσ&αι, ión δέχεσ&αι.

II. A torokhangok és átváltozásuk a latinban.
18. §. Κ) A torokhangoknak állapota bonyolódik ezen nyelv
ben 1. azon zavar következtében, melynek némely esetben c és g
közt van helye; 2. az új a betűnek és a qu, gu csoportoknak jelen
léte által; 3. a hehesített torokhangnak hiánya és annak / , fo-val
és egyszerű íjf-vel helyettesítése folytán.
C) G) Minthogy a latinban hiányzanak a torokhangú frica*) Leo Mayer. Vergl. Gramm. 38. 1.
) ü. o. 44—45.1.
?) U. o. 48—49.1.
*) Schmidt, Zur gesch. des indogerm. vocalismus 182. 1.
2
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tiv betűk, természetes, hogy k (c) és g nagyobrészt megmaradtak
eredeti helyeiken; így pl. ereare: szkr. kar facere; vocare: szkr.
vak; centum: szkr. gátam, áxaróv, stb.; meg a g-ie nézve, pl. szkr.
ganas = genus ; szkr. ganu = genu; szkr. gar (gf-ná-mi) = garrio,
garrulus és gallus (*garlus helyett).
A latinban sokkal csekélyebb azon szók száma, melyekben
az eredeti torokhang ajakhangba ment volna által. így találjuk,
hogy a szanszkrit és a görög nyelvekkel szemben megtartotta ere
deti állapotát a következőkben: quinque = szkr. pankan,
equus = mnoq; coquo =pakami, TZSITTCÜ. — Az eredeti c átváltoztatva
p-be fordul elő a következőkben: quip-pe, nem-pe, melyekben a
pe = ce ecce-hen; ugyan olyan quispiam=quisque-iam;
ide tartoz
nak még : popina egybevetve coquina-Y&l, palumbes = cokimba ,limpidus = liquidus ,• lupus = Xúxoq.1) Bugge ezeken kivül még a
következőket sorolja elő: poena = s baktriai kaena; pius szkr. ki
gy.-ből tisztelni pellis = szkr. karmán stb. 2 )
Szókezdő eredeti k egészen kiesett a latinban a következő
szókban: ubi, unde (összehasonlítva alicubi, alicunde alakokkal);
uter = szkr. katarás; ut, uti (cuti h.); amáre: összeh. szkr. kam
(szeretni); apró-= xánpo-; alapa = xólayoq; ödisse: v. ö. gót
hatan.3)
.•;,
.
Ingadozás k és g között (mely két hangzó megjelelésére
eleinte csak az egy c betű szolgált), illetőleg A;-nak (/-re lágyulása
mutatkozik a következőkben: dig-itus, dignus, pro-digium összeh.
dicere-vel (detxvúvae); sugere mellett succus;
mügire^fiuxaadai',
salignus, ilignus: salic- és ilec-ből; gurgulio és curcidio; gracilis
x
) Ascoli, Vorlesungen p. 66—68 nem hajlandó popina- tés Epona-t
(equus)-t római eredetűeknek tekinteni. 0 szerinte ezek, mint Pompeius és
Pompilius umbriai és oszk. eredetűek, tehát nem is lehet szó arról, hogy itt
az eredeti latin qup-he átment volna. Palumbes szintén nem tehető vonatko
zásba columba-v&l, hanem inkább a gör. xeAwytt/Jss-val (»buvár« madár), mely
hez egykor jelentésére nézve sokkal közelebb állhatott. A lupus-neik gör. Auxes-val való összehasonlítását épen nem tartja helyesnek, minthogy ezen
szók külön alaptőkre vihetők, úgymint: szkr. lup (lumpa-ti finderedirumpere)
és luúlc (luútt-a-ti evellere), (v. ö. lat. rumpit = szkr. lumpati, és a lat. runc
rienc-a, runc-ina, gör. fvyit-iifii, gyalu = szkr. lünk).
*) Sophus Bugge. Kuhns Zeits. f. vergl.-Sprachf. XIX. 406. stb. 1.
3
) Leo Mayer. Vergl. Gram. 31—31 1.
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v. ö. szkr. krga (sovány),1) viginti és vicesimus, vigesimus (szkr.
vigati); negotium (=nec-otium); gubernátor = xufiepvyryq', Cajus
és Gajus.
19. §. A Qu az eredeti kv csoportot helyettesíti, mely azon
ban már a szanszkritban gv-\& változott; queunt = szkr. gvájanti
gy. gav, mely gvi-vel váltakozik, eredeti jelentése «földuzzadni,
nőni»; (innen gav-as, erő, güra, hős, gör. xu-poq erő); equus szkr.
ágva. Számosabb esetben azonban helyettesíti az egyszerű k-t,
(s az ezzel egyértékű szkr. U és g-t); így pl. ' 1 . qu = k: quis =
szkr. kas, quod = szkr. kad ; — 2. qu = U: que = szkr. Ua
(pl. equus-que — agvag-ka, zend agpag-ka); quatuor, quartus (quaturtus h.) ss szkr. Uatvar-as, katurtha-s; linqu-o, relinqu-ere,
re-liqu-us szkr.ro/erinákti több. 1. szem (praes., egy. rinkmás); sequor
= szkr. sa/c (sákati sequi); coquo szkr. £>«& főzni; quinque = szkr.
panka ; — 3. qu = g : pl. qui-es, qui-e-sco = szkr. gi, feküdni fgaj-atai, gai-tai = gör. xst-rac. 2 )
20. §. G,) A latinban csak egy példa van arra, hogy az
eredeti g-nek megfelelne b; t. i. bos összevetve a szkr. gau-v&l.
A g szabályszerűen v által cseréltetik föl; ilyen viszonyban áll
vivere szkr. giv gy., venire ga gy., vorare gar gy.-hez, (v. ö. szláv.
2rati). Ugyanezen változás előfordul a szók belsejében is : ningere
és nives; fluctus, confluges és confluvium.
A szó elején, különösen pedig a szó belsejében a latin g
eredeti hehesített mássalhangzót helyettesít. így megfelel a g a
szkr. gh v. h, gör. ^-nek: 1. a szó elején, pl. szkr. har-ita (zöld)
eredeti ghar, ghra gy. = vM^n (zöld fű) = lat. ger-men, gra-men
(v. ö. ófn. gruo-ni, újfn. gras); ghar, ghra gy. = gör. %áp-tq, yaíp-a)
(azaz *yap-j(ú) — lat. gratia, gratus (v. ö. ófn. ger-ön, újfn. be-ger-en).
2. A szó közepén: awg/i gy. = afy, a%, miből uy^-o)f a%-vup.at}
a%-og; szkr. ahas (szorongatás) = lat. ang-o, ang-ustus, ang-or;
ang-ina, ang-ulus; righ gy. (szkr. rih, Uh) = Xetyco, Áfyvoq;
gót. lig. = lat. lig-urio, li-n-go, újfn. leckén; szkr. mih = o-pt%-éo),
d-pty-lrj = lat. mi-n-go.
21. §. A csoportok kv, gv nagy jelentőséggel birnak annak
x

) Leo Mayer. Vergl. Gram. 40—41. 1.
) Ascoli (Vorlesungen 70. 1. a qu-n&k megfelelő ezen szkr. Jc és <?-ról azt *
tartja, hogy eredeti k-hól fejlődött, parasiticus v hozzájárulásával.
2
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megmagyarázására, miképen változhattak át a torokhangok ajakhangokká. Ugyanis ν kétféle szerepet játszik, a mennyiben egyrészt
u-nak félhangzója, és abba fel is oldható, de másrészt mint frieativ
ajakhang ismét b és p-he fejlődhetik. A r-nek ezen természetéből
magyarázható az átmenet qu-ból jy-be a következő szókban : quofquo-tj, gör. πό-τερο-ς; quod: oszk. pú-d, pod ; quam oszk. ρα-ψ
(acc. sing.); quis : oszk. ρί-s, quanta : umbr. panta; equo; gör.
Ίππο ( = ΐχ/ο) quatuor: aeol. πεσσυρες ( = πετ/αρες), hom. πΐσυρες;
oszk. petora, umbr. yetu/r ~ quinque, aeol; πέμπε ; Qumtkis: oszk.
Pontius; linguo: gör. λιμπ-avco, λείπω; sequor, gör. έπομαι; in-seque,
insece (dic, narra) = gör. ε-σπετε (σπ-σ(ε)π =. sekv); coqu-o
( = quo-qu-o), gör. πεπ (πέσσω, πέπτω); torqu-eo, gör. τρέπ-ω;
iecur, iecor ( = iekvor), gör. ήπαρ', oculus (= oquulus), gör. οπωπ-α, vidi, οπ-ωπ-η, arcz, tekintet; 1 ) — 2. gv-b'o\ b-be; szkr. guru
(*gvaru): βαρύς.
22. §. Η) A /i, melynek fölcserélését/-vei az ős és classicus
latinságban fölebb jeleztük, megmaradt az utóbbiban, mint gyakori
képviselője a hehesített torokhangnak gh, χ-nek a szók élén ép
úgy, mint azoknak közepén. Összehasonlíthatók e tekintetben
hamus = χαμός, hiems = χιών (hó), χείρα (zivatar); χειρών (tél);
az ó-latin : hir, manus = χειρ; hirundo = γείώών; homo, ó-lat.
hemo, t ő : homen, hemen = gót: guma (tő: guman, lit. £mu, t ő :
zmen utalnak ghamaji alakra); holus, helus, helvola (zöldség) =
χλόη, szkr. ghar (zöldülni); hortus = χόρτος; haedus = gót: gaits,
ófn. geiz szintén eredeti gk-ia, vezethetők vissza; haeres-nak gyöke
szintén ghais, melyből a lit. gaiszti, késedelmezni, habozni (v. ö. lat.
haesiiare) visszamaradni; gaisz-inti, feltartóztatni, akadályozni,
gaisza-s késedelem, akadály. 2 ) A szók közepén is áll így h, pl.
veho-b&n = szkr. vaghami, gör. /εχ, miből J-οχος (kocsi), gót :
ga-vag-ja (bewege), vig-s, via, weg.
Csak egy esetben helyettesíti a h a hehesített ajakhangot bh,
ψ-i, t. i. a milú' szóban = szkr. malijam (*mabhjam helyett, v. ö.
tubhjam = tibi).
A hehesített foghangot th, •&, sohasem helyettesíti a h Ρ
latinban.
*) Ascoli. Vorlesungeu 60 stb.
) L. Kiihn, Zeits.XXII. 383.

2

GÖRÖG-LATIN HANGTAN.

365

23. §. A latinban már jó korán kezdett tünedezni a hehezet.
A belhangban oly kevéssé éreztetik, hogy a quantitas és az elisióra
vonatkozólag nem is vétetik tekintetbe (trd-ho,. de hoc). Az előhangban való tünedezése már jó korán beállott a népnél, ugy hogy
a perperam aspirare már Figulus Nigidius idejében gyakori pórias
eljárásnak tartatott. Kiesett így az eredeti h awser-ben = szkr.
hansa, yqv, gans; olus-holus, eredes-beia.: heredes. Szintúgy az elementum szóban, mely ghal «csirázni, zöldelni» gyökre vezetendő
vissza, (v. ö. hel-vus és Jiol-us). Az eredeti kezdő h kiesett különö
sen r és l előtt. Ide tartoznak : laena — gör. -/lalva.', lendes = lit.
glindas, ófn. grind; luridus= gör. %Xcopóq; lütum, lüteus, arany
sárga, xpuoóq, ypúaeoq mellett; laetus: szkr. hlddafe gör. xé%ha3a
(duzzadni, dagadni) ;*) ravus, sötétszürke = feln. grau, ófn. gra;
res, reas =gör. /pvjpa, %M0$«t (gyöke har venni, fogni); ruo = lit.
griuti dönteni, griauti ledönteni, szkr. abhi-hruti bukás, vereség,
v. ö. lat. in-gruo, con-gruo; ide tartozik még rudíera. A szók beljében'az eredeti /z-nak kiesésével gyakori az összevonás; pl. mi =
mihi ; nemo = ne-homo; nil •= nihil; via = *vehia ,• prendere =
prehendere; praebere = praehibere; debere = dehabere *dehibere;
így történt, hogy a h, a mint könnyen kiesett ott, a hol eredetileg
állott, ép oly könnyen illesztetett oda, a hová nem tartozott. Ide
vonatkozik Catullusnak gúnyja hinsidiae és más hasonnemű
alakra nézve ; s keletkeztek azután ily ferde Írásmódok is, minők:
humerus umerus h., humor umor helyett. 2 )

III. JL foghangok és változásuk a görögben.
24. §. TJ A görög nyelv számos szóban megőrizte az ere
deti í-t, melynek a latin t felel meg. így 1. a szók elején: TÓV =
is-tum; TÓ = is-tud; tYjlíxoq = talis; Tscveiv = tendere; róvog =
tonare,- réyyecv = tingere; réyoq — tectum; té%vrj = texere; tép/ia
terminus; répezpov = terebra; zaúpog = taurus; vpépecv = tremefe.
Ilyen a r, mely a után áll: ara — sta, arqXrj = statura; azéípoq =
1
) Fick. Indog. Wörterb. ghil-re vezeti vissza a szkr. hilati bujának,
vígnak l e n n i ; helana, kedv, pajzánság, lat. heluo pazarló, tékozló; gót gailjan
örvendeztetni, óin. geil szókat. Úgy hogy ezek nyomán laetus szó hlaetus
helyett áll. L. Froehde. (Kuhns Zeitschr. X X I I . 251.)
2
) Curtius. Grundzüge d. griech. etym. 613. 1.
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sterilis; στιγ, στίζω = stimulus (stigrn b.), στύπη = stupa, ά-στηρ
= Stella,· — 2) a szók közepén: ετι = et; αντί = ante, χύτος =
cutis; πετάννυμι (kiterjeszteni):pátere; ιταλός. = vitulus. Azonkívül
előfordul még ily τ számos képzőben; pl. -τψ = tat; τηρ = tor stb.
— A görögben, még pedig leginkább az ioni dialectusban az ere
deti r gyakran a sziszegő <r-be ment által, pl. σύ = tu; επεσον a
dór επετον helyett π/πτω-ból. A rr-val jelzett főnevek és igék,
minők: πράττω, ϋ-άλαττα lesznek ΰάλασσα, πράσσω. Különösen
akkor, ha r-t i követi: pl. είκοσι a dór εϊχατι helyett; πόσις — szkr.
páti; φύσις = szkr. bhüti, σίλφη (moly) összeh. a dór r/A^-val;
Ποσειδών a dór Ποτώαν mellett; σιο σια végzetü nevek τιο, ua
helyett, pl. αμβροτος-től αμβροσία; πλουτος-tól πλούσιος. Áz -οντι
végű igealakok, melyek a dórban fentarták magokat, lesznek -ουσι
a classicus görög nyelvben; pl. dór ψέρ-οντι; att. φέρ-ουσι; a
szkr. dadáti, dadhdti lesz a görögben δίδωσι, τί&^σι, *δίδωτι, τί&ψι
helyett. 1 )
Α r gyakran két önhangzó közt kiesik; pl. xe/?wg-ban χερατοςból, χέρα-bsm χέρατι h. Legtöbbnyire azonban történik ez a szó
végén, pl. έφερε εφερετ h. ('szkr. ábharat).
25. §. D) A görög δ, némely esetet kivéve, hol = eredeti γ,
megfelel a szkr. és latin d-nek; 1. a szók elején : δι-δόναι = dare,
szkr. da-dami, δεχα = decem; δομάω = domo, szkr, dam gy. —
δόλος = dolus; δεινός, dirus, δι-δάσχειν = docere; ό-δόντ- = dent- ;
δόμος = domus stb. 2. A szók közepén: εδειν — edere; χάδος =
cadus; χαρδία = cord-; πέρδειν = pedere; ποδ- — ped-; εδος =
sedes; σχίδη (forgács) : scindere.
Φ
Vannak azonban esetek a hol δ a τ hangot helyettesíti.
Példák erre: έβδομος = septimus, szkr. saptamá; όγδοος- = octavus,·
χόνδαχ = χόνταχ (lövedék); ενώδιον- = ένώτιον (fülbevaló). Ide
tartozik a -δον képző, pl. άλγ-ηδόν (fájdalom), melynek a szkr.
-tvan felel meg. 2 )
A mint a τ sziszegő <r-vé, ép úgy változik a δ hang C-vá,
különösen a dj csoport helyettesítésére, minthogy a görögben a ;'
félhangzó hiányzik.
így lett Ζευς = szkr. djáus; εζομαι e; h. *σεδjoμaι = fsid gy.:
sedere).
x
)
2

Leo Mayer. Vergl. Gram. 33—36.
) L. u. o. Vergl. Gram. 42.
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26. §. Th) A görög #, melynek iiangja az angol th-hez
közel állott, gyakran fordul elő; de a latinban többnyire / által
van helyettesítve. A görög nyelv körén belül, különösen az aeol
nyelvjárásban is fordul elő <p, a hol eredetileg # állott. A görög
$-ból egy eredeti görög latin dh-m következtethetünk. A szók,
melyekben #-nak / felel meg a' latinban, a következők: 1. a szók
elején: d-dvsiv (ütni), of-fendere,- (mely régi — dhendere alakra
utal, v. ö. szkr. han = e. h. dhanj; •dóoq (füstölő szer): suf-jlre
"(szkr. ,dhü füstöhii); $őpa, foris,- &np; aeol. <pyp, fera; épaaúg,
fortis; dspfliacvecv, fervére; fiyÁoq, femina (szkr. dhainú tehén);
$Y/\-/j (csecs): fellare (szopni); dpaősiv (törni) frustum stb.; 2. a szók
közepén: epsuftoq, rüfus.
A görög é megfelel a szkr. dli-r&k.: ai'&ccv (meggyújtani):
szkr. idh; sdoq, szkr. svadhá (szokás); ov&oq, szkr. andhas (zöldség) ;
a)3eodat, szkr. ardh, (nőni); oÍ>&ap, szkr. üdhar, (tőgy); xeóűsiv,
szkr. gud (gudh-ből), (elrejteni); xadapóq, szkr. qudh (tisztának
lenni); 7zuvdáveo&ai, szkr. budh; Tta'&sxv, szkr. bádh (kínozni);
laftsiv, szkr. rah (elhagyni, radh-ből).
AzT egyszerű d-t # helyett feltüntetik: áXdalvizo&at összev.
ak&ecr&a:-Y£d; Í7z-7)h)d- (jövevény) összev. yXu&ov-va}.
A görög # megfelel egy eredeti gh-nak: éeppóq, szkr. gharma,
(forróság): %píew, szkr. ghars, (dörzsölni). Corssen állítja, 1 )
hogy a megelőző orrhang befolyásánál fogva Ő #-vá fejlődött: ilyen
volna £av#óg *axavdoq helyett *skand gy.-ből, mely a kezdő s kiesé
sével található a latin candere és a szkr. Uandra-bsní (luna);
hasonlólag állana év&a évda helyett.

1

) Corssen. Nachtráge 160. 1. Mások ismét a d után következő £ kiesésének tulajdonítják a görög 9- keletkezését, pl. Curt. Grundzüge 475. 1. Corssen
hypothetise megerősítésére szolgálnának még hgéfit&oí — lat. erv-um, ó-éjsz.
arft-en, ófn. araiveiz, újfn. erbse; srA/i&aí, ags. flint, kő, óm. flins, kova kő,
<r*/v3-os, alámerülő, összehasonlítva a lit. skend-an-val,
(alámerülni). De-eze
ken kivül vannak szók, melyekben sem az orrhang sem pedig a f kiesése nem
szolgál a 9- előidézésére, pl. TTÁXSOCVO , deszka, v. ö. német platté, germ. jolata;
v7tfáoi.^ araszt, melynek megfelelő gy. S-vel <r7ri$ris, a-Trtdó-íií (elterült, tágas) }
az aeol. o-7roí$-iov = e-roídiov, valamint á-cmíl paizs szókban fordul elő ; ide tar
tozik még a gör. »'«9*a(«*y§ (csepp) és £$-geí$-oiTttt (gaíva, eh. %u,hía>) ; valamint
o-róftti, <nófiw/% (hegyes vég, agancs) és ném. (al-ném.) stert, újfn. sterz (tkp.
«fark», ebben: pflug, sterz), L. Kulin. Zeitschr. X X I I . l í 0 — 1 1 1 .
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IV. A foghangok és változásuk a latinban.
27..§. TJ A latinban a t szintén s-vé gyöngült a supinum
és participium perfecti tum ragjában. Ezen változás rendes a dvagy í-re végződő tőknél, úgy hogy e véghangzójuk vagy kiesik,
vagy áthasonul, pl. defensum (defendere); dammn (claudere) ,·
egressum (egredi); usum (uti); missum, passum, quassum (mittoi
patior, quatio). Más esetekben a változás csak szórványos; pl.
űex.um (flecto); fixwm (fogó); de fictum fingo-tó\', pulsum (pello);
de cultum (colo); mansum (maneo); de cantum (cano); préssum (premo); de emptum (emo); lapsum (labi); de scriptum
(scribo) stb.
A latin t némely esetben p-ből ered sí csoportban sp helyett;
ilyen studere összevetve σπεύδω-Ύΰλ; sternuere ö. ν. πτάρνυμαι =
szkr. sphar gy. (*spar helyett).
Említve volt (13. §.), hogy a t következő folyékony befolyása
következtében zengő íZ-vé változott át; pl. quadraginta, quadratus
quatuor-ból. Vannak azonban esetek, melyekben a nem-zengőnek
fölcserélése zengővel ily befolyásnak nem tulajdonítható. Ilyen a
régi ablativus végzet, pl. gnaivod (Scipiók föliratain), sententiad
(sen. cons. de Bacchan.) összehasonlítva a szkr. at ablativusvégzettel; ilyen a parancsoló 3. szem. régi alakja, pl. estod, facitod
összehasonlítva a szkr. -ίαί-val, pl. baudhatat (sciat). A neutrumalakok istud, quod, aliud megfelelnek a szkr. tad, kad, anjad
alakoknak.
28. §. D) A szkr. dh vagy Λ-nak, görög #-nak megfelel a
latin d; pl. szkr. madh-jas = μέσσος azaz *με§)ο-ς = gót midji-s
= lat. medius; szkr. idh gy. (miből aid-co) = lat. aed-es (ház,
eredetileg: tűzhely), aes-tus, aes-tas (*ded-tus, aed-tas); szkr.
vidhava ('gót viduvö), lat. vidua; szkr. urdhva [op§óq), lat. arduus.
Ebből magyarázható, hogy az eredeti gyökök dhá (tenni) és da
(adni) összefolyhattak; pl. ab-do, con-do, cre-do, nem utalnak dare,
hanem a gör. τί-ϋη-μι, szkr. da-dhd-mi, ófn. tuo-ni-nak megfelelő
egyszerű igére; a két ige összevegyülését legiobban föltünteti e
példa: ven-di-t és vewwmdat = szkr. vasnam da-dhá-ti, ώνον τί$ησικ
Ugyanezen dha ϋε gy-re vezetendő vissza a képző do, do, pl. albi-

GÖRÖG-LATIN HANGTAN.

369

du-s (fehérré tevő) ari-du-s, sordi-du-s, stb. 1 ) A görög fav#ós-nak
megfelel a lat. ac-cend-ere cand-ere, ci-cinde-la, (szt. János bogara),
v. ö. szkr. ckand, később kand (világítani).
A latin d több szóban Z-be gyöngült, ilyen olere, olfacere,
összeh. odor-ral; levir (a férj fivére) = szkr. daivar, δαηρ; lacrima,
δάχρυ (szkr.-ban a kezdő d kiesésével agru), dac gy.-ből = δάχν<ο,
ilyenek még: lautia dautia helyett és lingua dinguq h. (v. ö. gót:
tuggo): impelimentum impedimentum h., delicare dedicare h., calamitas cadamitas h., ilyenek még az idius és ilius végzetű származ
tatott tulajdonnevek: Hostilius == Hostidius; Ovidius = Ovilius;
Fidius = Filius, Ulysses == ^Οδυσσεύς.2)
Némely esetben d r-be gyöngül, nem pedig Z-be. Ezen eset
gyakori az őslatinságban, pl. arvorsum, arfuisse (sen. con. de
Bacchan.) advorsum, adfuisse h. — A klassikus korszakban csak
egynéhány példával találkozunk; ilyen: meridies medidies h . ;
arcessere = *adcessere, arbiter == *ad,biter, a régi bitere-töl (menni).
* A dv csoport ugyanazon tüneményt mutatja, mint kv és gv.
így a szkr. dva (kettő) épségesen megmaradt a gör. lat. δύο, duóban (v. ö. szláv dva, ang. tico, újfn. zwei); de a gör. $/s-ben már
kiszorult a v, míg ellenben a latinban a d esett ki és a ν δ-vé
keményült meg bis szóban. Ugyanez áll belliim, bo?ius-xa, nézve,
összeh. duellum, duönus-Yal.B)
A d kiesett, de a ν megmaradt némely latin szóban, minők :
vlginti *dvicenti h.; svavis *svadvis h. (v. ö. svadere, szkr. svadu és
a gör. -ηδυ).

V. Az ajakhangok és változásuk a görögben és a latinban.
29. §. P) Ez legtöbb esetben a görög és a latin nyelvben
ugyanazon helyen fordul elő; 1. a szó elején: πίνειν, πώμα (ital)
pocidum, potus,· πίσσα pic-,· ποιχίλος, pingere; πείχειν, πέχειν, pectere ;
πατήρ = páter; πάτος {út) pons; πατάνη: patera,· πατέομα:: pascere;
πέτομαι: penna (petna b..); παΰφ:
páti; πόσις (úr), TtétfiOL*
x

) Schleiclier. Compendium 248. 1.
*) Leo Mayer. Vergl. Gramm. 40. 1.
3
) Másképen Corssen. Beitráge 172. stb., a ki ezen alakokat a d-nek a
következő ν közvetítésével δ-vé való lágyulásából magyarázza.
24
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I .
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potens, potiri; πηγνύναι: pang ere ,· πυγμή: pugnus ; πέδη (bilincs),
έμ-ποδίζειν : impedire; πύΰεσ&αι: putere (rothadni); π apai: prae ,·
πορϋμός, portus; πάυρος, parvus; πεΐρα, periculum; πψη, πψος:
pannus; ποινή: poena; πόρχος: porcus; παλάμη: pálma; πέλλα,
dellis ; πΐλ.ος (nemez), pileus ; πώλος (csikó), pullus ; παίειν, pavlre ;
πριν, prius ; πρώτος, primvs ,· πληγή, plaga ,· πλή&ος, plebs; σπείρειν,
spargere stb. — 2. A szó közepén : ό'πισ&ε, jjostumus pöne (mögött,
pos-ne h . ) ; εποπ-, upupa; κάπρος, apró-; επτά, septem; ερπειν,
serpere; άρπάζειν, rapere; αρπη (sarló), sarpere (nyesni); ύπνος,
sopire; ανεψιός (testvérgyermek), nepot; σχηπων-, seipio; στύπη, "
stupa (csepü); στύπος, stipes (karó). 1 )
Arról, hogy görög π az eredeti k-t helyettesíti, már feljebb
(15. §.) szólottunk, valamint hogy l a t i n a = qu (18. §.)
Az eredeti p-nek gyöngítéséből i-vé magyarázhatók a követ
kező alakok:
a) A görögben: βόσχειν — pascere; ύβρις összevetve υπερvel; χομβαχεύεσϋαι összev. χομπεΐν-vel (szájaskodni); φοβέω = szkr.
bhápajámi; αμείβω = szkr. mápajami.
b) A latinban: bibo = szkr. pibámi v. pivami (pi-pami h.',
pa gy.-ből); ab = από; sab = ύπό; publicus populicus h. (populus-ból).
30. §. B) Láttuk, hogy a görög nyelv az eredeti ^-nak meg
felelő β-t sajátságos módon létesített (16. §). Azon esetek, hol
görög β a latin &-nek megfelel, a következők: 1. a szók elején
βάρβαρος (idegen) — lat. balbus; βάχτρον, baculum; βολβός, bulbus ;
βληχασϋαι, baláre (bőgni); βόας, búbon ; βραχύς, brevis. 2. A szó
közepén: τύρβη, túrba; λώβη (gyalázat), labes; λείβειν, libare ;
ομβρος, imber; αμβων (domború párkány), umbon. Ezekben tehát
a i-nek eredetisége mind a két nyelvben nem tagadható. 2 )
A görög β eredeti bh helyett áll a következő szókban: λ.αβεΐν,
szkr. labh; χόρυμβος (kúp) χορυφη mellett; χύμβος == szkr. kumbha
(kancsó); στραβός (kancsal) és στρεβλός (csavarított), στρέφω
mellett; στέμβειν, szkr. stambh (erősíteni, támasztani) stb.
A latin b megfelel a szkr. bh, a görög ^-nek; pl. szkr. ubháu,
άμφώ = lat. ambo; szkr. nabhas, νέφος = lat. nubes, nebula ,·
*) Leo Mayer. Vergl. Gramm. 32. 1.
2
) Leo Mayer, Vergl. Gramm. 38—39. 1.
%
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szkr. arribhas (víz), ομβρος = imber; szkr. arbhaka (csecsemő),
ορφανός = orbus; szkr. nábhi, ομφαλός = nmbilicus; szkr. bhjam =
<piv ragnak megfelel -b% a ti-bi, i-bt, u-bi alakokban; γλύφω, —
glubo; γράφω — seribo; άμφί = amb-ire; ροφεΐν = sorbere; νυμ
φεύει = nubere; υπερφίαλες = superbus.
Egy sajátszerű eltérés következtében megfelel a szó közepén
szkr. dh-, gör. #-nak, a latinban b; ilyenek: szkr. rudhira, έρυ&ρός
=^ ruber; szkr. udhas = oúdap (euter) = uber; szkr. radhas (gazdagság) összehasonlítva robur-Yal; πλη&ος = plebs; bárba össze
hasonlítva az angol beard úfn. bárt, szláv: brada-Ysl eredeti
bradha alakra utal; verbéna szkr. vardh (nőni).
Ε tüneményt Beaudry 1 ) ekképen magyarázza : föl kell tenni,
hogy a hehesített dh, ϋ- előbb /-be ment át, amint ezt az umbriai
rufra bizonyítja, és hogy a latin kevésbbé levén hajlandó a z / f ö l 
vételére a szók beljében, azt zengő ajakhanggá változtatá, melylyel
is inkább rokon.
31. §. Ph) Hogy a görög ^-nek rendesen 1. latin / felel
meg, arra nézve 1. a 32. §-t; — % a görög ^-nek megfelelő latin
h-x'o\ már a 30. §-ban volt szó.
Ezen kivül vannak esetek, hol a görög ^-nek latin ρ felel
meg. Ilyenek: κόλαφος = lat. alapa.j αφενός összev. a lat. ops-val;
σοφός — sapiens.*)
A mi a 99-nek /-vei való felcserélését illeti, lásd a 17. §-t.
32. §. F) A l a t i n / nemcsak úgy, mint a gör. φ, a szanszkrit
bh-nak a mása, hanem helyettesíti, úgy mint a szanszkrit h a többi
hehesített hangokat is. Azért nem is szabad a latin /-et a görög
c?-vel téveszteni össze, melynek alakilag sem felel meg, mert az
aeol / digammából származott. Hangjára nézve pedig lényegesen
különbözik a görög ^-től. A rómaiak ugyanis az / kiejtésénél az
al-ajkat gyöngéden a fölső fogakhoz illesztették, úgy hogy a hehe
zet a fölső és alsó fogak közti hézagon át kihatolt, míg ellenben a
görögök a φ kiejtésénél az ajkakat összeszorították. Nem csoda
tehát, hogy a görögök ezen római f-t nem tudták kifejezni, és hogy
*) Beaudry, Gramm. Compar. 130.
a
) Leo Mayer Benfey nyomán a ο-οφάς és χονφβς szókbeli hehesített han
got ujabb keltűnek tartja, mely is a ?r után kifejlődő « hang közvetítésével
keletkezett, tehát α-οτ/ός, χοπ/ός (—'szkr. ΊΐαραΙά)-Υ>ό\. Vergl. Gramm. 51.
24*
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Cicero tréfálva czéloz egy görögre, a ki nem volt képes Fundanius
kezdőbetűjét kiejteni.1)
Ezen itt jelzett hehesítés szerint az / mint a /i-nak nagyobb
fokú módosulása tűnik föl, vagyis más szóval az / képviseli a spiritus aspert, a h pedig a spiritus lenist.2,) Ezt bizonyítják az /-nek
változásai, az ős és a classicus korszakbeli latinság körében, /i-vá
és viszont; pl. haedus ésfoedus; holus és falus (zöldség); hostis és
fostis, hostia és fostia, hordicidia és fordicidia, hanula és fanula,
hariolus ésfariolus, haba és fába, hebris ésfebris; horreum ésforreum;
hordeum ésfordeum stb.
A l a t i n / megfelel a szkr. gh-, dh- és bh-nsk, de csak, némely
esetet kivéve, a szók elején; a példák a következők:
bhar
bhá
blríü
bhúg
bhag
bhang (bhrangh)
bhaks
bhid
bhrág
bhratar
dhü
dhüma
dhar (tartani)
dhars (merni)
dhrag
dhainu (telién)
dvára (dlwara h.)
dhwar (rombolni)
dhátar

a) bh =f:
fero
fari
fio (futurus)
fugio
fovere
frango
fames
findo
flagro
fráter
b) dh = f:
suf-fire
furnus
frenum, fretus
fortis
fragrare
fellare, femina
fores
forare
faber

φέρω
ψημί
φύω
φεύγω
—
—
i-φαγον
—
φλέγω
φρατηρ
—
$υμός
&ρόνος
&ρασύς
—
$ησ&αί, &ηλϋ$
&ύρα
—
ΰφρός3)

χ
) Quintilian. Ι. 4. 14. Priscian Ι. 14. Π. Victorinus 2455. 1. Ρ.
ή Kuhn, Zeitschr. f. vergl. Sprachfor. XIX. 190—196. 1.
3
) A latin /-nek megfelel a lit. dhfig-ere szóban, a mennyiben a lit. dig
szúrni, döfni, (dig-snis, döfés, dyg-us tövises, éles, hegyes stb.) dhig alapalakból keletkezett; rokon evvel a görög Sriyy&vu, Ü-íhy-ev érinteni, mely a döfés
fogalmához közel jár. L. Kulm Zeitschr. XXII. 104.
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c) gh, gör. y = f1)
E tekintetben a példák nem oly számosak. Összevethetők:
ghar gy. (fényleni), miből gharma (melegség) és a latin formus
(meleg) és ferveo (éépco, fieppóg); ghars gy. (/piai) és frio, fricare,
far, farina, furfur. Összehasonlítható még yóXog a lat. fel-\el; yéco
(gót: giutan), a lat. fud, funderefutire, fons alakokkal. 2 )
Az / a szók közepén igen gyakori az itáliai tájnyelvekben,
pl, az oszk. és az umbriaiban. Ilyen az umbr. tefe = tibi (szkr.
tubhja), prufe = probe (szkr. prabhava), az oszk: mefiai = mediae
(szkr. madhja) stb. Ezzel ellenkezőleg a latinban az összetett szók
kivételével, (minők: efficio, aufugio stb.) csak csekély számú szó
találtatik a szó közepén levő /-vei. Ilyenek: rufus, scrofa, vafer,
offa, sifilus (sziszegés), bufo (varas béka), tofus (darázskő), nefrundines (belek), mefitis (kénköves szag), infra, inferus és származékai:
inferior, infimus.
Mellőzvén offa és vafer-i, melyeket még nem sikerült szó^elemzésileg meghatározni, tofus megfelel a görög rówoq-nak, mefitis
pedig Samniumban a hirpinoknál azon istenségnek megnevezése^
mely a kénköves források védelmi istenségének tartatott. A többi
emiitett szók nagyobbrészének másodlagos alakok felelnek meg,
melyékben / helyett b fordul elő, ilyenek scrofa és scrobis ,• rufus és
ruber, rubus; bufo egybevetve bubo-v&l, mely ugyan más állat, de a
kiejtett hang azonosságánál fogva ugyanazon megnevezéssel van
jelölve. Egymás mellett találjuk sifilus- és sibilus-t; nefrundinesés nebrundines-t stb. 8 )
x

) Kulin. Zeitsehr. f. vergl. Spraohf. XIX. 2 6 0 - 2 6 1 . 1 .
) A latin / megfelel az eredeti -u-nek. Aufrecht és Kirchhoff (umbr.
spraclidenkm. I. 101. jegyzet) és Corssen (Aussprache 2. kiad. I. 160) tagad
ják, hogy léteznék w-ből keletkezett / , Bugge ellenben (Zeitsehr. für^vergl.
Spraehf. XX. 1., 14. 1.) kimutatja ezt a következő példákon : formica összeh. a
szkr. valmUta-Y&l (hangyaboly), összeh. a görög o^íxotí-val, Hesychiusnál
fó^/ico', J-óe/na% alapalakokra utal, melyekből az alakok ftúef**& ^"V/44*!* í^0'?/44**!
keletkeztek. Formido, formidare,
melyeknek pogftá- fto^eá , /ttogpoÁvTTÍu ala
kok megfelelnek, ugyancsak eredeti J-n? pú alakra utalnak, úgy hogy formido
egy lenne vormido-val. Ugyan ide tartozik forma — vorma (vorpma) helyett,
melynek a szkr. varpa, gör. fAo>$)y felel meg. Hasonló fornix (boltozat), mely
fomo alapalakot föltételez. Ezenforno-v&l ugyanaz a gör. ovfavóí (aeol. á^oivót,
ofoínoí fagottos-hói, szkr. várunas). Savelsberg fölhozza még (Kuhns Zeitsehr.
X X I . 140.) frigust összeh. a gör. /íTyos-val, frango-t a gör. f
^y-wftí-yél.
2

3
) Nef-rundines vagy nef-rendes (renes, testiculi)
összehasonlítandók
Savelsberg szerint (Kuhn. "Zeitsehr." XXI. 140.) a gör. vs^-faj'-val, mely eredeti
ve/fot-ra utal.
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III.
B)

FEJEZET.

A frícativ

mássalhangzók.

I. A görög orrhangok.
33. §. A görögben három orrhang van : v, a és y; az utolsó
csak a szók belsejében, a torokhangok x, y, y előtt = torokhangú fi.
Ezt bizonyítják a latin átírások, minők: Anchises =
Ayyía^q;
sphinx = owiyz. Az y és fi a szók elején mindig eredetiek; pl.
\>é<poq, [iop<prj.

A változások, melyeknek az orrhang a szók belsejében alá
vettetik a következők: 1. o és g között a y, mely ezen esetben csak
a hangzónak orrhangosítását jelezi, átmegy a hangpótló y-ba.
így lett a többesszám accusativus -ooq, mely a véd szanszkritban
-ans alakban fordul elő -oyg helyett; pl. agvans (equos), gör. mnouq
(iTzrtovq helyett). A dór (pépovrt = szkr. bharanti módosult kezdet
ben *<pépovot-he (v. ö. dc'dwai *dtd(ou helyett), azután lett (pépovatból (pépouat. Az ódovt-tő lesz az egyes nom. odoúq odóvzq helyett;
pecCoveq több. nom. és pet'Zovaq (több. acc.) lesz a tőbeli v kilöké
sével : ueíCouq.1)
% e és g között a y kiesve ugyancsak a hangpótlás követ
keztében BI alakot hoz létre; így áll ud-siq *rr#eyrg helyett, Xu&eh
Xu&svrq helyett.
3. a és g között az eredeti y kiesvén, az a megnyújtatik;
pl. naq e helyett 7rayr-g.2)
34. §. Néhány esetben a görög is az eredeti v (rc)-t />-val
váltotta föl: ilyen níeov és matpo.; továbbá udcop (umbriai utur,
ném. wasser) összevetve a szkr. udan, gót. vató (tő: vatan)-v&l;
gör. ou&ap-nak megfelel a szkr. üdhan és üdhar, lat. uber; a gör.
eiap (ó-lat. assir) a szkr. asan (vér) szónak. 3 )
Az w-nek fölcserélése Z-vel ki van derítve a következő ala
kokban : gör. aXJ.oq, lat. alius; gót. aljis, — szkr. anja (oXXyXo =
x

) L. Curtius Griech. Schulgrammatik 170.. §. Baudry 153. 1. ide szá
mítja még a AJJTOVS alakot, mintha ez A>)Tc»e;-ból keletkezett volna. Curtius
162. §. ellenben azt az -o -(») tőkhez számítja.
2
) Curtius 146. és 147. §.
3
) 1. Bugge. Neue Jahrb. 1872. 2. fiiz. 100. 1.
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szkr. anjönja) gör. d-qXuq összevetve a szkr. dhainu-val (tehén);
gör. lay%ávo) összeh. a szkr. naks, nag (elérni) és a lat. nanciscorval. De még a görög nyelven belül is található ezen váltakozás,
pl. nÁsúpatv, 7üi/eőua)v (tüdő) helyett. 1 )
35. §. A szó elején a p hang X és p előtt /?-ba megy át;
pl. filwoxiú: tője fiol; fipoxóq (halandó) pporóg helyett, (szkr.
martja); ftpadós (lassú), szkr. mrdu (mollis). Beaudry ezt a metathesis befolyásának tulajdonítja, a mennyiben a görög a pp hangcsoportot nem tűrhetvén, az elöhangban a p-t megfelelő /?-vá
változtatja át, míg ellenben a belhangban az orrhang megtartásá
val a közvetítő /5-t közbeszúrja; pl. apftpoTog-h&n = szkr. amartja.2)
Ha áil ; hogy xáavoq (egészen) = szkr. gjáma (fekete violaszínü), és 'Elivrj (aeXrjvy) ugyanaz a szkr. Sarama-Yol, a görögben
m-ből elváltozott n is vehető föl.3)
A szó közepén levő p kiesett, s ennek következtében össze
vonás állott be a főnévi igenév vat ragjában pevat helyett. E z t
bizonyítják a homéri alakok ippevac = élvac és ezen igenévnek
ékezése, mely végmásodik szótagra esik; pl. lüdyjvai, nMvai,
Xtluxívai, dzlvat, dscxvávac, mint azt az összevont alakok mutat
ják, pl. <fdéi<j&ai, (ellenben lázadat). A szanszkritban szintén a
középalak első személyének ragja ai mai helyett; pl. baudhai
*baudhamai helyett.
Az eredeti szóvégi p a görögben vagy v-vé változott, a mire
példák az o, a, e, u, au ou névszótők egyessz. accusativusa, s a
többessz. genitivusa; a múlt folyó cselekvés és a tiszta tövű
aoristos egyessz. első személye, összevetve a megfelelő szanszkrit
és latin alakokkal, vagy pedig egészen kiesett, mint a mássalx
) Összehasonlítás végGtt fölhozza m é g Baudry 155. 1. a szkr. nimbu,
nimbuka (czitrom) szót, mely a hindostánban lett nimu, limu, perzsában
limun. Az l és n közti váltakozásra a magyarban is találhatni példákat;
pl. Midőn ss Mdöl; vöfén = vöfél; ithol, othol = itthon, otthon (L. Magyar
Nyelvőr 1874, 1. füz. 10. 1.)
2
) Beaudry 155.1.— Mások ellenben p. u t á n közvetítő digammát vesznek
föl, mely a p elestével /3-vá keményült, miszerint az alapalak ^ / e j r o s volna.
Egyébiránt v. ö. a magyarból: bozog — mozog; bozdít =.mozdít; bazsalyog —
mazsalog. (Magy. Nyelvőr 1874., 11. 1.)
3
) A magyarban is áll m helyett ny, n és viszont; pl. me — ne; vagyomot — vagyonot;
fémlik —* fénylik;
mányi = mami;
torom = torony ;
nedve = medve; nyespuha = mispel. (M. Nyelvőr 1874, 10.)
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hangzós tők egyessz. accusativusaban, pl. nád a — szkr. padam, '
lat. pedeni; továbbá ertvá = septem; évvéa = novem; déxa = deceni;
valamint a sigmás aoristos egyessz. első személyében, pl. idetga
= szkr. adiksam. Bopp tette azt az észrevételt, hogy ezekben a
szókban épen az orrhang vala az, mely eltűnésének daczára meg
őrizte az eredeti a-t, mely különben a végszótagban e- és o-ba
gyöngül. 1 )
36. §. A szóvégi orrhangok a régi görög feliratokon alkal
mazkodnak a következő mássalhangzóhoz; így olvasható: ;ú<
paripa, xöy ypóvov, sőt vbX Xóyov, npo^zvíap napa, rop nept.*)
A classicai görög nyelv nem tartá ugyan meg ezen Írásmódot
két szó találkozásánál, de alkalmazása az összetett szóknál, minők
éfxzodojv, éy-yscpéo), aúl-loyoq, azon föltétre jogosít, hogy a kiej
tésben mégis meg volt az említett alkalmazkodás. 3 )

II. A latin orrhangok.
37. §. Az orrhangok alkalmazkodása a következő hang
minőségéhez tünedezni kezdett a latin nyelvben. Az m csak p és b
ajakhangok előtt szükséges és a classikus korszakban m előtt i s ;
az / és v nem vonják magokhoz' n pedig ép úgy állhat a torokhanguak, mint a foghanguak előtt.
M és n eredetiek a szók elején, a szó közepén gyakran az
alkalmazkodás és a hangazonosítás eredményei; pl. annuo adnuo
helyett, imprinxere inprimere h. stb.
A classicus latinságban a gn csoport szó elején a #-nek kiesé
sével egyszerű n-he megy át; így áll pl. natus az archaisticus
gnatus helyett; ezen g visszakerül az összetételben: cognatus
noscere e h. gnoscere (gör. yvojvat, szkr. gna); de : cognoscere.*)
Az orrhangosítás előfordul a latinban egynehány szónál,
mely azt sem a szanszkritban, sem a görögben föl nem tünteti.
l

) Beaudry 156. 1.
) Matthiae, Griech. Gramm. 45, 46, 120.1.
3
) Leo Mayer, Vergl. gramm. 61—69.
*) Hasonló jelenség az angolban: pl. hnotv (ismerni) olv. nó ; hnight
(lovag) olv. nejt (feln. Jcnecht) ; hnife (kés) olv. nejf.
a
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Ilyen: anguis összehasonlitva a szkr. ahi- és a görög eytq-\e\ 51)
angor összeh. a gör. a^og-val. De itt a görög az, mely elveszte az
orrhangot, mert az ige amf/(o és a szkr. anhas egészen megfelelnek
a latinnak. Az orrhangnak hiánya vagy jelenléte nem képezhet
akadályt az etymologiai összehasonlításoknál. 2 ) — A vég m és n
elég hiven megfelelnek a szanszkrit vég m és w-nek; pl. equum —
szkr. &qvam; nomen naman, csak a szkr. saptan, navan-xi&k áll a
latinban ellenében septem, novem.
38. §. A mint az orrhangnak fölcserélését folyékonynyal a
görögben észleltük, ugyanezt találjuk a latin nyelvben is ; példa
erre az említett alius-on kivül (gör. akkoq == szkr. anja), a latin
pulmo összevetve a gör. rvey/^ov-val, lympha — vófxpy]; groma
(sinórmérték) — yvcófj.a)v.s)
A latinban, valamint a görögben a szóközépi n kiesik s előtt;
pl. praegnas praegnans h., quoties quotiens h., quinquies quinquiens
h.j quadragesÍ7nus quadragensimus h., mostellaria monstrimi-ból.
A szanszkrit képző -vant, mely a görögben /svr, lett a latinban
*-vonto, *-onso alakok közvetítésével -öso.á) A föliratokon ugyanis
még találkozik a formonsus alak, melyből formösus keletkezett.
A melléknévképző -ensis, melylyel valamely helynek lakói jelöltet
nek meg a föliratokon és kivételes esetekben már esis alakban
fordul elő, melyet a román nyelvekben is megtartott; pl. Narbonensis-ből lett Narbonesis (olasz Narbonese, franczia Narbonnois).
39. §. Az m-nek kiesése szemlélhető az összetett szókban,
minők: coire — cumire, circuitio = circumitio. Kimutatható a
jelentőmód egyesszámi 1. személyében, ha azt a többi rokon
x
) Ilyen parasiticus n olvasható a régi kéziratokban pl. thengaurus e h.
thesaurus.
a
) Beaudry 157—158. 1.
3
) Ily hangcsere az ujabbkori román nyelvekben is fordul elő : olasz
veleno a lat. venenum-hől, francz. orphelin a lat. orphanus-hói. A megfordított
hangcsere is vehető észre: olasz malinconia
melancholiá-ból,
a provencal
Anfos Alfonso h. és a franczia niveau libella-hói. Beaudry 158. Ide v t ohandó
még az umbriai hon-dr-a és hondomu = lat. ultra, ultimo. A mai Bologna
a régi Bononia-hól lett és Palermo a régi Panormus-hól.
(Kuhns Zeitschr.
XXI. 104.)
4
) Ilyen orrhangu önhangzót mutatnak föl: benignus *beningnus h.,
vacillare v. ö. feln. wanken; pisere, figere, praeda (= prehenda),
cognatus,
cognosco, cohaereo.
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nyelvekkel hasonlítjuk össze. A szanszkrit ugyanis megtartotta
mindenütt az első személyt jellemző mi-t; a görög csak a pt
végzetű igéknél, a latin csak sum és inquam igékben; a germán
nyelvek közül a régi felnémet (pim, újfn. hin).
A régi latifi föliratok, különösen a Scipio-féle sirboltbeliek x)
a szóvégi ra-et már elejtették. Ennek eltűnése, valamint az m-nek
elisiója és a vég w-nek kiesése ilyenekben mint sermo, homo, Apolló
(ATTÓXXW), azt bizonyítják, hogy ezen véghangzók már csak hatá
rozatlan és gyönge hangoztatással ejtettek ki. -

III. A görög folyékony hangok.
40. §. A görögben nincs szó, mely valósággal ,o-val kezdőd
nék. A látszólagosan kezdő ^o-ot spiritus asper előzi meg, azt
jelezve, hogy vagy eredeti a előzte meg a p-ot, mint psco e h.
*<rpsf(o ( = szkr. sru) és pl<p (nádfonadék) *optit- (összeh. lat.
scirpus) szókban, vagy pedig v (digamma).
A digammának kiesését megmutatják a tájbeszédekbeli mel
lékalakok, biztos összehasonlítások más indogermán nyelvekkel,
és a homéri nyelvből vett bizonyítékok.
Ilyenek: 1. a tájbeszéd szerint: padcvóg, podavóg (karcsú) =
aeol [Spadtvóq, pádtog: aeol. fípaíőcog,' Padápavx^ug : aeol. Bpadápav&og, púxsvpov tájnyelvileg (Spáxszpov Hes., pqtíúp aeol fip/jTtop;
pí<?a : aeol. fipiaoa; óódov: aeol. [ipódov, páxog: aeol. (ípáxog;
2. összehasonlítás szerint: pacfióg (görbe); gót vraiks; pé-izo) ; lit.
virpiu; pc7tT(o : gót vairpa (feln. werfen); Homérnál páopat, puróg
var gy.-ből (védeni), pur^p = szkr. varutar (védő); továbbá olyan
szók, melyek a rokonnyelvekben /-vei kezdődnek, pl. pág (tő
pay), bogyó; lat. fraga, pyyvupc, frango, {nyög (hideg), lat. frigus.2)
Ebből következtethetni, hogy a görög kezdő p nem felel meg
egy valóságos eredeti kezdő r-nek. Kétséges is, vájjon egy szk.
kezdő r megfelel-e a gör. />-nak; a példák, melyeket erre fölhoz
nak, sem nem számosak, sem eléggé biztosak.
így összehasonlítják ezt: pwvvuut (erősíteni), pcópr} (erő),
1
) Például: Oino, Scipione, Corsica, (1. Bücheler, Grundriss. der lat.
deci. 24. 1.
?) L. Kulins Zeitschr. XXII. 263.1.
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szkr. rödhas-val (gazdagság, erő), mely azonbanBeaudry szerint 1 )
vardh (crescere)-vel is egybehozható. Csak pánog-xól tudjuk biz
tosan, hogy a p benne eredeti, amennyiben ennek a lat. rapa, kfn.
rüebe, lit. rópe felel meg. Ilyen egy-két elszigetelt esetet számon
kivül hagyva, bátran állithatjuk:
1. hogy a görögben hiányzik a tiszta kezdő r és hogy a />-val
járó spiritus aspernek égy valóságos kezdő mássalhangzónak
szerepe van;
2. hogy a szanszkrit kezdő r nem felel meg a görög kezdő
,o-nak. A görögbe való átmeneténél vagy egy prostheticus hangzó
járul hozzá; pl. é-pudpóg = szkr. rudhira,2) vagy a szkr* r átvál
tozik A-vá; pl. Xeoxóg, apipt-Xúxiq (crepusculum) = szlgr. ruk
(fényleni); Xeíno) = szkr. r£& (linquere); XauSáym = szkr. radh,
rah (abban hagyni, eltűnni), ehhez alkalmasint ep-qpog is csatlako
zik, mely a p-t megtartá a prosth. e következtében.
41. §. A szó közepén és végén levő r-et megtartá épségben
a görög is, mint a szanszkrit sok szóban, pl. éperpóg (evező), szkr.
aritra; opvu/at, ar gy. (lat. orior). Ilyen a p a rcop, zrjp képzőkben
== szkr. tar stb.
A szó közepén levő eredeti r részint változott A-vá: itoXóg
(sok) = szkr. puru; doXt%óg = szkr. dirgha (dargha h., középfok:
drághijas); clog *<roXfog h. •= szkr. sarva.
Némely szóban megfelel a görög A-nak a szkr. I, pl. Xapftávco
= szkr. labh; Xetyco = szkr. Uh; sXccyúg (kicsiny) = szkr. laghu
(könnyű), péXag = szkr. mala (mocsok), Xaco (kivánni) = szkr.
vlas gy. (szláv las-ka, szeretet).
De a görög nyelvben magában is vannak esetek, hogy a p
A-ba megy át. Ilyen szók: xXáco és á-xpóapac (hallani) == szkr.
qru; XUXÚTZTÍÚ és xpÚTcroi (elrejteni); xoXo<ptóv és xópupfiog (csúcs);

laxig és páxog (rongy).
Ellenben a A átmegy /?-vá: Xrj&apyía e h. * Xrjd-aXyío. és a
byzantiumi xspaXapyt'a e h. xnpaXalfia szókban.

, " *) Beaudry 161.
a
) L. még 'é-pfiof, í-gsvy«/tcxi, í-(iv\iu,<v, á-gv/fics, w-^vv, i-^tíw. (Fick
Kuhn, Zeitschr. XIX., 264. 1., ezt az ó-éjszaki rifa, törni szóval veti össze);
t-^ítio), (v. ö. lat. ridica szőlő-karó); (-;««« (szkr. rikh hasítani, fölszaggatni ;
lat. ringi száját tátani, rima hasadék ric-ma h.)

380

BARTAL ANTAL

IV. A latin folyékony hangok,
42. §. Az eredeti kezdő r megmaradt sok latin szóban, pl. rex
— szkr. rágan (király); ruber = szkr. rudhira (vörös). Rumpere
igében sértetlen az r, míg a szanszkrit azt már Z-vé gyöngítette a
megfelelő lumpami igében.
Teljes épségben megmaradt a szó közepén és végén; pl. fero
— szkr, bharami; továbbá a tor és ter képzők = szkr. -tar stb.
' Az eredeti r fönmaradva a szanszkritban gyakran átváltozott
Z-vé a latinban; pl. ruk gy. (fényleni) = lucere; rik (cserben
hagyni) = linquere; sar (ugorni) = salire; qravasja = glória,
grauni = clunis,- sara = sal; puru összeh. populus; var (választani)
— volo; pri (szeretni), összeh. laetus, e h, *plaetus (v. ö. Laetorius
és Plaetorius tulajdonnevet), sarva (ép, egész) = salvus, sollus
(archaicus alak solus h.)
A latin l megfelel a szanszkritban is föllépő Z-nek; pl. lingere
= szkr. Uh (nyalni); lubet = szkr. hbh (kívánni); labor = szkr.
labb (nyerni, tenni) gy.; lascivus = szkr. las (kívánni) gy.; levis
= laghu; malus = mala (folt, szenny).
Több szóban megfelel a görög ^o-nak; pl. ftápfiapog — balbus;
elpoq (gyapjú *fscpog h.) = vellus; leípiov = lilium.
43. §. De nem mindig eredeti az r a latinban; ilyen az a
gyakori eset, hogy r eredeti s-ből lett; pl. corporis = corposis, és
az l is több szóban eredeti íZ-nek felel meg, pl. őáxpu = lacryma;
'Oőüaasóg = Ulysses; nemkülönben eredeti w-nek, mint azt az
előbb jelzett példa alius = alXoq mutatja.
A szó közepén r gyakran kiesik b előtt, pl. muliebris =
*mulierbris; j előtt: pejerare s= *perjerare; d előtt pl. pedere =
perdere (v. ö. Ttépdco, szkr. pard, pedere); tostum = *torstum torreoból, (v. ö. vépaopai, szkr. taré (szomjazni, ném. durst). Ilyen posco
*porsco h. szk. praJch, mely *parsk helyett áll az s^-nak gyakori
gyöngítésével kh-vá (v. ö. a szláv pros-iti.1)

V. A görög fúvók átalában,
44. §. Ezekre vonatkozólag az összehasonlító hangtan igen
sok változást mutat ki. A közönséges görög vagyis ioniai betüx

) Leo Mayer. Vergl. Gramm, 69—76.
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rendben, a classicus korszakból reánk szállott, már nincsen jegye
sem a j-nek, sem v-nek. Ezek helyében birja a c, ', C, jegyeket,
melyekhez csatolandó a digamma / , jóllehet annak a classicus
betűrendben nincsen helye.
Az archaicus görög betűrend, a mint a föliratokról és a régiek
állításaiból ismerjük, nem vala oly teljes, mint a classicus korbeli.
A többi közt nem birja vala sem az H-tát, mely a hosszú e megje
lölésére szolgál, sem a spiritus aspert és lenist {nvéupaza baaó
xat ipilóv).
A kettőztetett s helyettesíté némelykor az előbbit; pl. paresp
= pázqp, Sáshoz — őylos.1) A mi a két spiritust illeti, a lenist
nem tették ki, míg a spiritus aspert H alakban a kezdő hangzók
elé tevék, melynek tehát azon szerepe jutott, melyet a latin betű
rendben tartott meg, míg későbben a hosszú e megjelölésére hasz
náltatott. Az a szokás, mely szerint a kezdő önhangzókat az
említett spiritus asperrel megjelölték, lassan eltünedezett, úgy
hogy némi idő alatt a görög betűrend annak nyomát sem tünteti
föl. A két spiritus-val való jelölés 200 évvel időszámításunkon
túl nem vezethető vissza. 2 )
Ezen időtől fogva azon szabály lön átalánossá, hogy minden
kezdő egyszerű, vagy ikerhangzó jelöltessék meg spiritussal;
továbbá, hogy a spiritus asper tétessék mindig a kezdő u ós kezdő
p fölé.3)
45. §. A digamma onnan nyeré nevét, mert két egymás felé
helyezett .T-át jelez ; található némely régi föliraton, és nem szűnt
meg használtatni az aeol tájnyelvben. Ez sajátságos hehesítés
lehetett, mely hangjára kezdetben megköz elité az angol iv-t, míg
később egyszerű és gyönge hehezetté vált. Minthogy a digamma
nincs meg az ion kéziratokban, a melyeket számunkra az irodalom
megmentett, azért csak a conjectura utján állítható vissza.
Az Ilias és Odysseának prosodiája a digamma létezésének
*) Matthiae I. k. p. 23.
) Alakjukat a függőlegesen ketté vágott H-nak köszönik, melynek első
fele r a spiritus aspert, a másik fele J a spiritus lenist helyettesíté. Ebből
keletkeztek a 7-ik században Kr. u. a cursiv jelek : ' és '.
3
) A tájbeszédek kivételével, minő a dór vpucií (vos), a spiritus asper
áll v fölött még azon esetekben is, a hol inorganicus, pl. V<FTS(OÍ, ve-T«Tes-ban,
v. ö. szkr. uttara,
uttama.
a
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bebizonyítására a homéri korszakban több támasztékot nyújtott.
A prosodia törvényei követelik ugyanis, hogy átalában a rövid
végönhangzó hangzóval kezdő szó előtt kilökessék. Ugyanazok
követelik, hogy a természeténél fogva rövid önhangzó hosszúvá
váljék, ha utána két mássalhangzó, habár a következő szó elején
is, következik. Továbbá a görög prosodia követeli, hogy a hosszú
és iker végönhangzók megrövidüljenek, utolsó alkatrészük kilöké
sével, ha utánok önhangzóval kezdő szó következik.
Azonban mindezen szabályok számos kivételnek vannak
alávetve a homéri költeményekben, a miről Bentley és az őt követő
philologusok kielégítő magyarázatot adtak, a midőn egy digammának létezését föltétezték, melyet az összehasonlító nyelvtan is
több esetben megerősít. így rbv dk idwv-t kellene hangzó kilökés
sel így scandálni röv d'íőtóv, mi azonban nem illenék be a vers
mértékbe, mert nem --*-, hanem - — - követeltetik; ha pedig
úgy mérjük a verslábat, akkor a ds-beli s-t megvédhette valami és
ez nem más, mint a digamma, mely lőcov-t megelőzi, mely tehát
valósággal létezett is, a mint az összehasonlítás videó (vid gy.)-vel
bizonyítja. Ugyanily eset fordul elő ezen versvégben: /xiye&og xat
sldoq bjxoírj, mert z«/-nak hosszúsága önhangzó előtt csak úgy
magyarázható, ha slőoq-t fscdoq-n&k olvassuk. É p úgy észt ők pí^av
fiák* 7ríxpyv-ben ők rövid volna, ha nem volt volna fptCav, amint
azt az aeol fipi^a igazolja. 1 )
Lássuk most, mily sorsa volt a görögben az eredeti fúvó
hangoknak és mily szerep jutott azok helyettesítésében a spiritusoknak és a £-nak.
a) Az y - n a k h e l y e t t e s í t ő j e a g ö r ö g b e n .
46. §. A görög nem birja tulajdonául az y-t, melyet külön
böző módon helyettesített.
1-ször a zengő u által. Ezen helyettesítés, mely a legegysze
rűbb a többi közt, csak a szó közepén levő eredeti y-nál mutat
kozik; pl. Őóco = szkr. dvan (duo). szláv díva; aú, dór TÓ = szkr.
tvam (tu); xócov = szkr. gvan (canis); loóco = lat. lavo. Ilyenek a
tájbeszédi váóoq a classicus vaug h. = szkr. navas, lat. navis.
Ezen hangzósítást előmozdítja némelykor az u után következő
*) L. Neue Jahrbüclier 1874. 577—596. 1.
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önhangzónak kiesése. Ilyen viszonyban áll urtvoq a szkr. svapnahoz (álom), a mennyiben az eredeti s-nek megfelel a spiritus asper
és az eredeti a kiesvén az eredeti sva-hói, lett u; szintúgy &őpa —
szkr. Avara *dhvara h., szláy. dvere; a szkr. tiatvaras-hoi (quatuor)
= aeol. Ttíaopeq ; -aúvq megfelel szkr. -tvana képzőnek.
A szók elején az eredeti v ritkán van helyettesítve y által.
Ide számítható ixpoq (szövet, uyaívw fonni) összeh. a szkr. vabh-Yal
(ürna-vabha gyapjú-fonó, pók) és a ném. tveben-vel.
A szanszkrit kezdő va-t igen gyakran találjuk a görögben zu,
sőt ou ikerhangzók által helyettesítve. így megfelel a szkr. ará
nak (széles), mely *varu helyett áll (v. ö. a középfokot várijas), a
görög eopúq, a védai vághat-nak (ének, ima) a gör. toyofiat; vari
nak (víz) a gör. oúpov; vára-nak (fark) a gör. oupá; vrana-nak
(*várna h.), szláv, rana), a gör. oülij, v. ö. a lat. vulnus; varunanak (égboltozat) a gör. oupayóq.
2. B által. A /?-nak kiejtése oly lágy vala, hogy kényelmesen
helyettesítheté az y-t. A görögök a latin v-t vagy fi vagy oy-val
irták által. így pl. Varró majd Bápptov, majd Ouáppcov-nak Íratott,
mi csak arra mutat, hogy a /9-nak némely esetben az angol w-től
kevéssé eltérő hangzása vala. Ebből megérthető, hogy némely
szóban az eredeti y helyettesíttetett § által; pl. szó elején fioúloimi,
lat. volo, (szkr. var, választani); fiíoq (élet), ftia (erő), szkr. vajas
(élet, életerő, élelmiszer); ^pi^oj = szkr. vari (pluere); aeol. fipiQa;
feln. wurzel; szkr. vardh (nőni); a szó közepén aé^opai (imádni),
szkr. saiv (venenari); yfíiq (ifjúság), szkr. juvan (juvenis). 1 )
3. Miután már az y-nak változása /?-vá meg vala alapítva,
nem föltűnő, hogy az y az ajakhangu hehesített cp-\é változik;
pl. atpóq = szkr. sva (suus), szláv. svoj).
4. A spiritus lenis által. Az eredeti kezdő y-nak szabály
szerű helyettesítője a spiritus lenis, a mely legtöbb esetben, a hol
organicus, egy eredeti digammát helyettesít. Van ugyanis egy
inorganicus spiritus lenis is : a hehesítésnek átalánossá vált gyöngítése következtében a görög nyelv classicus korszakában, a spiri
tus lenist már nem is érezték mindnyájan, s ennek következtében
1

) Az összehasonlítás ií/3jj és juvan között kifogás alá eshetnék, ha a
középfok javijas és a \éájavisthja (örökké ifjú) nem tennék föl -'javán alakot,
mely a görög szónak tökéletesen megfelel.

384

BARTAL ANTAL

a kezdő önhangzók előtti hehesités hiányának megielölésére hasz
náltatott azokon a helyeken, hol a spiritus asper nem tétetett ki.
Innét van, hogy pl. az a privativum, melynek a szkr. an, umbr.
an, lat. in, germán un felel meg, mely szókban az önhangzót
semmi sem előzi meg, a hehesités hiányának kitüntetésére egyszerű
spiritus lenis-szel jelöltetik meg. Ugyanez áll az e augmentumról,
melynek a szkr. a felel meg.
De más esetekben, melyeket az indog. nyelvek összehasonlí
tása, valamint a homéri prosodia derített ki, a spiritus lenis az
archaicus görög nyelvnek gyönge hehezétének, azaz a digammának képviselője, vagyis az eredeti y-nak felel meg; pl. lóg (méreg),
szkr. visa, lat. virus (lóg *fiaóg h . ) ; íap (tavasz) áll szintén
*}éaap h., szkr. vasanta, lat. ver; cbv, lat. viola; l'g = lat. vis;
óid a = szkr. vaida, lat. videó; dór. el'xori = szkr. vingati, lat.
viginti; olxog — szkr. vaiga, lat. vicus; olvog: lat. vinum; aoru:
szkr. vastu (vas lakni); o%og (szekér) : szkr. vah, lat. vehere; iporj
(harmat): szkr. varsa (eső); ipa): szkr. vam, lat. vomere.
5. A spiritus asper által. Azon időtől fogva, midőn a classicus
nyelvben a spiritus asper és lenis a hehesítést, mely csak a nyomosításban különbözött, helyettesítették, azóta, hogy a spiritus
asper végeredményében csakis a hehesités megjelölésére használ
tatott, több esetben valódi zavar áll vala be, minek következtében
az o is, melyet kezdetben a spiritus lenis helyettesített, a spiritus
asper által jelöltetett meg. így pl. ícrnepog = lat. vesper,- karla
(tűzhely) = lat. vesta; éxwv: szkr. vag (kívánni); ypcog' szkr. vtra
(erős, hősies), lat. vir. Sőt iffuop-nak (tanú) van spiritus aspere,
jóllehet az ige, melyből származik vid (v. ö. oldó., Idsh).
6. A szó közepén levő o kiesése a görögben. Sok önhangzónak találkozása a szó közepén a közbeeső mássalhangzók, minők
v, j és s kiesésének "tulajdonítható. A hiatusok nagy számánál van
helye az u, vagy lappa"ngó digamma eltűnésének, a mint azt vagy
a szomszédos görög alakokból vagy a rokon nyelvekből fölismer
hetjük. Ilyen: áíoj (hallani) *afjco h . : szkr, av (kívánni), v. ö. lat,
avere, audire; olg o/cg h. = szkr. avi, lát. ovis; Aióg gen. (Zeőg)%
Jc/óg h. = szkr. divas; ŐTog (isteni) Őífog h. = szkr. daiva, lát.
divus; éáco (engedni) *éfáa)1) h. = lakoniai é^áoj; TZ'MDV (kövér)
x
) 'E/oía eredeti a-i/úa-hól keletkezett, melynek a szkr. suvati (támasz
tani, küldeni, engedni) felel meg. Kuhn V. Zeitschr. XXI. 473. — Az eredeti
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*&lf(0 h. — szkr. pivan; ateóv *'al/wv h. = lat. aevum,- xXéoq
*xXefoq h. = szkr. gravas,- TtXéw ^TIXZ^OÍ h., v. ö. TzXtóaopat;
ugyanígy nvém (lélegzeni): enveuaa; %éco ion %sóco; d-éo) (futni) :
dzúaoaai = szkr. dhav; fioáq (fíoüq) *p1ofoq h. = szkr. gavas, lat.
bovis; axacóq (bal) *axat}6q h. = lat. scaevus; Xacóq (bal) Xatfoq h.
= lat. laevus; Qeá (árpa) *Ce/á h. = szkr. jova; éXaícc (olajfa)
*iXaífcc h. — lat. oliva; ópdóq (meredek, opdfóq h. ' = szkr.
ürdva, lat. arduus; oXoq (egész) *oXfoq li. = szkr. sarva.
Ha a szó közepén levő r-t mássalhangzó előzi, ahhoz áthaso
nulhat. Ilyen az aeol Ixxoq (gör. ?7r7toq) *t7tJ:oq h. = szkr. agva,
lat. equus; xírrapzq ^zevJ-apsq h. — szkr. katváras, lat. quatuor,x)
b) A j - n e k h e l y e t t e s í t ő i a g ö r ö g b e n .
47. §. A j hangot nem találjuk a görögben megjelölve.
A rokon nyelvek összehasonlítása vezet azon változások megisme
résére, melyeknek alá volt vetve a görög nyelvben.
1. Az első és legegyszerűbb változása annak önhangzósítása
i-vé. Szó elején csak kevés példa van erre, ilyen láopac (sanare)
lá/ofjtac h. (v. ö. szkr. ju avertere) ; ' /áovsq e. h. ' íá/ovsq (v. ö.
szkr. javanas a görögök megnevezése). Szó közepén azonban a
példák száma nagy. Ilyenek: a homéri genitivusok -oto *~oaco
h. = szkr. -asja; sl'rjv (sim) "éaí^v h. = szkr. sjam (*asjám), ólat.
siem *esiem h . ; a középfokú alakok; uov, -IOV — szkr. -jás ; az eoq
képző — szkr. j a stb.
Némelykor ezen hangzósítás módosult, a mennyiben «-nak
s felel meg. így xsvsóg (üres) *xfeveóq h. utal a szkr. gunja-va,.
v vagy / kieséséből magyarázandók a következő alakok is : a 2. személynévmásnak accusativus és dativusa ií, TOI és uk, coí (TV, <rv-hó\) összeh. a szkr.
tvaji tvám-x&l; IWSÍVM §vühx.<* h, H o m e r n á l ; 8<s — szkr. dvis, lat. bis : SÉvSjev
:;:
8siSgvev li., melyből hvl^voi^u Ilesycbiusnál; <rÚÁo? *s-J:cc>íosh., IjsTvo? att. levej,
|Éi//eí-ból; xct£y) xóffcc-ból. Ide vonandó még 9-<We-s (a bacchansok gyűlése)
^/úto-as-ból, mely S-vi'-as-tól való ; végre G-ÍCCÁOÍ (hizó disznó, magló) c-v vagy
*<r/<-tól ;; V/i-aAes. L. Kulin Zeitschr. X X I , 123. 1. — Az -<é<y, -íu, -ó&i végzetű
igék szintén az eredeti digamma kiesésében nyerik magyarázatukat: igy r.oXÓa
(Kohova-Scu Hesychiusnál) = y.o'hafai; icfoiu — lfit'ofM, i-o-rá-w, vezet e r r a / gy.-re
mely (rrav-^of-ban és a lat. re-stau-rare-\>ei\ mutatkozik; igé-a *é^s/ tőt tesz
föl, mely Í^SWX (kutatás) és híwccw-han- (kutatok) lappang. Ilyen TI^ÍU Tíhsf
tőből, v. ö. -TiÁivTvi (vég) A gör. á-ud-a (a prostlieticummal) — cc-pcífu, v. ö. a
gót mav-en, feln. mtilien. Kuhns Zeitsclir. X X I . 198. stb.
x
) Leo Mayer, vergl. Gramm. 79—"88.
NYEI/VTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I .
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Hasonló természetűek a -rsog végű igemelléknevek, melyeknek
szkr. tavja-félek felelnek meg; pl. dorioq = dátavja (donandus).
De ezen fölcserélés csak látszólagos , a mennyiben arra -rscoqx)
alak (re/coq h.), mely Hesiodusnál fordul elő, kielégítő magyará
zatot nyújt, pl. e szóban: <paTsióq *faréoq h. (dicendus), v. ö.
nXetoq és xAeóg. Itt tehát csak az eredeti j-nek kiesése az, mely az
í-nak s-ba való változásában lappang.
Számos esetben az í-vá hangzósított j metathesis következ
tében a megelőző szótagba ment át, s itt ikerhangzót hozott létre;
pl. uéXana (nigra) */ukavjsb h. (v. ö. uélav). Az -scvco, -etpco végű
igék szintén -svjco és spjcu régibb alakjaikból nyerik magyarázatu
kat. A fie(C,íov és xpehzíúv alakok másképen magyarázandók (1. a
49. §. végén).
48. §. A kezdő eredeti j-t gyakran a spiritus asper helyette
síti, így pl. ayioq (szent), a^co (imádni), összehas. a szkr. jag
("imádni, áldozni)-val; oapívq (csata) = szkr. judhma (judh harczolni); topa (évszak, idő), zend jdre, feln. jár, ang. year (év);
rjTtap (máj) = szkr. jakart, lat. iecur; őpeiq, őpaq = szkr. jüjam,
jusman (nom. acc. »vos«); oq, :q, o = szkr. jas, ja, jad (qui, quae,
quod.); Sq = szkr. ját fja-nak ablativusa).
Az eredeti J-nek nagy száma helyettesítve van a görögben
£ által, mely da-t jelez. Ezen változást könnyebb megalapítani,
mint megmagyarázni. Curtius 2) és Schleicher 3) -szerint az eredeti j maga elé vonzott egy prostheticus d-t, mely a maga részéről
ismét visszahatott a j-nek sziszegősítésére. Ez hozta szerintök
létre a görög ikermássalhangzót C és a szanszkrit inyhangot g,
mely megfelel az olasz g-nek e és c előtt. Ezen elmélet támogatá
sára megjegyzendő, hogy C ép oly gyakran megfelel dj, de csoport
nak, mint j-nek magának, pl. Zsúq, mely *dtsuq h. áll (boeotiai
dsáq), a mint azt a génit, útóq *dc/óq h. bizonyítja, és megfelel a
szkr. djáus-ndk (ég); ítéCfa *7Z£ctcoq h. rpanB^a. *T£Tpcc7redca h . ;
őtá, mely a lesbosi aeol nyelvjárásban <?á-vá változott stb.
A49. §. Aromán nyelvekben is észlelhető ily jelenség, hogy;
mássalhangzó előtt d-vé fejlődik. Ilyen a középkorú latin madius
r
) 'Ereóí (igaz, az összetételben), melyet helyesen satjá-\al
hasonlíta
nak össze, szintén állhat *ÍTUÓÍ h. és teljesen megfelelne a *satajá alaknak,
melynek ékezése eléggé indokolná összevonását satjá-ha,.
a
) Curt. Grundzüge I I I . kiad. 569—619. 1.
3
) Schleicher Compend. 2. kiad. 216. 1.
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maius h., a középkori olasz diacefz a lat. iacere h. Ezekből indul
tak ki az ujabbkori olasz alakok, minők: maggiore, giacere. V. ö. a
jelenleg dívó genfi tájejtést: Dián Jean.h.
Eredeti kezdő j helyettesítve van £ által a következő szók
ban : £oyóv = szkr. jugam, lat. iugum,; £sá — szkr. java (árpa) ;
£rfé(o = szkr. jat (iparkodni, hogy); £qp.ía v. ö. szkr. jam (coércere)
ugyanazonos dam gy.-vel (megfékezni), melyből a lat. damnum;
£l£u<pw — led.jíijuba; £eo/jíóq v. ö. szkr. jüiam (leves), lat. jws.
A £at végű igéknek £-ja részint a tiszta j , részint pedig dj v.
gj csoportnak felel meg.
£o) áll djoj helyett a d v. r végű tőkből származott igékben;
pl. iÁ7rc'£co (tője éÁ7tcd) ; daufjtá£o) tője d-oupciT; naí£io (játszani)
tője naid (gyermek); i£o/xat v. ö. idpa (sedes) ; Ő£co (olere) v. ö.
odcoda és a lat. odor-t; o%í£tü (seindere) v. ö. a^V (forgács).
£o) áll yjco helyett a f végű tőkből származott igékben; pl.
a£co v. ö. aycog (szent) = szkr. jagja; xká£w v. ö. xlayyq (zaj,
lárma); OTÍ£<O V. Ö. art yfia (szúrás, bélyeg), lat. in-stig-are = szkr.
tig (*stig h. élesíteni), ápná£co (tője: ápxay); aahzí£o) (tője ; oahztyy)',
<po£a és <puy7] (futás).
Végre £o) áll az egyszerű jo) helyett az önhangzós végű tők
ből képezett igéknél; pl. at%pá£co aiyjxY)-i§\; geevt£a) (vendégül
fogadni) getvoq-töl; áya7rá£co ó.yÚ7Trj-tiS\.
Az utolsó esetben gyakori az is, hogy a j egyszerűen kiesik,
így áll áyai:á£o) mellett ayaitáo); fFXó£e> mellett ftkúa); a.vtá£(o
mellett ávcám. E szerint az úgynevezett aco, £co, OCO összevont
igéknek eredetije az aj ami-féle alak, melyből az eredeti j kiesett.
Aj-nek ezen kiesése gyakori a görög nyelvben. Az összevont
igéken és a zeoq végű mellékneveken kivül, melyekről fölebb szól
tunk, kiesett a j a praes. aoristi aco, aopat alakjaiban, melyek
alapját sjámi alak képezi; továbbá a genitivus ov alakjában oco
helyett.
£oj áll yco h. a középfokú fi£Í£cov, blí£<úv (psyáq és öXiyoqból) alakokban, melyek *p£yccov, *oXcyccov h. vannak 1).
*) Beaudry a pu szótagban levő <-t megerősítésnek veszi hangpótlásul a
£-vá átváltozott j-ért. Curtius helyesen veszi észre, hogy az i-nak itt kétféle
szerepe volt: először is behatolt, mint a homéri í<v/-ben m h. a megelőző szó
tagba, tehát psiyiov és csak később ment a y<ov-ban levő < a megelőző y-val
£-ba át. L. Curt. griech. Gramm. 1Ő8. §. jegy.
25*
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Minthogy C egyenértékű <^-vel, nem csoda, hogy vannak
esetek, melyekben az eredeti j majd de, majd ismét az e kiesésével,
egyszerű ő által helyettesíttetik.
Curtius a patronymicum-képzőket őeog, Ő£og, dsug vonatkozásba hozza a szkr. ja ugyanazon szerepű képzővel. Ugyanezt
teszi a da, dyg patronymicum-képzökre, valamint a da, dov, dyv
végű igehatárzókra nézve.
c) S é s h e l y e t t e s í t ő i a g ö r ö g b e n .
50. §. A sziszegő görög g eredeti, kivéve azt az esetet, hogy
a r-nak gyöngítéséből vagy hangazonosítás következtében keletke
zik. De másrészt az eredetileg megvolt sziszegő legtöbb esetben
helyt engedett a spiritus aspernek, a szók közepén pedig egészen
kiesett.
Lássuk most azokat az eseteket, a melyekben a s fentartá
magát. Szó elején, hangzó előtt, ez ritka; a példák következők:
véfiopae szkr. saiv; asepá (kötél), ha azt a szkr. si (kötni) gy-re
vonatkoztatjuk (v. ö. lat. sertum, series feln. seil); aúco xao-oúwban (összefoltoz) = szkr. siv gy. v. ö. sutra (fonál); aó.og (ép) v. ö.
lat. samis.
Gyakran csak egy mássalhangzónak érintkezése óvta meg a
a-t, pl. andpiú (vetni) = lat. spargo; axá^co (sántítok) v. ö. szkr.
khang *skangh., &rXifflís (vakaró) = lat. strigilis; aTpayyeőco=lsd.
stringo.
Az sv csoport hasonló példákat nyújt egyrészt a v-nek hangzósításával, másrészt a v-nek kiesésével; pl. oópeyg (fuvola): szkr.
svar (viszhangzani) gy.; ugyanezen gy.-hez tartozik oteprpj (szi
rén) ; osípeog (nap) és ffekqvq (hold) meg a svar »fényleni« gy.-hez.
Valószínűleg áll g sv helyett ezekben: oáyáco v. ö. feln. schweigen; aofiy (fark), v. ö. feln. schweif.
Az előragos és összetett szókat, meg a praes. aoristi és a
sigmás aoristos-féle alakokat kivéve (pl. lúaw, iluaa, hol kivált az
az elsőnél a a meg van mentve az eredeti j-nek kiesése által, v. ö.
a sjámi végű szkr. praes. aoristit), kevés a példa arra, hogy a görög
nyelv a szók belsejében két hangzó közt az eredeti <7-át megtar
totta volna. E tekintetben idézik: peaéco (gyűlölni) vonatkoztatva
viiser-, maestus-m;
xáaeg (fivér);. vqaog (sziget) valószínűleg
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*vexoog h. v. ö. Nágog; vóoog (betegség) 1 ). Ellenben egy explosiv
mássalhangzó szomszédsága rendesen megvédte az eredeti s-át a
szók közepén is. így találjuk éarí = szkr. asti, lat. est; íantpog
= vespera; éaürfö = vastra lat. vestis ; rjavo.t (sédet) = szkr. tistai
(ás sedere) gy. Ellenben rjtiai (sedeo)-ban kiesett a « és a dór
ippc-ben *sapc h. áthasonult.
Valahányszor a mássalhangzó, mely az s-et mégvédé, kiesett,
az s megmaradt két önhangzó közt; pl. őaaóg, lat. densus;
dpóaog: szkr. drapsa (csepp); toog *£10fog, h. : aeol. l'aaog, szkr.
visu; jxéaog áll *pidjog h . , szkr. madhja (gyöngítve *péajog =
homéri péaaog) és az. egyik g kiesésével péaog; sl'aco, homéri eato
e h. *svato.
A szók végén az eredeti g fentartá magát; így pl. az egyes
sz. nominativus és genitivusban, a többes sz. nominativus és accusativusban; az igék egyes sz. 2. személyében; pl. edecPag = szkr.
adiksas.
51. §. Lássuk most a változásokat. Az eredeti s-t önhangzók
előtt rendesen a spiritus asper helyettesíti, pl. 6, -íj — szkr. sa, sá
(is, ea): uei (esik), ueróg (eső) ±s szkr. su (nedvet kifacsarni);
ot ág', szkr. suta filius (su, sü gignere, parere); apa, ó//ós = szkr.
sama (együtt, egyenlő); opalóg == lat. similis; aXlopac *aaXjopat
h. = szkr. sar lat. salire ; eC,op.ai "aedjopat h. = szkr. sad, lat.
sedeo ; kizra — szkr. saptan, lat. septem; ínouat = lat. sequor, szkr.
sak (sequi). 2)
Ide volna vonható még unó és unép összehasonlítva a latin
sub és super-xél. Azonban a szanszkritban csak upa és upari a gót
ban ufar fordul elő, mely körülmény a görög y-nak a latin s-ből
való magyarázatát megnehezíti. Curtius el'g (*£>§ h.) + *u7tép-íé\o,
összetételre gondol, mint a latin in-super-ben, melyet ins-uper-re
választ el. 3 )
A kezdő csoport sv helyettesítve van rendesen a spiritus
asper által, mely az s-t a v kiesésével képviseli; pl. ijdő = szkr.
svádu, lat. svavis; éxupóg = szkr. gvacura *svagura h., og atpóg h.
*) Beaudry, Gramm. comp. 185. stb. 1.
*) A zend és prakrit nyelvben ugyanazon tüneménynyel találkozunk,
miiit a görögben ; pl. henti a** szkr. sánti — sünt; haptan — saptan, septem,
3
) Curt. Grundzüge III. kiad. 272. 1.
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(suus). Végre a v hangzós v-ba menvén át, fentartá magát unvogban = szkr. svapna.
A kezdő csoport sr helyettesítve van a spiritus asperrel
ellátott p által; pl. píto = szkr. sru (sravami).
A spiritus asper, mely s-ből keletkezett, némely esetben
spiritus lenis-szé gyöngült, míg- ellenben a spiritus lenis, mely
v-bö\ keletkezett, spiritus asperré erősödött, a mint azt föntebb
(46. §., 5. p.) láttuk. így történt, hogy az a, o előragok, melyek
együvétartozást fejeznek ki, jóllehet a szkr. sa-nak (*sara h. együtt)
felelnek meg, csak spiritus lenis-szel fordulnak elő ; pl. d-őeXcpscóg
— szkr. sagarbhja (conterimus); a-Xoyog (feleség) tkp. azon ágyú,
Xéyog; o-nazpog (ugyanazon atyától való), ézsóg = szkr. satja
(igaz, valóságos); 'Eptvóg megfelel a szkr. Saranjü-nak.
Az eredeti v meg r-t-kivéve, minden egyéb mássalhangzó
előtt a kezdő s nem változhatván át spiritus asper-ré, megmaradt
mint sziszegő, vagy egészen kiesett; pl. vuóg lat. nurus, szkr.
snusá, feln. schnur; péptpva : v. ö. szkr. smar (emlékezni), pcxpóg
az archaicus apcxpóg mellett; zaupog (taurus) = szkr. sthüra, feln.
stier; zéyog és azéyog (tectum).
52. §. A szó közepén levő eredeti s két hangzó közt egyrészt
helyettesítve találtatik x által. Ilyen természetű a x következő
aoristosokban: idcoxa, é'&yxa, yxa (sdwaa stb. sz.) a krétai dór
iazalxa-bdiR {-aa h.), valamint a troézéni fiwxapcg-bajii (tavasz)
*fíooapa *féoo.p (é'ap) szkr. *vasar-a-ból. *) Másrészt alá van vetve
a kiesésnek, mely esetben vagy hiatus áll be a szók belsejében,
vagy ikerhangzó keletkezik, vagy az önhangzó meghosszabbul. így
a tők vég s-je hangzóval kezdő ragok elé kerülvén, kiesik; pl.
yhog (lat. genus) genitivusa yiveog, yivoug *yéveoog h., v. ö. szkr.
ganusas, lat. generis genusis h. A folyékony és orrhangra végződő
igetők képezik a praes. aoristit cS-val összevonással sco, eaw h., pl.
itpbm praes. aoristi xptvCo *xpcvéato h. Ilyen ezenkivül a származ
tatásoknak egész serege: pl. aXyd-etu *aX:rfttzoicc h. o-Xy&éq-böl.
A homéri o^o-féle genitivusok állnak *oaio h. = szkr. asja; Xór^
(solveris) áll *lőtaat h. v. ö. XÁXoaat (solutus es); Xőou *Xáeoo h.
v. ö. éXéXuao-t. Végre álljon még lóg (méreg) *JFioog h. = szkr.
*) Savelsberg. Lautwandel von «- in x. Kuhns Zeit. f. vergl. Sprachf.
XIX. 1. stb. 1.
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visa lat. virus; ij(óq, aeol. auwg aúgoug h . : szkr. usas. *) Az a
kieséséből magyarázható az imperfectum etyov, mely a szkr. sah
gy.-re vonatkozván iatyov h. áll; tehát az a kiesésével ee%ov =
efyov; továbbá a fut. rpéaco egybevetve (pd^aoy-ysX, minthogy az
előbbinek töve vpsa (v. ö. szkr. tras) a futurumban az egyik <r-át
kilöki; tehát xpíaco rpéaaoi h. 2 )
A szó közepén levő s kieshetik, ha utána mássalhangzó is
következik, mely esetben azonban a niegelőző hangzó hangpótlásul
meghosszabbul. Ilyen: elpc *éoul h. = szkr. asmi. Hasonló eset.
npoTtápot&zv, mely *7zpo7T(ípoo&e.v h. áll (nápog-hól = szkr. puras).
Kuhn szerint a szó középén levő s kiesvén egy hangzó előtt
a metathesis révén, mint spiritus asper került volna a szó elejére. 3 )
Ezentheoria szerint volnának magyarázandók a következő inorganicus spiritus asperek: íspóg (szent) = szkr. iáira (erős) ; SLHD
(meggyújtani) = szkr. ausami ; éág (aurora). = szkr. usas ; tjftájt
(sedeo): szkr. ás gy.; igy magyaráztatnék az eltérés yusig, őpelg
és a dór apusg, uppeg közt = szkr. asmad, jusmad. Á spiritus
asper ugyanis eltűnnék a táj szólásokban, hol a belhangu s áthaso
nult, mig ellenben a mathesís következtében visszakerülne a classicus alakokban, melyekben az assimilatiónak nincsen helye. 4)
Ha a cselekvő igék többes sz. 1. személyének fjtsv ragját öszszehasonlítjuk a szkr. mas és lat. mus raggal, valamint a gör. <pcv
ragot a szkr. bhis raggal, könnyen következtethetnők, hogy az ere
deti vég 8 a görögben v-be módosult; de tudva azt, hogy az s soha
sem változik n-\é, itt a görög v-t paragogicum n-nek tekintjük,
mely miután az eredeti vég s kiesett, a véghangzó után kifejlődött,
a mi rendszeres jelenség az igeragozásban ; pl. Hyouaiv ktyotjach.
E szerint magyarázhatók a d-sv végű igehatározók a szkr. tas
végüekkel szemben, pl, ITÓ&BV. 5)
l

) Ezen alak, valamint a latin aurora (ausosa h.) megfelelne egy meg
erősödött *ausas-nsik.
3
) B. Delbrück. Das Sprachstudium 7, 8. 1.
3

) Kuhn Zeits. I I . 260. S.chleicher. Compend. 218, de megtámadva Curtius által (Grundzüge I I I . kiad., 640. 1.)
4
) Természetesen e szerint n e m lehetne magyarázni ía-woí-nak inorganicus spiritusát metathesis által, mert itt m á r egy belhangu / - n a k assimilatiójával van dolgunk.
5
) Baur. Sprachwiss t Einleitung 50—52. 1.
'
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Végre a lakoniai tájszólás nyújt némely példát a vég s-nek
átváltozásáról r-vé, mely nem ritka a szanszkritban (bizonyos
euphoniai szabály szerint) és a latinban is fordul elő. Ilyen szók:
Ttp, véxrjp, éitiyzlaaváp a class. zc'g, véxuq, erccfthiax-qq h.

VI. A latin fúvók.
a) A 1 a t i n j .
53. §. H és/-ről, mint hehesített hangokról feljebb szóltunk
(22. és 32. §.). Z csak a görög £-nak átirott alakja. Ezekről tehát
nem lesz szó, hanem a lat. j-ről.
Némi nehézséget okoz. a lat. j hang vizsgálásában, hogy a
régiek azt nem írták az önhangzó i-étől különböző betűjegygyei.
Most is (a régi latin írók kiadásaiban) többnyire a régi írásmódot
követve, i-vel élnek a mássalhangzó j megjelelésére.
A latinban a kezdő j-t mindig hangzó követi. A szóközépi j
csak két önhangzó közt állhat, kivéve az összetételt, hol mással
hangzót tűr maga előtt, az összetétel második tagja elején;
ab-iicio, ituiuria (-jicio, -juria). Némely régi már nem érzett össze
tételben a j hangzós i-he ment át; pl. etiam = et -jam, quoniam =
quum jam.
Az eredeti latin j megfelel a szanszkrit kezdő j-nek; pl. juvenis = szkr. juvan ; jecur = szkr. jakart; jugum = szkr. jugam.
Továbbá megfelel a dj csoportnak; pl. jocare = szkr. div (szenv.
múlt igenév: djüta) ; Jupiter = Djauspitar. Ellenben ugyanezen
szanszkrit csoport dj a latinban di alakban fordul elő dies, dius
szóban r= dju. Jam a megelőző szabály alá esnék, h a , *diam
helyett állana.
. A szanszkrit szóközépi,/ megtartja a latinban is mássalhangzós természetét azon esetekben, a hol két önhangzó közt magát
fentartá, így az aija képzőben, mely a latinban ejus-szá lesz ; pl.
plebejus plebs-töl. Ezen képző egyszersmind a patronymicumok
képzésére használtatik; pl. Apulejus, Canulejus.
Gyakran kiesik, mint pl. az eo .végzetü igékben ajami h.,
eus ragban, aja h.
Ellenben ha a szanszkrit a szóközépi j - t mássalhangzó előzi
meg, a latin azt i hangzóvá változtatta; pl. madhja = medius;
pitrja = patrius / sjdm = siem (sim h.). A tiszta io végű igék,
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minők: capio megfelelnek a járni végű igéknek. Ezen i ki is esik;
' pl. minor *minior h., pleores (az arvál énekben) plures h., mely áll
*pleioses h . ; ait ajit b., v. ö. ajo. Dum, meg a mutató névmás rag
jai : dam, dem, Corssen szerint *dium, ''diám, diem b. valók.
A mássalbangzós j előkerül, ba a megelőző mássalhangzó
kiesése következtében két hangzó közé kerül; pl. major *magior h.
Gajus *Gavius h., mejo *megio h. (szkr. mih *migh h.), ajo *agio,h.
(v. ö. ad-agium, szkr. ah dicere); pulegium és pidejum.
Mint a görög £ a latin j is positiora képes 1). Nem tekintve
a j - t megelőző, természeténél fogva hosszú önhangzót, mint az
ejns képzőben == aija, a megnyújtás okát a j-et megelőző mással
hangzónak kiesésében keresték; pl. major, mejo, Gajus, ajo szók
ban, melyekről az imént volt szó. De ez nem elegendő minden
tény megmagyarázására. 2 ) Ez inkább a latin kiejtésben keresendő ;
a hol a szóközépi j két önhangzó közt két i-vé oldódott (ij),
melyeknek elseje önhangzó lévén, a megelőző önhangzóval iker
hangzót képez. Ez vala oka, hogy Cicero a szóközépi j - t két i-vel
irta. 3)
Ebből következik, hogy a latinok a j-t ugy ejtették ki, mint
szkr.-ban ejtették és a németek mai nap is kiejtik. A császárok
utolsó korából való föliratok mutatják, hogy némely esetben a j - t
. majd mint az olasz gi-t, majd mint z-t kezdték ejteni. így olvas
ható congiunta conjuncta h., xo£oo cujus h., Zesu Jesu h. Ez kezdete az olasz kiejtésnek giunta, mezzo-medio szókban.
Ez készítette elő egyszersmind a franczia kiejtést je, deja,
jour stb. szókban. Az átmenet ugyanaz vala, mint a mely az ere
deti j - t átváltoztatá görög £-vá.
x

) Kivéve a jugum-féle összetételben : bi-juges ; quadri-jugis stb.
) így rejicio-h&n re hosszúsága nem magyarázható meg a j előtt kiesett
mássalhangzóból, mert jicio ja (ire, movere)-ből keletkezett. Ugyanezen rejicio
ige a j kiesésével reicio összevont alakban is fordul elő. (Virg. I I I . ecl. 96. reice
capellas, m i egy másik mássalhangzónak kiesését egészen kizárja.
3
) W . Schmitz a düreni gymn. értesítőben 1860. ezen tényt ekképen
formulázza : Prior i litera cum antecedenti vocali in diphthongi quidem sonum
coalescebat u n a m q u e syllabam formabat; altéra verő i, consonantis vice fungens, ad insequentem vocalem trahebatur: Ut sonus i literae duabus vocalibus
interpositae e vocali et consonáhte mixtus fuerit et hoc modo possit ejus pronuntiatio scribendo repraesentari: ai-jo Mai-ja, ei-jus, Pompei-jus,
quoi-jus,
cui-jus. Quint. or. I . IV. 11. Sciat enim Ciceroni placuisse aiio, Maiiam geminata i scribere.
2
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b) A l a t i n v.
54. §. A latin v nagy analógiát mutat j-vel szemben. A m i ;
volt t-re néz ve, ugyanaz a v M-ra nézve; de nem vehető iker-más
salhangzónak és positióra nem képes.
A latinok Írásaikban nem különböztették a v-t az u-tól, mint
nem a J-t az i-töl, innen származott a nagy zavar, melyet még
eddig nem sikerült tisztába hozni, az önhangzós és mássalhangzós
w-nak külön megjelölése által. A prosodia nyújt e tekintetben leg
biztosabb támasztékot. Suus-ba,n ugyanis az első u hangzó, mert
magában képez szótagot, holott ellenben suadere-heii mássalhang
zónak veendő; mert e szó svavis-től származik.
A kezdő latin v rendesen eredeti v-t képvisel; pl. viginti =
szkr. vincati, vicus = szkr. vaica ; vocare : vak gy.; vehere : szkr.
vall gy.; volo : szkr. var ; videó: szkr. vid gy.
A kezdő eredeti vo hangcsoportból keletkezett kezdő u a
következő szókban: urina v. ö. szkr. vari (gör. oopov), unda v. ö.
a gót vato, feln. wasser; uxorv. ö. ólatin voxor; ulcus, mely velcus- ,
ból = ilxog, volcus közvetítésével keletkezett; urgeo = vorgeo feln.
würgen ; ulcisci a Plautus-féle volcisci-ből.
55. §. A kezdő v kiesik r és l előtt, mert a latin nyelv nem
kedveli a vr és vl-féle csoportokat. Pl. rigare *vrigareh.: szkr. varé
(nedvesíteni) v. ö. a ném. regen; ros = szkr. varsa (eső), radix,•
v. ö. feln. wurzel (talán szkr. vardh, nőni); rugio: v. ö. (3pú^w
(bőgni); laqueus v. ö. (3pó%og; lacerare: szkr. vrack (szaggatni).
A szóközépi v fentartá magát a latinban két önhangzó
között; pl. novem = szkr. riavan ,• divus = szkr. daiva; ovis =
szkr. ovi; bovis = szkr. gen.gavas; novus = szkr. navas; fenmaradt
a folyékony r és l után is; így talárjuk a vo képzőt önhangzók és
r, l után egyaránt; pl. nocivus, declivus, torvus, curvus, calvus, silva,
ulva, salvus (szkr. sarva).
Egyéb mássalhangzók után a v w-ba megy át. így lesz a
képző vo uo-vá; pl. szkr. urdhva (directus), lat. arduus; így áll
deciduus, vacuus; szkr. dvau = lat. duo ; szkr. Uatvaras = lat.
quatuor stb. x )
H a a v-t követő önhangzó képzés, vagy ragozás következtéJ

) A versben olvasunk genva genua li. de nem cornva cornaia h.
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ben kiesik, a v még ha folyékony v hangzó előzi is meg, átmegy
w-ba. így lesz volv-ere-töl volutus ; salvus-tól (ti képzővel) salu-tis;
ilyen a viszony caveo és cautum; avidus és audeo, *avis-spicium és
auspicium, lavere és lautum, navita és nauta közt. x ) És viszont, ha
az u valamely mássalhangzó kiesésével két hangzó közé kerül, válik
v-\é. Innen magyarázható a folyó múlt ragja vi, mely/m-ból lett
az / kiesésével. Helye van a hangzóra végződő tők után, pl. amavi,
delevi, audi-vi; ellenben a mássalhangzós tők után m-vá válik;
pl. mon-ui.
56. §. Az eredeti u a latinban i mellékhangzót fejlesztett,
melynek következtében az u majd önhangzó s majd mássalhang
zós természetet öltött magára. így lett a szkr. tanu-ból tenui-s;
szkr. guru-ból (*garu h., (3apó) gravi-s (e h. garvi); szkr. svaduból (yjdú) suavis ; szkr. laghu-ből (élojő) levi-s ; (Spa^ú-bol hrevi-s
(*bregui). Ide tartozik szkr. nau-s, gör. vabg; lat. navi-s. Ugyanily fejlesztést látunk a görög nyelv körén belül duiádes-ben düádzgvel és az aeol <py/öí-ban yú-co-val szemben. 2 ) Az umbriai füi-est
is, mely közönségesen fu-st-xiak hangzik (*fu-est-ből) ilyen i-t tün
tet föl. Az ilyen u után fejlesztett i végre a megelőző u elnyomá
sára hatott, mely jelenségből nyernek magyarázatot: ex-fir (mely
ről Festus p. 79 : Exfir purgamentum, unde adhuc manet suffltio)
kifüstölés, valamint suf-Jire, füstölni, sufjimen, füstölőszer és fi-mus,
ganaj, trágya, mint gőzölő, melyek mind/w-ból (l.Jümus) = gör.#y,
szkr. dhü keletkeztek, az u után kifejlődő i-vel alakulván, előbb fui és
az u kiszorításával fi. Ebből magyarázható a régi költőknél a hosszú
«-vel használt fi-ere, fl-eret, fi-eri, inter-fieri és con-fi-eri, mely
fu-hői (szkr. bhu) ugyancsak az u után kifejlődött i segítségével
keletkezett, a mint azt az aeol <püt-co és az umbriai futurum fui-est
=zfu-st föltüntetik. Ide tartozik még liber is oszk : lúvfreis, faliski
lojerta, mely az ezen nyelveknek közös alapul szolgáló *lufer-böl
lui-ber, loiber, leiber alakokon át liber-ié fejlődött.2)
57. §. A q után kifejlődő u, melyről már egyetmást a 19. §-ban
elmondottunk, sajátságos és vegyes természetű; v annyiban, hogy
szótagnak nem vétetik és hogy nem képez ikerhangzót a követx
) Az u keletkezik &-ből is v-nek közvetítésével / előtt pl. az összetétel
ben cm-fero, au-fugio (ab-fero, ab-fugio h.) Ellenben a b megmarad ab-fore
és ab-fui szókban.
2
) L. Kulms Zeitsch. XX. 127.
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kező önhangzóval, mely, ha ajellege ilyen, rövid marad; de más
részt nem is teljes mássalhangzó, mert a megelőző q-val nem
képez positiót, azaz a qu-t megelőző önhangzó, ha rövid, meg
tartja ezen jellegét; pl. equus, sequi, löqui. Qu hangcsoport csak
akkor létezhetik, ha utána önhangzó következik, ha ezen feltétel
megszűnik, az u visszanyeri teljes önhangzós természetét és q
átváltozik c-ra ; pl. sequi: secutus, loqui: locutus.
Corssen tagadja, hogy az eredeti v megkeményülne 6-vé.
így szerinte labrum (fürdőkád) lavar e-hől nem áll *lavrum, hanem
lavabrum h., va szótagnak kiesésével. Ugyanezen tudós állítja,
hogy bis keletkezett ugyan duis-, belliim duellum- bonus ^duonusból, de ugy, hogy v a megelőző d-nek 6-vé változására hatott és functióját teljesítve, eltűnt volna. 1 ) Webernek és másoknak magyará
zata szerint a d kiesett, mint viginti-hen dviginti h., a megmaradt
v pedig megkeményült b-vé; támogatja ezen állítást a perfectum
ferími = fercmi, hol ugyancsak a & az eredeti v-t helyettesíti.
A v két hangzó közt megkeményült &-vé. Ezt kimutatta
Savelsberg »Umbrische Studien« czímü értekezésében (Kuhns
Zeitsch. XXI. 188), ki is az imperfectum képző ragját -bam
(implica-bam, voc-abam, fie-bam, mone-bam) a praesenstőkből:
implicav, vocav, fiev, monev a r-nek b-vé keményüléséből magya
rázza. Ugyancsak ezen elmélet szerint volna magyarázandó a
futurum ama-bo, fle-bo amavo, flevo h., mely alak e szerint nem
volna egyéb, mint az eredeti praesens alak a jövőnek jelentésével
teljes alakjában fentartva. Hogy a régi nyelvben az eredeti v léte
zett a futurum alakjában, mutatja a XII. törvénytáblának egyik
kifejezése : si páter filium ter venundavit, filius a patre liber esto,
hol venundavit fut. I. Ugyanezen terjes v végű praesens tőből
keletkeztek a származott melléknevek : mirab-undus (tő mirav);
comissáb-undus, cassab-undus (= ebrius, ki minden perczben esni
akar), morib-undus, furib-undus, melyek mind a jövőben törté
nendő dolgoknak fogalmát rejtik magukban. 2)
x

) Corssen. Nachtráge 172. stb. 1.
) Diomedes ir ezekről p. 397. P. E r r a n t longe; qui opinantur moribundus, vitabundus, fwá-bundus esse participia; sünt enim appellationes . . .
moribundus
licet mortem non sit subitnrus, nihilo minus similis
morituro,
tale est furibundus,
similis furenti, secl sine furore, item cum legimns apud
Salrustium »vitabundus,
inquit, per saltuosa lóca recedebat« non »utique
vitans, sed vitare similans.
a
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58. §. Annak kimutatására, hogy a szanszkrit gv hangcso
portban levő r-nek a latin r felel meg, e példákat hozzák fel:
szkr. gvas : lat. cras ; szkr. gvaita (fehér): lat. ere ta; szkr. gvajdmi :
lat. cresco; de ezen példák még nincsenek eléggé biztosan meg
állapítva.
Az m és v közti váltakozásra vonatkozólag az itáliai nyel
vekben nyújtana példát mavors összehasonlítva az oszk. mamers
szóval.
59. §. A szóközépi r-nek kiesése két hangzó közt gyakori
a latinban. Ezen kiesés következtében keletkeztek az összevont
perfectum-alakok: audii, redii, amasti, amarunt stb. Az eredeti ízkieséséből magyarázhatók az amo, moneo, audio alakok e. h. amav-o
ama-o; monev-o, audiv-o1), mely v mint a praesenstő alkatrésze
nemcsak az itáliai nyelvekben (pl. az umbriai sub-ocavu = lat.
invocav, purtuv = portav), hanem még az aco, -BCO végű görög igék
ben is eredetileg szerepelt, pl. xoXóco összev. xoXouw igével, mely
eredeti *oAo/w-ra utal; ihíco összev. ikaővco (tősAa/); aléco összv.
őleopov (liszt) : tő aktf.
De a v mássalhangzók után is kiesik pl. te, tibi összev. ííi-val
állanak tve, tvi-bi h. Ilyen tis gen. sing. tui mellett. 2 ) A kezdő sv
csoportban a r-nek különböző szerepe van. Készint érintetlenül
marad, pl. svadere, svavis: szkr. svádu; suesco r szkr. svadhá (szo
kás) szókban; részint hangzósíttatott az utánakövetkező önhangzó
kiesésével; pl. sudor: szkr. svid, feln. scluvitzen, su-surrus = szkr.
svára (sonus) szókban; részint átment az sv so alakba ; pl. soror
= szkr. ,svasar, sopor, somnus (*sopnus h.) = szkr. svapna; sonare
=z szkr. sván; sol = szkr. svar; sordes v. ö. gót svarts feln.
scJwarz; socer = szkr. gvagura '''svagura h., sos (Festusnál) suos h.
Yégre egészen kiesett se, sibi szókban sui mellett = szkr. sva. Ide
tartozik még: savkim svavium h., serenus v.' ö. szkr. svar (nap) ;
canis v. ö. gör. xőcov szkr. gvan.
x
) Ezen eredeti v előbb 7t-ba ment át, míg ez illékony természeténél
fogva egészen kiesvén, az idézett változásokat liozta létre. így bizonyos, hogy •
az umb. seh-emu imádsággal tisztelj, sev-ahri (ünnepélyes tekintetű) és a sem
leges sev-ahne (áldozat) tekintetbevételével sev gyökre utal. L. erről Kulin,
Zeitschr. XXI. 159. stb. Ily viszonyban áll az ófeln. naiv-en a feln. ndh-en-hez
az ó-szász thrav-en a feln. dreh-en-hez — lat. ter-ere.
2
) Neue Lat. Formenl. II. 126.
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c) A l a t i n s.
60. §. Az s eredeti ott, hol más, különösen t hangnak gyen
gítéséből nem keletkezett.
Az eredeti kezdő s nem ment át változásokon, de kiesett
olyan csoportosításban, mely a latin nyelvben nem otthonos.
A főtörvények e tekintetben a következők: Az s, mely után
önhangzó vagy v következik, érintetlenül marad; pl. sedeo : szkr.
sad; serpo: szkr. sarp; septem = szkr. saptan; soror = szkr.
svasar; suavis = szkr. svádu.
A kezdő csoportok sr, sl, sn, sm, sf nem levén használatban a
latinban, az eredeti ilyen csoporttal kezdő alakoknak s nélküli
alakok felelnek meg. így áll sr h. r: rivus = szkr. sru (folyni)
v. ö. gör. péco *apéfa) h . ) ; sl h. I, limus (iszap, agyag) v. ö. ófeln.
síim, újfeln. schleim; limax (csiga) = szláv, slimák; lubricus, melylyel Beaudry összehasonlítja a gót sliupan, ófeln. sliufan (úfn.
schlüpfen) alakokat; sf h. / : fallere v. ö. gör. o<páXX(o; funda v. ö,
gör. awtvbovTj; fungus v. ö. gör. (jípóyyoq. x)
Jóllehet,az se, sp, sí-féle csoportoka szó elején nem ellenkez
nek a latin nyelv természetével, mégis vannak esetek, a hol ily
esetben is kiesik az eredeti kezdő s. Ilyen példák se h. c-re : cutis,

*) Fick (Kuhns Zeitsch. X X I I . 102.) stb. kimutatja, hogy csakis fungus
felel meg a gör. e-zroyyes-nak, melynek eredeti alakja <r<póyyoí lehetett; hogy
különbén a latin / a szó elején nem keletkezett sf vagy sp-ből. í g y funda
szerinte fund-ere-höl származtatandó, melyből fund-itor parittyázó, fundibulum öntöző edény, parittya, fundi-tare
(hajítani), melyeknek e szerint semmi
közük (7-^ívSo'nj-hez, mely a szkr. spand-ra (zucken) vezetendő vissza. Ilyen
ftgere, melyet Curtius c-píyygti-nel hasonlít össze. Ez ugyanis Fick szerint dhig
gy.-ből keletkezett (dh—f),
mely gyökből a ü t . dig, szúrni, döfni, dig-snis,
szúrás, döfés; dyg-us, tövises, hegyes; deg-ti, szúrni, keletkezett. Fallere igét
összehasonlítja Fick a gör. (pnX-ós (csaló) ; <p>)Ao-«y (csalni), p^-níí
(gazember
rel, mely szók e szerint bhal gy.-re vezetendők vissza, a melyhez m é g (pxvfos
— (Pech/e? volna vonandó.
Fides (húrok, hegedű) szót Fick a lat. fed- »kötni« igéből származtatja,
melyből fid-elia (hordó v. ö. Trfoog), of-fend-imentum,
of-fend-ix
(kötelék)
keletkeztek; v. ö. a görögn-fá-o-c, pá-xxvy,hordó ; vi&-í%ó-s, TTSIF/XX (=irs&-ftct);
TTue-Tiíe (— 7ri\b-77i() kötél. E szerint a latinban a »húr«-kötéstől vévé nevét,
m i n t a germán sai-ta — lit. se-tas, sai-tas kötelék, si (kötni) igétől.
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szkr. sku (takarni) gy.-ből x ); cerno: szkr. skar elválasztani (v. ö.
még a gót skeir-s tiszta és a üt. skir-u elválasztok 2 ) ; cippus v.
cipus (négyszögletű kőoszlop) v. ö. ófn. skivero (kőhasadék) úfn.
schiefer; eandere, candor, candidus vonatkoznak a szkr. ckand
gy.-re ''skand h. (fényleni), melyből lett a gör. gav&óq *axavdog h.
claudere, clavis összehasonlítható az ófn. sliuzan, úfn. schliessen-Yel.
sp h. p, pl. pituita v. ö. spuo; pannus v. ö. feln. spinnen;
parcus v. ö. gör. GTiapvóq (ritka), fin. sparen; populari kettőztetésnek tekintve spolium-ből.
st h. t, pl. tergere v. ö. strigilis fin. striegel, streichen; torus
*storus h., sternere-bÖl, (szkr. stara ágy); taurus, gót stiur. fin.
stier, szkr. sthűra; tonare: szkr. stan (dörögni), v. ö. gör. OTÍVÜÍ
(nyögni).
Az st csoport, mely az archaicus latin nyelvben l előtt állott,
egészen kiesett a class. korszakban. így lett a régi stlis-ből (per)
lis, v. ö. ófn-. stor, miből storjan, stor-an (destruere), úfn. stör-en,
streit; stlocus illetőleg *stroc-us lett locus, v. ö. gót: strik-s ófn.
stric (linea) strih (zóna); stlatus-ből v. ö. stratus (szkr. star kinyúj
tani) lett: latus (széles).
Ugyanez áll az sp csoportra nézve lien szóban, mely áll
*splien h. v. ö. a gör. oizlm és a szkr. plihan *splihan h.
61. §. A szóközépi s fentartá magát különösen mássalhang
zók közelében ; pl. est — szkr. asti. Két hangzó közt ritka az ere
deti 6--nek fenmaradása; pl. nasüs — szkr. nasa, újfn. nase, szláv
nos (v. ö. lat. naris); vasis gen. sing. vas-bő\; vesica, rosa, mely
ben az s a gör. pódov szerint az eredeti foghang gyöngítéséböl
keletkezett.
Megmaradt az eredeti s osus képzőben, megelőző n kieste
után onsus-böl. Az összetételben is meg van őrizve az s, pl.
nisi, praesens, desilire; dirimere-ben már módosítva van , *disimere-ből.
A latin s két önhangzó közt közönségesen r-ré változik.
Ezen változás az archaicus latinságban csak ritkán fordul elő.
x

) SJcu-hoz tartoznék még ci-lium, super-ci-lium
(szemöldök); caecus
v. ö. gör. o-xM-ix, orKo-éa (árnyék), <DÍO'-T«S feln. schatten ; míg ob-scurus-h&n az
eredeti s kerül vissza.
2
) Kuhns Zeitsch. I I . 146; és Curt. Griech. E t y m . I . 76. sz.
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Ide vonandó a Fratrum arvalium énekében előforduló pleoris
*pleiosish.. v. ö. plus. Cicero említi, hogy a. u. c. 415. és Kr. e.
336. évben a gens Papisia nevét Papiria-yá változtatá. x ) így let
tek a Valesii Valerii, FusiiFurii. Ide tartoznak : lares lasesh., ara
asa h., aurum = ausum; auris = ausis; eram = esam; érit = esit;
soror = szkr. svasar; quaero és quaeso ; gero és gesto ; heri = hesi)
aurora: szkr. usas.
Ide tartoznak mindazon s végű szók, melyeknek s-e az
önhangzóval kezdő ragok hozzájárultával, két hangzó közé kerül
vén, r-be megy á t ; pl. pulvis pulver-is stb.
A többes sz. gen. eredeti s-je (szkr. sám) átmegy r-be, pl.
faba-rum, bono-rum.
A főnévi igenév re alakja megfelel eredeti se = sai-nak; pl.
ama-re *ama-sai h. v. ö. gör. aac-t Xü-aac-han. A szenvedő alak
második egy. számú személyének ris alakja, pl. ama-ris áll amasis-e h.
Az orrhangok és d előtt a belhangu s vagy kiesik, vagy r-be
megy át; pL a szkr. = gás v. qas (énekelni) gy. feltalálható az
archaicus casmena (múzsa) és casmen (ének) szókban, de a class.
korban már camena, carmen. Az s kiesett: camillus (fiú) *cas-millús h. 2 ) ; po-no, miből pos-ui, ahe-neus ahes-neus h. (aes) ; sati-n =
satisne, corpulentus = corpus-lentus ; ju-dex (jusdico) , di-duco =
disduco szókban. .R-be ment á t : or-nare, diur-nus, hodier-nus (diesből) és veter-nus szókban (vetas-böl).
Az s-nek kiesése két önhangzó közt, mely szabályszerű a
görögben pl. irog, gen. smog ireaos h., a latinban is észlelhető,
így magyarázandó Cerealis *Ceresalis-hö\; így lett diei, spei *diesi,
*spesi h. és Ramnes, Tities, Luceres, Eamneses, Titieses, Lucereses h. 8 ) Ni áll nisi h., vi áll *visi h. (v. ö. vis, vires *vises h.), ver
áll *veser h. (v. ö. gör. iap *féaap h.)
62. §. Az eredeti vég s fentartá magát az ns és is végű szók
egyes-sz. nom.-ban, atöbbes-sz. es ragban, a többes dat.-banésaz
igék egyes-sz. második és a többes-sz. első és második személy
ragjaiban.
•

.

v

) Cic. ad. Fam. 9, 21. qui prirnus Papisius est vocari desitus.

2

) Kuhns Zeitsch. XIX. 3, 187.
3
) Büclieler, Grundriss d e r l a t . Declin. 16.1.
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A szenvedő igék egyes-sz. harmadik és a többes-sz. első és
harmadik személye r-t mutat eredeti s helyett, mely az utána
következett, de kiesett önhangzó befolyásával r-ré változott; pl.
•amatur — *amatus-e.
így magyarázandó a főnévi igenév- amarier = *ama-sai-se;
urbor, honor eredeti s hangjukat azon befolyás következtében,
melynek az s a függő esetekben alá volt vetve, r-ré változtatták.
Azonban számos az az eset, melyben az eredeti vég s kiesett,
így he van bizonyítva, hogy áz s kiesett :
a) az egyes-sz. nom.-ban, pl. Numa, 'poéta, puer, .vigil :
Numa-s, poeta-s, puerus stb. h.
b) a genitivusban az a, o, u, e tőknél, melyeknek eredeti
genitivusa a-\-is, o-\-is, u-\-is, e-\-is az s kiesésével később ae, i, i
és ei-be ment át; pl. Prösepnais (=Proserpinae), senatuis (senati) *).
c) a többes-sz. nominativusban, mely az a, ötöknél az eredeti
s ragnak kiesésével ae i lett, pl. matronas (matronae); vires, vireis,
viris (— viri) ; magistres (•= magistri); leibereis (liberi) stb. 2 )
Eégi az s-nek kiesése a parancsoló mód második személyé
ben ; pl. lege, mone, audi: leges, mones h., továbbá ezen szen
vedő alakokban: delectare = delectaris, monebare = monebaris stb.
helyett.
Az s már jó korán eltűnt ezen igehatározókban : pote, magé
potis' és magis h., nem különben ezen szókban: ter, quater, melyek
ben az egész r a g : iens, ies kiesett, a mint ezt quinquiens, sexiens
mutatják. 3 )
Filius szóban a vég s oly gyöngén hangzott a 6-ik és 7-ik
században, hogy irták : filiu, filio.
A színiróknál olvasunk: nullü-s = nidlus es, mdlü sum,. Protagenes sírboltján levő fölirat heicei situst mimus (situs est h.) 'bizo
nyítja, hogy az írók a vég s-et oly illékony természetűnek tartot
ták, hogy ez egy következő szó kezdő mássalhangzóval sem képes
positióra. Utolsó volt Plautus, kinél a vég s az említett sajátságot
tünteti föl.
A VI. században a. U. c. beállott a visszahatás a vég s--nek
x

) Büclieler, Grundriss d. lat. Declin. 30. stb. 1.
) Bücheler, Grundriss d. lat. Declin. 30. stb. 1.
3
) Kulms Zeitscli. f. vergl. Sprachf. I I I . 296. stb.
3
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kivetése ellen, de csak az írásban, mert a nép nyelvén még foly
ton ezen ingadozó, határozatlan hangja volt. Ez volt oka , hogy
Cicero azokat, kik irataikban lectu alakot lectus h. használtak
subrusticusoknak nevezte. *)

MÁSODIK RÉSZ.
I. F E J E Z E T .

Az önhangzokról általánosságban.
I. Az önhangzók rendszere.
63. §. Volt idő, midőn az ős indogermán nyelveknek vocalismusa (önhangzók rendszere) három rövid a, i, u és három
hosszú á, i, ü önhangzóból állott. Ezen eredeti önhangzórendszer
az által szenvedett változást a görög és a latin nyelvben, hogy a
régi a idők folytával, egyrészt a h a n g g y e n g í t é s , másrészt a
szomszéd hangok befolyása alatt majd a felhangu e- majd ismét
az alhangú o-ba ment át, úgy hogy e az átmenetet a-ból i- az o
pedig w-ba közvetítette.
E szerint a görög és a latin önhangzórendszer egészen új
alakot öltött, a mennyiben a hármas osztályozás az ötös osztá
lyozásnak, de itt is szigorú rendet követve, helyet engedett, a mint
azt a következő minta mutatja: a, e, i, o, u, vagy:
a
e
o
i
u
Ezen önhangzóknak helyettesítése és elváltozása, a mint az
a görög és a latin nyelvben a szók alaprészeiben és képzőiben
nyilvánul, valamint azon törvények és befolyások, melyek alatt
ezen változások létrejönnek, tanulmányozásunk tárgya.
64. §. Az önhangzók változása egyrészt az önhangzók gyöngítésében, másrészt megerősítésében áll.
Az önhangzók gyöngítése kiindulva a legerőteljesebb hang
ból az a-ból, (melynek, a mint előbb láttuk, e é s o a helyettesítője)
lefelé halad a gyengébb u és i-ig, végre az önhangzó elnyomásáig;
tehát a—u—i, pl. optomos, optumus, optimus.
l

) Cic. orat. 48; 161.
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Az önhangzók megerősítése három módon történik: 1. az
ö n h a n g z ó f o k o z á s (Vocalsteigerung); pl. lm, Idnto, Xé-Xot~a;
2. az ö / n h a n g z ó n y u j t á s (Vocaldehnung); pl. yiyaq = p?a~
vz-g; 3. az önhangzónak o r r h a n g o s i t á s a (Nasalisirung) által
pl. lapBávo) v. ö. iXaftov.
Az önhangzóknak ezen változásai, a mint gyöngítés, meg
erősítés vagy helyettesítés által keletkeznek, négyféleképen gya
korolják hatásukat :
1. Módosítják a gyökér-, képző- és ragbeli önhangzókat a
szók különféle viszonyaiban, a mint ezt az alaktan bizonyítja;
2. megkülönböztetik egymástól az egy nyelvnek tájnyelveit;
pl. ha összehasonlítjuk atlór izoifxáv-i az ión 7roí/^v-val;
3. megkülönböztetik egymástól az egy nyelvnek egymásután
következő időszakait; ilyen pl. a régi lat. voster összehasonlítva a
későbbi vester-Ne\'; ploirume plurime-Yel;
4. megkülönböztetik egymástól végre az egymással rokon
nyelveket; pl. szkr. padas, gör. jrodóg; lat. pes (ped-s); szkr.
svasar, lat. soror, újfn. sckwester; antar, lat. inter.
De mielőtt erről részletesen szólnánk, szükséges még néme
lyeket az önhangzók mennyiségéről és hangsúlyáról előrebocsátani.

II. Az önhangzók mennyisége (quantitas).
65. §. Az indogermán nyelvekben minden egyes, önhangzó
nak bizonyos mennyisége (yjjóvoq, quantitas) is vagyon, azaz, kiej
tésére hosszabb vagy rövidebb időtartam szükséges. De itt
mindjárt meg kell jegyeznünk, hogy a mennyiségnek meghatá
rozása, a mint ez az irodalomban divatos, a hol t. i. szorosan
meghatároztatik az aránylagos viszony a rövid és hosszú szóta
gok között, csak mesterséges, a mennyiben az élő nyelv," a kifeje
zés, azt pontosan soha sem mérlegeli. A felhozott állítást, a min
dennapi tapasztaláson kivül azon tény is megerősíti, hogy míg a' görögben és latinban egy hosszú (—) szótag két rövid (—) szó
tagnak felel meg, addig a Yédák költeményében a hosszú (—)
szótag egészen négy röviddel (— - -) tétetik egyenértékűvé; a latin
vígjátékírók versmértékénél pedig az úgynevezett i r r a t i o n a l i s rövid szótagok vannak alkalmazásban, melyeknek tartama
26*
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egy időmennyiséggel (a rövid szótag vétetvén egységnek) sem
ér fel. l )
A szanszkritban jegyek által szorosan megkülönböztetnek
a, hoszzú önhangzók a rövidektől. A görögben -^-val jelölik a
hosszú e-t és cu-val a hosszú ö-t. A latinban az önhangzókat, vala
mint a görög a, t, u-t külsőleg nem lehet megkülönböztetni, vájjon
hosszúk-e vagy rövidek, a mit csak a használatból .tanulunk meg.
(A németben ismét azon törvény uralkodik, hogy hosszúk csakis a
hangsúlyozott szótagok és a melyeket a positio nem tett rövi
dekké, különben pedig rövidek.)
Az önhangzók természetes hosszúságán kivül ismerünk még
a szanszkrit, görög és latin nyelvekben olyant, mely az önhangzónak helyzeténél fogva (positione) keletkezik. Tudjuk ugyanis, hogy
a természettől rövid önhangzó, ha utána két vagy több mással
hangzó (kivéve a némát a folyékonynyal) akár ugyanazon egy,
akár egy más utána következő szóban áll, hosszúnak vétetik; pl.
rego, rectum. stb. (Ellenben a germán nyelvekben t. i. legtöbb
esetben megrövidül a megelőző önhangzó, még ha hangsúlya van
is, a positio következtében, pl. ndse. nasse, treber, treffen. A latin
nyelvfajhoz tartozó újabbkori nyelvek eltérnek anyjok szokása és
törvényeitől és a germán nyelvekhez állanak közelebb a positiót
illetőleg ; így, pl. ha összehasonlítjuk az ol. söno = sünt és sönno
= somnus ; a fr. pátte (talp, karom) és páte (pástétom) hömme,
ember és dőme. Egyátalában azon szótagok, melyek a. latin
nyelvben a positio következtében hosszúkká lettek, az újabbkori
román nyelvekben rövidekké válnak; pl. lat. öbjectum, fr. öbjet, sp.
öbjecto, ol. Öggetto.)
Ezen itt elősorolt ellentétes tüneményekkel szemközt a
positio által okozta egyrészt hosszúságra, másrészt rövidségre
nézve nehéz kimerítő és indokolt magyarázatot adni. Az első
•esetre vonatkozólag Benloew után 2) átalában elfogadott nézet,
hogy az önhangzó két vagy több mássalhangzó előtt, ha natur'a
rövid, nem változtatja ugyan minőségét, de minthogy az össze
toluló mássalhangzók kiejtésére hoszabb időtartam szükséges, a
x

) L. Corssen Ausspr. I I . 70. 1. stb.
) Benloew, de l'accentuation des langues indoeuropenne. 206. 1.
(1. Beaudry 11. 1.;
2
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szótag hosszú gyanánt szerepel. Azon körülményből azonban,
hogy két egyenlő tényezőből két külön homlokegyenest ellenkező
eredmény keletkezett, csak azt lehet következtetni, hogy a fölté
telek, a körülmények, melyek alatt ezen egyenlő tényezők működ
tek, megváltoztak, azaz, hogy az izülésnek (articulatio) föltételei
módosulást szenvedtek, úgy hogy bizonyos hangcsoportok kiejté
sére a régi római és görög hosszabb időt igényelt, mint a modern
nyelveket beszélő, kinek nyelve a gördülékenység nagy fokát
érte el. 1 )

III. A hangsúly.
66. §. Az önhangzók mennyiségével karöltve jár h a n g 
s ú l y o z á s u k (accentuatio), melynek behatóbb tanulmányozása
annál szükségesebb, minél inkább annak megismerésére jutottunk,
hogy a hangsúly az önhangzók változtatására, azaz, megerősítése-,
gyöngítésére a legnagyobb befolyást gyakorolja.
A hangsúly, a mint a mai nyelvekben divatozik, a hol vala
mely szótagnak nyomatékosabb kiemelésében áll, különbözik azon
hangsúlytól, melyet a régi nyelvekben észlelünk. Már a megneve
zések : accentus, tónus, melynek a görög vóvoq felel meg, mutatják,
hogy a hangsúly a zenével hozatott vonatkozásba s hogy. a dalla
mosság bizonyos neme jellegzé a hangsúlyt. (A hangsúlynak
szanszkrit megnevezése udátta „emelkedett h a n g " ugyanerre
utal.) A régi grammaticusok magyarázata szerint a hangsúlyon a
hangnak emelkedését értették, míg a szótagnak mennyisége az
időtartamot határozá meg.
A nyelv e szerint, alávetve levén a hangsúly és a mennyiség
kettős törvényének, dallamos színezetű vala, a mennyiben a
hangsúly a különböző hangfokozatokat a hanglajtorján, a menynyiség pedig az egész, fél stb. hangjegyeket képviselé. Az eredeti
nyelvnek e szerint énekfóle előadása volt.
a) A h a n g s ú l y a g ö r ö g b e n .
67. §. A görög hangsúlyozásnak módja egy elvre nem vezet
hető vissza. Az első hajlam, mely a görög hangsúlyozásnál észrex

) Beaudry. Gram. comp. p. 14.
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vehető, g o n d o l k o d á s t a n i n a k (logicus) nevezhető, a mennyi. ben az, a mi legfontosabb a szóban, hangsúly által kiemeltetik.
Ezen hajlam vagy irány vezet leginkább a tőszótagok hangsúlyo
zására és ezen jelentésben a hangsúlyozás t ő a 1 a p i nak (thematicus) nevezhető. E tekintetben a görög hangsúlyozás átme
netet képez a szanszkritból. Bopp kimutatta, sok szót összehason
lítván, hogy a görög folytatá a szanszkrit hangsúlyozást, a meny
nyire ezt hangsúlyozási törvényei megengedek. így feltűnő a
hasonlatosság a következőkben: szkr. bháranti (dór ipípovri) att.
<pípouai; sskr. pánka = nívze, szkr. dhatávjas = dsréog; szkr.
damájami = dapá^co stb.
A második irány a l a k k é p z ő i n e k (formaticus) nevez
hető, melynek törekvése abban áll, hogy befolyásánál fogva az
alakképző elemek a hangsúly által kiemeltetnek. Az alakképző elv
a beszéd elevenítésére nagy befolyással bír és homlokegyenest
ellenkezik a logicai elvvel.
Mind e két irány azonban egy harmadik elv által szoríttatik
meg, és ez az úgynevezett h a n g t a n i (phoneticus) elv.
Csak ezen egymással ellenkező és egymást megszorító irá
nyokból magyarázható meg a görög hangsúlyozás. 1 )
A) A l o g i c a i i r á n y .
68. §. Ezen iráiry vagy törekvés két főhatásban nyilat
kozik :
1. A tőszótagok hangsúlyozásában. Ez mutatkozik: a) az
igénél, mely tekintetben a görög hangsúlyozás megegyezik a
némettel; pl. xéípai, liege; l'&c, gehe; na&a, warest stb., mely
szabály még az igenevekre is kiterjed; 2 )
fi) Az elvont jelentésű főneveknél; pl. ó epcog, \>óaog, dóyavog,
ypóvog, <póyóg, rózog, rpórzog, vóuog, <póJog} xúduvog, zóvog, xoapog,
Tt'kouTog, nólspog, odlog; valamint minden og végzetű köznemü
neveknél; pl. yévog, avdog, idvog, £t<pog, opog, ovecdog, zádog,
axéXog, ypiog, edog, rftog, fxéysdog, irog, pyxog, ftápaog, [iéXog.
1

) Westplial megkülönbözteti az etyniologiai ós plioneticai irányokat.
) A kivételek, melyek szerint az igénél a tőszótag hangsúlyozásának
mellőzésével más elem hangsúlyoztatik, szintén a logicai hányból magyaráz
ható. Hasonlók EVT<, létezik ós ttrri van; épen így magyarázandók a parancsoló
alakok : Aa/3e, ei^rÉstb., továbbá az aoristos igenévi alakjai ívnm stb.
2
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y) Az -uov és taroq végzetü közép és felső fokok az ékezetet
a tőszótagra vetik vissza, (középfok a köznemű alakban) pl.:
ijdúq, comp. ijdlcov rfitov, sup. rjdcoroq
alaypóq, comp. o.layuov, al'ayiov, sup. aíayiaxoq.
éyd-póq, comp. éyduov, é'y&eov, sup. eydtaroq
fisfo-, comp. fíéXrtov, sup. fiéfatovoq.
2. Az összetett szóknál az első alkatrésznek hangsúlyozásá
ban. Az első alkatrész az ilyen szókban a meghatározó; pl.
<pi).órsxvoq, dryófiouloq, diyóduuoq, do^óaofoq, dopá'^svoq, psyádupoq,
fis'fáXovdpoq stb. (V. ö. a német nyelvben, pl. eigénthümlich, kórnfeld, aús-gehen, kreúz-spinne stb.; a szanszkritban pl. bahú-vidha,
multimodus ; svajám-prabha, per se splendorem habens; nír-mala,
sine vitio).
B) Az a l a k k é p z ő (formaticus) irány.
69. §. Ez a nyelvnek azon törekvésében áll, hogy az alak
képző elemeket hangsúly által kiemelje. A szanszkritban a hang
súlyozásnak ezen neme sokkal elterjedettebb, mint a görögben. —
A görögben az esetragok hangsúlyozásának csak egyes maradványai
léteznek; ide tartoznak a mássalhangzós ragozáshoz tartozó egy
tagú nevek genitivus és dativus alakjai; pl. py-jV, gen. pr^óq; anlrp,
gen. onfojVÓq', yh, gen. yrpsóq; píq, gen. pevós stb. Ilyenekre nézve
tökéletesen megegyez a szanszkrit a göröggel, pl. szkr. padás —
modóq; szkr. gen. navás = vaóq; dat. naví = iW stb.
Különösen mutatkozik az ilyen hangsúlyozás a szóképző
elemeken. E tekintetben figyelemre méltó: 1. hogy minél jelenté
kenyebb valamely képző rag, annál inkább vonja magára a hang
súlyt, így pl. végéles a melléknév ^sud^q megkülönböztetöleg a
főnévtől (pebdoq; ide tartosik súysvqq összehasonlítva ^evog-val;
eoxÁeyq összeh. x?Joq-\ül. Ugyanez található a szanszkritban i s ;
pl. ápas (opus) mint főnév, de mint a melléknévnek himnemü
nominativusa: apás. A görögben e szerint az elvont melléknév
hangsúly által megkülönböztethető a tárgyi melléknévtől. így össze
hasonlítható : rfiúq, jlüxúq, svpóq, ftaőőq, fípayóq, Ttayúq, fiapúq,
ógúq, coxáq, rayúq, [jpaőőq, i)paaúq, aaw'qq, aXiqftrjq, oxpifiyjq, á.odevr{q,
úyr/jq, ivdzrjq, u.yu.doq, xaxóq, éa&Xoo, ao<póq, Ssivóq, opftóq, yaXsrcóq,
ypYjOTÓq, aloypóq, [Mxpóq, o<podpóq a következőktől: otxetoq, péXaqf
TÓJ.aq,

Ü.TCO.q, (TX'.Oziq.
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így látjuk, hogy a nomina agentis nagyobbrészt a szók végén
tüntetik föl a hangsúlyt, pl. ποιητής, μαϋητης, στρατηγός, ηγεμών,
σωτηρ, δαηρ, πατήρ, ό,νηρ, βασιλ,εύς, γραφεύς, Ίππεύς, Ιερεύς, άλιεύς,
φυγάς stb.
2. Legfeltűnőbben mutatkozik ezen hajlam a -τός végzetü
igetörzsű mellékneveknél (verbalia adjectiva), pl. λυτός, παυστός,
τιμητός, αιρετός, γραπτός, πραχτός, σταλτός stb.
Α kicsinyitők (diminutiva) módosítják a tőszónak jelentését;
azért is találjuk az ékezetet az alakképző elemen; pl. παίδων,
λεοντάριον, λεχανίδιον, λεξείδιον (szócska), μαζίον {μάζα. tészta);
μαινίς {μαίνη kis tengeri hal, lat. maena); φιαλίς (csészécske);
μαλαχίσχιον (kosaracska); ξιφίον (kardocska); ξυλάριον (kis darab fa).
Ezen alakképző iránynak következménye, hogy az előrag és a
kettőztetés, a mennyire lehetséges hangsúlyoztatik; pl. ε-λυον,
ε-λαβον; τέ-τυπα, λέ-λυχα; szintígy a szanszkritban, pl. á-labham
= ελαβον.
3. Ezen elv alapján a tulajdonnevek megkülönböztetésére ,
is gyakran hangsúlyozás alkalmaztatik; pl. a melléknév φαιδρός :
tulajdonnévül Φαιδρός;^ a melléknév δόλ,ιος, tul. Joλίoς; a melléknév δόλιχος, tul. Δόλιχος; igenév δ ραχών, tul. Δράχων; főnév δρυ
μός (tölgyfa-erdő), tul. Δρυμός; melléknév σχότιος, tul. Σχοτίος ;
melléknév σεμνός, tul.- Σεμνός; melléknév διογενης, tul. Διογένης;
mellékn. νιχητης, tul. Νιχψης; mellékn. χρηστός, tul. Χρήστος stb.
A tulajdonnevek ugyanis a nj^elvnek közönséges szavaiból valók ;
így pl. τισάμενος igenévből a tulajdonnév Τισαμενός.
4. Ritkábban mutatkozik a szónak mondatbeli jelentőségé
nek befolyása. így pl. a vocativus sok helyütt hangsúlyának viszszavonása által tűnik ki; pl. δέσποτα, nominat. δεσπότης; αδελφέ,
nom. αδελφός; δάερ, nom. δαηρ; σώτερ, nom. σωτηρ; Πόσειδον,
nom. Ποσειδών; "Απολλον, nom."Απόλλων; Άγάμεμνον, nom. 'Αγα
μέμνων; Άριστόγειτον, nom.'Αριστογείτων; Σώχρατες, nom. Σωχράτης; Δημόσδενες, 'Δημοσθένης. Α kérdésben is áll be hangsúlyozás;
így a simuló szócskáknál, ha a mondat elején állnak.

• l ) L. erről bővebben: Lelirs, de Aristarehi studiis Ilornericis 2. kiad.
266. 1. L a Eoclie : Die homerische Textkritik 268. 1. és Egger Notions Eleinentaires de gramm, comparée 54—59. 1.
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C) A h a n g s ú l y n a k m e g s z o r í t á s a a h a n g t a n i t ö r 
vények következtében.
70. §. Ide sorolandó: a) a három szótagos törvény. Ezt régibb
időkben természetes törvénynek tartották. 1 ) De még ki lehet mu
tatni, hogy az ősrégi korszakban ugyanily korlátlan hangsúlyozás
uralkodott a görög és a latin nyelvben is, a milyen a szanszkrit
ban dívott.
Ugyanis a görögben pl. ntTcrco egy kettőztetett 7tc7vsTco-rsb utal,
mely a végharmadik szótagon tünteti fel a hangsúlyt, daczára a
hosszú végszótagnak. 'AXq&sta, ftsooéfieia, léyouaa csakis áÁyfteaca,
deooéfisoto, Kéyo\>ria alakokból magj^arázhatók, melyeknél az éke
zet a végnegyedik szótagon áll. Szintígy képeztetett a latinban
cof/nitus cognotns-bó\ az eredeti o-nak gyengítésével, melyen, mint
hosszú végmásodik szótagon, az ékezetnek kellene állania. Az egész
szótagnak eltűnése amásti, amámmt alakokban csak azon régibb
hangsúlyozásból magyarázható, mely szerint amávisti, amáveriint
ejtetett ki, annak daczára, hogy a végmásodik szótag hosszú. így
públicus is régibb pópidicns alakot követel, hol a hangsúlyt a vég
negyedik szótagon találjuk.
A felhozott példákból azt látjuk, hogy a hangsúly, mely
régente korlátlan vala, a classicus korszakban már bizonyos kor
látok közé szoríttatott, azon helyet foglalván el, melyet az akkor
dívott szabályok szerint vagy önhangzónak gyengítése (pl. cógnitus)
vagy önhangzónak kiszorítása következtében (pl. públicus) elfog
lalhatott.
b) A végszótag törvénye. A görögben ugyanis a határozó
szótag a végszótag (ultima), a latinban ellenben, mint azt alább
látni fogjuk, a végmásodik (paenultima). Ezen törvénynél fogva a
görög nyelv határozottan különbözik a latintól, mely arra törek
szik, hogy a főhangsúly elhomályosítását elkerülje. Ugyanezen
törvényből származik ismét a nyújtott hangsúlynak kizárása azon
esetre, ha a végszótag hosszú.
x

) L. Cicero. Orator 58. §.
) L. Weil - Benloew, Aecentuation latiné Paris 1855. 105. 1., skv.
— Corssen über A\ispr, Voeal. n. Beton. 322. 1. — Misteli, Kuhns Zeitschr.
X V I I . 102. skv. 1.
2
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c) A nyújtott hangsúlynak törvénye. 1 ) Minden természeténél
fogva hosszú végmásodik szótag, ha a végszótag rövid, csakis a
nyújtott hangsúlyt veheti fel. Ugyanis a három időtartam (mora)
törvényénél fogva a végszótag a leggyöngébb hangsúlyra nézve, az
ezt megelőző szótag, ha hosszú, két morának veendő, melyek
közül az első morának a főhangsúly, a másodiknak pedig a közéjjső
jut részül. De épen ezen fő (')"é-s középső f) hangsúlynak össze
olvadása adja a nyújtott (~) hangsúlyt; a mint pl. ékéfkto a három
hangsúlyt visszafelé haladó irányban tünteti fel, ép úgy találjuk
azokat #^7ros-ban, csakhogy azt rövid szótagok szerint felosztva,
itt pedig a fő és középső hangsúlyt hosszú szótagban összevonva,
tehát XTjTioq = xéenoq.
Ezen hangtani törvényéktől két esetben találunk eltérést:
1. Átalános azon szabály, hogy az -at és -01 többesszámu
végzetek a hangsúlyra vonatkozólag rövideknek vétetnek; itt
hatályosabb a logicai törvény a hangtani törvénynél; 2. a második
eltérés az atticai névragozásnál észlelhető, hol daczára a hosszú
végzetnek, a hangsúly nem változtatja helyét; pl. 7tóh(oq.2)
A dór tájnyelvben sokkal nagyobb következetességgel talál
kozunk a hangsúlyt illetőleg. A dórokról tudjuk ugyanis, hogy ők
különbséget tettek az egyes 1. személy e<pspov és a többes 3. sze
mély éwépov között, mely jelenség ugyanezen alakok keletkezéséből
magyarázható meg, a mennyiben ewspov megfelel a szkr. ábharamnak, mig ismét a többes 3. személy iyépov éyépovri alakból lett.
É p oly következetesek maradtak a dórok az -eig végzetű mellék
nevek hangsúlyozásánál; pl. rcpáeg, annak daczára, hogy a végszótag rövid.
Egyátalában a dóroknál azon hajlam vehető észre, hogy a
hangsúlyt, a mennyire csak lehet, a szók vége felé szorítsák; így.pl. mondták: <ppaxhp s nem tp'pánspi avfipíOTioq s nem oyftpconoq.
Az aeolok ellenben iparkodtak a hangsúlyt minél inkább a szók
*, L. Ilerodian 418. 1. Lenz kiadása szerint.
, Misteli, Kuhns Zeitschr. X V I I . 190. 1. ezen esetet igen helyesen
magyarázza. 0 ugyanis kimutatja, hogy ezen a>-t megelőző t a j'-féle, külön
szótagot nem képező kiejtéshez mutat hajlamot, m i mellett az u hosszú menynyiségét megtartja. E szerint volna iü-«As4'5-5ro/c)V<y«j t é t tagban olvasva.
É p úgy megfelel szerinte az a-t megelőző o e g y / - n a k , úgy hogy yúxoas," ASOUÍ
a k é t t a g ú : yí<^/»s,'/A9-/&i5 helyett állana.
2
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végétől elvonni s így pL mondták: aówoq, aéfé% helyett, Sóvárog
Süvaróg helyett, s így közelebb állottak a latin hangsúlyozáshoz,
mintsem az attikaihoz.
Az egytagú szóknál a hangsúlynak váltakozását bizonyos
törvényekre visszavezetni lehetetlen. Kiemelendő csak, hogy az
összehasonlítás alá eshető szókban, melyek a görögben njnrjtott
hangjellel jelölvék, a szanszkritban az éles hangjel a megfelelő;
pl. (íooq = szkr. gaús, val>g = szkr. naús.
í>j A h a n g s ú l y a l a t i n b a n .
71. §. A hangsúlynak (accentus, tónus) valódi latin kifeje
zése : tenöres (tenere vocem), míg a hangsúlyozás átalánosan vox
acuta vagy voculatio megnevezéssel jelöltetett meg, a főhangsúlynak neve (hochton) pedig vala : fastigium.
A latin nyelv classicus korszakában a három szótagos törvény
vergődött érvényre, mely szerint a hangsúly a végharmadik szóta
got nem haladja túl. Állására a görög nyelvtől eltérőleg a vég
második (paenultima) volt befolyással, a mennyiben a hangsúly,
ha a paenultima rövid, a végharmadik, ha pedig hosszú, a vég
második szótagon foglalja el helyét; pl. hómvnes, de avena. A mit
a latin grammaticusok a háromféle accentusról, u. m. vóx acuta =
ofiétU Tcpoüípdla, vox gravis — fíapela Tipoacpdla, flexa, circwnflexa
= "Ktpiaitcoahtj, média — fdarj szólanak, az nem egyéb, mint
utánzása és átültetése azon hangsúly-szabályoknak, melyek a
görög nyelvben igen is léteztek, de a latin nyelvre, már sajátságá
nál fogva, alkalmazhatók nem valának, és így okozták, hogy a
latin hangsúlyt illetőleg annyi sok ferde nézet terjedett el, mely
még mai nap is követőkre talál.
A latin nyelvnek ép úgy, mint a görögnek, korlátlanabb hang
súlyozást kell tulajdonítanunk a régi korszakban, a midőn is az
egyes szókat alkotó elemekről való öntudat még eleven vala; csak
később, midőn ezen öntudat mindinkább elenyészett, kezdett helyet
foglalni a rhythmusi vagyis hangtani hangsúlyozás. Ha ugyanis a
classicus korszakbeli hangsúlyozást összehasonlítjuk az ezt meg
előző korszak hangsúlyozásával, észre fogjuk venni, hogy a latin
ban a hangsúly mindinkább a szó elejétől visszafelé haladni
törekszik; így tény, hogy négy vagy több szótagu szókban Plautus
és Terentius idejében, a mint ezt Bentlei Terent. Heaut. tini. II. 3.
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30-hoz irt jegyzetében első észrevéve, a végnegyedik szótag hang
súlyoztatok, sőt, hogy az ilyen hangsúlyozás Phaedrus meséiben
95 helyen is kimutatható; Cicero idejében azonban már azt veszszük észre, hogy az ilyen szókban a hangsúly a végharmadik szó
tagon foglal helyet, és hogy azon szabály jutott érvényre, mely
jelenleg is érvényes, hogy t. i. a hangsúly a végharmadik szótagon
túl nem terjedhet. 1 ) A második tény az, hogy Plautus és Terentius
idejében a que, ve, ne simulókkal összetett többtagú szók, hacsak
utolsó szótagjuk természete vagy állásánál fogva hosszú nem vala,
sok helyütt a végharmadik szótagot hangsúlyozták, s hogy ugyan
ezen szók a latinság későbbi idejében másodélesekké lőnek, akár
hosszú vagy rövid a végmásodik szótag, mely tény még mai napig
is megtartotta érvényét, Diomedest pedig, a grammaticust p. 428,
433 2 ) és Prisc. p. 975, 1224, 1238, 1288. azon helytelen szabály
felállítására birta, hogy az emiitett simulok a megelőző szóta
gok messzebb fekvő hangsúlyát közelebb vonják. Ide járul,
hogy Nigidius Figulus grammaticus idejében a nominativusban
-kis és -ium-ra, végződő szók, az egyszerű i-re végződő genitivusban másodélesek, a vocativusban pedig harmadélesek voltak,
(Has. össze evvel a görög vocativust), pl. Vergili, ingéni gen. Vérgili,
Mércuri voc. míg már Gellius idejében a vocativus is úgy hangsúlyoztatott, mint a genitivus, miről Gellius Noct. Att. XIII. 25
ekképen szól: «Sed si quis nunc Valerium appellans in casu vocandi
secimdum id praeceptum Nigidii acuerit primam, non aberit, quin
rideatur,» Ugyanez áll áffatim szóról, mely Ammianus költőnél
harmad-, Gellius idejében pedig másodéles, valamint adeo-ról.is,
mely Plautus és Terentius idejében harmadéles és később Paullus
tanúsága szerint másodéles vala.
A régi grammatikusok azon czélból, hogy bebizonyítsák,
miszerint a latinban a szók utolsó vagyis végszótagja is hang
súlyozva fordul elő, azon tannal léptek fel, mely szerint a hang
súlyozott szótag az apocope következtében a szó végére jutván,
megtartotta hangsúlyát, m i n t : tantón (tantóne helyett). De itt is
/*) L. Cic. Orator 18. §. 58 ipsa enim natura in omni verbo posuit acutam
vocem, nec una plus nec a postrema syllaba citra tertiarn. É s Quint. I. 5, 30.
Namque in omni voce acuta intra n u m e r u m trium syllabarum continetur.
2
) Ipsae amittunt fastighun et verbi antececlentis cacumen juxta se
collocant.
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azon ténynyel találkozunk, hogy az ilyen szók nagyrésze Plautus
és Terentiusnál a szokásos hangsúlylyal bír, pl. adúxtin, aúdin,
•audistin, dixin stb., valamint, hogy a c-re végződő névmások,
minők: illuc, istuc stb. ugyancsak Plautus és Terentiusnál másod
éles, hangsúlylyal birtak, míg ellenben a grammaticusok korszaká
ban mindezen esetekben a kurtított szónak vége hangsúlyoz tátott. 1 )
72. §. A latin hangsúlyozás nagy szerepet játszott az ujabb
latin nyelvek létrehozásában. Azon módosítások közepette, melye
ket a szók szenvedtek, átalakulván olasz, franczia stb. szókká, a
hangsúly nem változtatá helyét, megmaradván ott, hol az az ere
deti szókon áll vala, s az önhangzó, mely hangsúlyozva volt, csak
annyiban módosult, hogy megerősödött, ha csak a positio nem
ellenzé, míg a többi önhangzó, mely amazt követé, a gyöngítés
különféle nemének volt alávetve. így pl. ámo = faíme, olasz :
ámo; amávit = ol. aimá ; amábilem = aimáble; légem = loí ;
pastórem = pasteúr. Gyengítés és a nem hangsúlyozott önhangzóknak kiesése jellemzi egj^átalában az ujabb latin, különösen
pedig a franczia nyelvet. 2 )

II. F E J E Z E T .

Az

önhangzókról

különvéve.

I. Az önhangzók és helyettesitésök.
A tiszta

a és a n n a k e g y e n é r t é k e

e és o.

73. §. Számos egymásnak tökéletesen megfelelő vagy némi
vonatkozásban álló görög és latin szóban az a-t ugyanazon a
helyen és ugyanazon mássalhangzók környezetében találjuk. Ebből
természetesen következik, hogy ezen önhangzó a közös graecox

) Jellemző e tekintetben Pomperas grammaticusnak nyilatkozata 311.1.
Sed vide ne produce ultimam syllabam et dicas illó, quia Latini in nltima
syllaba accentum non babent. Sed ne forte dicas: quare ergo dicinrus istúc ?
*) Egger, Notions Elementaires de grammaire comparée. 18. 1. A francziában a főnevek labeur, dolqúr, fleúr a dolorem, laboréin, florem-féle alakok
liangsúlyát tüntetik fel, minthogy ezen alakok nem a nom. labor, dólor, flósból, h a n e m ezek accnsativusából keletkeztek.
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itáliai alapot képező alakban is már létezett. Az erre vonatkozó
példák a következők: άκοντ- (hajító dárda), άκο>κη (hegye, éle
vminek), lat. acu- acies; λακάνη (dór λεκάνη) tál, lat. lánc- (lanx)
δάκρυ, lacryma; λάκυς, λακίο- (rongy), lat. lacerare; βάκτρον, baculiwn; γάλακτ-, lact- ; κάπρος, aper; άπο, ab (szkr, άρα); δαπάνη (költség), lat. daps (vendégség); πατήρ, páter; πατάνη, páter a (tál); άγειν,
agere; αγρό-, agro, σάγος (ruha), sagimi (köpenyeg); κάδος, cadus;
άγοα (fájdalom), angor; παΗεΙν, páti; λαΰεΐν, latere; άνεμος, animiis; αγχείν, angere; κλαγγη, clangor ; λαγγάζειν (késedelmezni),
languidus; άμφω, ambo; αμφΐ, ambi; μάμμη, mamma; άρουν, arare;
άρκεΐν,arcere; apdpovrartus- (tag); αράχνη, aranea; άργυρος, argentum; άρπη (sarló), sarpere (nyesni); παυρος (παρ/ός-ból), parvus;
. άλλος, alius; κάλαμος, calamus; λάξ (κλάξ-hól), caL·; παλάμη, pálma;
αλ-, sal; <Ίλ1εσδαι, salire; άλ,κη, alces; stb. *) Ezekben aszókban e
szerint eredeti közös a-t találunk.
Lássuk most azon eseteket, a melyekben az eredeti· α-nak e
vagy ο felel meg és pedig: a) a görögben; b) a latinban.
aj görögben \ e ο — a
74. §. a) az ε helyettesíti 1. az alapnyelvben volt α-t; pl.
εστί fszkr. asti); φέρω fszkr. bhar); εφερον fszkr. ábharam);
φέρετε fszkr. bharatha) · εδω fszkr. ádmi); εδομα: (σεδ-)ομαι &.)>
' εδσς fszkr. sad); γένος fszkr. gan = gignere, ganas — genus) ; δέκα
(szkr. dagan); πέντε, fszkr. panUan); μένος fszkr. manas); πέτεσ&α:
fszkr. pat); πέδη (bilincs) fszkr. pad); iap fszkr. vasár) stb.
• É p úgy találjuk helyettesítve az α-t ε által a képzőkben; pl. tő :
πα-τέρ (nom. πα-τηρ, szkr. pa-tar) , tő : μη-τερ (nom. μη-τη'ρ, szkr.
mátar ; tő : μ.έν-ες (nom. μέν-ος, szkr. mán-as).
2. Az ε előfordul olyan szókban, a melyek a latinban a-val
vannak, annak jeléül, hogy a graeco-italiai alapnyelv minden való
színűséggel az α-t bírta alaphangúi; példák erre : μέγας: magnus ;.
κεφάλη : caput; τέτταρες quattuor; φλέγειν : flagrdre; εχις: anguis;
εγχελ.υς: anguilla, σπείρειν: spargere; πελλός: paliidus;
έλίχη:
salix; 2 )
3. az ε a görög nyelv körén belül váltakozik α-val, a mi leg~
x
a

) Leo Mayer, vergl. Gramm. 97—98.1.
) Leo Mayer, vergl. Gramm. 99—100. 1.
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inkább a ragozásban fordul elé ; ilyen viszonyban állnak egymáshoz : δρέπειν (leszedni) és aor. δραπεΐν; τρέπειν és aor.
τραπεΐν;
τρέφειν és aor. τραφε&\ στρέφειν, aor. στραφηνσ.ι; κλ.έπτειν, aor.
κλΛπηναι; δέρκεσθαι,
aor. εδραχον (εδαρκον-ΌΟ\); τέρπειν,
aor.
ταρπηναι; πέρ^ειν,ΆΟΎ. επαρϋον; σπείρει,
aor. σπαρψαι;
φδείρειν,
aor. φΰαρηναι; δ έρεα1, aor. δορηναι; χείρειν, aor. κα,ρηναι; στέλλειν,
aor. σταληναι; έίλειν, aor. xMuáe; τέμνειν, aor. εταμον ; κτεϊνειν,
aor. εχτανον. Az ε és α-nak ezen változása igen jellemző a görög
nyelvjárások megkülönböztetésére. í g y találjuk a dór nyelvjárás
ban az a-t azon a helyeken, a melyekben az ión nyelvjárásban ε
áll; ^A. στρέφω, dór στράφω; τρέγω, dór τράχω; τρξ.φ^Αοί
τράφο>;
τρέπω, dór ψράπωί πιέζω, ά. πιάζω ; λεκάνη, d. λακάνη; "Αρτεμις, (1.
Αρτηρία,; ιερός, d. Ίαρός; σκιερός, ά. σχιαρός; μέγεθος, ά. μέγαδος;
άλλοτε, aeol αλλοτα; ellenben βάρους, aeol. Βέρσος; att. αοσψ, ión
ερσψ ; att. βάρα&ρον, ión βέρεβ-ρον; att. ράμφος (görbe csőr), ión
ρέ[Άρος; att. άττέλαβυς
(szárnyatlan s á s k a ) , ión άττέλεβος;
att.
φιάλη, ión φιέλη ; σίαλυν (nyál), ión σίελ,ον ; φέφαίος (repülő szik
rák) ión φέφελυς; φίαΰος (gyékény), ión φίεδος;
φιαρός (fénylő)
ión φιερός; χλιαρός (hangya), ión χλοερός; έπειτα, ión lar^ír^v;
az r/ffi» végű igék az ión-ban εω-ra végződnek, pl. ό/*άα>, ion
όρέω. stb. 1 )
,
75. §. /5) az ο helyettesíti: 1. az alapnyelvben volt a-t; pl. ποδός
(szkr.padás); 6, τό (szkr. sa, ta) ; π-ό<τ^ (szkr. pa-tis ú r ) ; μένος, gen.
μένους μένεσος h . (szkr. mániás, gen. man-as-as) ; */Joy- (szkr.
gvan) ; δι-δό-ναι (szkr. e Z ^ ; ide tartozik a n o m i n a t i v u s -ος és ov
végzete összevetve a szkr. -«.s és -am-val.
2. az ο előfordul olyan szókban, melyek a latinban rt-val
vannak, jeléül annak, hogy az alapnyelvben ezen szóknak alap
hangja az a ; ilyenek: οξος, (e c ζ e t ) , acetum ; οξύς, acutus ; σοφός,
sapiens;
κόλαφος,
alapa; όφις, anguis;
λόγχη, lancea;
δρ&ός,
arduus; πολιός, paliidus , λ,οόειν (Λό/είν-ból), lavere ; stb.
3. a görög nyelv körén belül is váltakozik az ο az eredetibb
α-val; pl. υπό, aeol ΰπά; στρατός, aeol στρότος; βραχέως, aeol
βροχέως; ομαλός, aeol • υμολ.ος ; δάμαρ, aeol δόμορτις; ανω aeol
ονω ; είκοσι, dór J-ίκατι ν. βείκατι;
διακόσιοι, dór διακάτιοι; ellen
ben τέτταρες, dór τέτορες; καθαρός, dór κόβάρος ; ονε:ρον, k r é t a i
χ

) Leo Mayer, vergl. Gramm. 100 — 101.

416

BARTAL ANTAL

αναιρον ; όρρωδεϊν, ión άρροδεΐν ; ión όϊστός, att. άιστός. Azonkívül
egymás mellett áll λέαινα és λεοντ; τέχταινα és τέκτον; πάρδαλις, és
πόρδαλις: apa. és ορός ; αργειν és οργαρος; παρθένος és πτόρβος
(csemete); ide tartoznak még ily képzések : βόλος, βολή, (βάλλωból); κτονη (gyilkosság) κτανεΐν (gyilkolni) stb. x)
b) A l a t i n b a n : e, ο = a.
76. §. a) Az e helyettesíti: 1. az alapnyelvben volt α-t; pl.
fer-o (szkr. 6&ar); esi (szkr. asti); sed-eo (szkr. sad) ; gen-us, ólat.
gen-os (szkr. gan) ; veh-it (szkr. vah-ati, e h. vagh-ati); pecu (szkr.
paqn); equus (szkr. ágvas) ; decem (szkr. daqari); septem (szkr. sap>tari) ; dentem (szkr. dántam);' mentem (szkr. man-); ezen helyette
sítés előfordul a képzőkben i s ; τρΐ.ρα-ter, ma-ter (szkr. pa-tar, matar}; (g) no-men (szkr. 7ia-man, alapalak: gna-man).
2. Az e előfordul olyan szókban, a melyek a görögben a-val
állnak; pl. necesse, ανάγκη; métere, άράω; pre-hendere, χανδάνειν;
levis, έλαχυς; brevis, βραχύς; egenus, άχ'ην ; ensis, aop (άσος-ból);
gestare, βαστάζειν; densus, δασύς; centum, εκατόν; venire, β αίνε tv
(βά,νβεινΥι.); tenuis, ταναός; fenestra, φανψαι; sternuere, πτάρνυσθαι;
ferebrum, κάρα;
3. az e önhangzó α-nál gyöngébbnek mutatkozik, mert
gyakran oly alakokban lép fel, melyek vagy az összetétel vagy
a kettőztetés következtében terjedelmükben nyernek. Ilyen pl.
fe-felli (faliere); pe-perci (parcere); ce-cidi (cadere); ce-cini
(canere) ; te-tigi (tangere) ; pe-pigi (pangere) ; hasonló az e a követ
kezőkben : in-ermis (arma); im-berbis (bárba) ; arti-fex, infectns
(factus) ; in-cestus (castas) ; in-gredi (gradior) ; per-egrinus (ager) ;
pel-leeebra (lacere) ; in-spergere (spargere) ; dis-cerpere (carpere) ;
con-centus (cantus);
ex-pers (pars);
con-demnare (damnare).
Némely a görögből átvett szó a latinban e-t vesz fel; pl. talentum,
gör. τάλαντον ; pellex, gör. πάλλ.αξ ; phalerae, gör. φάλσ.ρα (lóék);
siser gör. σίσαρον (raponcz) ,· camera, gör. καράρα. 2)
77. §. β) ο helyettesíti: 1. az eredeti a-t; pl. mor-ior (szkr.
mar); dom-are (szkr. dam); op-us, ólat. op-os (szkr. άρ-as) ; loqu-or
(szkr. lap); po-tis, po-tens, po-tiri (szkr. pá-tis); coqu-ere (szkr.
paJi eredetileg kak).
*) Leo Mayer, vergl. Gram. 104—106. 1.
ή Leo Mayer, Vérgl. Gramm. 101—102.
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Megelőző vagy következő v mellett leginkább o-t találunk az
eredeti a helyett:
a) v után; pl. vom-o (szkr. vám); vol-o (szkr. var-ami); voc-are
(szkr. vak); vort-o később vert-o (szkr. várt-ate, vertitur); volv-ere
(gót valv-jan); quatuor (quatuors, quatuoresh., alapalak: katvaras);
vocuus, vocivus, a feliratokon = vacuus és vocatio = vacatio. A szkr.
szótag sva gyakran változik so-vá a latinban; pl. socer svocer h.
(gör. éxopóq a/exopóg h . ) ; szkr. svaguras, írva gvaguras; sororem
(szkr. svasaram, alap alak: svastaram); sop-or, somnus sopnus h.
(szkr. svápnas); son-us (szkr. sván-as).
b) v előtt; pl. ov-is (szkr., áv-is); nov-os (szkr. nav-as);
nov-em (szkr. náv-an).
Megemlítendő még, hogy a tő- és szóképző elemekben és
pedig s és m végzetek előtt az ólatin nyelvben o-t találunk
eredeti a helyett, mely később zt-ba gyengült; pl. -to, egyes
nom.-ban: -J- -to-s, -to-m = gör. *-TO-Q, -ro-v (szkr. -ta-s, -ta-mj,
így: in-clu-to-s; acc. clu-to-m (szkr. gru-tá-s, gru-tá-m). Semleges
végzet: -os (később -us); így gen-os, gen-us (szkr. gan-as) ; a töb
bes dat. ragja: -bos (később -bus, szkr. -bhjas).
2. Az o előfordul olyan szókban, a melyek a görögben a-val
vannak; pl. cord-, xapdca; dormire, őap&ávecv; mora, fiapabsa&at;
mordere, a-paldóvzív (pusztítani); mollis, paXaxóg; marmor,
pápuapog.
0 3) A latin nyelv körén belül váltakozik az o önhangzó a-val
a következő szókban : portio, pars ; scobs, scabere.x)
e—o.
78. §. Láttuk, hogy e és o egyaránt megfelelnek az eredeti
a-nak; igen természetes e szerint, hogy e és o ugyanegy nyelvben,
ugyanazon tövű szókban egymás közt váltakozhatnak. Nem kutat
juk, vájjon az így váltakozó e o-nak mindenütt eredeti a felel-e meg ?
és vájjon régibb-e az o-t feltüntető alak annál, mely e-vel van ?
Ezen jelenségre vonatkozólag példákat nyújt 1. a görög nyelv
egybevetve a latinnal: yovu, genu; (pépovr- ferent-; odóvr-, dent- ;
7véaastv, coquere ; xpínztv, torquere ; pédc/jtvog, modius ; O%OQ, vehere ;
x

) Beaudry, Gramm, comparée 30—34. 1. és Leo Mayer, Vergl. Gramm.
104—105.
NYELVTTJD. KÖZI/EMÉNYEK. X I I .
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έμεΐν, vomere ; κέρας, cornu; τέρσεσΰαι,
torrere; στορέννυμ:,
sternere / χλόος, helvus ; έλίσσειν, volvere ; νέος, novus ; εννέα, novem ;
2. a görög nyelv saját körén b e l ü l ; pl. aor. τεκεΐν, perf.
τέτοκα, τόκος; πέκειν (fésülni), πόκος (gyapjú); πλέκειν, πλοκή (fonat);
κρέκειν (a szövet fonalait v e r n i ) , κρόκη (bélfonál a szövésnél);
ρέπειν (hajlik), ροπή (hajlás); πέτεσδ-αι, πότη (repülés);
λέγειν,
λόγος; φέγειν, φόγος; ψλέγειν , φλόξ; φέβεσ^αι,
φόβος;
τρέχειν,
τρόχος; γέγονα, γόνος ; μέλπειν, μολπη; stb. Α tájnyelvek, h a n e m is
általában, mégis egynéhány figyelemre méltó alakban majd az e-t,
majd az o-t mutatják föl; pl. όδόντ-, aeoli'^ovr-; οδύνη, aeol έδύνα;
έβδομηκοντα, dór εβδεμηκοντα;
όβολ,ός, dór όδελός; γοργύρα,
dór
γεργύρα;
άνδροφόνος, dór άνδρεφόνος;
ΆπόλΛων, dór Άπέλλων ;
Κέρκυρα, dór Κόρκυρα;
Ορχομενός boeot. ·Ερχόμενος;
3. a latin nyelv körén belül. A példák e tekintetben n e m oly
számosak, mint a görögben; a nevezetesebbek a következők: procns (leánykérő) és precari ; nocere és necare ; socius és sequi ; tóga
és tegere; bonus és'bene;
monere és mens; pondus és pendere ;
ex-torris és Úrra; holus, olus és helvella (zöldség); collis, collum,
columna és celsus; volo és velle ; voster és vester ; vártere és vertere ;
ide t a r t o z n a k m é g : intestinus,
scelestus, generis (intus,
scelus,
genus-bői régibb intos, scelos, genos közvetítésével.*)
a—e—o.
79. §. L á t t u k , hogy a görögben egyrészt e és ο az eredeti a-t
helyettesíti, másrészt, hogy e és ο egymással v á l t a k o z n a k ; v a n n a k
a z o n b a n ezenkívül egymáshoz tartozó szóalakok, melyek u g y a n 
a z o n a helyen majd az eredeti a-t, majd mellette az e-t és o-t t ü n 
tetik fel, úgy, hogy ezen esetben háromszoros önhangzó váltako
zással van dolgunk. E z e n csere leginkább az igehajlításnál fordul
elő, és pedig olyforníán, hogy az ε a praesens —, az a az úgynevezett II. aoristos — az ο pedig a perfectum, v a l a m i n t több rendbeli
névszó alakjaiban fordul elő : pl. δέρκεσθαι,
perf. δέδορκα, aor.
εδρακον (εδαρκον h . ) ; πέρ$ειν, perf. πέπορΰ-α, aor. επραβ-ον (επαρθον
h . ) ; τρέφειν, aor. ετραφον, perf. τέτροφα, főnév : τροφή; τρέπειν, aor.
ετραπον, perf. τέτροφα, főnév : τρόπος; στρέφειν, aor. έστράφην, perf.
εστροφα, főnév: στροφή; φ$είρειν, aor. εφδαρψ, perf. εφδορα, főnév:
4

) Leo Mayer, Vergl. Gramm. 108—113. 1.)
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φ&ορά ; δείρειν, aor. εδάρψ, perf. δέδορα, főnév: δορά (lenyúzott
bőr); σπείρειν, aor. έσπάρψ, főnév : σπόρος (vetés); βρέχειν,· aor.
έβράχψ, főnév : βροχή (eső); κλέπτει, aor. έχλάφψ, perf. χέχλοφα,
főnév : χΛοπ^'; stb. x )

II. Az a-nak és az egyenértékű e és ö-nak gyengítése.
80. §. Bopp kimutatta, hogy az önhangzók súlyra nézve
egymás közt különbözők. A legsúlyosabb köztök az a, mely ha
gyengül, rendszerint u vagy i-be megyén át, vagy egészen kiesik.
Az u maga részéről is gyengül némelykor i-\é, de i sohasem megy
át w-ba.
Ezen jelenséget két szempontból fogjuk tárgyalni: először is
azon gyengítéseket fogjuk megkülönböztetni, melyek a görög és a
latin nyelvben összehasonlítva szanszkrittal, továbbá azokat,
melyek ezen két nyelv, különösen a latin nyelv körén belül léte
sültek.
a) A g ö r ö g é s l a t i n ö n h a n g z ó k g y e n g í t é s e , ö s s z e 
hasonlítva a szanszkrittal.
81. §. 1. A görög Ε ζ az eredeti α-t v-ba gyengíti. E z csak egyes
esetekben mutatkozik, legtöbbnyire orrhangok és r, l, előtt. Meg
jegyzendő, hogy ezen ν egy régibb u-t helyettesít, úgy hogy az a ép
úgy gyengül u-ba, a görög, mint a latin nyelvben; pl. νύχτ- (gót
náhts, szkr. naktam, noctu); ονυξ, t ő : ο-νυχ (szkr. nakh-á-s) ; γυνή
(szkr. gan-ϊ, szláv zena); χύχλος (szkr. kakra, kerék); μύλ-ος,
μύλ-η (szkr. mai gy., raar-ból; v. ö. got mal-an, ujfn. malen, lat.
molere, mola): ξύν, συν (szkr. sam, gör. αμ-α, sim-ul); χυλινδέω
-(ν. ö. χαλινδίω), σχύλλω szétszaggat (ν. ö. σχάλλω) ; μορμύρω (szkr.
marmaras zúgó); πανηγυρις (ν. ö. αγορά); σπυρίς font kosár (ν. ö.
σπάρων lat. sporta); πνύρεσοα: (ν. ö. con-stemari); φύρχος = τείχος
(ν. ö.farcio).
Az a gyengült i-be. A gyökérben ez nem oly gyakori, de leg
többnyire két másaihangzó előtt; pl. Ισ-dc, alapalak : as-dhi
(εσ gy., szkr. a s ) ; πιτ-νέω, esem (πετ gy., szkr. pat); Ίππος (íxβος h., szkr. ag-vas lat. equos, alapalak: ak-vas); ^Εριννύς (szkr.
x

) Leo Mayer, Vergl. Gramm. 113—115. 1.
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Saranjü). A a-nak gyengítése i-be leginkább fordul elő a praesensféle kettöztetésekben pl. xi-d^-pt (szkr. dá-dha-mi, dha gy.) dí-dco-pc
(szkr. dá-dü-mi, dá gy.) ; yí-yvo-pai (yev gy.,,szkr. gan.); TZÍ-IZTÜ>
(jper gy., szkr. pat; i-be nyújtva találjuk ezen gyengített a-t KÍ-VOÍban (TÜO gy., szkr. pa); tkr-uhm, csata, alapalak: judh-mana (judh
harcolni,*man képzővel).
A gyöngítés legfőbb foka az önhangzó kiesésében van; így
kiesett az r, mely a-val egyenértékű, 7rinz<o-ba,n = nntéim (szkr.
pat.); ycyvofjtac-bsbia. = jiyívopat (szkr. gan.); s-ayov e-oe^-ov h.
(alapalak ; a-sagh-am ; <JS% — szkr. sah tartani); k-oiró prp oz-aeitöprpj h. (<r£7r=szkr. saU sequi.)
Gyakran fordul elő az eredeti a-nak eltűnése a tőképző ele
mekben; (pl. na-rpó-q Tta-rp-í (tő na-zep eredetileg patar; alap
alak : pa-tar-as, pa-tar-i) stb. alakokban.
82. §. 2. A latin. Gyakori az <x-nak gyengítése w-ba a latinban,
különösen a tő és szóképző elemekben, de a gyökerekben némely
mássalhangzók különösen az orrhangok befolyása következtében;
ilyenek: humus (=%apa); sünt ( = sorit, szkr. santi); lumbricus
(giliszta, összevetve slamb lecsúszni gy-vel), lubricus; dusmus
( = d e n s u s v. ö. őaaőq); trudis (csáklya) trand gy-ből); l) promuntoriuni; stb.
Ezen %i némelykor az w-nek közvetítésével (»medius quidam
inter i et u sonus — pinguius, quam i, exilius quam u — sonum y
graecae videtur habere.« Claudius császár ezen hang megjelölésére
az I- jegyet hozta javalatba) i felé hajlik, miért is a régi alakok u-v&l
párhuzamban állnak az i-vel valókkal; u tehát enyhébb gyengí
tése a-nak, melyet evvel az o közvetít, mely a régibb nyelvben
még ott található, a hol a későbbi nyelv a-t alkalmaz. így lett az
alapalak *aptama-s *op-tomo-s-, op-tumu-s-, op-tümu-s-on át optimws-vá (olasz : ottimo); *dakama-s-böl lett *decomo-s, de-cumu-s,
decimu-s (61. decimo); cap-ere mellett létezik: man-cup-ium, occup-are, in-cip-ere, man-cip-ium; quat-io mellett van : con-cut-io;
sal-sus mellett: in sul-sus.
Gyakran az u későbbi változtatása o-nak különösen a szó
képző elemekben. így az -us, um végzetekben, melyeknek a szkr.
6 Ugyanis az orrliangban rejlő hang hangszinezetére nézve igén rokon
az u-val, annyira, hogy némely szóban az orrhangban lappangó hang önálló
u hangzóvá fejlődik k i ; pl. Tecumessa (=TUftíi<r<ra) Alcumena (—'AAX^JJOJ).
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as, am, gör. og, ov, ólatin = os, om felelnek meg; pl. datus,, régibb
da'-tos, gör. do-róg szkr. datas; genus, régibb : genos, gör. yévog,
szkr. ganas; op-us, régibb : op-os, szkr. ap-as; ilyen Sb-bus rag is,
melynek a régibb — bos *bjos helyett és a szkr. —bhjas felel meg;
I továbbá az igeragok -unt, pl. fer-unt, régibb : fer-ont, fer-onti, gör.
<pép-ovzt = fépo>j(ri,szkr. bháranti ; v és u után az u későbbi o pedig
az eredeti hangalak; pl. régi: volt, későbbi: vult, régi: novö-s, ké
sőbbi : novu-s (eredeti: nava-sj; régi : loqu-ontur, későbbi: loquunt-ur; régi: quom, későbbi: quum (eredeti: kam); stb.
Igen gyakori az eredeti a-nak gyengítése i-be; pl. in-ter umbriai: an-ter, (szkr. an-tár, an-tara-s, inter, interior, gör. ev-rspa); a
tagadó in-, umbriair=an-, szkr. an-, áv-; intus: szkr. antas; ignis:
szkr. agni-s; quinque: szkr. pánU-an; mihi: szkr. mahjam stb.
Ezen gyengítés gyakori az összetétel második részében; pl.
ac-cip-io (capio); as-sid-eo (sad); me-min-i (man gy.) co-gni-tus, (gna,
gan-ból); in-si-tus (sa gy.), továbbá a tő és szóképzésekben; pl.
veh-is, veh-it *veh-ísi, veh-iti helyett (eredeti: vagh-asi, vagh-ati);
nöminis eredeti: gná-manas. A jelen idejű gyökök kettőztetett szó
tagiában szintén gyengül az eredeti gyökbeli a i-he; pl. gi-gno =
*gi-gen-o, alapalak: ga-gan-ami. gör. yl-y^o-nac (gan gy.); sero
= siso (miután két hangzó közt az s r-be és az i r előtt e-be
megyén át) alapalak : *sa-sá-mi (sa gy.): si-sto, alap alak: sta-stámi (sta gy.); sido, *si-sed-o-ból, alapalak sa-sad-ami (sad).
a vagy annak helyettesitője kiesett sum, sumus, sünt, sim stb.
elején esum stb. helyett, a mint az a kiesett a szanszkrit asmi ejte
getésének némely alakjaiban; pl. smas, santi, sjam stb. mig
ellenben a görög elui kezdő önhangzóját mindenütt megtartotta;
ilyen gigno is *gi-gen-o helyett (gan). Különösen gyakori ezen •
kiesés az összetett szók második tagjában; ilyen malo *mavlo-bó\
és ez mage-volo-hől; továbbá a -brum rag *berum helyett (bhar
gy.); ugyanez áll a -gnus, valamint -gium alakról is'; mali-gnus
*7nali-genus helyett, (gan); jur-gium *jur-igium helyett (ag, v. ö.
rem-igium).
Az eredeti a, melynek képviselője e, kiesett a függő esetekben
i s ; pl. patr-is, matr-is (eredeti : patar-as, matar-as).
b) Az ö n h a n g z ó k n a k g y e n g í t é s e a g ö r ö g k ü l ö 
nösen pedig a l a t i n nyelv körén belől.
83. §. 1. A görög. A m i a z a - n a k és képviselőinek gyengítését
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illeti egy és ugyanazon szó különböző alakjaiban, az nem oly gya
kori a görög nyelvben mint a latinban; a görög általában önhangzóinak állandósága által tűnik ki; így áll o helyett v miávttpoi
(ouofjLa) szóban és az aeol tájnyelvben "Yduaoeőq, (miből a latin
Ulysses) 'Oduatreógh.; e helyett pedig i áll cadc-hen (légy) összeha
sonlítva eoTíu-val. Ilyen a homerusi Ttlaupsq {réaaaptq h . ) ; xípvypc,
{mpéwufM h . ) ; %&taóq {ydia h.) stb. szókban. Minthogy a folyé
kony hangok r és l az i hanghoz álló hangárnyéklattal bírnak igen
természetes, hogy ezek a környezetökben álló a vagy helyettesítő
jének e i-vé való átváltoztatására befolytak. így magyarázandók ;
xtpvnfu (v. ö. xepáco); álox-q (v. ö. dépxsadac); l'XX(o (v. ö. iXóm);
•zílvapat. (v. ö. 7teká£m); lpa£ (v. ö. §já.p§&g)í %(Xwi (v. ö. %élfaoi) \.
xpiMü) (v. ö. cerno) ; xipxog (v. ö. xépxag, ölyv); ixptáfuyv {népvqftt
mellett); dptov bokor (v. ö. litv. derva).x)
84. §. A latin. A szabályszerű váltakozásokon kivül, melyek
következtében az eredeti a átmegyen e és o-ba, meg ezeknek u és
t-be való gyengítésén kívül, van a latinban még egy sajátságos neme
a gyengítésnek, mely ezen nyelv körén belül ősrégi időktől fogva
egészen a classicus korig és a latin nyelv sülyedése koráig kifejlő
dött. Az önhangzó-rendszer, a mint ezt a fratres arvales énekei
ben, a XII törvénytábla maradványain, a Scipiók sírjának felira
tain, a Senatus consultas-b&n de Bachanalibus olvashatjuk, ősrégi
időben majdnem oly tiszta volt, mint a homéri görög nyelvben..
Ezen önhangzó rendszer azonban időfolytával annyira változott,,
hogy a classicus korszakban, úgy szólván, majdnem egy uj nyelv
áll előttünk, mely ily természetes és változatos menetben az.
ujabbkori román nyelvek előkészítőjének tekintendő. 2 )
Az önhangzók módosulásának első oka azon zavar, mely
egyrészt az e és i, másrészt az o és u önhangzók használatában,
beállott. Ennek következtében a változott és gyöngített a-nak
J

) Schmidt, Zur gescli. 3. indog. vocalismus II, 341.
) Jellemzőleg ir erről H o r a t i u s : De arte poetica 58—63.
Licuit semperque licebit
Signatum praesente nóta producere nomen.
U t silvae foliis pronos m u t a n t u r in annos.
Prima cadunt, ita verborum vetus interit aetas.
E t juvenum ritu florent modo nata vigentque
Debemus morti nos nostraque.

2

-
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használata a gyöngités átalános rendszerét képezte, mely a nem
hangsúlyozott szótagokra is kiterjedvén, azokat a következő han
gok befolyása alatt változtatá. E jelenség a kettős irányban való
haladásban leli magyarázatát, még pedig egyrészt a szók egysége
ben, a hol az azokat képző elemek jelentősége az öntudatból
lassan elenyészett, másrészt pedig a kényelmes kiejtésre való
törekvésben, melynek következtében azon önhangzó választatott,
mely a kiejtésre legalkalmasabbnak mutatkozott.*)
Az a, a hol találtatik, mindig eredeti, semmiféle következő
hangnak nincsen rá befolyása, úgy hogy azt magához vonhatná;
ugyanez áll o-ról, kivéve a feljebb említett eseteket, a hol a v
követi, vagy megelőzi. Az o más hangok előtt csak gyengülhet és
helyt enged más önhangzónak, mint gyakran hasonló körűimé-,
nyék között az a. Ennek különösen a ragozásban van helye.
Fölvehető, hogy minden us, um, unt-m, végződő rag a régi időben
os, om, oní-nak hangzott. Bizonyítják ezt a görög hasonmás ala
kokon kivül, minők: og, ov, ovr, az ősrégi feliratokon található
alakok, minők a Scipiók síremlékén: honc, oino, duonoro, consentiont, consol stb.
A régi feliratokon található tomolo, famolus, bizonyítják,
hogy a kicsinyítő rag ulus azelőtt olus-nsik hangzott, amint az
eolus és iolus alakokban fenmaradt; pl. filiolus, Tulliola, capreolus
szókban. 2)
A végmássalhangzónak eltűnése folytán i és u önhangzók e
x

) Schleicher az önhangzók módosulását azon törekvésből magyarázza,
hogy a beszédszervek izomtevékenysége kiméltessék. Ugyanis igy szól
(Deutsche Spr. p. 49) : „ I n Bezúg auf die Vokale hat diese vis inertiae das
auf den ersten Blick befremdliche B e s u l t a t , dass, wáhrend die álteren
Spraclien eine nur geringere Anzahl vokalischer Laute besitzen, die spáteren eine ungleich mannigfaltigere Beihe von Vokalen hervorbringen. Aber
die wenigen Vokale der álteren Sprachen sind einer vom audern seharf
abstechend, die der spáteren bilden eine vielgliederige Ketté von Lauten,
die zum grossen Theile Verbindungsglieder sind zwischen jenen álteren,
weiter von einander abstehenden Vokallauten; Vokalschattirungen, Mischlaute treten auf, u m jené Gegensátze zu mildern, u m dem Sprachorgane
das Springen von einem Ansatze zum andern zu ersparen und ihm die
Bequemlichkeit unentsqhiedener, durch geringere Umstellung des Sprachwerkzeugs hervorzubringender Vokale zu verschaffen."
2
) L. Bücheler. Grundriss d. lat. Declination 10—12. lap.
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által" helyettesíttetnek; pl. magé , pote ,i magis , potis helyett ;
amabere = amáberis, necesse = necessum, fecere = fecerunt. Ide
tartoznak az en végzetü főnevek i s ; pl. agmen, tibicen összehason
lítva agminis, tibicinis alakokkal. Ε áll i helyett cineris~ = cinesis,
•u helyett operis = opusis alakokban, valamint az endus végzetü
igenévben undus helyett.
Az összetett szókban, melyekhez azon szók számíttatnak,
melyek egyrészt gyökszóból és előszóból, másrészt gyökszóból és
azt megelőző kettőztetésből állanak, az összetétel második része
rendesen gyöngítést mutat a gyök önhangzóján. — És ez szintén
egy uj és a többi rokonnyelvekben nem észlelhető sajátság. Corssen
(Ausspr. I. 323) e jelenséget az által törekszik megmagyarázni,
hogy ez esetben az összetétel második része, t. i. a meghatározott
szó, elveszti az ékezetet, mely is az összetétel első vagyis megha
tározó részére ment át. Ennek ellenében Beaudry (Gr. comp. 41.)
azt a szók egységéből s igy az elemek teljes egygyé-olvadásából
magyarázza. Áz utolsó magyarázat mellett szól azon körülmény,
hogy a szanszkritban, jóllehet a hangsúlyozás ezen esetben
ugyanaz, mégis az összetétel második felében semmiféle gyöngítés
nem áll be, mert itt, a mint feljebb láttuk, az egybeolvadás nem
oly mérvű mint a latinban; pl. katur-anga, négysoru sereg, miből
a persa : setreng keletkezett.
85. §. Lássuk most a változásokat, melyek ezen esetben
észlelhetők, a kivételek tekintetbe nem vételével :
Az a átmegy u és i-be az ajakhangok (p, b) előtt; pl. corrupio, később corripio rapio-ből ,· contubernium: taberna; aucupio
és accipio: capio ; insipidus: sapidus.
L előtt az a átmegy első fokban w-ba, azután i-be; pl.
insulto és insilio : salio ; insidsus : salsus-hól.
Az a átmegy i-be a fog-, iny- és orrhangok előtt; pl.proflteor
(fateor) >· instituo (statuo) ; displiceo (placeo) ; reticeo (taceo); inimi·
cus (amicus) ; cominus (com-manus) stb.
Az a zárt szótagban kettős mássalhangzó előtt, [kivéve, ha
az első l, pl. insulto, vagy η következő némával, pl. contingere
(tangó)] e-be megyén á t : pl. peregrinus] (ager); inermis (arma);
imberbis (bárba) : ineptus (aptus); anceps (caput) ; dispergo (spargo).
Sajátságos és igen érdekes az átmenet α-ból w-ba és ebből e-be :
condumno később condemno (damno).

\
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Az a átmegy e-be r előtt a következőkben vipera (vivipara) ·
iuniperus (iunices pariens).
A megelőző r-nek hatása kiterjed a következő α-ra progredi
(gradior) igében.
Az e i-be gyöngül a következőkben : asstdeo (sedeo) ; colltgo
(lego); redtmo (emo) ; contineo (teneo); de visszatér, mihelyt zárt
szótagba kerül; pl. redemptus, collectus, contentus.
Az ö átmegy i-loe cognitus (notus); ae, i-be inquiro (quaero);
concldo (caedo); iniquus (aequus); existimo (aestimo); au w-ba
accüso (causa) ; includo (claudo) szókban.
A rövid a, t, és ü, érintetlenül maradnak.
A kettőztetés némely igék múlt alakjaiban szintén maga
után vonja az önhangzók gyöngítését. A kettőztetett szótagban
nagyobbrészt e uralkodik, kivéve ott, hol a gyökszó i, o, u-t mutat
fel; pl. didici (disco) ,· momordi, spopondi, totondi (mordeo, spondeo,
tondeo) ; *) cucurri, tutudi (curro, timdo). A gyökbeli e érintetlen
marad; pl. pepedi (pedo); pependi (pendo); tetendi (tendo).
A tőnek α-ja azonban i-be gyengül; pl. cecidi (cado) ; cecídi
(caedo) ; cecmi(cano) ,· pepxgi (pangó) ; tetxgi (tangó); vagy e-be,
hol azonban az e és r-nek befolyása erre szembetűnő; pl. fejeili
(fallo) ; peperci (parco) ; peperi (pario). 2)
Az önhangzó közvetetten vagy közvetett közelségének is
van befolyása az önhangzó gyöngítésére. így pl. az i quire,
tre, is-hen, mely a ragozásban elébb ei-, később e-be fokozódott;
megmaradt az utolsó alakban a, o, u hangzók előtt, de megrövi
dült alakban, míg különben ϊ-he ment át; tehát éo, queo, ea, de
írem, quíbam, is. Hasonlólag lett divus-hől a r-nek kiesése után
Deus. 3)
Az önhangzók gyöngítésének helye van két szomszéd
szótag közt a h a n g a z o n o s í t á s (assimilatio) következtében;
így áll: nehilwn, mehi, tebi, sebi, suboles, secordia, tegurium helyett
nihilum, mihi, tibi, sibi, soboles, socordia, tugurium.
A h a n g m á s í t á s (dissimilatio) következtében áll az i-re
végződő tőknél -enus, -eías-rag -inus,-itas helyett; pl. auxi-etas,
r

) Kivételt képez tollo-hól az ősrégi: tetuli és pello-hól pepuli.
) Beaudry 40—44. lap.

2

3

) L. Kulin. Zeits. f. vergl. Sprachf. X V I I I . 287. 1.
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soci-etas, ali-enus. De ezen hangazonosítás és hangmásítás nem
oly szabályszerű, hogy abból átalános törvényt lehetne leszár
maztatni.
86. §. A szóvégi önhangzók egy része, mely a classicus kor
szakban rövidnek vétetett, eredetileg hosszú volt a latinban.
A rövidítési hajlam a hangsúly hiányából magyarázható. így
bizonyítja B ü c h e l e r , hogy az a hajlításu szók nominativusa,
mely a VI. századig hosszú volt, később megrövidült. Érdekesek
a következő idézetek : a Scipiók sírboltján ez olvasható saturnusi
versmértékben : quoiei vita defecit non honos vagy : qnoius forma
virtutei párisumafuit és Enniusnál: et densis aquilci pinnis obnixa
volabat. Továbbá a szabadabb creticus és bacchiusokban: dúcitur
fámilia tóta (Trin. 251.) ; id fűit naénia lúdo (Pseud. 1277); pol
hódié altéra iam bis détonsa cértost (Bacch. 1128) és többször Plautusnál. A semleges o-tők többes sz. a végzete eredetileg szintén hoszszúnak veendő; mutatja ezt a következő jóslati hexameter: de
incerto certane fant, si sapis, caveas és de verő falsdne fant iudice
falso (C. I. L. 1 n. 1440 és 1441), mely helyeken a metszetnek is
volt némi befolyása a végönhangzó megnyújtására. A Scipiók sír
feliratán (33) a mérés mors pérfecit tua ut éssent ómnia brévia leg
először alkalmazkodik a saturnusi vers szabályaihoz. Plautus
(Men. 975) áll vérberd cómpedes creticusi verslábban és Terentiusnál (Ad. 612) membra metu débilid sünt choriiambusi verslábban;
a septenárban (Stich.378) nem tónsilía, hanem tónsiliá tapétia
volt előadható; és a szokatlan hangsúlyozások, minők : nisi carnariá tria gravida, fácinorá puerilia, omniá malefaeta, melyek
Plautus-nál találhatók, csakis abban lelik magyarázatukat, hogy
akkori időben az a-nak a hosszú és rövid időtartam közt való
ingadozó mennyiségét érezték.
A mássalhangzós és legtöbb i-re végződő tők csakis a hato
dik század óta végződnek rövid e-re, mivel a következő hangsú
lyozások : Scipio sírján : Gnaivód patré prognatus; Naeviusnal:
(b. Poén- 3) órdiné ponúntur; Plautusnál: (Glor. 707) meá bona
mea morté cognatis dicam; (Stich. 71.) grátiam a patré sipetimus;
(Bacch. 628) múlta mala mi in pectoré nunc; (Glor. 699) mé uxoré
prohibent mihi quae huius similes sermones serat. Terentiusnál
(Hec. 531) témporé suo; (Ad. 346) pro virginé dari; (Heautont.
216) ex suá lubidiné moderantur nem lettek volna lehetségesek, ha
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ezen végönhangz óknak eredeti hosszúsága még némi nyomokat
nem hagyott volna hátra. x )
87. §. Vizsgáljuk meg most az önhangzók kiesésének, mely
is a gyöngítés legvégső foka, okait. Egyik oka ennek először, hogy
a kilökött önhangzó hangsúlytalan, a mennyiben az éles hangjel
az ezt megelőző önhangzón nyugszik; másodszor, hogy az
önhangzók kilökése egyenes vonatkozásban áll azoknak könnyüségevel. Említettem, hogy a a legsúlyosabb önhangzó. Innen van,
hogy ez a legnagyobb ellenállást tanúsítja. Ez sohasem tünik fel
a szók végén; pl. us *puerus-bó\ elenyészik puer-ben, de a megma
rad puera-bsai.
Egyes esetekben, hol a szók belsejében levő a kiesik, kiesé- .
sét már gyöngitése előzte meg. így nomenclator nomen-calare-böl
eredeti nomen-calator-t tételez föl, előbb azonban, mintsem az a
kiesett, tt-ba gyöngült, a mint ezt a létező nomen-culator bizo
nyítja. 2) így praehabeo is, mielőtt praebeo-ba, vonatott össze,
praehibeö-bsb gyöngült, mely Plautusnál olvasható.
O kiesik a nőnemű trix ragban torix helyett. U kiesik az
első- vagy másodrendű kicsinyítő képzőkben : pl. bacillus : bacululus ; gemellus : geminulus; puella: puerula; stella: sterula ;
corolla: corönulla ,• ampula : amphorula stb.
Az -ius végzetü középfok átmegy is-he a nemragozható
magÍB = *magius, satis = satius szókban.
Az e kiesett supra, infra, intra = supera stb. alakokban. Az
e-nek kiesése r előtt már említtetett. Ve, vi szótagokban gyakran
nyomatik el az önhangzó ; pl. iunior — *iuvenior, amasti = amavistí ;
optaram — optaveram.
Az i-nek kiesése igen gyakori; pl. quaestor: quaesitor;
valde : valide ; nauta : navita; cautum : cavitum; tegmen : tegimen szókban. A mmus-végü alumnus, Ve?,tumnus a régi középalaku igenevekhez tartoznak, melyeknek teljes alakjuk -minus
— /JiEUOQ.

Az önhangzóknak ezen kiesése átmenetet képezett az ujabbkori román nyelvekhez. Ilyenek ez alakok: calda = calida; merto
(a föliratokon) —merito ; postus (és dispostus, compostus, repostus),
x

) Bücheler. Gru-ndriss der. lat. Declination 9, 19, 50. lapokon.
) Martial. Epigr. X., 30, 25.

2
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Lucretius és Vergilius által használva, melyek az olaszban elterjedettek. x)

III. Az önhangzók megerősítése, vagyis az önhangzógyarapítás. (Zulaut).
88. §. Az önhangzógyarapitás, a mennyiben általa bizonyos
czélt, minő -a különböző alakoknak képzése, érünk el, szerves
hangmozdulatnak neveztetik és a rödid önhangzónak hosszú vagy
iker hangzóba való fokozásában áll, a miért h a n g f o k o > z á s n a k
is nevezhető. A hangfokozásnak e szerint csak a természeténél
fogva rövid önhangzónái van helye s a nyelv annak következ
tében hangzatosabbá válik.
A megnyújtás és az ikerhangzóvá való fejlődés okát az orr
hangok m, n, és á folyékonyak l, r befolyásában sikerült felfedezni.
Schmidt ugyanis »Zur geschichte des indogermanischen vocalismus« cimü könyvében kimutatta: hogy az ezen orrhangokban és
folyékony okban rejlő hangárnyalat (stimmton), mely i és u közt
ingadozik, nagy befolyással van a környezetökben álló rövid önhangzó nemcsak m e n n y i s é g é n e k , hanem m i n ő s é g é n e k
is megváltoztatására.
Feladatunk lesz ezen tüneményt részleteiben tanulmányozni
és mind a görög, mind pedig a latin nyelvből felhozott példákkal
megvilágitani.
•

1. A z ö n h a n g z ó k

megnyújtása:

a) a görögben.
8 9 . ' § . a) Az o r r h a n g o k b e f o l y á s a a l a t t a lett
a + orrhangból; pl. ay-vo-p.ai összevetve ay/co-^al ( = lat. ango,
szkr. an-hú-s, gót aggiius); dáxvcu (v. ö. szkr. danksnu 2)
x

) Beaudry 46—48. 1.
) Vannak esetek, liogy a szók elején és közepén az «, mely «-{-orrhangból
keletkezett, rövidítve fordul elő E z e n esetben a hosszú « közvetítette az átme
netetrövid rt-vá; pl. »<nv, etyoí (szkr. vastu, ágas); dór T « Í , -lós, (-rág, r^s-ból
— krét. TXV{, ion)', ion Áa^oftat, $ii%í» ( = ősgörög *<í%o/ítat, §«!*); az eposi -xtá^a
és 7rÁayyja> között a követítőaz aeolw-;t#£«>; fií&oí és^aS-o?, fictSvz között aközvetítö a dór ficcrcra att. fiíje-tra', JTOÍ^J;- éspinguis-nek közvetítője ?r»yo?, 5ríJ|«<;
az eredeti am és an helyett a szóközepén álló rövid u. előfordul még a követ2
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η lett α + önhangból pl. Προμηθεύς ( = szkr. Pramanthas) /
ληφομα:, εληψθην, λ.ηπτός, ληπτέος, mely az ión λάμφομαι, έλάμφθην
stb. alakokból lett; 1) δηξοαα:, έδηξα, melyek mellett az iónoknál
rövid a találtatik δάξω és δάχμα szókban és melynek az uj görög
nyelvben δαγχάω, impf, έδάγχανα felel meg. Ilyen viszonyban állanak : ληΰω (λανϋάνώ); ηδομαι (άνδάνω); πλησαω és πληγή (πkay'fjtóból, ν. ö. επλάγχϋ-ην lat. plango) ; νηδυμος, melyet Curtius 2) a szkr.
naná, (örvendeztetni) szóval hasonlít össze.
η lett a + orrhangból a #w-féle hangcsoport előtt pl. ρηγνυμ:
( = frango) ,· πηγνυμι ('= pangó) ,· έχπληγνυσθαι (Thuc. IV. 125.).
τ? lett ε-böl orrhang előtt és u t á n ; pl. τΐ-θη-μι (ν. ö. $sgy.);
γνήσιος (ν. ö. 7-ένος). stb.
η lett ε + orrhangból; pl. μην (μενσ-böl) ys^ (^evö--böl); τέρην
(τερενσ-ból). 3)
ω lett ο t orrhangból; pl. εγώ dór έ^ων ( = eredeti agam) ;
δω (δομ-ból véd dam); δώμα (= δ όμμα); κλώθω (χλοντω-ból ν. ö.
szkr. karnátti (kart fonni); ώμος váll (ομσος-ból.)
í lett t Λ-orrhangból; pl. boeot. <ρΐγα, φΐχα (σφιγγαΐί.); ομιγείν,
όμΐξαι (όμιγχέω-ból); χελ.Ίδών {χελινδων-ból ν. ö. hirundo); βρίθω,
β,οΐθος βρίϋύς ( βράΰ-ω-ból ν. ö. szkr. bhrándh, ν. ö. βρένθος ke
vélység és βρενθύεσϋαι, dicsekedni); ίθύς törekvés (ϊνθυς, ένθυςból; ν. ö. agsz. swnd, szkr. sadhus); σχίπων (σχίμπων-ból); σχΐδνημι ( = lat. scindo); ν. ö. σγινδαλμός (hasított fadarab, zsindely);
μίγνομι (ófn. mengan).
kezőkben: κλά,ζω (*Arayyj»-ból, v. ö. x.Xcly%a>)', σ-χοίζω (σ-YMyyjω-hól ν . ö. szkr.
Jchang'ati, ófn. hinchan); ίπη^ον, πα^ος (== szkr. bhandh); $χ?ΰς ( = densus);
— ugy látszik, hogy az önhangzó rövidítése legkorábban τ előtt állott be ; pl.
dór //κατ* ( = viginti); askto* (= centum); továbbá a plus. perf. med. több 3.
szem -oer«í, -nra (= -ανται, -Λ\ΤΟ) \ — az «m, an-ból lett rövid a helyett némely
tájnyelvben e-t találhatni; arkad 8{««7«v, ίχ-οτομβοκ*; att. ítxoin, Siaxociei (v. ö.
att. líxctTiiv, ίχατόμβη', dór f'\y,mi, Ίκατι*) ', κοί^χςός (χ.α&αξός h.) = dór χ&αςος.
x
) H a az idézett alakokkal összehasonlítjuk Ίβάφ^ην, | W r « £ ; βλά-Ϋομχι,
ίπιτάΖ,ομ,αι, ίτύχ^ην stb. alakokat, azt találjuk, hogy ezekben a gyökérben * a
fut. aor. pass. és a -705, -πος végű igenevekben n e m nyujtatik meg, s hogy e
szerint a feljebb idézett példákban az « önhangzó csak az orrhang befolyása
alatt változott jj-vá.
a
) Curtius, Grundzüge d. griech. E t y m . I I I . kiad. 677. 1.
3
) Az c· nélküli és a nominativusban csak a v-t feltüntető alakokban az
önha/igzónak megnyújtása az m féle csoportnak csonkítását megelőző idő
szakra teendő.
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90. §. β) A f o l y é k o n y a k (rési) b e f o l y á s a a l a t t .
η lett ε-ből r előtt; pl. αχηρατος (v. ö. Χεράααΰε); γήρας (ν. ö.
γεραώς, szkr. garas) ; 2,-τηρ képző (ν. ö. szkr. tar l) ,·
' .
λ előtt; pl. μήλον, ( = óész smali pecus; ófn. smalez feho,
schmalvieh; τηλία deszka, óész.thilja ófn. dil, dilla deszka, palló.
η lett r és l után a illetőleg ε-ből; pl. τέτρψα (ν. ö. ταρύ.σσω);
τλ-η-μον- (ν. ö. τοίλα-σίφρων); πλη&ρον (ν. Ö. πέλεδ-ρον); χάρηνον
(ν. ο. χράνα); χρηπίς (ν. ö. lat. cargisculus) ; λψος, vellus; ( = litv.
vilna; gót vulla) ; dp-ησόμενος nyári vetést lekaszálló (Βερσόμενος
mellett); τρωτός, τρησω (ν. ö. τερετρον fúró); πλήρης, πλ.ηδος (ν. ö.
πολύς, πόλις, melyek oly viszonyban állanak mint πέλε&ρον,
πλέδρον-hoz); aeol βρψωρ és είρηχα (ν. ö. /ε/? gy., εί'οω, lat. ver
bum) ; πίμπρημι ( = litv.pelenai, óbulg. pe-pel-u, szlávpo-pel, hamu),
χίχληχα. (χαλέω) \ βε-βληχα (βάλ/,ω2).
ω lett o-ból r és l előtt és után; pl. μώρον (μόρον, μορέα mel
lett 3 ); ώλένη ( = lat. ulna, gót aleina), és ωλε-χρανον könyök-csont
feje (ολε-χρανον mellett 4 ): χρώπιον sarló (v. ö. χαρπός, carpere
litv. kerjríi lenyesem); ρωφ haraszt (v. ö. litv. virbas) ,· γρω&υλος,
x

) Ezen esetben lett -τ-ήξ eredeti -rejí-ből, melynek ?-ja előbb ξ-\ά áthasonulván, miután az ζ előtt levőéi >j-vá megnyúlt, kiesett. í g y magyarázandó a
dór tyű, ion ΰιίξη ( = aeol Οςζώ, lat. dorsum); így az att. ε'γ«λ« Ιψχλσ-χ b .
aeol ί+ΛλλΛ-ból.
a
) A r^>j, τλ«, πλη, κξ% alakok metatbesis által keletkeztek eredeti τα,ξχ.
τχλ«,, τπλί, κ»ξ* stb. alakokból, mely alkalommal a gyökér önbangzó, mely
most a folyékony után foglalt belyet, az ott maradt hangzóval egygyé olvadt.
Ε szerint magyarázandó %áht% (fuactSi^-ból) és ξήστω összevetve «egaVe-or-val.
Hasonló áttelelt és két etymologiailag biztosan kimutatható önhangzónak
vegyülését mutatja a dór ητξΑκοντ» (τίτοξνχογτχ1ι.); πλΰ$ω (=πίλά$Μ,); */ξτ,νς(ysf«/<?-ből); 9-J«V«S, θ-^νι^ zsámoly (ν. ö. szkr. dharunam);
x.snfc/u.to» (χχξά,
hfA.ov-hól); δξνς (ν. ö. maked. ΰαξνλλος); — Schmidt. Zur geschich. d. indogerm.
vocalismus I I . 313—329. 1.
8
) Sőt önhangzők, melyek a gyökérhez nem tartoznak, hanem csak a
folyékonyokban rejlő hangárnyalatból (Stimmton)
keletkeztek, ugyancsak
ezen hangárnyalat további hatása alatt válnak hosszúkká; ilyenek ΰξί», ögvsrou
mellett (== szkr. ru); aevyy, ο&γμός mellett ( = l a t . rugire); Υΐξίμ,».(=ό baktr.
ram, gót rimis, nyugalom).
·*) A következőkben nem bizonyos vájjon ξ létezésének, vagy az eredeti
β befolyásának kell-e a nyújtást tulajdonítani: dór άξανός, lesb. ωξχνος és ύξχιος
(— ion ονξ \ός, szkr. varunas) ; βωξοι szemek (v. ö. ion ovrog őr, 6>ξ», gondos
kodás — ófn. ivara); diútx, testlebegtető gép, άοξτήζ mellett.
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barlang (ó baktr. geredha) ,· βλω^ρός karcsú (v. ö. vardh nőni);
χλωρός (lat. lüridus) χολ-ρο alapalakra utal); στρωννυμι (ν. ö.
στόρνυμϊ)\ ΰ-ρωσχω (ν. ö. έ&ορον); βιβρώσχω (ν. ο. βορά); βλωσχω,
μέμβλωχα (ν. Ö. εμολον).1)
91. §. Α folyékonyhangok a környezetűkben álló a-t és
helyettesítőit i és it-féle hangárnyéklatukkal nemcsak i vagy u-\á
változtatták át, hanem még az is történt, hogy, az eredeti önhangzó
ezen hangárnyéklattal összefolyván, a hosszú ι és v-t létesítette,
azaz : hogy a folyékonyak hatása következtében az önhangzó nem
csak minőségére, hanem mennyiségére nézve is elváltozott. Lássuk
az így keletkezett ϊ-t és v-t egyenként:
? lett a vagy helyettesítője e-ből a folyékonyak behatása alatt;
pl. xp'-d-rj (v. ö. gersta szkr. ghars borzasán feláll); ρινός bőr v. ö.
a Hesych. γρΐνος-t fpcvoq-ből szkr. várna takaró); ΰ-ρΐφ (lett tarps
féreg); Τρϊτο-γένεια (szkr. Tritas, óir triath tenger); γρίπος, γρίφος
háló (lat. scirpus) ,· ρίψ (lit. virbas vessző; ó-szláv virba fűz); φρίξ,
φρίχη, φρίσσω) φιρσχ-h'ol — úfn. barsch, svéd barsk; ang. brisk);
χρίω, χρίσω ( = szkr. gharsati dörzsölni); σφρίγος duzzadás (v. ö.
σπαργάω, duzzadni); ρίπτω ρΊπή ( = gót vairpan úfn. iverfen); τρίβω
(ν. ö. lat. tero).
ΰ a v a g y helyettesítője e-ből; pl. βρϋχάομαι, bőgni 2 ); βρύχω
(fogakkal csigorgatni), melyhez tnrtoznak βρυγμός, fogcsikorgatás
és a thrák βρυγγόν 8) (Hessychiusnál χιϋάραν); τρυγει szárít ( = agsz.
drye, drige ,· ófn. truchan, taré gy.-től, miből torreo, v. ö. άτρύγετος); φρΰγω, szárítok (ν. ö. lat. frigó, bharg gy.-ből); στρυφνός
erős, kemény (v. ö. στέρφνιον az ρ után kifejlődött /-vei στέριφος,
ó-szláv u-stirbnati megerősödni); χρϋμός fagy (v. ö. óész. hrim). 4)
b) A latinban.
92. §. a) a z o r r h a n g o k b e f o l y á s a alatt különösén:
a let a + orrhangból; pl. pldga (v. ö. plango); laterna
(lanterna); vacillare (vancillare-bö\, v. ö. szkr. vanUati, ingadozva
a

) Ezen alakok a 28. §.'jj-hez való 2. jegyzete szerint magyarázandók.
*) Ezen ξ ϋ, összehasonlítva a szkr. braliati, eredeti ra-ból, vagy összehasonlítva a gör. βξάγχος (rekedtség) és βξόγχος (gége) eredeti ran-ból is kelet
kezhetett.
3
) Valószínű, hogy itt is az ν eredeti an-hól lett.
*) Schmidt, indogerm. vocalismus. I I . 338—342. 1.
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járni; ófn. icanchon, úfn. ivanken) ,· x) maceraré (v. ö. mancus) ;
pax, pacis (v. ö. pangó). Ide tartozik az oszk. saahtom (=sanctum) ;
a, gn előtt; pl. stagnum, magnus ;
a, gm előtt, melynek g-je azonban kiesett; pl. examen (exagmen h . ) ; fiamén (flagmen h . ) ; contamen (contagmen h.).
Az a Váltakozik α-val: lobi, labes és lábare, ambages és ágere?
ácer és acies, acus szókban.
e lett e + orrhangokból; pl. metior (mentiorh. v. ö.mensus);
vesica (vensica h.); vicesimus (vicensimush..) ,· qitoties (quotiens h.)..
e, gn előtt, pl. regnum (v. ö. rego) ; abiegnus (v. ö. abiet).
e váltakozik e-vel: sedes (v. ö. sedeo).
ö lett ο + orrhangból; pl. scröfa, eme disznó (=γρόμ<ρας) ;•
cöhortari (conhortari-ből); formösus (formonsus h.) ,· egö (egon
helyett); a több. acc. — ös ragia (-ons h.). 2 )
Az ö váltakozik ö-val: vöx, vöces (vöcare) ; söpire (v. ö, söpör,.
szkr. svapna).
% lett in-hó\ — en eredeti an, a gyökérszótagokban; pl.
ob-llqims (oblinquus h., linquier ferdén járni mellett); fltgere3)
(fiingere h.) ,· mlca morzsa, mieidus picziny, (v. ö. mancus) ; scipio(scapus mellett scimpio-böl, mint a gör. σχίπων σχίμπων-ből);
pisere (pinsere mellett, v. ö. szkr. pinasmi) ,· híbernus, hlber (Jiinfer-,
liinthro-hintro — gót νίη-tru-s). A képzőszótagokban: -icus, -Ic-s
melyek eredeti -Incu-s, -inc-s-höi keletkeztek ; pl. amzcus, pudlcus ,·
az -fis rag -in-s h., pl. sanguis (= sanguins) ; -ius, -ion-s h. pl.
longlus (longions h.) 4 ).
x
) Minthogy vacülare a klassicus korszakban elterjedt hangsúlyozás,
szerint hangsúlylyal nem bír, a hangsúlyozott szótag előtt állván, α-ja meg
rövidült, a mint ezen rövidítést acérbus, mbléstus, scríbtlitdrius
(melyek
acer, möles, scrtbo-böl keletkeztek), feltüntetik.
2
) E z e n hangzó-nyújtás található a francia époux, couvent szókban,. melyek a latin sponsus, conventus-hól keletkeztek.
3
) Az eredeti a fennmaradt flagrum, flageUum-b&ia,
*) Az ίη-ból keletkezett l némely esetben ei-vel írva találtatik; pl.
ameicus, afleicta, Leicinius,
melyek azonban a gracchusok korszakát túl
n e m haladják, a midőn m á r ei az e-felé hajló és csak egy hanggal megje
lölt i-\é lett. Ezen szók ei-je e szerént ugyanazon a fokon áll, a mint Sulla
korszakbeli deilexserat
és a lex Eubria-féle (705. a. u. c.)
deividunda,
mely e szerint másodfokú fokozásnak nem tekinthető. — Az ϊ-nek meg
nyújtását orrhang előtt, anélkül, hogy ez kiesett volna, mutatja quínque
(v. ö. panlian) ; tingo (v. ö. Tí'yy») í plnguis (v. ö. ττα,χΰζ).
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i lett gn előtt benignus, malignus, privignus, dignus, pignus
szókban. Ide tartozik ignis, signum, signifer, Ignotus. 1)
n lett on-ból; pl. -büs rag (-bons h . ) ;
u gm előtt, melynek g-je kiesett pl. jumentum (jugmentumh.).
93. §. /?) A f o l y é k o n y a k e l ő t t é s u t á n :
A mint a 28. §. 2. jegyzetében kimutattuk, hogy a hangok
áttétele következtében a görögben az eredeti rövid önhangzónak
megnyújtása áll be, ugyanezt ki lehet mutatni a latinban is. így
magyarázandó: az a ezekben: stravi, stratum (v. ö. sterno,
axöpvup.1 szkr. star) ; gramen (v. ö. germen) ,• crates (v. ö. gót
haurth(i)s; ófn. húrt sövény (kart fonni gy.); gránuni (v. ö. gót
kaurtl, ó szláv zrno).; radix ( = gót vaurti) ; gratus (szkr. gürta
kedves) ; grates (szkr. gíirti dicséret); tragula, háló (mint átlyukgatott v. ö. ófn. durchil, durihhil, kfn. dürkel, keresztüllyukgatott);
tlatus, látus (v. ö. tollo) ; flavus (v. ö.fulvusj ; darus (cal gy.-ből;
pl. callidus, fehér homlokú, v. ö. calvus „kopasz" a fénylésről);
flare (v. ö. follis).
e, r és l előtt -erunt (perf. 3. sz. több. -esunt-hól) belua (v. ö.
indog. bhalva).
A két önhangzó között álló részint eredeti, részint s-ből lett
r nemkülönben az l megnyújtja a megelőző önhangzót; pl. röris,
roratus (v. ö. szkr. rasa-s, ó bulg. rosa harmat): a -tör képző
( — eredeti tar, (v. ö. -tíwo pl. futürus) ; — az -ör végű tők ( = ere
deti -as); pl, adöris, decöris, (adöris, decöris-ból); a gen is-törum
(alapalak: ta-sam).
% : vírus ( = szkr. visa, méreg).
Az áttétel következtében keletkezett az % eredeti a- és
helyettesítője e-ből; pl. trivi (v. ö. terűi) ; trini (v. ö. térni); frigó
(\. ö. szkr. bharg perzselni); tricae, intricare (v. ö. torquere) ; primus (permos-ból; v. ö. litv. pirmas ,• umbr. per-ne, elölről) ; scribo''
(v. ö. óész. skarpr; ófn. skarpf, scarf, scurphan, rescindere).
ü, l előtt; pl. pülex (v. ö. szkr. pidaka poloska); r után ; pl.
früitur (frügitur h., v. ö. szkr. bhug gy.) gót bruck-jan, úfn.
brauchen). A metathesis következtében fejlődött l után ü; pl.
lütmn,. lüteus sárga (v. ö. litv. geltas, gót gulth, orosz zoloto) ; lüridus
(v. ö. yXto^óq halvány zöld).
x
) Hogy az utolsó alakokban a gyökérben n létezett, mutatják ezen
írásmódok : ingnis, singnifer,
ingnorantia.
NYELVTUD. KÖZLEMKNYEK. X I I .
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2) Az ö n h a n g z ó k n a k , n e v e z e t e s e n a z i é s w-nak
ikerhanzóvá való fokozása.
a) A görögben.
94. §. 1) az i-nek fokozása
o.c lett eredeti t + orrhangból; pl. αϊδομα:, I-d αίνο) (szkr.
indh égetni); ugyanehhez tartozó ά>βηρ, άίΰ-ουσα csarnok, (ν. ö.
aedesf. Fokozódott ai előfordul «fwv-ban (ac-β ων-hól), alapalakja :
aivans, idő, hosszú idő = aevom (szkr. aivas menet; gót aivs) ,·
xac-oóq időpont (v. ö. gót hveila, alapalak: kaira óra, idő).
ε; lett a + orrhangból; pl. άείδω (eredeti vad, vand mondani,
hangoztatni;*) πείθω ( = szkr. bliandh kötni); πείσμα { — πενϋμα).
Ide tartozik még στείβω és στεμβω (ν. ö. litv. stembiu, szkr.
stabh, stambh; újfn. stampfen); γείσομαι (χένδσομα: h., ν. ö.
χανδάνω, χέ-χανδ-α).
ει lett ε + orrhangból: ψειχα, ψειχε (ν. ο. ψεγχα,
ψεγχον,
ψεγχε).
ε: lett t + orrhangból; pl. λείπο) (ν. ö. λιμπάνω szkr. rinákti
linquit) ; αλείφω ( = szkr. limpami); νείφω (=litv. sninga, lat.
ningit); εϊχω ( = szkr. vinakmi elválasztok; ófn. mch/U, ujfn.
weichen) ; λείγω (— lingere) ;
ε: lett í-ből a kővetkező orrhang befolyása alatt; pl. εϊργvi>pá elzárok (v. ö. szkr. varnakti; gót vriggan); δείχ-νυμι (dig
mutatni gy-ből, v. ö. disco = dic-sc-o; doceo, dig-itus) ; εϊ-μι
megyek ( = szkr. ai-mi, i gy-ből) ; χεΊμα: (φ nyugodni); ión μείς
(μενσ-g-höl), aeol μηννοξ (μψσος-\)Ά). így lett π&έίς, λυ&είς stb. 2)
nt. ε: és o: közt a fokozásnak némi neme létezik, a mennyiben, a mint feljebb láttuk ο súlyosabb ε-nél. Ezen jelenségből
magyarázhatók az árnyalatok, melyek λιβός (gutta), λείβω (libo)
és λοίβη (libatio) közt feltűnnek. Hasonló viszonyban állanak: λιπ,
λείπω, λέλοιπα; J-ιδ, άείδω, αοιδός, άοιδη; Ιχ, εϊχων, έπι-είχ-ελος,
~" χ) Szkr. abhi-vand-ana
és abhi-vad-ana
üdvözlés ; vand-ból lett fs.$
ebből JÍVS, végre / / S , fs;l·.
2
) Az attikai Γ több szóban gsammatikailag egyenértékű s;-vel; pl.
τ**», T'KTM, tTtcrct (v. ö. a dór feliratokat: α,ποτίΉπι, <*5rorsf<r«T6; ΐομιν (ν. ö.
iíu Sopbronnál. E t . magn. 423, 2 4 ) ; ÍTÍX = vltis, vltex ; κλίτνς (ν. ö. ófn.
lita). Ide tartozik a dór βίκχτι (—att. ιίκοαι); Ποτϊ ας, aeol. notrfSx»; h o m .
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ειχ-αζω és ε-οιχ-α; ntd, πείΰα), πί-ποώα stb. olda (vid gy, szkr.
vaida) ; oixoq (vig intrare, lat. vicus) ; ohoq (vinum).
95. §. 2) Az v-nak f o k o z á s a .
«y lett « +orrhangból; pl. aeol α ύ ^ ν ( = άμφψ), melynek
megfelel az eredetibb, αυγφ, mely e szerint « ^ ^ - b ő l lett (v. ö. az
ófn. ancha).
αυ lett α-ból az l befolyása következtében; pl. άυγεΐν
(^άλγεΐν)1)
αυ lett ít-ból; pl. χραυγη (ν. ö. gót hriüfjar); αύω (ν. ö. uro
us gy.-ből).
ευ lett a vagy helyettesítője + orrhangból; pl. εύβύς ( = έν?ϊυς,
ν. ö. agsz. 'sund; szkr. sadhu); xeótfm (szkr. gühati);
ζευχτήο
( = ó baktr. jükhtar) ;~ στρευγεσθα: (— στράγγεσΰα;, szkr. ,s£n/r/
fojtogatni, strang-ból.)
εί> lett y-ból a következő orrhang befolyása alatt; pl. ζεύγνυμι (—jungo szkr. jimagmi) ; πνευ-μα (πνυ gy.-ből).
ευ lett <y-ból á tőben eredetileg létező orrhang kiesésével; pl.
πεύβ-ομαι (ν. ö. πυ\*$]άνομαι); φεύγω (ν. ö. φυγγάνω); ερεόγομαι
(ν: Ö. έρυγγανω); τεύξομαι (ν. Ö, τυγχάνω).
ου lett α + orrhangból; pl. ξουΰός ξανδός mellett (ν. ο. szkr.
gkand, Uand világítani); χουφος χεμπόο, mellett.
ου lett y-ból; pl. όυβαρ ( = szkr. üdhan, üdhar); σπουδή (v. ö.
σπεύδω, spund gy.-ből) ; a homéri, ειΐηλου^α (ν. ö. ηλυθον). Ide
tartozik még λούω (ν. ö. λύμη, λύβ-^ον és luere).
b) A latinban.
96. §. 1. Az i - n e k f o k o z á s a .
A latinban az i-nek fokozása az α-nak és az evvel egyenér
tékű e és o-nak közvetítésével lesz = ai, ei, oi. De a latin nyelv
classikus korszakában ai átment ae-be, ei i vagy/e-be; oi pedig Ϊsőt w-ba, amint ez a régi latinság alakjainak a később komákkal
való összehasonlításából kitűnik.
Az ai vagy ae-féle fokozást mutatják: aedes (aides); aestas
*aed-tas helyett idh gy-ből, összehasonlítva at'6-ω és αΐδ-ουσχ
(\restibulum) alakokkal; ae-vom (ai-vom) =szkr. ai-vas, gör. al-for;,
v

) Tudniillik az Z-ben rejlő hangzó árnyalat h a l után mással
hangzó következik, igén könnyen válik u hangzóvá. Ε szerént magyarárázandó az ó franczia hault, vauit a latin altus,
valet-ből.
28*
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i (menni) gy.-bői; maes-tus v. ö. mis-er, melyhez a görög μισ-έω
is vonandó ; aem-idus összehasonlítva im+itari, im-ago-val; laevos— λαιβόξ; scaevos = axacJ-og.
Ei és oi helyett találunk ϊ-t a következőken: div-os *deiv-os
= szkr. daiv-as (div splendere); dic-o (deic-o), alapalak: daikdmi (dic gj.-böl = ősc'x-vou:)', fid-o (feid-ö) fid gy.-ből; vlv-os (veivos) összehasonlítva a szkr.gi-vas (gi gy.ből kettőztetve : gig, vig,
giv l) vív, v-vel g helyett, gv által közvetítve); vic-us (veic-us) =
szkr. vaig-as, gör. ϊοΐχ-ος ; vln-um (vein-um) gót: vein, gör. foivog.
Ide tartozik valószinülegirf-?^s is *eid-us helyett;(határozott nap a
hónapban, eredetileg; azon napok, melyekben holdfény uralkodik,
tehát : a fényes napok) id gy., szkr. idh (ardere).
e helyettesíti az ϊ-t vendemia szóban *vin-demia helyett; a
többes szám -es azelőtt -is végzeteiben -eis helyett; pl. omnes,
omnts, omneis. Ezen e röviddé is válik más önhangzó előtt ; pl.
Deus *devos, *deivos helyett, összehasonlítva rUvos-\al.
Oi helyett találunk oe-t foe-dus-lo&n összehasonlítva/feZes-vel.
Oe átmegy M-ba ünus, commüne, münire, lüdus, ütie?' szókban,
melyeknek a régibb alakok : oinos, comoinem, moenire, loidos, loedos,
oitier, oetier felelnek meg. így lett Punicus Poenus- és punire
poena-bó\.2)
2. Az u f o k o z á s a .
97. §. A w-nak fokozása,a latinban sohasem en, hanem au,
különösen pedig ou, mely a classicus korszakban w-ba ment át.
Innen van, hogy Lücina, lumen, plüs, jüs, jüdex, jürare alakoknak a
régi loucina, loumen, plous, jous, joudex, jourare felelnek meg.
Addoucit, mely a Scipiók sírboltján olvasható, bizonyítja, hogy az
u ííítco-ban fokozás a dücem-beli ?x-ból.
Au mint fokozás fordul elő aurám ,aumra szókban, mely
mind a kettő urere igére (v. ö. szkr. us ardere, splendere usas,
aurora) utal.
au lett an-bó\ Plautus szóban (v. ö. plánta).
Az av (au helyett) szintén fokozás lavere szóban, mely t. i.
luere-nék fokozódott alakja.
1

) L. Schleicher, Compendümi 90. 1.
) Schleicher. Compendium 91 1. és u t á n a Beaudry. Gram. comp. 56. 1.
ezen oe és £-féle alakokban a második fokozásnak (Vriddhi-nek) jeleit
vélik látni.
2
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Az önhangzók találkozása.
98. §. Az önhangzóknak találkozása oka háromféle tüne
ménynek :
1. A h i a t u s (hangür), midőn két önhanzó, mely egy szó
ban, vagy két szó között találkozik, megmaradván, két külön szó
tagot képez.
2. A z ö s s z e v o n á s , midőn az önhangzók találkozván,
vagy ikerhangzó, vagy egyszerű hosszú önhangzóba egyesülnek és
egy szótagot képeznek.
3. A z e l i s i o (hangkivetés), midőn az önhangzók egyike
másik önhangzó előtt kiesik.
•«
99. §. I. A g ö r ö g b e n . 1. A h i a t u s az egyik szóból a
másikra korlátlan vala a régi görög prosodiában. Találkozunk vele
Homérnál számos példában, melyekben a digamma a hiatus eny
hítésére nem engedhető meg; pl. Ilias K. 565. aXXot l'aav 575. xaí
ávé(pu%dev 577. xaí oXei<pa[Jtív(ü A. 15. £(óv^u<j$ai avojys; 22. avat
Tilthatodo.t ifizlkov\ 143. oüdsi ipeíadrj.1) stb. Prózában,' hol a
hiatus szabályos, pl. a viszonyitó ént és az önhangzóval kezdődő
szó között, melyhez tartozik, a hiatus igen gyakran irva találtatik,
a nélkül, hogy kiejtése módját ismernők.
A hiatus annál eltérj edettebb a szók belsejében, minél inkább
találkoznak az önhangzók majdaz önhangzórendszer (vocalisatio),
majd a félhangzóknak, különösen a <r-nek gyakori kiesése követ
keztében. — Az ióni tájnyelv leginkább kitűnik a h i a t u s - r a való
hajlama és az önhangzók összetolulása által; mert nem él az öszszevonással, melynek segítségével a többi tájnyelvek a h i a t u s t
elkerülnék.
2. A z ö s s z e v o n á s . Az önhangzók összevonása a szók
belsejében kétféle irányban nyilatkozik, a mint két vagy több
önhangzó egygyé olvad, vagy a kétszótagos h i a t u s egy szótagu
ikerhangzóvá változik, mint rsí^sc-ben veiyéi (s továbbá zstyeai)
helyett, vagy aidót áidó'i helyett. Az összevonásnak fő szabályai:
a) A hosszú önhangzók y, co elnyelik az egyszerű önhangzókat;
b) Az a elnyeli az utána következő önhangzókat o és w kivéte
lével ; c) Az e vegyül az "utána következőkkel, o és m kivételével,
képezvén et-t, vagy 37-t; cl) i és o elnyelik az utánok következőket
*) Beaudry 63—66.
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és ikerhangzóba vonatnak össze a megelőzővel. Megelőző a, q, M
után az i azok alá iratik; e) o vegyül cw-ba a szomszéd önhangzóval, az ; kivételével, melylyel 01- vagy co, ry-ba vegyül. l )
Az összevonás az egy szónak végönhangzója és a másiknak
kezdő önhangzója közt, mely ritka Homérnál és a régi görög
nyelvben, gyakori az atticai nyelvjárásban és ismeretes a c r a s i s
(vegyülós) neve alatt; pl. xáya>=xac éycó; zákXa = ző. aXka stb. 2 )
3. A z e l i s i o - r a nézve azon szabály áll, hogy a végön-.
hangzó, ha rövid, kiesik; ha pedig hosszú, csak megrövidül, azaz:
hogy a hosszú önhangzó vagy ikerhangzó két önhangzóba oldódik
fel, melyeknek utolsója az elisio következtében kiesik. Azon eset,
hol az elisio nem fordul elő, a digammának létezése által nyer
magyarázatot. A következő vers, mely az Iliasból (VIII. 517.)
vétetett,példát nyújt mind a három eljárásra nézve: Khpuxéspwú
aazu úd <píkoc ayfelkóvzwv, az elisio beállott dé és má közt; nincsen
helye ává és aazu közt, minthogy az utolsó szóban a gyönge hehezet
a digammát helyettesíti, tehát: laazu (szkr. vashi város); végre
<ptto: és aj-yskkó\<zwv között az elisio röviddé teszi az oi ikerhangzót.
A görögben, de csakis a régieknél találkozunk az e 1 is i o-nak
azon esetével, hogy, midőn a végönhangzó hosszú, a kezdő
önhangzó pedig rövid, az utolsó kiesik; pl. TZOOOTVJ e h. nou éazívy
ifioo naxouoov e h. é/iou e7táxouaov.
Az elisionak a görögben ép ugy, mint a szanszkritban, a
szók összetételében is vagyon helye ; src-odog, őc'-odog stb.
100. §. II. A l a t i n b a n . 1. H i a t u s . A latin költészet
nem türé a h i a t u s t az egymást követő szók között, s valószí
nűleg ugyan így volt ez a prózában is. De az irás nem jelzé a
h i a t u s elnyomását. A szók belsejében sem képez két tagot oly
önhangzó csoport, mely a-val kezdődik. A többi csoportok fentarták magokat kéttagú állapotban, különösen, ha az első hangzó
u, -i, vagy i-ből lett ej pl. lues, patrius, eunt. Az összetett szók
szintén megtartják a hiatust, melyet másutt hiába keresnénk; pl.
ee, oo : deesse, cooptare.B) Az u és i-nél is találunk példát a ketx

) L . Müller, L a t t m a n n . Griecli. Formenlehre 121. §.
) L . Müller, L a t t m a n n . Griech. Form. 9. §. I I I . 2.
3
)^ E z e n liiatus enyhítt'etett később a latin nyelvben és némelykor egé
szen eltávolíttatott; pl. Cöperimentum.
Gell. 5, 7, 2. membra parmis cöperta
Lucr.fenoribus
copertus est Cato. fr. L. bővebben Laciim. Lucr. 2. 1061,
ugyanott copto-xál is. Derunt — deerunt a föliratokon (1. Orelli inscr. 4859.
8
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tőztetésre; pl. quercuum, tuus,filii. l) A hiatust a latinban, vala
mint a görögben gyakran a közbeeső mássalhangzónak kiesése is
okozza; pl. fluere *Jiuvere helyett 2 ) boare *bovare helyett.
2. A z ö s s z e v o n á s . Ennek gyakran helye van a szók
belsejében, a mennyiben a szomszéd önhangzók majd egytagú
ikerhangzóba, majd egyszerű önhangzóba mennek át. így lesz :
a -\-e = a; pl. amarunt = amaverunt; a + i = ae, rosai — rosae ; vagy
e : amem — amaim; a + o = ö: amö = amao; e + i = e: doces = doceis,
omnes = omneis ; e -f- o = ö : nölo = nevolo ;i + e=zi : sim = siem ;fiU—
filie ; o-\-i = ö: bónö (dat. sing.) = bonoi ; o + i = i: boni (gen. sing.
és nom. plur.) = bonoi; u + i = ü; senatüs — senatuis (a régi gen.
senatuos) más esetben ni egy szótagba vonatik össze; ilyenek: huic,
cui, melyek a prosodiában gyakran egy taguaknak vétetnek. 3 )
3. Az e l i s i o . A kezdő önhangzó előtt kiesik a megelőző
szónak végönhangzója, mint a mely hangsúlytalan. A latin nyelv
különbözik e tekintetben a görögtől: 1. hogy- a végönhangzók,
legyenek bár hosszúk vagy rövidek, egyaránt kiesnek; 2. mert
az elisio az m-vel ellátott önhagzót is érinti. 4 )
A latinban nincsen ugyan helye a tulajdonképi elisionak az
összetétel tagjai közt; pl. prömdé^ praeesse, com-itium, cooptare ; de
gyakran alkalmaztatik az összevonás ; így deesse, deinde, proinde
alakokban az ee, ei, oi gyakran csak egy szótagnak vétetik. A
contractio még az írásban is nyer kifejezést :praetor, cuncti, debere,
praebere ezek h. praeitor, coniuncti, dehibere, praehibere.5)
A francziáknál az előbbi századokban meg vala engedve a
hiatus a költészetben. (L'hiatus n'était nullement défendu dans
les premiers siécles de lapoésiefrancaise). 6 ) Megszoríttatott Morot
és Eoxesard óta, végre eltiltatott Malherbe óta, míg a prózában
föltétesen meg vala engedve. 7 )
x
2

kezett.

) Ezen alakok azonban későbbi korúak, 1. Kulin. Zeitsch X V I I I . 288.
) Ez azonban eredetileg flovere volt, miből flouere, flüere, ftuere kelet

s
) Beaudry 67— stb.
*) Az utolsó elisionak nincsen mindig helye E n n i u s n á l ; pl. Insigneita
fere tum milía nüilítüm octo, de Plautusnál is olvashatni több ily példát, 1.
Corssen, Ausspr. I I . 197.
5
) Beaudry, G r a m m . Comp. 70. 1.
6
) G. Weigand, Traité de versification francaise p. 218.
7
) »En poésie ce concours de voyelles — est absolument défendu dans
le génre sévére, á moins que la premiere voyelle ne sóit e m u e t qui s'élide par
la prononeiation devant la voyelle suivante.« u. o.

EGY ISMERETLES MAGYAR ORIENTALISTA."
A múlt év vég heteiben két keleti mű szerzőjének magyar
hangzású neve vonta magára figyelmemet egy külföldi antiquar
könyvjegyzékben:
I.
Grammatica, Linguae Mauro-Arabicae. Juxta Vernaculi
Idiomatis Usum.
Accessit Vocabularium Latino-Mauro-Arabicum. Opera et
Studio FRANCISCI DE DOMBAY, Caes. Eeg. Linguarum Orientalium
Interpretis.
Vindobonae Apud Camesina 1800. x )
ii.
Grammatica Linguae Persicae. Accedunt Dialogi, Históriáé,
Sententiae et Narrationes Persicae, Opera et Studio FRANCISCI
DE

DOMBAY.

Vindobonae Apud Albertum Camesina 1804.
Miután szerény könyvtáram számos, úgy régi, mint új, arab
és perza nyelvtannal van ellátva, eleve távol álltam e két mü meg
rendelésétől, de a DOMBAY név egyre kisértett. Azon reményben
rendeltem meg tehát, hogy azok szerzőjében egy ismeretlen2) ma
gyar orientalistával fogok megismerkedni.
Nem csalatkoztam.
DOMBAY Ferencz élete és működéséről igen keveset tudunk,
s ebben is csak jelzett két művére vagyunk utalva. Arab nyelv
tanát Zágrábban írta (1799 június 20) ugyan, de Bécsben jelent
meg CAMESINA Albertnél (1800). — Ez idétt a keleti nyelvek 3 )
x

) Dombay nem egészen ismeretlen: Hafiz perzsa költőnek némely
ódáit is latinra fordította. Szerkesztő.
2
) A mennyiben nemzeti irodalomtörténeti kézikönyveinkben nem
találkozunk, sem neve, sem műveivel.
8
) Azaz az arab, perza és törölt nyelvek tolmácsa.
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tolmácsa volt (Caes. reg. linguarum orientalium interpres), valószinüleg Zágrábban.
Perza nyelvtana "szintén Bécsben jelent meg, 1804-ben, s a
nagynevű FESTETICS György grófnak van ajánlva. — Azon körül
mény, hogy e művében már nem találkozunk tolmácsi minőségé
nek fölemlítésével, azon sejtelemnek ad kifejezést, hogy orientalis
tánk azonos a nyitramegyei Dombayak családjából származó
Ferenczczel, János fiával, ki bécsi cancellariai jegyző volt. *)
Kiképeztetését a halhatatlan MÁRIA THERÉZIA által alapított
bécsi Keleti Akadémiában nyerte. 2)
Dombay művei minden tekintetben igazolták azon reményt,
melyet azokhoz eleve kötöttem, sőt felül is multák azt. — Arab
és perza nyelvtana oly csinosan vannak kiállítva, hogy e tekintet
ben még mai napság sincsenek sokkal túlkelve.
Arab nyelvtana ERPENIUS, GUADAGNOLI és WASMUTH művei
nyomán készült,, s az ú. n. vulgár vagyis új-arabnyelv nyugati
szólamát tárgyazza. Művében a kútfők önállólag vannak fel
dolgozva, s az általa követett rendszer is sajátját képezi. — E mű
különben a gyakorlati élet szükségeinek tekintetbe vételével
készült, de folytonos tekintettel az ó-arab vagyis inkább a Korán
nyelvére. Műve föérdemét a hangtani és összehasonlító rendszer
alkalmazásában találom. Oly tényezők, a melyek még napjaink
ban sem birtak maguknak átalános érvényt szerezni! •— Az
arab szókés szövegek az eredetihez mellékelt igen pontos átírásban
vannak vissza adva, a mi e mű gyakorlati használhatóságát és
becsét emeli. — Az általa használt átírási bötük oly egyszerűek
és oly tökéletesek, hogy azok nagy része még mai napság is dívik.
— A 136 quartlapból álló mű tartalma a következő :
I. Bötütan (1—6 1.) ;II. Hangtan (7—17 1.);
a
) v. ö. Nagy Iván Magyarország Családai I I I . 347. és k. 11.
Nagy ur jelzett müvében négy egymástól különböző Dombay családról
tesz említést. Az első család y>dombay«, a második nvánchú előnévvel bir. —
Dombay Ferencz nem lehetett ezek tagja, részint, mert a »dombay« előnevű
család m á r a 16-ik században kihalt, részint pedig azért, rnert föl nem tehető,
hogy előnevét uem használja vala,.ha ilyennel birt volna.
FerenczneJc öcscse is nyelvtudománynyal foglalkozott, s állítólag egy
szótárt is írt.
2
) v. ö. Kállay Ferencz : A keleti nyelvek magyar történeti fontossága
439. (— Tudománytár
VI. Buda 1839.)
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III. Alaktan (17—43 1.);
IV. Rövid irodalom-történet (43—53 1.);
V. Jelentményi csoportozatokba foglalt latin-arab szótár,
mely mintegy 1500 szóból áll (53—136 1.)
Perza nyelvtanában a gyakorlati használhatóságra való tekin
tet több figyelemben részesült, a mennyiben azon hangtani és
összehasonlító rendszer, mely arab nyelvtanának fő becsét képezi,
ebben lehetőleg mellőztetik. — A műhöz mellékelt eredeti szöve
gek és az azokhoz csatolt hü fordítás egyrészt, másrészt pedig a
mű szabatossága és a perza hangok pontos visszaadása által
Dombay egy oly művet alkotott, melynél jobbat és gyakorlatiabbat
a legújabb időkig még a külföld sem birt. A mű kútfői közt a
legjelesb orientalisták nevével találkozunk: Meninszky, Grav,
Podesta, Casteli, Angeli, De Díeu, Vieyra, Jones, Gladwin és
mások nevével. — Szorgalmas 'orientalistánk azonban eredeti
keleti irókat is vett föl tanúlmánykörébe, s ezek közt Ferheng,
Schuuri, Wehebi és Sadi nevével találkozunk. — A 114 quartlapból álló mű, tartalma a következő :
I. Bötütan (1—5 1.);
II. Alaktan (5 - 53 1.);
III. Mondattan (53—60 1.);
IV. Szövegek (61 — 114 1.) és pedig:
a) beszélgetések (61—76 1.);
b) hikajetek (77—83 1.);
c) közmondások (84—101 1.) ;
d) elbeszélések (102—110 1.);
e) mesék (111—114 1.)
Szerzőnk az arab, perza és török nyelveken kivül, beszélte
és értette az angol, franczia, német és latin nyelveket, vagyis anya
nyelvével együtt 8 nyelvet. Oly képzettség, mely korában bizo
nyára a ritkaságok közé tartozott.
Szerzőnk körülbelül az első magyar orientalista, s ha ha
zánkban voltak is e tudománynak kitűnő művelői, oly gyakorlati
eredményeket mint ő, alig szereztek.
Dombay e két műben oly emléket hagyott hátra, mely egy
aránt tanúskodik úgy szorgalma, mint képzettsége és tehetségéről ;
emléket, mely számára a magyarság Pantheonában kiváló helyet
biztosít.
EdelspacJier Antal.

EGY MAGTAR MINT GÖRÖG VERSÍRÓ.
Bartal Antal-nak. »A classica -philologiának és az összehason
lító árja nyelvtudománynak mivelése hazánkban^ czímű akadémiai
székfoglalójában több izben találkozunk ugyan Ungvárnémeti*)
Tóth László nevével is, de »Görög versei«-t, melyek megjelenésük
kor a külföldi tudós körökben feltűnést okoztak, sehol sem látjuk
megemlítve, nyilván azért, mert még magának Bartal-nak sem
volt rólok tudomása. •
Tóth-n&k görög versei a következő czímű könyvben jelentek
meg: »Ungvárnémeti Tóth László görög versei. Magyar tolmácsolattal. Pesten, Trattner János Tamás betűivel. 1818. — A könyv
Almást Rudics József-nek »nem csak született nemesnek, hanem
érdemiért is valóban nemes férfiúnak« van ajánlva. 2 ) Az ajánló sza
vakból a többi közt arról értesülünk, hogy a magyar versek,
melyek a görög versekkel szemközt vannak, »nem annyira ezeknek
tolmácsolatjaik, mint inkább ugyanannyi hasonló eredeti virágoké ;
s csakugyan, ha a magyar szöveget a göröggel összehasonlítjuk,
x

) Ezen előnév Bartal-n&k idéztem székfoglalójában igen változatosan
van írva. A névsorozat-h&n (a 182. lapon) »Tóth (Ungvári Némethi) László«
áll; az 58. lapon »Unghvári Nem. Tóth László«, a 73. lapon Unghvár
Ném. Tóth László«, a 78. lapon »Unghvári Tóth László« s végre a 81.
lapon vTJngvámémetl Tóth László« olvasható. A költőnek predicatuma
»Ungvárnémeti« vagy »Ungvár-Németi«. (» Görög versei«-nek 49. lapján két
évvel ezelőtt megjelent magyar versgyűjteményét a költő maga így idézi:
»TJngvár-Németi Tóth László versei. Pesten, 1816.«)
a
) Nem állhatom meg, hogy e helyütt magasztalva ne említsem két
férfiúnak nevét, kik szegénysorsu Tó tkunknak nemeskeblü jótevői voltak ;
e férfiak (a mint Tóth maga »Görög versei* 134. lapján hálásan említi)
Mayerji Ferencz, a kinek 1816. megjelent »magyar versei«-t ajánlotta, és
(az akkor még ifjú) Rudics, a kinek 1818. kiadott »görög versei« vannak
ajánlva.
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minden lépten nyomon meg kell győződnünk arról, hogy a költő
a magyar versekben nem akarta fordítását adni a görög eredetinek,
hanem inkább csak szabad utánzatát.
A szép gondolatokban és talpraesett nézetekben gazdag
•^Előszód-hói arról értesülünk, hogy a személyes rokon- és ellen
szenvből kiinduló kritika akkor is túrta nálunk vakandútjait, hogy
azonban fiatal költőnk e miatt nem csüggedett, keblében hordoz
ván istenét. — Érdekes továbbá az »Előszó«-ból megtudnunk azt
is, hogy költőnk előtt már voltak hazánkban olyanok, kik görögül
irtak. »A magyarok közt (mondja ez Előszó) hajdan Filiczky, újab
ban Németi több vagy kevesebb eredeti s nem eredeti görög verse
ket költöttek.« x)
Végre, hogy kitűnjék, mikép^gondolkodtak a mi jeleseink a
görög nyelv- és irodalomról e század elején, hadd álljanak itt az
l

) Az 1622. évben meghalt Filefalvi Filiczky János-n&k. görög s latin
verseiről sem Télfy-nek
»Philol. Encyclopaediá«-j&,
sem Bartal-n&k
»A
(•láss. philol. és az összehasonl. árja nyelvhíd, mivelése hazánkban*
czímű
akadémiai székfoglalója n e m emlékezik m e g ; m á r pedig annak a Szepes-"
ségben, Farkasfalván, született Filiczky-nek,
mint latin és görög köl
tőnek nagy híre volt ám s »poeta caesareus laureatus* néven ismerték őt.
Latin s görög költeményei a következők: 1. »Primitiae poeticáé.« E költői
zsengék (melyek Marburg-h&n jelentek meg, hol Filiczky
az egyetemet
látogatta) különbféle tárgyúak, jobbára lakodalmi s halotti versek,,görög s
latin epigrammák; 2. »Poemata varia.« E vegyes költemények 1614. Basel
ben jelentek meg, hol Filiczky
szintén egy ideig egyetemi hallgató volt.
(E költeményeket újból Pareus Fülöp adta ki a Frajikfurt-h&n
1619. meg
jelent »Deliciae poetarum hungarorum«
czimű gyűjteményben, ily külön
czímmel: »Joannis Filiczky de Filefalva Pannonit' poemata varia«) ; 3. Car
m e n funebre«. (Károlyi
Zsuzsanna
emlékére. Gyulafehórvárott 1624.);
4. »Xenia natalitia.*
Megjelentek 1604. Schuman-nál Prágában, a hova
Filiczky 1602. a felsőbb tudományok hallgatása végett ment. — Sajnálom,
hogy a Tóth említette Németi-nek kilétéről s görög verseiről semmi tudodomásom sincs. Kárpótlásul azonban két más magyart említhetek, kik görög
verseket irtak. Az egyik Szilágyi Sámuel (szül. 1719., megh. 1785.) tiszán
túli superintendens és korában nagy hírű férfiú. »Görög, latin, német,
franczia és magyar nyelven írt versei s egyéb magyar dolgozatai szét
szórva jelentek meg.« (Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Második, az elsőt
kiegészítő kötet. Gyüjté Danielik József. Kiadja a Sz. István-társulat. Pest,
1858. 1. a 321. lapon.) A másik Vályi Nagy Ferencz, Homeros fordítója, ki
Apostolovics
János emlékére Sárospatakon 1811. egy görög költeményt
adott ki.
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»Előszó«-ból Tóth-nak következő szavai: '•>4 görögségnek1) arany
százada az emberiségnek virágzó korát jelenti.
Azon merész,
mégis csinos, mégis őszinte elevenség, melyet Hellas-mik művészei
(mint a képíró á fényt s árnyékot) édes vegyitekkel ömlesztének
el minden munkáikon, ezer szép lelket bájol le kellemével, s
ugyanannyi mestert gerjeszt fel példányával, míg egy éktelen
Mummius-töl letiportatik. Egy tördéléke 2) a képfaragásnak, a i í e r a kles dereka 3 ) elégséges, hogy Buonarotti-t feldühítse 4 ) s munkáiba
lelket fuvaljon. De sehol sem indítanak hatalmasban a görögök
nek szent árnyékaik, mint midőn isteneiket a költőiségnek nyel
vén, azon varázsló nyelven beszéltetik, melyben valamint Kypris
bájövében ezer édesgető kellemek enyelgenek. Úgy áll a nemes
Hellas minden tartomány s minden század nemzetei közt, szépen
még szennyeiben s nagy gyöngeségeiben is, mint Alkibiád tündöklék az egykorúak felett. Forgatni, olvasni s tanulni a görög irók
könyveiket, mint Horácz a rómaiaknak tanácslotta, éjjel és nap
pal, olyan nyeresége mely a műveltségnek története szerint az
újabb időkben is minden nemzetet (olaszt, angolt, franczot és né
metet) óiráslépésekkel vitt elő«. — Ily lelkesülten szól Tólh Lász
lónk a görög nyelv-, görög irodalom- és görög művészetről.
Ezek után azonnal áttérhetek a könyv foglalatjának tüzetes
megismertetésére. — A költemények sorrendben így következ
nek: 11 óda, azután 51 epigramma, továbbá 3 idyll s végre három
e.pistola. 5)

*) A görögség — das Griechenthum. Tóth e szót »magyarság, németség,
tótság, oláhság« mintájára képezte.
2
) A kényes izlésü érzi, hogy ezen szép szót (»tördelék«) a mainap
kizárólag használatban levő »töredék« n e m pótolhatja egészen.
,
3
) Az iró itt egy remek szobormaradványra, t. i. HeraMes szobrának
egyik fönmaradt töredékére czéloz, melyből Buonarotti
magának az egész
szobrot képzeletben megalkotni képes volt.
*) "Azaz é'w/sog-szá tegye, föllelkesítse. Tóth itt nyilván a görög
é>tJOü(Tcá^<:o-t akarta magyarul megközelítőleg kifejezni.
5
) Ez a húrom epistola kikerülte Toldy figyelmét. A Iiáth
Mórnál
1871. megjelent »Magyar
költők élete« második kötetében a 89. lapon
ugyanis ez á l l : »Ungv. T. L. Görög Versei magyar tolmáesolattal. Pest,
1818., mikben ódák, epigrammák s idyllek foglaltatnak, tudós glossáktól
kisérve.«
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A görög ódák között az első négy a pindarix)
ódák szerke
zetét tünteti föl; ellenben az ezeknek megfelelő »magyar' pindari
ódák, az egy Herminén kívül, m a g á n a k a költőnek szabad versal
kati. « 2)
Az első ódának czíme » 'la 'FAsuaatvaA 3 ) — Kazinczy
Ferencznek következő eppigrammája szolgáltatta a költőnek ezen ódához
az a l a p e s z m é t :
»Jót Bjól! E b b e n n 4 ) áll a n a g y titok. E z t lia n e m érted,
Szánts és vess s hagyjad m á s n a k az áldozatot.«
. Tóth előtt különben n e m volt ismeretlen az 500 körül Kr. el.
élt PJiokylidcs-nek
(Theognis kortársának) következő verse sem,
mely ugyanis a Kazinczy-éval
rokonértelmü :
»El dé rtg ob Ő£Őó:rjxs zíyyrjv, axánrotzo dixékAn* — 5 )
Az óda igy kezdődik :
^F/.a.q iorto TÍOV áv&paíxcüv

FA xctxöq cóv reg sru%',
Oudk rotq (po-üXölotv ay&i d lupa.
'MO'M7VJ ooatq

XpijaauTtozcov, TT?JÍ(O yap ohjo\i ( =

pb^ov)

Tsftpotpopoío 6zuq 'sovyusázto $ ó rraocov. stb.
A második óda MsXnopiva czímet visel. Kezdő sorai a kö
vetkezők :
XaXercbv uh éanv arcaaiv
Apsaai, oXlyoiq
J ' iflfltV

íbq (flXlGTOV

* - : 'Ayadolq xaXöq éad-Xőio
Flap

ádavázatv

deiov

néizpcúrai

/

piadoq.

1

) Tóth a ^Tudományos
Oyüjtemény-nek
másodévi (1818.) folya
m á n a k V I . kötetében értekezett is a pindari
ódákról ezen czim alatt:
»A költőnek remek példáiról, különösen Pindárról
s Pindár-nak
versmér
tékeiről. «
2
ú

) Ungvárnémeti

Tóth

László

»Görö'g verseid

1. a 49. lapon.

) Nyomdahihából e helyett: »
Ta'FAeuatvia.*
*) Kazinczy
(— mire boldogult édes apám
figyelmeztetett
—) itt
némely régibb író (p. Tsétsi Jtmos) példájára »ebbe?iw«-t irt »ebbew« helyett
a mérték kedveért. Hogy a »Tövisek
és Virágok«-b&n »ebben« áll »ebbenn»
helyett, az nyilván sajtóhiba. (L. Tövisek és Virágok. Széphalom. 1811. a
2. lapon.)
5
) Ezt magyarul szabadon talán így lehetne mondani.:

EGY MAGYAR MINT GÖRÖG VERSÍRÓ.

447

"Nehéz tetszeni mindennek;
Kevés jóknak pedig megnyerni
Kedvöket, oly jutalom,
Melyből a halhatatlan kezek
Csupán a derékét részeltetik.
Ezen ódának iTzaidóg-áh&n magyar hazáját s nemzetétekképen
dicsőíti a költő :
. . .
Ma.xaipa Tvarpcg,
HŐ" okfiiot audpsg Oovvot,
0aídtpov atst óuiv
Ka} rupdirov p.s»ei x?Jog,
C

i?S at'kUü {=z-/j)J(p) (pö.oq, ( = (pCoq).

Boldog hazám, jó lélekvédte magyarság,
Tündöklik a te dicsőséged örökké,
Mint a magasan delelő nap
Fénye az ég üregén.
A harmadik óda, mely ' Epuna nevet visel 1 ), abban külömbö•zik a többiektől, hogy itt nem a görög szöveg az eredeti, hanem a
magyar; »a görög (mondja Tóth) csak későbben másoltatott«.
Minthogy a magyar-ha, (folytatja Tóth) olyan ideák is fölvétettek,
melyeket a görög-he által nem lehetett forgatni, mivelhogy a görö
göknek hasonló képeik nem voltak: vagy el kellett azokat egészen
hagyni, vagy-csak szín- s rajzolat-változtatással lehetett ábrázolni.
Mert nem elég annak (jegyzi meg vajmi helyesen), a ki ma görö
gül akar irni, szóról szóra fordítani; hanem szükség, hogy az
annak megfelelő értelem s képzet a régiségből vétetett legyen. 2 )
A negyedik óda, mint már czíme is mutatja C' Hpco-o, r<av
Oirfjö.pcúv, »Magyar hősok«) egészen hazafias tárgyú. Az eleje
így szól:
A('ip.7t£t eh fJTí XüdoQ, XO.)JJviXOV

Ttov axauavzouuyav 8) Oowcov, TtXávdtaiq ( = 7tAav/jraiq)
d^ iaxtv ípbv
»A ki nena ért a művészethez, hadd nyúljon ekéhez.«
) E z e n óda egy évvel előbb külön jelent vala meg ily czímmel: Gyásztisztelet Hermine cs. főherczégnének . . . . halálára. Pest, 1817. (Óda a
pythiai tizedik hymnus mértékein.)
2
) TJngvámémeti
Tóth László »Görög versei«. L . az 50—51. lapon.
3
) "" Axa.tiavrou.ayqq, Pindaros-i
szó. (Pyth. 4. 282. »ZqvoQ utói
,
-iptiq dxaaayrouá.yai«-)
Axap.a.vro/jiáj(^g = fáradhatatlan a harezban.
x
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ΕπτάΗρώων άρετάν ( = αρετών)
Φέγγος ϊσον, πολλά λ,οιποΐς
Εν μέσοις, ως οΛιος, \4ρπαδίου
Προέχοντος·
Kagyog még bájló dicsősége
A kiküzdhetetlfin
Eégi magyarnak,
S hét törzsökös hőseinknek fénye
Hasonló a planétákéhoz :
Árpád a világító nap közöttök.
Eégi hőseinknek dicsőítését az újabbaknak magasztalása
váltja föl, a költőnek azon kortársaié ugyanis, kik a harczmezőn az
I. Napóleon elleni háborúban hősileg védelmezték a hazát. Ezeket
így énekli meg :
φίλον εστί
Μν?ιμα ( = μνήμα) πατρψων αέΒλ.ων (.= α&λων)
Τοΐς γόνο:σ:ν, προς ^ άρετάν
Όξϋ TtovS' όρμαν πέψυχε
Κέντρον. 'Αλλ* εϊη ψβόνος, άνδρα σοψον
Κρατέοντας ε#' r ίίρωχς σιωπώντα χαμάζε χαλοψαι*
ΙΏ,έςΟμεν χα\ άλίχεσόιν στίφος μελέων στρατάρχυ:ς
Οΐπερ δυνατοί χέρι xat
Θυμω αιχ/iara έχβρών
'Υβρνν άμύνειν, χάμον εΊνεχα πατρίδος.
Dicső az emléke
Az ősök tetteinek, s ösztönül szolgálhat a magzatnak
derékségére.
De dísztelen a velünk
Vitézkedőket is fanyar x)
Sírba temetni hallgatással:
Dalkoszorút kötözünk jutalmul
Érdemes hőseinknek, valakik az
Édes honn igaz ügyét erős
_ .
Kezeikkel oltalmazzák veszély között is bátor szívvel.
*) Ε kifejezés \fanyar sir« Vergilius-rá emlékeztet, ki Aeneis-ének
6. könyvében a 429. versben így szól: funere mersit acerbo.«.
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Mielőtt a következő ódára áttérek, érdekesnek tartom meg
említeni, hogy ezen honfi-szerelem és' hazafias lelkesedés szülte
óda magának a költőnek legkedvesebb darabja volt. Ezt maga be
vallja y>Görög versei« 51. lapján a IV. ódához irt jegyzetben.
Az ötödik ódának külalakja az alkaei versszak és czíme ez .A ( = ^) ykcoaaa TCOV Ouyyó.ptov. (A magyar nyelv.) A mit Horatius
a görögök-YŐl mond, hogy t. í. »Graiis dedit ore rotundo Musa
loqui«, azt a költő ezen ódájában a magyar nyelvre vonatkozólag
is joggal elmondhatónak véli. Azon szép sorok, melyekben nem
zeti nyelvünket jellemzi, a következők:
úztva u.zv QttWWi/ yXtoaoa vopí^exat,
Baptía r sho.i, ocafiad lopo.ro.,
IJscdoj ők cpdoyyr^, rag psotoag
1'rpoyyuXo^ éx oróparog yXuxsta.
Erős igékkel érdekel a magyar,
S lépése díszét tartja beszéde is :
Hölgyünk kerek szájjal gyügyöghet,
Mintha Kypriszt mosolyogni látnám.
Erre azonban rögtön a következő panaszokra fakad :
Ouő' aXXa auroiq éovr; apo.prlo.
JTAxv dy^orjaai roug 7Tpoyo\(o<; rpóizoog,
J'Xtóooo.q re (pllrjg daiuórara ( = dsívór^ro.),
Ko.i rö xXíoq o<psrJpoco Xo.oo.
Eo'/(rjrai dydpáv xob*<űJ.pxov yívoq
Ko.ltiodat, statV d' o.Z:o: av nádov,
IJáo^ec; bfiprs, r« pb/ padodra
*Avdpa rt péu<póuzvoi, ráft ooy).
Ou el-£OV olfiov eldóreq. 12 'yadh
dáipov xparéorou , AmXó.dorj é^oug,
Asop aapj.v ipsipüooc oblo
Uarpáocu (óg énapíoybg yX&eg.
Nincs a magyarnak semmi egyéb baja,
Hanem hogy *) a széj} ősi szabásokat, ^
a

) Hanem,hogy — kivéve azt, hogy ; — ha csak nem azt, hogy..

NYELVTUD. Ki'ZLEMKNlEK. XII.

29*
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A nyelv dicsőséges mivoltát
S nemzeti bélyegit elfeledte.
Dicsekszik olykor atyjainak nemes
Vérével, és oh ! mennyire elfajult
Mégis ! mi méltán hordja súlyát,
Hogy jeles embereit kiadja.1)
S nem tudja kincsét, mely neki fényt szerez!
Oh szállj le ismét Attila nemzeti
Védlelke, kérünk, s légy nekünk is,
Mint őseinknek, örök vezérünk.
A hatodik óda »íOJoq xtov (Hyyáp®)** czímmel a magyar
dicsőségről zengedez. Mértéke a glykoni az asklcjriadesi sorral
váltakozva. A bevezetésben korholja a költő azon külföldieket,
kik még mindig skytha vadságról vádolják a magyart.. Voltak,
igaz, a magyarnak vas-századai, de ezek szelidebb s a tudomány
nak kedvezőbb időknek engedtek helyet nálunk is. Bizonyoságul
említi apesti egyetemet, mint »a szép tudomány pannoni műhelyét*2);
íizután így fejezi be ódáját:
MOÜOZÍOV di fiíjlcoj TÍOV napa Oúyyápco'j
Ka/Mazav ( = xetkkterm) 7rsp) ypáuparu
Iftovdav TOTJ yévsog dq in papruosi,
Tu) B* «y épyofxiva) yévtt
IlXsíiov rou xparspov (pcozbq ÚTzioytzoi.
Könyvtárunk pedig a nemzeti szorgalom
Hevét a tudomány körül
Mind eddig jelesen megbizonyíthatá,
Még több fényt is igér pedig
A most éledező nép maradékinak !
*) A mit meg nem becsülünk, azzal n e m szoktunk sokat törődni, azon
könnyen túladunk. Tóth ezzel a »Madni«-val
valószínűen ezt kívánja
mondani.
a
) »A magyar tudományszeretetnek egyik jeles tanuja bizonyosan a
királyi pesti egyetem. Révai, Winterl, Mitterpacher, Kitaibel, Tolnai, Kelemen,
Fejér, Bene, Alber, Lenliossék, Scbuster, Szűcs, Hadali, Sclioenvisner, Scliedius, Schwartner, Stahli, Tomcsányi, Tumpacher, kik ugyanazon egy plátói
kertben virágzottak s virágzanak, mind olyan tudós fők, kikkel a külföld is
dicsekedhetnék !« — í g y szól maga Tóth. László »Görög versei* 52. lapján.
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Talán fölösleges is külön megemlítenem, hogy a költő a
y.iouaéíov fiíphw* alatt itt azon gazdag könyvesházat érti, mely a
»legtiagyobb magyarnak^ dicső atyjáé, gr. Széchenyi Ferencz-é volt,
ki azt a hazai tudományosság előmozdítása czéljából a nemzetnek
.ajándékozta. (Jelenleg »mtizeami könyvtára a neve.)
A hetedik óda »0ívEpcoTsq* czímet visel és sapphói verssza
kokban van irva. Az alapgondolatot az utolsó versszakban a kö
vetkező szavakkal találjuk kifejezve:
OÓTt

dvazótat deoi ipcozoi
:'ünaawj dcopov KÓTzptq, á xpartaza
y
Eaűv cvjaaaa.
UÍXTÍOV

. . . . . . Nincsen jelesebb ajándék
A szerelmeknél. Kypris a Királyné —
Asszony Olümpban!
A nyolczadik ódában, melynek czíme r,H[3a ( = °Hfir/) s mely
szintén sapphoi versszakokban van irva, a költő örök ifjúságot
kér Hebe-töl. Az alapgondolat, mely az utolsó versszak végén
van, ez :
t
Excov davóíui
őy ér év dxaá
Kész vagyok mindég örömest kimúlni
Zöld tavaszomban.
Ezen ódához Matthisson-n&k következő párverse szolgáltatta
ÍIZ alapeszmét:
»Feige nur fiirchten den Tod. Docli graut mir von Krankhcit
und Altér.
Götter! versetzt an den Styx mich in der F'úlle der Kraft.%
A szintén sapphoi versszakokban irt kilenczedik óda (Al
Xápizsq) nem eredeti, hanem utánzata Matthisson »C]iaris«. czímű
költeményének, mely így kezdődik : »Glüeklich ist der und hochgesinnt ívie Götter« stb. — Az ódának első versszaka ez :
1
r

'Olfitoq, xal laödeoq iréwuxsv
'0crTig ávdpcov zalq Xaptztaac &úz>
Eudtot yáp xzivou aizaoai (apai
r

i2g sáp EI'GIV.
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Boldog a férfi s rokon istenekkel,
A ki Chárist tiszteli áldozattal,
Mert vigak, mint a tavaszéi, minden
Napjai annak.
A tizedik és tizenegyedik óda anakreoni; czímök : »I/ápiis>og
ayapiq« és »Al xópac.« Ezen utóbbinak, mely kedves költeményke,
tartalma ez : Két leány, Rhode, és Chloris, ugyanazon férfiúnak
szerelmével d-icsekszik. Midőn végre Chloris-nak Rhode szájából azt
kell hallania, hogy kedvese, ki neki házasságot igért, Rltode-t is
házassággal kinálta meg : akkor elszakad türelmének fonala és fo
gadja, hogy többé soha sem hisz szavának, mondván:
Oü yag TCV éortv (ívdpa
Aoőív xópacv épáztv.
. .
Mert két leányt ügyetlen
Egy férfiú szeretni.
»Anakreoni pajkosság, melyben semmi nagyot, semmi magast
nem kereshetni. Szépnek sem kell pedig lennie; elég ha édes.« így
szól ezen ódáról maga a költő »Görög verséi* 54. lapján.
Az ódák után — mint mondám — 51 epigramma következik.
Ezek részint tövisek, részint virágok, vagyis részint korholók, ré
szint dicsérők. A költő ezekben saját bevallása szerint (1. »Görög
versei« 98. lapján) Theognis elvét követte, ki ugyanis így szól:
Oudéva TOÍV iyd-ptZJht pxo'.rqaopjji zodXbv éóvra'
Oude fikv av/qaio dtilov sávra flXov, *)
Epigrammáinak elseje saját könyvéhez (»ffpög zö fil($Xtóv)
van irva.
Hatvan év előtt még nagyon kevésre méltatták minálunk a
hellenismust, s így nem csoda, hogy a költő, — előre látván, mily
kevés visszhangra fog görög verseivel honfitársainál találni, — első
epigrammájának utolsó distichonában így sóhajt fel:
' Ec'&e dk étartívqg npoú Teórovag avdpag Ix&voti'
,
A(j7ró.^co xsivoog' eúpivév elai y'ívog.
*J »Ellenségemet is, ha erényes férfi, dicsérem ;
Korholom a hitványt, hogy h a barátom is az.v
(Theognis. Budapesten. 1875. Kókai Lajos bizománya. L. a 19. lapon.)
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»0h ! ha minél hamarabb a Németföldre mehetnél:
Vendégetszerető nép az ! ölelve fogad.«
Félreértések kikerülése végett szükségesnek gondolta a költő
e helyütt a következő megjegyzést tenni: »Nem ez élj a ezen epigrammának, hogy egész Pannoniát beárnyékozza, sem hogy a
német tudósoknak hízelkedjék. Amaz nagy hiba volna; az utób
bira pedig nincsen szükség. Mondja meg szabad Ítéletét min
denki, mert vagyon arra jusa ( = joga) mindnyájunknak.« (L.
»Gwog, versei« 98—99. lapján.) S Tóth-nak tökéletesen igaza
van! Csak a roszul értett hazafiság tilthatja meg akár a rósz
honfiak korholását, akár pedig a külföld tudományos érdemeinek
szíves elismerését. — Hogy pedig a dicséretet, melyet Tóth itt
mond, a német tudósvilág csakugyan megérdemelte, az »Görög
versei«-nek megjelenése után fényesen bizonyult b e ; míg ugyanis
nálunk alig vettek (— egy-két hozzáértő barátja kivételével —)
e valóságos phaenomenről tudomást; addig a német tudósok taps
sal fogadták a ritka vendéget. A Bécsben megjelent »Ghronik der
österreichischen Literatur« czímű tudományos folyóiratnak 1818.
évi augustus havi köfcete a 62. és 63. számában bő és kedvező
ismertetését adta egy magyar ember görög verseinek ; Okén, a
nagy természetbúvár, a hozzá szóló epigrammát »Zsis«-ében kö
zölte; Seebode-nek »Bibliothek fúr das Sehol- und Unterrichtswesen« czímű folyóiratában az 1822. évi folyam 7. kötetében Tóth
nak egy görög sonett-je látott napvilágot x ); végre a Bécsben meg
jelent »cEppyqó Xóyiog« czímü görög folyóiratnak 1818. évi 16.
száma a görög költeményfüzért ekképen ismertette : r EAlr^o-ooyyptxrj rpo.fiiJ.arda. Ex íléazrjg, 'fouh'oü 25. — AadtvXaog Teád, é~
Ouyypáp-^usz,
véog aoyypa.wtbg bvopaazbg -fjdrj pszaib tátit amxrtarptcozcov auzouOuyyptov aseb rtoXXa TzorrjZtxú xal (ptXoacxpixazoű voógzoo
yzwrjtiaza, énpo^coprjae xal tlg ZTJV pád-yjatv zyg E/J^vcxyjg ylcoaarjg
zőoov TTOXU, (ogzs by: uóvov iwosc suxóhog xal arzpoaxÓTtzctig zobg
őoxlfjLoug"EWrfjag Ttotrjzág xal Xoyoypá(poog, áXXadávazo.t h> zaúztp
xal ua atjyypő.cbyj éXeudéptog elg zaúrrpj im ao<pcozázrjV yXcooaav.
Ta eXXr^ixá aőzoh doxcpca, za OTZOXO. dxoXoüdsIv zb azádeov zqg STTÍazrjp.ovixrjg zob Ttacdsíag, (óg (ptXolóyog, (pcXóao(pog, voaixbg xal lazpbg
*) E sonettet, mely az 1818. évben megjeleni »Oörög versei« közt nincs
meg, tudós kortársa, Bumy György Károly, közölte az említett folyóiratban
két évvel Tóth halála után.
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(το όποιον χα} είναι εισέτι), επεχείρησε να. σύνθεση, είναι
ποιήματα
διαφόρου είδους, γεγραμμένα. χαζά το πνεύμα, χα) τον τρόπον τών
αρχαίων 'Ελλήνων.
Το περιέχον αυτά βιβλίον, το οποίον εις τον
ενεστώτα χρόνον έτυπώθη εις Ηέσταν, διαιρείται
χατάτάάντιχείμενα
εις (οδάς (πινδαριχών, άλχαϊχών, σαπφιχών χα] άναχρεοντιχών
μέ
τρων), επιγράμματα,
ειδύλλια χα\ έπιστολάς.
Εις το άντιχρύ μέρος
της σελίδος έπρόςθεσεν
ο συγγραφεύς
χαϊ εμμετρον Ούγγαριχην
μετά.φρασιν αυτών, πλέον όμως ελευθέρως
η αύτολεξεί
γενομένην.
Ή επιγραφή του βιβλίου ihar Ungvár-Németi Tóth László Görög Versei M a g y a r Tolmácsolattal, έχ της όποιας γίνεται δηλ,ον, οτι τα
έλληνιχά. είναι το χαΰαυτδ χείμενον του βιβλίου. 0 τύπος είναι χαβαρός
χα} ωραίος εις λ,επτον χάρτψ λευχόν. Τυπογραφιχά σφάλματα,
απαν
τώνται τινά μάλιστα εις την ϋέσιν τών τόνων, τούτο όμως ώς πολλά
έπίπονον χα) δυσχατόρ&ωτον
εις αύτοδίδαχτον
συγγραφέα,
χαϋώς
ε\ς το τέλος του βιβλίου ειλιχρινώς ομολογεί ό ίδιος έχδότης,
είναι
χα} συγγνώμης άξιον. Η τιμή του βιβλίου εις μέν χάρτην λ.ευχόν του
τύπου είναι φιορ . 3., εις χάρτην δε χαλητερον φιορ . 4. Βιέννης.
'Επαίνων πολλχον χα.1 τιμής άξιος είναι 6 λόγιος ούτος
συγγρα
φεύς, οτι χατανοησας πρωίμως την μεγάλην ω'φελ.ειαν της ' Ελληνιχης
γλώσσης εις την σπουδην της ιατριχης, χατέβαλ^ε τόσους
μεγάλους
χόπους εις την μάθησιν αιίτης, τών όποιων οι χαρποί βεβαίως
εις
το μέλλ.ον ΰέλουσι τον άνταμείψαι πλουσίως.
Ίο παράδειγμα
όμως
αυτού είναι εύχης έργον να. παραχινησ^
χαϊ τους έχ του
ημετέρου
γένους σπουδάζοντας την ϊατριχην νέους να, μελετώσι
την ΰαυμασίαν
γλώσσαν τών προπατό,οωντων προθυμότερον χαί έπιμελέστερον,
παρ'
όσον εως σήμερον οί περισσότεροι
αυτών εχαμνον, {ώς έχ πείρας ο
έπιστέλλων έλαβε την άπόδειξ.ν,) βλέποντες φανερά πόσον τιμώσιν
αύτην ογι μόνον τά εις τον χολ.οφώνα της παιδείας έλ&όντα έ'δνη?
αλλά χα} έχεΐνα, τά όποια εις τον αϊώναμας άγο)νίζοντα.ι με ολ,αστων
τάς δυνάμεις νά άναβώσιν αυτόν.
'Ιδού δε προςθέτομεν
ενταύθα τεμάχια τίνα χ) έχ τών αναγ
(
γελθέντων Ελληνοουγγριχών
ποιημάτων χάριν τών περιέργων
φιλο
λόγων. 2)
E n n y i mindenféle elismerésben részesült görög költőnk a
*) Számra nézve 11 epigrammát.
) ΕΡΜΗΣ ό Λ0ΠΣ0.
1818. ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΤΗΣ
ΑΟΥΣΊΤΙΑΣ.
'Ex του τυπογραφείου
/ω. Βαρϋολ. Σ^εχίου. L. az 1818. folyam
16. számában.
2
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külföld részéről. Nálunk alig hogy szóra méltatták; s ennélfogva
nem is csodálhatni, hogy a jelenkornak alig van már tudomása
róla J) s hogy sem Télfy nem említi Tóí/í-unkat mint görög költőt
•»A classica philologia encyclopaediája«-ban, sem Bartal a maga
(— már idézett —) székfoglalójában. Mind ez, úgy hiszem, eléggé
igazolja Tóth »Görög versei«-nek jelenlegi megismertetését, úgy
sem levén az egyéb, mint egy félszázados mulasztásnak jóvá
tétele.
A második epigramma az olvasóhoz (IJpög xov avayvtoavrp)
van intézve. Ebben szándékosan használja a költő azon ismeretes
barbarismust, melyet — a görögül hibásan beszélő — Datis, persa
vezér, ejtett, midőn yalpco (örülök) helyett azt mondta, hogy
laipouai (örültetem), mi miatt azután ki is kapta a magáát Aristophanes-tő\, ki ugyanis így gúnyolódik:
' Qg Tjdopai xac típnopju xai yacpopac
A nyelvök tisztaságára féltékenyen büszke athéniek pedig
példájára
t azontúl Datismus-n&k nevezték azt, ha valaki Datis
a cselekvő alak helyett a szenvedőt használta. — Ezen epigrammának második distichona, mely a czímlap belső felén motto-ül
is áll, így szól:
(Pd-sygaifÁyv ős rö ^aípopat, etdwq narplda yaujv
Eu TtpáooeW ab ys^cov fiapfiapov toq pts (péjoiq.
S lármáznám az »öridtetem<s.-et, ha hazámnak örülnöm
Kellene í Persa vagyok; légy te Aristophanes.
Ezen — a költőnek lángoló honszerelmét a legszebb fényben
ragyogtató, de sokak előtt talán kissé homályos soroknak könynyebb megértésére előre kell bocsátanom, hogy Datis, persa vezér,
kezdetben görög földön oly szerencsésen hadakozott, hogy igen
sok állam megrettenve követeket küldött hozzá meghódolás végett.
Datis, ki roszul tudott görögül, örömét fejezvén ki a meghódolás
miatt, '/alpü) (örülök) helyett azt mondta %álpoaat, a mi a görög
ben csak olyan furcsa, mintha valamely magyarul beszélő külföldi
*) Még Tóth-nak életrajzírója, Ferenczy Jafrafe, sem hallotta soha hírét
Tóth görög verseinek ! Ferenczy azt hitte, hogy Tóth csak görög-böl magyar
fordításokat adott ki, s ezért a »Magyar írók Életraj' zgyüjteményé<t.-nek első
kötetében az 594. lapon ezt kell olvasnunk: » Görögből fordított művei == Görög
versei, (Pest 181S.) név alatt nem tévesztették hatásukat.«
,
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ember »örülök« helyett »Örültetem«-et mondana. Ezeknek előre
bocsátása után a distichonnak tehát ez az értelme: Szívesen mon
danám én is, hogy »öriiltetem«, nem bánva, ha engem is kinevet
nének érte úgy mint Datis-t, föltéve, hogy mint Datis-nak volt,
nekem is volna okom, hazámnak örülni.
Á harmadik epigramma, melynek czíme » Tb aző.diov« s mely
Krieger-hez van írva, életrajzi szempontból is érdekes.' A költő
ugyanis ezen epigramma szerint sokáig habozott, hogy mily
pályát válaszszon; *) mígnem végre Kríeger-nek, Eperjes kitűnő
orvosának, (miként Tóth »Görög versei* 99. lapján megjegyzi)
zbíztató jav állati hevítek fel öt a dicső orvospályára«. Helyén látom
itt elmondani, hogy Tóth a Miskolcz melletti Kis-Tokaj-on 1788.
febr. 17. született, hogy Miskolczoii2) az ottani helvét hitvallású
lyceumban a gymn. és philos. folyamokat elvégezvén s ott szerzett
alapos tudományával tanárainak tiszteletét is kiérdemelvén
Sárospatakra ment theologiát hallgatni, valószínűen édes atyjának
kívánságára, ki maga is a papi pályát választotta vala. A theologiai folyam elvégezte után két növendékével 3 ) 1810. Eperjesre

1

) A theologiai folyamot akkor m á r elvégezte vala.
) Toldi/ előadása e tekintetben Iliányos. Toldy 'ugyanis elmondván,
hogy Tóth a maga szülőhelyén, a Miskolcz melletti Kis-Tokajon,
kezdte járni
iskoláit, mindjárt Sárospatakra tér át, hol Tóth a theologiát végezte. De hadd
halljuk magát az idézett szerzőt. -»TJngvár németi Tóth László egy becsü
letes ref. pap fia, 1788. feb. 17. született, Kis-Tokajon
Miskolcz mellett; s itt
kezdte járni iskoláit. Korán megkedvelte a római irodalmat, melyben
magának
oly alapos tudományt szerzett, (hol ? csak t á n nem Kis- Tokajon, hol iskoláit
kezdte j á r n i ! ) , hogy azzal tanárai tiszteletét is kiérdemelte. Miután Sárospatakon a theologiai folyarnot is elvégezte stb. (L. »Magyar költők élete.«
Toldy Ferencztől. Pest, E á t h 1871. a I I . kötet 88 lapján.) Minthogy az idé
zettekben nincs megmondva, hol végezte Tóth a gymnasiumi tanfolyamokat,
s minthogy Kis- Tokajon, hol iskoláit j á r n i kezdte, gymnasium nincs: okvet
lenül azt kell hinni, hogy Tóth a gymnasiumi tanulmányokat ott végette, hol
később a theologiai folyamot is hallgatta, t. i. Sárospatakon.
Már pedig Tóth
sem Kis-Tokajon
sem Sárospatakon n e m végezte a gymnasiumot éslyceiunot,
hanem Miskolczon. Megjegyzendő, hogy Toldy-nál az »itt« a jó irály szabá
lyai szerint csakis To&ay-ravonatkozhatik,mert]Mísftoííc,s csak mellékesen említ
tetik, s csak a szülőhely fekvésének közelebbi meghatározására szolgál.
3
) E két tanítványnak nevét Toldy nem említi. H a nem csa
lódom, a nevök Rhédey
József
és Léiszló.
E z t azon
versecskékbő
2
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ment, hol németül tanult meg.. Itt ismerkedett meg K?ieger-ie\,
^Eperjesnek (mint Tóth mondja) nagy tapasztalatú orvosával«, kihez
a harmadik epigrammát irta, mely igy szól:
Oődev iycov Ttorh záppá dpápov ( = edpauov). Jpóuog ÍTTÁBT'
dyauóg,
Náa<pi TÍVÓS adX&u' lót dk yapi^óps^og
Tbv GTtipavov ' Tto-plyoiiii, el hv rivog aZtog étyv,
r
OTTC fis Sstldv ér OUT rjyccysg elg (ftádiov.
Czélt tévesztve futék egykor, s x) a pálya dicső volt,
Csak hogy bér nélkül. 2 ) Tégedet illet azért
Eepkényem, ha ugyan repkényt érdemlek azóta,
Hogy helyes útra vivél engemet, ingatagot. 3 )
A negyedik epigramma (fa épa nor/jnaza) Vályi Nagy Ferenez-hez van intézve, ki Tóth' neheztelését vonta magára azon
gáncsa miatt, melyben Tóth-nak magyar verseit illette. »Sajnálja
Polymnia«, mondja Tóth ezen epigrammához irt jegyzetben a 99.
lapon, »hogy lantjának itten kedvetlen hangot kell adnia. Vályi
Nagy-iíok tisztes ősz haja koszorút érdemelne ! De a kipattant
nyilat nem lehet visszahúzni! Ezen nagyon tudós, nagyon szor
galmatos polgár, kinek a nemzet több eredeti munkát s több görög
iró tolmácsolást köszönhet, s kinek kezeiből most a magyar Ilias-t
várjuk, 4) a görög versköltőnek három epigrammáját (a XXV. XXX.
következtetem, melyeket Tóth e testvérpárhoz írt. Bhédey
4jászló-hoz
így szól:
Egykor tanítód
Memoriácskád
Ellen valék.
Mostan barátod
Memoriácskád
Serkengetem. (L. Ungvár-Németi Tóth László ver
sei. Pesten, Trattner János Tamás betűivel 1816.)
*) E z e n s Tóth-rxál hiányzik, m á r pedig szükséges, mert különben
»egy7cor«-bsbTi a végszótag rövid.
2
) A költőpályát érti, mely repkényt igen, de bért, anyagi hasznot, ter
mészetesen n e m nyújtott fiatal költőnknek.
3
) Hogy hajdan gyávát engemet útba hozál eredeti, a Corrector.
4
) Szegény Vályi nem érhette meg elkészült >->Ilias«-a, megjelenésének
örömét! Kazinczy
Ferencz adta ki e fordítást egy évvel halála u t á n 1821Sárospatakpn, két kötetben »Homer Iliászt-ti
czím alatt. Homer
»Ilias«ának fordítása FaZ?/i-nak annái nagyobb dicsősége, minthogy nem voltak

458

THEWREWK ÁRPÁD

és XLV.) a költő neve nélkül ugyanannyi szent ereklyének tar
totta ; magyar verseivel pedig kíméletlenül bánt. Livor post fata •
quiescit! Kár, hogy ante fata is helyet lel a nemesebb kebelben !«
— Tóth nyilván azt hitte, hogy Vályi puszta irói irigységből gán
csolta magyar verseit, mint az a végsorokban a ?>livor« hangozta
tásából eléggé kirí. rTóth nem mondja meg, hogy Vályi Nagy Ferencz mely magyar verseit gáncsolta, s így nem is mondhatni meg,
igazoltak vorfrak-e Vályi-nak gáncsai, vagy nem. Ha Vályi neta
lán a görög eredeti versek mellé adott szabad magyar utánzatokat
illette gáncsaival, akkor kezet foghatunk vele; mert azok sok
helyütt csakugyan nem elégítenek ki, bennök a dictio gyakran
sokkal nehézkesebb levén, mint sem hogy az összehasonlítást
kiállhatnák az eredeti görög versekkel, melyek közül némelyek,
névtelenül jelenvén meg, még azt a nagy görögöt, Vályi Nagy Ferencz-et, is annyira'elbájolták, hogy antik daraboknak nézte,.1)
Az ötödik epigrammának czíme »7o oojropixov d-iarpov.*
(A magyar színház.) Keletkezésének rövid története ez : Pesten
egy kis színtársulat Metastasio-n&k •»Kodros«-át adta elő magyar
fordításban. Az előadás, melyen (először életében) a költő is
jelen volt, »egy ócska döledezö hajlékban^ ment véghez és »nem
csak a költőt, hanem több nemes szíveknek érzékenységöket is meg
indította. «
TépTzsads 7ZO)J.TO.I,
Tocad' év öpyyjvTpa xalá dcdagápevot'
Mi szerencse, magyar polgárok, az érzést2)
A játékszínből így nemesítni nekünk !
——
előzői. Belefogott vala ugyan m á r Molnár János is (1788.) az Ilias-ba, s követte
őt (1801.) Révai, ki az Ilias első énekéből 456 verset fordított le m a g y a r r a ;
továbbá Kölcsey is közölt egy fordítási kísérletet, mely az Ilias első énekét
egészen, a másodikat töredékesen, s a harmadik éneknek kis részét tartal
mazza ; ámde mind ez vajmi kevés, midőn az e g é s z — 2 4 énekből á l l ó —
Ilias-iól van a szó! — Vályi dicsőségében azonban osztozkodnak Kendeyesi
Mihály, Kanyó László és Döbrentei Gábor is, kik Vályi-nak, hogy az Ilias-t
gondtalanul lefordíthassa, nemeslelküen 400 forintot ajándékoztak. Nem árt
az ily szép tett emlékezetét minden alkalommal fölfrisíteni.
*) » H w e t q daufiáooaq,
xvJ ipsü tikhq tooTiep
A^aicov
Á£t</>ava.«
>Dicsérted némely versem, mint régi maradványt.«
2
) E z e n epigramma irásaköí a költő előtt (miként maga mondja) a
derék Kulcsár István-nak
következő aranyszavai is lebegtek: »Az .emberi
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így kiált fel a szini benyomás következtében a magyar színügyéit lángoló költő, ki tudvalevőleg a drámaköltészet terén is megkiséiiette erejét, még pedig sikerrel: mert »Narciss« czimű szomorújátékában, miként Toldy mondja, x ) »költészete és mély beavatottsága a görög tragoedia lényegébe valódi diadalt iillött.« 2)
nemnek sorsa sok változások alá vetheti a nemzeteket. De minden lehetséges
viszontagságokban a nyelv a nemzetnek Palladionja marad. E z egyesíti a
> hazának lakosaitj de ennek virágzása emeli fel a nemzetnelfbecsületét; ennek
fentartása tartja fen s pecsétli meg a nemzetnek méltóságát. Mely felséges czélokra m i foganatos eszköz legyen a theátron, csak az n e m látja, a ki m á s nem
zeteknek mindennapi tapasztalásaik előtt szemét önként behunyja. — E g y
olyan országos nemzet, mint a magyar, n e m bocsáthatja csupa történetre a
maga díszének s méltóságának fentartását. Azért a nemzeti becsületérzés meg
kívánja, hogy minden nagylelkű hazafiak, minden nemes vármegyék és törvé
nyes hatalmak összekapcsolt erővel iparkodjanak a nemzeti műveltség minden
eszközeit elősegíteni. De váljon lehet-e hathatósb eszköz a theátronnál. ? E z a
vad indulatokat szelídíti, a durva erkölcsöket simogatja, a tisztességes gyö
nyörködéseket terjeszti, az elmét szép gondolatokkal gazdagítja, a nemzeti
érzést éleszti s a nyelvet közönségesebben megkedvelteti. Minervának kezében
a megszereztetett békének olajága, a hatalmas szövetségnek sérthetetlen gordiusi csomója, a magyar nyelvnek buzgó szeretete, a nemzeti ízlésnek csinosodása, magának a nemzetnek régisége, kiterjedtsége, mostani virágzása, ma
gában bizakodó ereje, s m á s nemzetek közt n e m utolsó helye, mind ugyan
annyi ösztönök a polgári szívben, hogy a nemzeti theátront teljes fényébe
állítsuk. E végre annak egy pompás épület szükséges, még pedig Pesten,
hazánknak fővárosában, az igazságnak (Budával együtt) polgári törvényszé
kében, a kereskedésnek középpontjában, s a sok alkalommal összegyülekező
nemzetnek mulatóhelyében.* Tóth a »honszerető« Kulcsár-riak
ezen szavait
idézvén, ezt jegyzi meg : »A felidéztetett erősségekből a görög epigramma
csupán azt az egyet eleveníti fel képeiben, hogy a theátron a nemes érzésnek
is lehet iskolája.« (Ungvárnémeti Tóth László »Görög versei »100—101. lapján
L. továbbá : Kulcséir-n&k értekezését, melynek czime : ^Buzdítás a nemzeti
theéttron fölépítésére 1815.<•<)
*) L. »A magyar nemzeti irodalom története.« I r t a Toldy Ferencz. 1868.
1. a I I . kötet 20 lapon, hol ezen Ítéletét folytatólag így okolja m e g : »T. i. a
költő itt a czímhős szép mythosát, az Ovid által r á n k hagyott monda szerint,
egészen görög formában, a lyrika alkalmazásáig, s görög szellemben, az őszinte
szép emberiség megillető jellemzésével, alkotta meg.«
a
) Maga a költő nagyon szerényen gondolkodott ezen drámai kísérle
téről. »E1 kellett volna ezen darabkámmal búnom, m i n t a Hierohles bohóká
sának'gyenge kisdedével, h a n e m ha Göthe urnák ime szavai némely vigasz
talást nyújtanának: E s ist endlich einmal Zeit dass m a n aufgehört h a t über
' die F o r m drarnatischer Stücke zu reden, über ihre Lange u n d Kürze, ihre
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— Ezen epigramma kellő méltatására megjegyzendő, hogy oly
korban Íratott, mikor még uton-utfélen előkelő magyarok szájából
is azt lehetett hallani, hogy »nem kell a magyarnak színház, mert az
ur isten nem teremtette a magyart komédiásnak, stb.« (L. Toldy:
»A magy. nemz. irod. törfc.« 1868. II. kötet 27. 1.)
A hatodik epigramma (»Tzxuaipsc yjy^au ixaaro\/») Kazinczy
Ferencz-hez van irva, kit akkor személyeseti még nem, hanem csak
Marmontel »Szívkéj)ző regéi«-nek és Gessner »Idylljei«-nek fordítá
sából ismert.*) fezen fordítások voltak (Tóth-nak saját bevallása sze
rint) »az első i)hütronok,2) melyek az ifjat Kazinczy Múzsája iránt
fölgyulasztották s melyek vele a magyar költőség bájait megked
veltették.* 3) — Jelen epigrammában a fiatal költő a megtámadott
mesternek védelmére kel. »Kazinczy érdemei (mondja Tóth) sok
kal nagyobbak s munkái felette böcsösebbek, mint sem hogy egy
félszeg könyvvizsgáitatás 4 ) azokat alább szállíthatná. Az igéket
úgy nézhetni egy költeményben, mint ugyan annyi darab köveket,
melyeknek az épület alkatja adhat életet. Ki állná meg kaezaj
nélkül Hierokles bohójának együgyűséget, ki eladó házát egy
darab kőből akarja megböcsültetni ? E n Kazinczy-nak egy olyan
itélethozót óhajtanék, a ki az ő fordításait (inkább másolatit) az
eredeti képekkel, előbbi fordításait később fordításival hasonlítná
Einheiten, ikren Anfang, ilire, Mitte u n d Encle, und wie das Zeug alles hiess.
Desswegen gibts's docli eine Form, die sich von jener unterscheidet, wie der
innere Sinn voiii áussern, die nicht mit H á n d e n gegriffen, die gefiihlt sein will.
Unser Kopf muss übersehen, was ein andrer Kopf fassen kanu. Das Zusammenwerfen der Regein gibt keine Ungebundenlieit, und wenn j a das Beispiel
gefahrlich sein sollte, so ist 's docli iin Grundé besser ein verworrnes Stück zu
maciién, als ein kaltes.« (L. Ungvár-Németi Tóth László versei. Pesten
Trattner betűivel. 1816. a 195 lapon.)
r
) Eperjesen ismerkedett meg Tóth személyesen is irodalmunk nagy
reformátorával, ki a fiatal költőt »barátságára méltatván, arra tüzelte, hogy
mértéktelen rímes verseit görög scliemákba öntené által. Tóth azokat meg
semmisítette, Néirczisz czímű tragédiáján kívül, melyet senariusokban költött
ujra.« (L. Magyar költők élete. Toldy Ferencztől. Pesten. Rátli. 1871. a I I .
kötet 88. lapján.)
a
) Pliiltron (tü (ptlzpov)
görög szó és szerelmi varázsszert, csábszert, szerelemre gyulasztó bájitalt jelent.
8
) L. »Göröy versei«-i a 102. lapon.
*) »Tudományos Gyűjteménye
másodévi folyamának IV. kötetében a
96. lapon.
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összve. A könyvvizsgálónak minden gáncsai azon a talpkövön
feneklenek, liogy Kazinczy 10—15 évvel ezelőtt nem úgy gondol
kodott, mint most: a honnan pedig a tökéletesedést is megmutat
hatni !« (L. »Görög versei«-t a 102. lapon). — Az epigrammának
alapeszméje a következő sorban rejlik :
»ífloá.~-íq %m apszrjv, dpszal d/jlouat röv ayopu..«

»Mű az erőt, s az erő mértéke mutatja az embert.«
A hetedik epigramma (^Ö/jer/poq xccl * Apfazápyas*) a kritiki
becsét és szükséges voltát hangsúlyozza. Annak föltüntetésére,
hogy mennyit köszönhetni sokszor a kritikusnak, alig választha
tott volna a költő a régiek közül alkalmasabb nevet Aristarchos-énál, ki Alexandriában (170 körül Kr. el.) az ő kritikai diopdcooiq
által adta tudvalevőleg Homeros szövegének mostan is jobbára
érvényes alakját.
A nyolezadik epigramma Horváth István-hoz intézve, kiről
elmondja a költő:
»//«vvov/«g Ttarptdoq
KaXioq, TtXotjrí^tiq, ylc7)aau.y, rö dl xoooq
Ka), ra Trá/.a: OÜWÍOV ypáupuv

tTtaúizt^,,

cTttoráuzvoq-

NÜÍÍ d' (lo 'Prj3áup TCOXIJ (piXr/dívva patfrjTrjv
Kai <r ('oq c PYJ3('HOV TtpcoxoruTíov xa?Jco.« x)

Kivált a két utolsó sor ezen epigrammában élénken emlékes
tet Kazinezy-nak Horváth Istvánéhoz irt versének végsoraira :
»Nedves arczczal
Egy délczeg ifjú hágdos sírkövedre 2)
Föltenni koszorúját. Láng lebeg
Szép üstökén s csókdossa homlokát.
- Horváth te vagy ? Ölellek, érdemes,
Legérdemesb, legkedveltebb tanítvány!
Menj! fusd apályát! Révaink benned él.'«
x

)

.

»Hazádnak
Szép nyelvét műveled, szaporítod nemzeti díszét;
Fölfedi multunknak titkait éles eszed.
Horváth, Révainak leghűbb követője, leszen most
Mestere holta után második iitmutatónk.«
3
) Az 1807. ápr. 11. elhunyt Révai-n&k sírkövét érti a költő.
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Akilenczedik epigramm ^'Αχιλλέας* czímmel a következet:
Ουδείς ούδ' ουτωι ευχειρ, οΰδ"1 έστϊ ποδωχης,
Ώστ ουχ αντί λάγοι ψέρτερον év σταδίω.
Ί'αΐς στυγίαις λιβάδεσσί βεβρεγμένος ηχμας ' Αχάλεΰς,
Ουχ άτρωτος όμως γίγνέτο πανταχόθεν ι)
»Lába serény, keze karja erős némelynek eléggé;
Mégsem képtelen at, hogy jelesebbre talál.
A Styx habjaival mosdatták egykor Achillest« :
Megleli gyengéjét mégis az álnok erő.2)
A tizedik epigramma, melynek czíme » Ποίηση xo). άοετη των
Ούγγό.ρων«, Kisfaludy Sándor-hoz van intézve, kinek »Himfy«-jét
és » Huny ady János« históriai drámáját örömmel üdvözli. Az
epigramma így szól:
Αεϊξας ανηρ βέλτισιΨ, οΐοι γενόμεσ&α ττοσ^ταί,
Θεΐον έπει μέλψο.ς ες τον νΕρωτα μέλος.
ΟΓΝΝΑΑΕ/Σ δε τεη έτί&η φάοπάτριδος Ουννου
Τοις εγβρόίς χοατεραν ώι παράδειγμ άοετην.

»

»Megmutatá fiatal munkád, a Himfy szerelme :
Milyen költőkkel díszlenek a magyarok.
Nagy Hunyadid többet mutat annál: a magyaroknak
Ősi derékségök tétetik itt remekül«.
A tizenegyedik epigramma (> Προχοπη της ιατριχης*·) Bené-hez
van írva, ki a pesti egyetemnek századunk elején egyik dísze volt,
s kinek neve, mint hajdani híres orvosé, Stahli-é mellett szokott
említtetni. 3 ) — Ezen epigramma megírásánál Tóth szemei előtt
(mint maga mondja) Sanna^arius-nak következő epigrammája
lebegett, melynek minden betűjéért egy aranyat adtak a velencziek:
Viderat Hadriacis Venetam Neptunus in undis
Stare urbem, et totó ponere iura mari.
*) A »' EpfJftfö ο λογιος«-\>ίΐη mutatványképen ez is megjelent.
2
) A Homeros kora után keletkezett mondák egyike szerint Thetis a
maga fiát, Achülest, a Styx folyóba mártotta, s ez által a leendő hős megsebezhetlenné lett sarkának kivételével, melynél az anyja bemártáskor
fogta. {Homeros még mitsem tud Achilles megsebezlietlenségéről.)
3
) Bene Ferencz (szül. 1775. Mindszenten, Csongrádmegyében) iró is
volt. Van számos latin és német- munkája; magyar nyelven hármat irt.
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Nunc mihi Tarpeias quantumvis Jupiter arces
Obiiee, et illa tui moenia Mártis, ait:
Si pelago Tibrim praefers, urbem adspice utramque :
Illám homines dices, hanc posuisse deos.
A tizenkettedik epigramma (j*'Q Παρ:σε~.οο, αετός*)!. Napóleon
bukására vonatkozik. Alapgondolata a végén van kifejezve: >$%$st$
είτα βροτοΐσ: φόβος«. (Nincsen mit félned, emberiség, ezután.)
A tizenharmadik epigrammának a ezime » Εταίρο: χα:
εταίρα:*.
A tizennegyedik epigrammában (»Ό δολ:χοδρόμος«, a ver
senyfutó) biztatja Virág Benedek-et, hogy ne csüggedjen, hanem
hogy folytassa a versenyt és szerezzen nyert koszorúihoz 2) újakat.
A tizenötödik epigramma gr. Festetics Györgyöt, a keszthelyi
»Georgikon* alapitóját," énekli meg. 2 ) Az alapeszme benne ez :
• ·
i$r$ γεωργέ '
Ου μ.οχδοΐτ;τ: επε\ χαρποφορεΐ σο: αγρός.
. . . . . . . ; Örvendj földműves! ezentúl
Földed baj nélkül termi-meg a kenyeret.
13zen epigrammához Tóth maga a következő észrevételt csa
tolta : »Festetics«-nek keszthelyi Georgikon-éá s egyéb gazdasági
bölcs intézetét jobban ismeri a haza és a külföld, mintsem hogy
itt emlegetni kellene. Azonban méltán felkiálthat a költő mégis
Virgil-lei:
0 fortunatos nimium, sua si bona norint
AgricolasU (L. »Görög versei* 104. lapján).
A tizenhatodik epigramma Staldi-hoz, a híres-neves orvoshoz
van irva, kit maga Tóth ezen epigrammához irt jegyzetben így
jellemez : »A mi kedves Stahlink nem csak szeretetreméltó, hanem
tiszteletet is érdemel minden bölcstől. Az ő római nyelvének édes
folyamatja, minden beszédének pontossága, tudományának kiter
jedtsége, igaz ítéletének mélysége, az ő orvosi tapasztalásának s
ismeretének szerencsés harmóniája tisztelettel ömlesztenek-el ő
r

) ^Poétái mun~kái« (1799.), a Magyar századok« két kötete (1808. és
1816.), »Horatius levelei« (1815.) »Hunyady László« szomorujátéka (1817.)
stb. mind megannyi babért termettek vala már akkor (a kortársaitól »magyar Horácz«-nak nevezett) Virág számára.
a
) Ez a »'' Eppjfö ó λϋγ:ος*-\)ΐ&\ is megjelent.
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i r á n t a mindeneket. H a l l g a t ó i , 1 ) tiszttársai s b a r á t i egyenlően sze
retik és becsülik őtet«. Az e p i g r a m m a , melynek utolsó d i s t i c h o
n á b a n foglaltatik az alapeszme, így s z ó l :
Ou νεότης μα A'C η ολιγόχρονο?, ηχμασεν oífj '
OlŐ ευφραίνεσαι αι xal πολιών ένίους.
Οόο; άιεί γήρας, σοφίαν φέρει' εισι γερόντων
Χηπίαχοι πολλο}, βουλοφόροι %) (Υε véorv.
Ίον μεν συμπαίζοντα νέοις μαχαρίζομεν
άνδρα
θεΐον <5' εστί νεόν, οια γέροντα, φρονεΐν. s)
Nem csak az éledező ifjúság élte virágzik;
Gyakran az őszbevegyült vén is örömre hevül.
Bölcscsé sem mindég az idő teszi mindenik embert ;
Mely kábult sok öreg ! sok fiatal m i okos \
Boldog
ki h a ért is, az ifjú. sorban eiryelgliet;
S ifjúnak bölcsnek lennie isteniség !
A tizenhetedik epigramraában, melynek czíme »Πέστη
Ουγ
γαρίας^, a költő Pestet, mint a t u d o m á n y n a k , művészetnek, ke
reskedésnek és i p a r n a k országos gyúpontját zengi meg. í g y s z ó l :
'Ερμψ, xai Φοίβος, φοίβοιό τε άγλαός υιός,
Κα) της Μνημοσύνης εννέα,
θυγατέρες,
Η Θέαις, α'ί Χάριτες τε,' ΧΟΛ ή γλ,αυχώπις ,Α>ς)ηνη
Πάνθεον εν ΠέστΎ] Ουγγαρίας
έδεσαν.4:)
Ktizennyolczadik
e p i g r a m m a ('»'Αρετή χα} χυδος«)
Fejér-hez.,5)
a tizenkilenc zedik (^Αναθημάτων
Χαρίτων*-) Wesselcnyi-hez6)
szol.
1

) Τ. i. hallgatói a pesti egyetemen, melynek Stáhli egyik elsőrendű
csillaga volt.
a
) A mérték kedvéért Tóth itt merész újítást tett. A régiek ρουλη*
φόρος-t mondtak.
3
) Megjelent mutatványul a >> Eppyfi ο ?,ογιος«-h&n is.
*) Hermes, Apoll, az Apoll orvos fia, s a Helikonnak
Szüzei, a Múzsák, Themif ügyosztogató
Fontjával, valamint a liárom Kellem s Átliéna
Pestre tevék a szent Pantheon épületét.
5
. T. i. az 1766. született és 1851. meghalt Fejéi· György-höz, a 40
kötetnyi »Codex diplomaticus* halhatatlan szerzőjéhez. Róla DanieliTi (1. Ma
gyar írók életrajza. Kiadja a Sz. István-társulat. Pest, 1856. Emich, a 138.
lapon csillag alatt) ezt a feltűnő megjegyzést teszi: i Hazánk e legnagyobb
tudósa a ni. akadémiának tagja nem volt.« — Váljon miért nem?
e
) Az idősb b. Wesselényi Miklós-t, a magyar színészetnek lelkes és.
áldozni kész pártfogóját, magasztalja itt a. költő.
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A huszadik epigramma a különben is mindössze csak kevés
számú szúrósak közt kétségtelenül a legszúrósabb. Dr. Terhes
Sámuel ugyanis »Tükröcske«- czim alatt Sárospatakon 1816. meg
jelent gúny órában Tóth-nak ugyanezen évben kiadott magyar ver
sei ellen támadásokat intézett; ezeket Táth itt ezen epigrammában,
melynek czíme >0 azcypaz^opico^^ ( = a bélyeget viselő, a meg
bélyegzett) kíméletlenül veri vissza, mondván :
Ou fté au afodq éwv eXo.deq, xatévüjta 3b xi^zpat
áépjió. (JOU, coq ufipiv nqvf&z, íŐcoai ze'qvTloXXa xsxc^dú^suxa a éXaúví&j' <JCO ős [ÍSZCOTTCO

StlypaO. XO.XOÜ trypoq évzszŐTicoxe TtóXiq. l)
Dr. Terhes Sámuel nemsokára új támadásokat intézett » Újra
amalgamázott üvegtáblácska* czímü magyar és héber epigrammáiban, melyek Sárospatakon (1819.) láttak napvilágot; ezeket azon
ban Tóth hallgatással fogadta. ,_'
A XXI. epigramma (0 éuöq azéyoyoq) Forgó-hoz,2) a XXII.
epigramma pedig a »két nemes Djikához«s) van intézve. Az utóbbi,
melynek czíme »EXX,áq xm ITawouía*, s mely ezen czim alatt »FAq
zouq duco eú-jfEvsiq Fxíxaqz az említettem »'Eppyjq 6 Xóytoq«-ban is
megjelent, így szól:
*Fxyovot 'Ekfatyiw gm/étói, <pdo7rázpcd: fiufiaj
risiftóp.£voi vouíuotq azipysze nowovírjv.
\-lv#£i Il<&)to\>'ffl oafo, xav ' EXXo.q öXcoXev,
Ouős yap o'i iadX.o) qubv4) (=yy.ézspovy avaxz' iXadov.5)
1
) Ezen görög epigrammának magyar értelmét n e m tartom czólszerűnek közölni, és pedig először azért nem, mert a Tóth mellékelte
magyar
utánzat a kerekded görög eredetihez képest gyönge, s másodszor azért sem,
mert van a boszúság nyilvánításának egy neme, mely a naiv és elfogu
latlan classikus nyelveken n e m visszatetsző, mig magyarul kifejezve borza
lommal tölthetné el a gyöngébb idegzetű olvasót.
'2) T. i. Forgó György-lwz,
az.orvoshoz.
3
) »Ennek a két nemes Hellénnek igaz magyar hazafiuságát s több
féle érdemit a folyó esztendő valamelyik havában magyar nemes jószággal
jutalmazá a Felség.«'(L. Görög versei 108. lapján.)
4
) Jobb volt volna helyette az epikai és aeoliai o.pov-t h a s z n á l n i ;
mert jjpóv költőknél nem, h a n e m csak grammatikusoknál találtatik. ( Apoq,
fj, óv, = fitdzepoq, a, ov.)
5
) Hellasból kiszakadt jelesek! Tisztelje hazánknak
Áldott törvényit honnszerető szivetek.
Fénylik Pannoniánk nektek ; bár* elvesze Hellas :
Ismeri fejdehnünk a jeles érdemeket.
NYELVT. KUZI.HMKSVKK. X I I .

oyJ
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A XXIII. epigrammának czíme >/ H éaurqv rcla(opouuáy^«.
Egy leánykához irta, kiért a költő hasztalanul epedt.
A XXIV. epigrammában, melynek czíme *'0 0%óÁktrrtxé4*,
az alapgondolat ez :
'Aííiú uoi (ov aü'Arji.1 fjtóvw nlío'j OUZI apíaxzi,
Jlá^va yap auzdq ópav o mar iytov zf)í\o>.
. . . . »En pedig a mit eléggé felfog az elmém
Elfogadom ; mást nem ! mert nekem is szemeim
Yagynak«.
E gondolatot fejtegetvén azt mondja a költő, hogy őnem azért
hisz és vall valamit jónak; mert Pythagoras vagy Plató mondotta
(hiszen ezeknek sem minden mondatuk arany); hanem azért, mert
maga is hihetőnek és jónak ismerte föl. A költő e szerint igen
határozottan ragaszkodik Horatius-nak »Nullius addictus jurare
in verba magistri «-féle ismeretes mondatához.
A XXV. epigramma {Moljaat xal Xáptzsq) x) Váradi-hoz van
írva, kinek Tóth költői áijtqacq-szel Plató eszét és Xenophon mézes
ajakát tulajdonítja. 2 ) Hogy ki volt ez a Váradi, azt nem bírtam
kipuhatolni. Vagy talán a költő Kalmári Váradi Jánost érti, ki
később (1830.) Pozsonyban -»A régi magyar zászlósságtól való nyomozások«-dbt adta ki?
A XXVI. epigramma {»'H &u<rla«) »Helmcczi«-hez van írva,
és így szól:
Kánntat (= xazémae) xa\ xtízai napa. [3co wv, ó sxvav
'Arcóllcov .
"Opíima.' zb iiüxáiydac aizc'a %v da^ázou.
*Auvepv, ouXoyozai, xdi yépvcftov tloiv izociw. '
ílup őt (pípto'j nawmt' nXds zód' oopavó&sv.
Összerogyott s hever a Phoebos lenyilazta baromnak
Teste az oltárnál: bőgni szokott azelőtt!
Kész minden : sósárpa, medencze s a csésze; tüzünkre
Nincs szükség : mennytűz várja az áldozatot« !'
1

) Megjelent mutatványképen a »EpfJ.Tj

2

) tffJ fp^va yó.p au Uhízcovoq iyecq dsto.q napa
Tfv 7rs!&co dh Xáptq aot SsvotpaivTúG
idco.

o ?>or!oq«-ha,u.

»Mert Plató esze szállá beléd a Múzsa kegyébői;
S nyelveden a Xenophon ajkai szóltak elől.«

M&óawq,

4G7
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A czélzás itt annyira elburkolt, hogy igazi talány előtt
állunk. Váljon kit ért a üpéiífta alatt ? Terhes Sámuelt-e ? vagy
pedig valamely ósdit, a mint ugyanis a neologusok (kikhez egész
határozottsággal Tóth állott)' az olyat szokták nevezni, ki féltette
a nyelvet a nyelvújítóknak, kivált a mértéket s határt nem ismerő
Helmeczy-nek, l) újításaitól ?
A XXVII. epigramma (»K}Joq zyq ETTÍ o r i ^ s «) 2 ) Pápai 'Tót
hoz van irva. Vajmi igaz az, mit a költő benne a második distichonban a következő szavakkal mond :
0ő3k yáp mq IlaXXao, ifpúqaev 3) rzáyaowoi' dXka
Ilaawj dXrjdsíoy axeíjjáuzvoi hlyoiitv.
Nem születik mindjárt, mint Pallas, bölcsnek az ember :
Gondolkodva megyünk a tudományban elő.
A XXVIII. epigramma, melynek czíme : »'0 ivdooca<rp-óq«,
Nyiry István«-hoz van intézve.
A XXIX. epigramma, melynek czíme : "Epwg ó mtt&t aun7TDtí£(ov« (A gyermekekkel együtt játszó Ámor), így szól:
ílolq itt co\t i'iptkóm xoípay ríva, iiú a iipihioe.v (=[ié<plIrjasv)
'A xópa, ou ős nüpbq Tjodóatd^ iv xpaőla.
'Hlde d' 6 nalq KÚTipídoq xrü aou.na.l^ooat nap'.azaq,
ZUHTLO-ÍCSV; '/juh (óq gévoz r]zéezo.
Je£áf/s#' obv zbv 7i(íid', ó ők Ttoiyvw. xmva Őtdó/gaq
v
y Husi<fiev (pilíay écg ipov ryitzépay.
Egy lánynak voltam gyermekpajtása s viszontag
0 az enyém: szívünk nem tuda semmi tüzet.
*) »Munkásán hozzácsatlakoztak, Kölcsey, Szentmiklósy, Horváth Emi.
az új ei'őkközül Bajza, Czuczor, Vörösmarty, az összes fiatalsággal; vakmerő,
sőt sokáig botránkoztató
bátorsággal Helmeczy,
compromittálva
ckép az ügyet s annak fejét.« (Toldy »A magy. nemz. irod. története.
1864. a 189. lapon.«) »Valóban ! Bohógyí(== Somogyi Gedeon) balgatagsága
engem korántsem sért annyira, mint Helmeczy-nek
viszketeges dühe, mely
szerint az ő nevetséges szavaival verseimet ismét]bepiszkolta.« (L. -nKazinczy
levelezése Berzsenyi Déiniellel« a 173. levélben.)
- 2) sEortfiqo/.of'.oqt-h&n
a mutatványok között ezt is találjuk.
3
) Eifov helyett Hippokrates-néX
és későbbieknél ziporfJ is található.
3U*
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Kypris gyermeke játszva talált s kért nyájasan egykor:
Engednők köztünk játszani őt idegent.
Elfogadók, s ez azonnal egy új játékra tanított,
S játszánk már szeretők, nem csupa társak együtt.
A XXX. epigramma (>/// tmv Mawáv a'^a»v«) Szemere Pált
és Kölcsey Ferenczet dicsőíti, kik a költő szerint mint Kazinczy hű
követői az izlés terjesztésén fáradozván és az irodalmi gyomot
irtogatván, véget vetettek nálunk a hívatlan verselők aranjuezi
napjainak.
-'-ja

Bátpayog, « o opv.q adu ( = ydu) káktiua küket."
.
Elnémult az iszapfi, a béka,
És a madár édes dalra fakadva zeneg.
A XXXI. epigramma (»0í ádXrjzal«), mely Rozgonyi-hoz van
írva, így szól :
Ozzt pkv áfíXrjTTjv róv Ká\/ziov oőx éfo(hjd-inq,
Tóaaoq étov zókuag, Kávzcog oaaog é'fjv.
FI o CLV zrjq XOTWOU zoózcu év ajf&n Xayoí'^q.
Etyg ádX-qzojv zoo izpozazou 1) r.pózspoq. 2)

Ezen epigramma megértéséhez okvetetlenül tudni kell, hogy
kivolt Rozgonyi ? —Rozgonyi József 1756. Tolcsván Zemplén
megyében született, s már tizenegyéves korában görög auctorokat •
olvasott. Hollandiában3) (Utrechtbeti), Angolországban (Oxfordban), Francziaországban (Parisban), Sveicz-haxi és Németországban ,
az egyetemeket látogatta. Kiváló hatással voltak rá Halában
Jakobi-nskk és Jéná-bsun Reinhold-müi bölcseimi előadásai. Vissza
térvén 1^91. hazájába, a losonczi lyczeum igazgatójává lett, s mint
x
) A költő itt a mérték kedvéért oly felsőfokú alakot használ, mely
Ttpozspoq mintájára ugyan egészen szabályosan van képezve, de haszná
latban n e m volt; helyette a z kimaradása u t á n összvonvonás által keletkezett
npcozoq alak dívott, melyen kivül a költőknél a Tipcoziozoq alak is járta.
2
) A bajnok Kant-tal
váljon mérkőzni ki merhet,
Hogyha n e m oly bajnok, mint a milyen maga Kanti
Vajmi nehéz viadal! De ha Bozgonyi
lenne a győztes,
A legerősebbnél volna hatalma erősb.
3
) I t t megtanult hollandul. Bozgonyi
a magyar, latin és görög nyel
ven kivül jól ismerte és beszélte a német, angol, franczia
és hollandi
nyelvet is.
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ilyen irta Kant ellen híres munkáját (»Dubia de initiis transcendentalis idealismi Kantiani«), mely Pesten 1792. jelent meg. l )
Ezen — Kant-ot ostromló — munka szolgáltatta Tóth-nak az
alkalmat a közlött verssorok költésére.
A XXXII. epigramma (»Póda xtooíp p:yd-é\<za«) Berzsenyit
ünnepli. 2 )
A legsikerültebbek egyike kétségtelenül a XXXIII. epi
gramma (» Ppcoq xaí <pc?Ja«), mely valóban költői-szépen tünteti
föl azt, hogy a szerelem és barátság mily más-más hatással van a
féríikebelre. E költeményke, melyet az idéztem **Epfjnte o láfto§«
is közölt mutatványképen, így szól:
dá.xpoa ayftömyoq, napa vnt utlav/jj ,AytXXeoq,
"Ozzt XÁff (=ila3t\i) \4zp£Ídr/g, qv Xáyt (—iXaya) uapva levog.
M'i^a.zo (= énryazo) $' ola léiöv zcq in? oupeac drjpaq épeuvwv,
Kziodai énei xzáptvov zbv (f'ű.ov old' ízapov (=.ízalpov).
Jltxpbq' Epcozoq éve azvj&eaot zou rhd'pbq o't'azbq,
JCÍVOV 3' iu xpadla '/] (pcXía xpazis:. 3)
A XXXIV. epigramma (»NÍX79 zrjq aoyíaq*) a tudományáról
hires orvoshoz, Rácz Sámuel-hez, vanirva, ki mint budai, skésőbb
mint pesti egyetemi tanár számos orvosi munkát irt, melyek
egyikét (t. i. a belső betegségekről s mikénti gyógyításukról szó
lót) görög nyelvre fordította bizonyos Zavirasz János a következő
czimmel: »'' lazptxa} napaivíaziq sh T(íq órcoíaq Ttsptéyovzat za zXJov
(Tozeyéazspo. xa) xotvózspa éaíozsptxa rrád-q, zá aqiizía. xal al larpstai aőzwv, aq ézédcoasv elg Ouyyapcxbv Idlcopa 6 ' fazpo(pcX,óao<poq
x
) Négy évvel halála előtt, mely 1823. következett be, Kant ellen
(hely nélkül és névtelenül) magyarul is adott ki egy kisebb iratot, ily czim
m e l : »A pap és a doktor a sínlődő Kant körül,« (1819.)
a
) ^Berzsenyit
az érzés heve, a fermség, nagy, erős gondolatok, lyrai
csapongás és gazdag dictió Horácz fölibe emelik, sőt, mondjuk ki bátran, a
világköltészet
legnagyobb ódaköltői,
a zsoltárdalnokok és próféták mellé
iktatják. (Toldy »A magy. nemz. irod. tört. 1868. a I I . köt. 19. lapján.)
3
) Sírt mérgében Achill a sötét szinü fürge hajóban,
Hogy Briseis-t a fő fejedelem elragadá.
Am dúlt, a miként a vadűző rémes oroszlán,
Hogy Patroklos szomorú holta fülébe jutott.
Oly fanyar JEros-nak nyila a nagy férfi szivében !
S tiszta barátságnak ingere ilyen erős !
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1

Ράτζ Σαμουήλ. Νύν δε πρώτον dia χοινην ώφέλειαν του γένους ημών
μ.εταφραϋε'ΐσαι eh την απλην ημών οιάλεχτον παρά Γεωργίου
Ιωάννου
Ζαβείρα, του Σιαχιστέως.
*Εν Πίστη, αφπζ. 'Εν τγ( τυπογραφία
του
Ίωσηφου Λέττνερ.
(Pesten, 1787. L e t t n e r József nyomdájában.)
A Rácz-ra, irt e p i g r a m m a ez :
Μαίνεσΰαι 6 Σόλων b σοφός, νενόμισται
Α&ηναις'
"ΆλΧ αυτού μανίην βαιός έδειξε
χρόνος.λ)
,
Σωχρατιχός δ άδιχών Δαίμων άστοϊσι
γέγραπται'
Πέν&ει δε χταμένην 'Ελλάς άηδόν έην.2)
Ούτω χαί σε πολύ πονίοντ άνέμοιο θύελλα
'Ελλέβορον πολλοίς πατρίς εβλεφε
φέρειν.
Kábultnak t a r t o t t a Solont, a bölcset, A t h é n a ;
Míg n e m kába eszét fényre hozá az idő.
Sokrát-nsik lelkére halált m o n d Attika, s későn
Jajgat az á r t a t l a n fülmile holta u t á n .
Téged is a szélvész h á n y t e d d i g ; most pedig örvendj :
Helleboroszt adhatsz fényed irigyeinek. 3 )
A XXXV. e p i g r a m m a (>eŐ χυνιχός«) Túnyi-hoz
szól. Nem
t u d n i , váljon kit ért s kit dorgál ezen álnév alatt.
A X X X V I . e p i g r a m m á n a k a czíme τϊ'Ερως," Αρης,

x

Ζεύς.«

) Erre vonatkozólag Solon, a hires athéni törvényhozó, maga igy szól:
Δείξει δη μανίην μεν έμην βαιός χρόνος άστοΐς,
Δείξει, άλ.ηΰείης έσ μέσον έρχοαενης.
(Lásd: Poetae Graeci gnomici. Ad optim. libr. fidem accur. editi. Editio stereotypa. Lipsiae, Sumptibus et typis Caroli Tauschnitii. 1829. a 76. lapon a
XVII. verset.)
2
) Ezen distichonnál Tóth-n&k szeme előtt a következő sorok lebegtek :
Εχανετ,
έχάνετε
Τάν ( = τψ) πάνσοφον ω Δαναοί,
Τάν ουδέν άλγύνουσαν
Άηδόνα Μουσαν ( = Μουσών),
ΤώνΕλλάνο>ν ( = ' ΕλΛηνων) τον άριστον.
(Ε sorok Ε uripides-nek elveszett Palamedes-éhöl valók s ezeknek hallatára
— egy scholiasta megjegyzése szerint — »το (ϊέατρον άπαν έδό.χρυσε«
vagyis: az egész athéni színház — az ártatlan Sokrates halálára gondolván —
sírva fakadt.)
• 3) Hácz viszont latin verssel lepte meg a költőt. L. *Görög versei«-liez
írt Előszó XIII. és XIV. lapján.

EGY MAGYAR MINT GÖRÖG VERSÍRÓ.

471

A XXXVII. epigrammában (»ITapvao-o-bq 6 dixpavoq«, »Akétcsúcsú Parnass«) azon költőket vagdalja, kiknél az igazi belső
költői ihlettség hiányozván, csak is akkor fogadják a Múzsa látoga
tását, a mikor már bennök a bor gőze nagy. Azon álköltőkre
röpíti tehát itt gúnynyilát, kikről elénekli a költő :
Isten van bennünk s attól ihletve hevülünk; —
É s ezen isteni tüz múzsafiainkban a bor.
A XXXVIII. epigrammában, melynek czíme »Téanr^, a
költő a thessaliai Tempe-t, Apolló cultusának ezen főhelyét össze
hasonlítja a magyarországi Tempe-vel. A rokonság ugyanis meg
van; mert ezt is, azt is bérezek környezik és itt is, ott is forrás
van; a külömbség csak az, hogy ott víz foly, míg a magyarországi
Tempén bor pezseg. Nem felekezeti szellem x ) sugalta ezen
gunyort, hanem a költő saját észleleteinek kifolyása a z ; hogy pe
dig ezen észleletek megfeleltek a valóságnak, az abból tűnik ki
leginkább, hogy Ovidius »Tempe«-jenek (»Est nemus Haemoniae« . . .) egy paródiája, mely akkortájt minden deák ember előtt
ismeretes volt, ugyanazt korholja. A pannonhalmi Tempé-ice irt
latin paródia, melyet Tóth követett, igy kezdődik:
»Est schola Pannóniáé, quam claudit collis ab omni
Parte, vocant Tempe, per quae de monte Lyaeus
Effusus cunctos oestro percellit alumnos,
Deiectuque gravi densos agitante vapores
Nubila fért, sonituque suo vicina fatigat. —
Unus Phoebus ahest.«
A XXXIX. epigramma (-i'Av&oq mt xap7róq«) bizonyos Rhédei-hez, mint szép reményekkel bíztató ifjúhoz, van irva. Kereszt
neve ugyan nincs kiirva, de azért bátran állíthatom, hogy Rhédei
László-nak. hívták az ifjat. Tóth-n&k magyar versei közt, melyek
két évvel korábban (1816.) jelentek meg mint »Görög versei«, van
a

) Hiszen Tóth akkor, mikor »Görög versei-t kiadta (1818.) már Tcatholíkm volt. »Az orvosi pályára szánván magát, 1814-ben a pesti egyetemnél
irattá be magát, hol 1817-ben a római egyházhoz tért által,« mondja Toldy a
»Magyar Mltőh élete« II. kötetében Tóth életrajzában. »1816. oct. 16. Btidán
a kath. ősi hitre, melytől elei elszakadának, visszatért,« mondja Ferenczy _
Jakab a »Magyar irólc életrajzgyüjteményébeo.* —Kinek van igaza? Úgy
látszik, Ferenczy-riék, mert az évszámon kivül még a hónapot és napot
is kiírja.
. .
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ugyanis egy Rhédei László-hoz irt költemény, mely az epigrammával feltünőleg rokon. Az epigramma így van:
ΙΙολλούς, έλ,πομένοις έχ σης πολυάν&εος ήβης
Καρπούς, πολλά δοχεΐς ε'ίς ετι εκτέλεσα:
ΕϊΑε dk πάντα βίον δένδρω σε ομοιον ίδωμεν
*Λν&εα χα.} χαρπους πά.ντοτ'' άμειβομένφ. ι )
Szép ifjúságod sok drága gyümölcsöket ígért,
S eddig is, úgy látszik, hímzed ígéretedet.
Bár csak egész élted szép fához lenne hasonló,
Mely terem is, ha virul; s újra virul, ha terem. 2 )
A XL. epigrammának czíme : » Δάφνη » χοιμαομένη ( = az
aluvó Daphne); a XLI. epigrammának pedig ez a czíme : Μύες ol
βίβλοφάγοι ( = könyvrágó egerek). Ezen utóbbi egy kis genrekép. Hippokrat fia a tanuló-asztalnál ül. és véletlenül a tükörbe
tekintvén észreveszi, a mint néhány egér jóízűen rágcsálja sarokba
hányt könyvét. Ekkor fenyegetőleg emeli föl ujját s a kandúrral
ijeszti őket. Az epigramma így szól :
Τρεις μύες έχ βίβλου τίνος ησθιον, ουδενα σΐτον
Ευμυντες' τ'ι'έμην τρώγετε, παις τις εφη
'/πποχράτους, βίβλ,ον ; χαχά #ηρία, εν τψ έσόπνρφ
Τους χλεπτας χα&ορών, σχέπτετο γάρ τι νόψ.
1
' Ερρετε χα} χούμους φάγετ' ει δε. μη, εχχαλώ ύμΐν
Αιλουρον, φοβερον τοϊσι μύεσσι ΰεόν.
Három egér rágcsált egy könyvet; nem vala semmi
Enniök. » Ejnye czudar tolvajok !« így kiabált

1
2

) Mutatatványul közölte a » Ερμης 6
λόγιος.«
) A magyar versei közt (1816.) megjelent költernényke ez :
Érleljenek bájos kecsed
Jó illatú virágjai
Oly sok nemes gyümölcsöket,
Melyek világi életed
Minden korán eltartsanak:
Legyen pedig minden korod
Mint a fa, melynek
lombjai
Teremnek is, virítnah is.

473

EGY MAGYAR MINT GÖRÖG VERSÍRÓ.

Bajok Hippokrát fia, (hogy meglátta tükréből,
Melyre tanultában félre veté szemeit),
Menjetek, óh gonoszak, lencsét rágcsálni; különben
Mindjárt a kandúr, zsarnokotok jön elő.
Németre is lefordíttatott eképen :
Máuselein nagten dereinst an einem Buche. Vom Hunger
Wurden die Aermsten geplagt. »Diebe ! verzehrt ihr
mein Buch ?«
Bief Hippokrats's gutherziger Sohn, sie im Spiegel erblickend,
Eben sass er am Tisch, ganz in Gedanken vertieft.
»Packt euchhinweg, ihrMáuschen, verzehret Wicken und
Erbsen:
Weh ! euch drohet Gefahr, ruf ich den Kater herbei!«
A XLII. epigrammában (^Επιτάφιος 'Ρηβαίου*, Bévai sírczime) a költő látnokilag jósolja meg Révai elveinek akkori diada
lát, a mikor — eloszolván az elfogultság borúja — majd képesek
lesznek honfitársai őt megérteni, őt, ki (Toldy-v&l szólva) »a ma-,
gyár tudományosság terén eladdig ismeretlen nagyságban, a láng
ész bátorsága-, mélysége- s teremtő erejével tűnt fel, s világot
gyújtva a sötét chaos-bsin véget vetett a hívatlan vezérek balgaz
dálkodásának.« Hogy Révai'Yiok reformátori törekvései heves
ellenzésre találtak azoknál, kiknek »τό φως οξύ τώ οσσε βλάβεν«,
azt kiki könnyen elképzelheti. Elvei hosszú küzdelem után végre
mégis diadalmaskodtak. »Az ellenségek elnémultak, a jobb irók
elfogadták az épségébe visszaállított nyelvet,
s végtére
az akadémia is rá ütötte Bévai rendszerére helyeslése bélyegét.«
(L. »A magyar nemzeti irodalmi tört.« Irta Toldy Ferencz. Pest.
Emich. 1864—1865. — a 168. és a 170. lapon.) Az epigramma
így van:
Ου με μεσημβρίζοντ^ ετι ηλιον Ούννοι άπαντες
"Ηδελον, οττι το φως οξύ τώ οσσε βλάβεν ( = εβλαβεν).
Έσπερου ε'ίς ετι δει τούτοις χάι φωσφόρου άστρός. λ)
Λάμψω δ' ο,ύϋις έγών είτ άναδυσόμενος.2)
*) Ibissé merészen képzett genitivus a szabályos αστέρος
2
) Nem tűrtek téged, delelő, napot elmaradásunk
Baglyai: sértegeté fényed az ő szemeik.
Hesper kellett volna előbb, majd Phosphor ezeknek :
A mielőtt rogyogón a horizonra jövel.

helyett.
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A XLIII. epigramma Winterl-nek, a jeles chemikusnak, halálára van írva.*)
A XLIV. epigrammának czíme ^Επιτάφιος Σομβατίου* (Szom
bati) 2) sírczíme). A sírvers így szól:
Πολλούς Σομβάτιος φώτας ΰανάτοιο εσωσεν'
ΟΊδ' άρετώντα χαλώς φάρμα·/ im βανάτψ.
Ου δ' ημείς αύτον σωζειν δυνάμεσΰο. θανόντα.'
Ου γαρ ε'δειξ' ήμΐν φάρμαχον άντίδοτον.
Haliam, sok nyomorult beteget megmente haláltól
Szombati: tudta halál ellen a gyógyfüveket.
Am őt haldoklót meg nem tarthattuk az ifjak: 3)
Nem közlötte velünk könyvben az antidotont.
A XLV. epigramma (0 γίγας), mely a »'Ερμης υ λόγιος^-hoji
is megjelent, így szól:
Τρο)βε\ς την χραδίην γίγας τις έρωτος όϊστο/
Παυεσ&\ ώ ΰνητο), εχραγεν άγβόμενος,
Παύεσιψ αβανάτοις πολεμούντες' νυν έβιδάχβην
Κα\ βρέφος αθανάτων πολλά βροτοϊο χρατεΐν.
Egy Gígas kebelét Erős nyila megsebesíté.
» Szűnjetek, óh nyomorult földiek,« igy kiabál,
Szűnjetek ellenkezni az istenek ellen: erősebb
. Isten az embernél, bármi kicsinyke is az.
. *) Winterl akkortájt pesti egyetemi t a n á r volt. Németül irt chemiájának előszavában az ő tudományos érdemeiről így nyilatkozik Sehuster János,
az akkori időben a pesti egyetemen vegytan á r : »Lavoisier berührte den Dualismus nur, Berthollet bearbeitete solclien mebr fiir 's Einzelne und vorzüglicli für die Classe der Basen; Winterl stellte ilm zuerst auf, und fübrte ihu
ganz durch; die. Andern schwiegen.«
2
) E g y 1815. évben megjelent könyvecskére akadtam véletlenül, mely
Szombati/ kiléte felől váratlan fölvilágofútásokat. szolgáltatott. Ε könyv sze
rint Cseh Szombati József, hazánk legkitűnőbb orvosainak egyike, Rév-Komá
romban született 1748. jul. 11. és meghalt Pesten, 1815. február 2. A köny
vecske rézmetszetben mellképét is közli; a kép alatt a következő szép latin
distichon olvasható:
v
Haec magni effigiem medici tibi monstrat imago
. Szombatit;
mentem nuUa tabella capit.
(A kit e képen látsz, az Szombati/, a jeles orvos.
• Arcza van i t t : nagy eszét fösteni nincsen ecset.)
3
) T. i. az ifjabb orvos nemzedék, melyhez Tóth is tartozott.
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A még hátralevő epigrammák közül a XLVI. epigramma
^Irfpoi őacpoueq« czím alatt Stift orvoshoz, a XLVII. epigramma
»' lepbv vb ,E(péawv« x) czímmel Burdach-hoz, a XLVIII. epi
gramma » H<po.iöToo, 6 fiawóuswq* czímmel egy B6er%) nevű jeles
bécsi orvoshoz, a XLIX. epigramma »fa.k^bq kai ''louaxvAwjoq,^
czímmel egy Hildebrand nevű jogtudóshoz, az L - epigramma
»At xpáviorat &ea)« czímmel 3 ) Ofcen-hez, és végreaz LI. epigramma
>>'Oppa xaí <páog« czímmel egy Beér nevű orvoshoz van intézve. 4)
— Az Oken-hez irt epigramma így szól:
TóXpav zcp gwszaj xo.) aáuppovi Mouaa dídiooi,
Tat rohuúVTL Túyrj T7Jq ódou írffíerat.
Talpa, Tóyq xal Mouaa. xpáviazai iv oupava) eifft'
Auoro%éei [Soülvjq oonod'' ó zcovds <plloq, 5)
Okén ezen — magyar költőtől nem várt — elismerő sorokat
nagy örömmel fogadta és »/sis« czímű folyóiratában közölte is.
E közlés következtében természetesen Tóth a magyar névnek nem
kis becsületet szerzett a külföldön is, hol tisztelettel fordult a köz
vélemény a magyar költő felé, mint a ki oly téren kísérletté meg
— még pedig szép sikerrel — erejét, melyen még a nehézségektől
egy hamar vissza nem ijedő németek közöl is csak vajmi kevesen
mertek borostyánért küzdeni.
1

) A Tóth-Tí&l találtató »'^r / <Tívov«-ban két nyomdahiba van.
) Váljon nem az erdélyi -Bóer-családból való-e ?
3
) » EpfJftjS 0 Xó'jfioq'í ezen epigrammát a következő czimmel kö
zölte: » E l $ t t x r ^ o v TOV <pc'Aó(TO<poi;-«— Okén (sajátképen Okenfuss) Lörincz (szül. 1779.) Németország legnagyobb természetbúvárainak egyike. Az
^Isis« czímü encyelopaedikus, de főleg mégis természettudományi folyóiratot
1817. indította meg és az 1848. évig szerkesztette, a mely zivataros évben
megszűnt. Minthogy Okén ezen folyóiratban szabad nyilatkozatoknak
szívesen
engedett tért, a magasb körök n e m jó szemmel nézték ezen tudományos vál
lalatot, ugy hogy Okenm&x 1819. azon alternativa előtt állott, hogy vagy meg
szünteti lapját, vagy lemond tanári állásáról. Okén tanárságát áldozta fel és
mint magánzó folytatta Jená-ban az -»Isis« szerkesztését. A müncheni egyetem
1828., a zürichi egyetem 1832. hívta meg őt tanárnak. Meghalt 1851.
2

4
5

) E z t is közölte a »'Epprja b Xóytoq.«
) Bátrakká teszi bölcs követőit a Múzsa. Szerencse
Yédi habok közt is azt, a ki küzdeni mer. .
Szép istennők a Bátorság, Múzsa, Szerencse :
Boldogul, a ki nekik hinteget áldozatot.
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A három idyll közül az elsőnek czíme: »8l 'Oírjumot* (= az
olympiak) és tárgya hasonló »Wieland«-nak »Der verklagte
Amor«-éhoz.
A második id}^llnek czíme: »Ta év'mvta« ( = az álmok). A
gondolatot hozzá a költőnek a következő latin epigramma adta:
»Quae bona sünt, mala sünt; bona, quae mala, somniaj
namque
Gaudeo, si mala sünt; si bona sünt, doleo.«
Az idyll tehát; azt fejtegeti, hogy a rósz álmoktól nincs mit
félnünk, sőt hogy épen a rósz álmok a jók, mert fölébredés után
örülünk, hogy megszabadultunk tőlük s hogy nem valóság, hanem
csak álom volt az egész; mig a jó álmok tulajdonképen a roszak,
minthogy kellemetlenül hat és lehangolja az embert, ha fölébre
déskor észreveszi, hogy mindannak, mi szépet ós jót álmodott, a
rideg valósággal semmi köze, hogy minden csak hiú álom volt. —
Hogy a költő azt mondatja MvríÓTra-val, hogy »az álomban nincsen
semmi valósága (rJ2v rcq xa.z oi/ap eldév TTOTS oó$sv áXaftkq ytyvszo.'),
ez a régieknek azon hitével, melyet az álomról tápláltak, átalánosságban ellenkezik ugyan, mindazonáltal a költő mentségére bátran
szolgálhat az, hogy kivételesen voltak már a régieknél is olyanok,
kik az álomfejtést s átalában a jóslást kevésbe vették s megvetőleg
szóltak róla, a mit eléggé bizonyítanak Euripides »0olvcoffat<i.
czímü tragoediájában Eteokles-nek következő szavai is : »'' Eya> dk
A harmadik idyllnek czíme: »/Z«vvov/« xa} áaxla* (Magyar
ország és Erdély). A magyarországi Lykidas kérdi az erdélyi Kleodamos-t, váljon vannak-e Erdélyben az előkelők közt olyanok,
•»0l záv UtepidcűM yXoxepaq (ptléoizv áocdág*; x)
Kleodamos azt válaszolja, hogy sokan is vannak az erdélyi nagyok
közt, kik a tudomány és művészet kedvelői. A magyarországi
Lykidas erre így szól:
0sv, (fBü, coq ő-wj (pftovéw, Klsódapt' zb mí&ov (= ÍTTSC'&OU),
' ilaxB xaláíq Molaaio, Trávzag zépTita&at dplcrzooq;
''AXM TÜ tffd-tf léyco ős cro;, (6 'faftk, ozzi tus Xuitéi
x

) »A kik a Pieridák dalait hallgatni szeretnék.
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Tav xpadíav, naupoc autuv zóyov ( = ivo%ov) övzeq ápíozwv,
01 zcov Ilcepcdcov fXuxspdq fuléottv docdáq- v)
Kleodamos erre folytatja az erdélyi előkelők magasz tálasát,
L#/adás pedig panaszait; mignem végre azon óhajtással fejezi be
szavait, hogy
»Bár csak ma lehetne azon nap,
Meltyen az éneklést megkedvelik a mi nagyink is !«
A költőnek czélja volt, megpirongatni azon előkelő honfi
társait, kik nemes hivatásukról, t. i. a hazai tudomány és művé
szet ápolásáról megfeledkezvén, mint holmi »ignobile vulgus«.
töltik vala napjaikat. A költőnek panaszait természeteseknek
fogjuk találni, ha meggondoljuk, hogy az akkori időkben az elő
kelő családok az irói pályára lépőt mint veszni indultat szánták
és siratták, hogy akkortájt még Thalia papjait »komédiások «nak
és a Raphaeleket »?názolók«-n?ik gúnyolták minálunk. Dicséretes
kivételek azonban már akkor is voltak hazánkban, még pedig
— a mint a Tóth fölsorolta nevekből kitűnik 2 ) — nem kis
számmal.
Térjünk át végre az epistolákra, melyek — mint már emlí
tettem — Toldy figyelmét egészen kikerülték. Az első költői levél
»IJpöq Tobz"EXXyvaq« ( = a görögökhöz) van intézve. Ezen jelesen
szerkesztett s költői hévvel irt levélnek kezdetén a régi görögök
boldog állapotát festi kellemes1 ecsettel, Schiller-nek »Die Götter
Griechenlands« czímű költeményétől is kölcsönözvén egy-két vo
nást. Azután így folytatja:
. . . . 'AXXd xaxcoqfiXártzéty^pó^oq oaaa. %auá^s
'HiXioq xfidopa, (HXá^sv ouzoq dp''EXXima Tráayv.
»Haj ! de nagyon megront az idő mindent, valamit csak
A nap alatt látunk : Hellasnak is ez vete véget!«
Erre a cserről vett szép hasonlatban láttatja a régi Görög
ország bukását és római igába jutását. Ezután a legújabb korra
x

) H é j , héj ! óh Kleodamos, irigylem vélekedésed,
A ki hiszed, hogy a mi nagyaink mind édes örömmel
Hallgatják dalaink; de neked megvallom egészen,
A mi szivemnek fáj : keveset lelhetni minálunk,
A kik a Pieridák dalait hallgatni szeretnék.
a
) L. Ungvárnémeti Tóth László »Görog versei-t*. a 133—134. lapon.

(
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térvén át, a görögöknek a török uralom alatt kiállott szenvedéseit rajzolja.
Νύν δε τα ah/ πατρι'ης εξω, τα δε βαρβό.ρω i*%ei
Δω Μ.σιν iv πο,τριοις, πεδΐοις ivt Ελλάδος ϊρτβ
Δουλεύοντες, άδοξοι, ανέστιο: ηδε οβυμοι
ν
Αγβονται· Τι πά&ες ( = επο-ΰες) χαρίχν πάλαι «v$og
Αχαιών ;
' / / Γ/VÍ aftaitátatv βλαφ&ϊν τοιαυταπέπον&ας.χ)
Erélyes fölhívással fejezi be a költő epistoláját, hogy ugyanis
vessék ki szivökből a gyáva félelmet és kövessék őseik dicső nyom
dokait. — S ime, a magyar költőnek, valamint más nemzetbeli
költőknek serkentései nem vesztek kárba ! A görögök a húszas
évek elején marathoni őseik nevéhez méltó hősiséggel zúzták össze
a török rabbilincseket.
Szabadokká lettek; s ha nem teljesedett is be a görögök
fölszabadulásáért tollal küzdő franczia philhellenek egyikének jós
l a t a 2 ) : mégis rövid önállóságuk óta máris bebizonyították azt,
hogy Európának rokonszenvét megérdemelték. »Görögország
classikus földje ama pusztító háború után
nem vala
egyéb véráztatta pusztaságnál. S ime, ma számos falvak, virágzó
városok emelkedtek föl a még füstölgő romokból Görögország
gyermekeinek kezei által idegen segítség nélkül. Tűzzel vassal
pusztított földeit bő tenyészet, gazdag ültetvények borítják
Tengerészete mely csak néhány száz törékeny hajóból állt, eláraszt
minden tengert ezernyi vitorláival, s kereskedelme a világnak
minden részére terjed. Az oktatás példátlan lendületnek indáit a
társadalom minden osztályában.3) Görögország tehát érdemeket
x

) Most pedig ők részint tova a szép ősi hazától,
Részint egy vad nemzet alá letiporva, tulajdon
Honjokban, Hellas szent földén, hontalanul a
Szolgai járom alatt nyögnek. — Mondd gyáva utódja
Annak a hajdani hős népnek, mondd, ki az az isten,
A ki haragjában megrontbata ennyire téged ?
a
) »Arrachez les Grecs modernes á la servitude qui les opprime, et
vous verrez se reproduire tous les talens et toutes les vertus qui distinguérent
leurs ancétres.«
3
) »A tanulási s mivelődési vágy közös a társadalomnak minden osztá
lyával Görögországban. Peloponnesos parasztjainál divatos a közmondás: A Μ
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szerzett magának a polgáriasult Európát illetőleg . . . . s a tör
ténet hirdetni fogja, mennyi törekvésre, bátorságra, kitartásra volt
szüksége a görög nemzetnek, hogy húsz év alatt az ujraszületés
csodáját teljesítse, melyhez hasonló példát még egy nép sem mu
tatott. a)
A második epistola (iiTpbq (piXov itvé) Cseresznyés Sándor-hoz
van irva, kiről azt mondja Tóth »Görög versei«-hez irt előszavának
XIV. lapján, hogy »hétéves lelki barátja.« Ezen barátjához Tóth
két évvel előbb (1816.) megjelent ómagyar verseidben is irt volt
már egy költeményt, t. i. egy glykon-asklepiadesi sorokban szer
kesztett ódát. 2) — Cseresznyés viszont őt latin versben énekelte
meg, mely így szól:
Mella redux nuper tuleras, apis Hunnica, nobis,
Graiorum e pratis párta laboré tuo.
Jamque iterum flores, quos protulit Hunnia, nectis,
Ut discant alii, quas habeamus opes.
I faustis avibus, nec vulgi probra veretor:
Nos dilecta tibi pectora serta damus.«
Az utolsó epistolának czíme »Ilpbq <pi\ótjLouaóv zv>a« (= egy
múzsakedvelőhöz). Ezen epistola, mely itt az utolsó helyet fog
lalja el, »a görög versköltőnek (mint Tóth maga mondja a 147. la
pon) ezelőtt hat egész évvel (1812.) legelső próbatétele volt a görögnyelven.* A múzsakedvelő alatt tudós Kárlovszky-t érti, ki az
eperjesi collegiumban tanár volt, s kinek »jeles könyvtára még
nagyobb rugót adott« 3) a költőnek a görög nyelv és irodalom ta
nulmányozására. — Karlovszky volt egyike azon tudós férfiaknak,
kik Tóth-ot a görög verselés folytatására leginkább bátorították, 4)
.

•»

nem ismeri a betűket, az nem ember. — Eurótas partjaitól a Parnassos hegy
aljáig, Árkádia kopár hegyeitől Theba völgyéig nincs falu, melynek n e m volna
iskolája.« így ír Ampere »De l'instruction publique en Gréce« czím alatt a
»Heveit de deux mondes« 1843. folyamának 112. lapján. (Vajha hazánkról is
hasonlót lehetne írni!)«
*) így szól az »Tndépendence« 1853. évi folyamának 266. száma.
2
) »U.ngvár-Németi Tóth László versei.« Pesten, Trattner J. T. betűivel.
1816. 1. a 16. lapon az V. ódát.
3
) L. »Göróg versei«-t a 148. lapon.
4
) »Bátorított merész czélomban azon kedvező Ítélet is, melyre néhány
tudós férfiak csekély próbatételeimet érdemeseknek tartották. Miller (akkor-
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8 ugyancsak Karlovszky volt az, ki a fiatal költőnek zsengéit bírál
ván ezen ítélettel küldötte vissza: »Vides itaque, dilecte amice,
me quidem hoc amicitiae dedisse, ut diligenter poémata tua relegerem ; sed, si quod per festinationem in scribendo emersit excipiam, nihil reprehensione dignum reperisse. x ) — Ezeknek előre
bocsátása után lássunk egy kis mutatványt ezen levélből. Közlöm
azon sorokat, melyekben a költő talpraesetten jellemzi a tudomány
nak hatalmát:
Όλβιος έστιν άνηρ, πολλών τ avtds\oq ανδρών,
Οσζις ταΐς Μουσαίο, έκδοτος έστιν όλος·
01 γαρ σπουδαίοι φιλίας, ορέγονται εκείνου,
Δεινού μεν φαύλο??, τοΐς δ άγαδοΐς άγαδοϋ,
Τοις δε &εοΐς φί/.ου υντος' ίσος δε και έστι βεοΐσιν,
Ουδέν του καλώς ζησαι α.π έκτος ελών.
»Oh százszor boldog az ember^
A ki egész lelkét a tudománynak adá.
Kéri barátságát minden jeles annak ; előtte
Eeszketnek minden rosszak; örülve megyén
Hozzá a jámbor ; — félisten az, a ki magában
Nem másutt keresi a nyugalom javait.«
Egy teljes félszázad múlt el azóta, hogy Tóth-n&k — a kül
földön tetszéssel fogadott görög versei megjelentek, a nélkül, hogy
azokat valaki nálunk eddig megismertette és méltatta volna; s
ugyancsak egy félszázada már annak, hogy Tóth szeretett hazája
határain kivül a legnagyobb nyomorban sínlődve hunyt el Bécs
ben, hol »ko se mutatja helyét« ,· én tehát csakis hazafias kedves
kötelességet teljesítettem, midőn jelenleg a múltnak fátyolát kegye
letesen föllebbentettem, mely alatt, ki tudja, még hány más jele
sünk szunyád fénytelenül.
Theivrewk Árpád.
tájt múzeumi igazgató, ki — miként Tóth az 52. lapon mondja — »a magyar
név dicsőségét részint buzgó serkentéseivel, részint fáradhatatlan szorgalmával
napról napra öregbíti«), Schedius, Karlovszky, a két nemes Djiha,
Demetriades és Lassan mind oly tudósok, a görög nyelvben, kiknek tekintetökre épít
hetek.» (így szól Tóth »Görög versei«-hez, irt előszavának XIX. lapján.
•*•) »Annál hatalmasb ösztöne szivemnek (jegyzi meg Tóth
Karlovszkyn a k ' e z e n ítéletére), hogy az öt esztendőkkel az előtt zsenge próbáimról mon
datott.* (L. az Ungvárnémeti Tóth László »Gürög verseU-hez irt előszó
XIX. lapját.)

A M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.
K a p h a t ó k a M. T. Akadémia könyvkiadó hivatalában Budapesten (Akadémia
épület) s minden hazai k ö n y v á r u s n á l :
N Y E L V T U D O M Á N Y I K Ö Z L E M É N Y E K . Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv
tudományi Bizottsága. Szerkeszti . H u n f a l v y P á l . I—X. kötet 30 füzet
ben. 1862—1873. (8-adrét 300 iv.) Ara egy 10 kötetből álló teljes példánynak
15 forint. Egy-egy kötetnek ára különvéve 1 frt. 50 kr. Az I-sö és X-dik
k ö t e t külön nem adatik.
N Y E L V T U D O M Á N Y I K Ö Z L E M É N Y E K stb. X l - i k kötete. AZ O S Z T J Á K
N Y E L V . Nyelvtan, Szöveg és Szótár. Irta H u n f a l v y P á l . 1875. 30 iv.
Á r a 3 frt.
N Y E L V T U D O M Á N Y I K Ö Z L E M É N Y E K stb. X I I . kötet. Szerkeszti
fa, 1 v y P á l Ára 3 frt.
A K O N D A I VOGUL N Y E L V . Irta H u n f a l v y
IX. köt.1) Ára 1 frt. 50 kr.

Hun-

P á l . (Nyelvtudom. Közi.

C H R E S T O M A T H I A F E N N I C A . H u n f a Í v y P á 1 t, ól.- Pest. 1801. (8-adrét r
XIV. ésőSO lap; Ára 1 frt.
R E G U L Y A N T A L H A O Y O M Á N Y A I . A V o g u l ' f ö l d és n é )> v i. Kidol
gozta H u-n f a 1 v y P á 1. (4-édrét, VII. és :i04 lap.) Ára % frt.
MAGYAR-UGOR, Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó SZÓTÁR, I r t a B ti d e n z J ó z s e f.
I. füzet. (1—16 iv) 1873. 8-adrét. Ara 1 frt.
E R D E I - É S H E G Y I CSEREMISZ-SZÓTÁR. B u d e u z J ó z s e t
tudom. Közlemények IV. kötetéből.) Á r a 50 kr

A Nyclv-

N Y E L V E M L É K T Á R . R é g i M a g y a r C o d e x e k és n y o m t a t v á 
n y o k . Kiadja a M. T. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik
B u d e n z J ó z s e f , S z a r v a s (» á b o r és S z i 1 á d y Á r o n .
I—III.
köt. 187-i. 8-adrét
Ára 5 frt.
Egyenkint
Ara 2 frt.
É R T E K E Z É S E K A N Y E L V - ÉS S Z É P T U D O M Á N Y O K KÖRÉBŐL. I—IV.
köt. 1809—1875. Ára 7 frt 80 kr.
RÉGI MAGYAR NYELVÉSZEK
r e n c z. Ara i frt.

Erdó'sitől Tsétsiig. K i a d t a T o 1 cl y F e-

A M A G Y A R I G E I D Ő K . Irta S z a r v a s G á b o r . Ára 1 frt.
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A M A G Y A R N Y E L V Ú J Í T Á S óta divatba j ö t t idegen és hibás szólások bírá
lata. I r t a I m r e S á n d o r. Ára 1 frt.
A H E L Y E S M A G Y A R S Á G E L V E I . Irta- P . T h e w r e w k E m i l . Ára 50 kr.
F I N N N Y E L V T A N . F á b i á n I s t v a n t ó 1. Pest, 1859. '4-ra 50 kr.
K A L E V A L A . A finnek nemzeti eposza. Fordította B a r n a H o r d . Ára 1 frt.'
Á B U S K A . Csagatájtörök
Á r a 40 kr.
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