
Ismertetések és bírálatok. 

D i e g-eographisclie V e r b r e i t u n g e s t n i s c h e r Láeder d u r c h e i n e 
K a r t e e r l á u t e r t von K a a r l e K r o h n . (Separatabdruck aus den 
Berichten der Geographiseben Gesellschaft in Finnland. Kuopio 1892, 
O. "W. Backman's Bucbdruckerei.) 30. 1. és egy térkép. 

Az észt folklóré iránti érdeklődés kezdetei körülbelül egykorúak 
a kereszténységnek az észtek közt való terjesztése legelső kísérleteivel. 
(Lett Henrik: «Origines Livoniae sacrae et civilis», a XIII . sz.-ból.) 
Ez első nyomok után, melyek kivált régiségüknél fogva igen becses ada
lékokat őriztek meg számunkra az észtek pogány vallásáról és szokásai
ról, egész a XVII. sz. közepéig szünetelni látszik e tárgy iránt minden 
érdek, mely csak G u t s l e f f J . (Kurzer Bericht und Unterricht von den 
falsch heilig genandten Báchen in Liefland Wöhhanda. 1644) és utóbb 
Boecler J. W. (helyesebben F o r s e l i u s J.) «Der einfaltigen Ehsten 
abergláubische Gebráuche, Weisen und Gewohnheiten» (1685) ez. munkái, 
nemkülönben Goeseken H. liv nyelvtanának egyes elszórt helyeiben ád 
ujabb életjelt magáról. K e l e h K r . «Lifiándische História*-ja (1695) 
ugyané sz. végén már az észt népköltés első adalékaival is gyarapítja az 
eddigi szórványos feljegyzéseket, melyekhez a XVIII. sz.-nak folyamán 
G u t s l e f f E. (1732) és H u p e l A. W. (1780) nyelvtanaiban százával 
járulnak a népies nyelvet feltüntetni hivatott közmondások, találós 
mesék, sőt egy-egy dal is. 

Jóval többet nyújt már az észt nép hagyományos irodalmából 
B o s e n p l á n t e r J . H. «Beitráge zur genaueren Kenntniss de ehstni-
schen Sprache» ez. munkája, mely 1813-tól 1832-ig jelent meg 20 füzet
ben, hogy az I. Sándor czár uralkodása alatt felszabadított észt jobbágy
ság között a szellemi felvilágosodást immár szabadabban s így fokozott 
buzgalommal terjeszteni törekvő német protestáns papság népművelő és 
erkölcsnemesítő munkásságának, a nép nyelve ismertetésével, úttörője 
legyen. Bosenplántert, kinek a népdalt, mesét, főleg az állatmesét, 
babonát, közmondást és találós mesét bőven felölelő gyűjteménye még 
ma is egyike az e nemben legkitűnőbbeknek, leginkább K n ü p f e r Fr . J 
és v o n L u c e J. W. L. szorgalmas gyűjtései támogatták. Az előb-
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binek kizárólag a saját wierlandi plébániájában gyűjtött 600 népdala 
még ma is egyike a legnevezetesebb helyi gyűjtéseknek ; a második pedig 
(Osel szigetén plébános, orvos és biró egyúttal a maga községében) a 
Kotzebue-féle «Monatsschrift für Geist und Herz» (II. 199—215 és 
I I I . 275—587) lapjain leírta az észtek keresztelési, lakodalmi és temetési 
szokásait. 

De csak az 1838-ban alapított dorpati «gelehrte Ehstnische Gesell-
schaft»-ban kaptak mindez eddig elszigetelt törekvések szervesebb közép
pontot. E társaság két legrégibb és legbuzgóbb tagja, F á h 1 m a n n E. 
és K r e u t z w a l d Fr. E., mindakettő orvos, az előbbi pedig utóbb az 
észt nyelv tanára a dorpati egyetemen, lőnek ez ujabb erővel és igye
kezettel nekilendült munkásság oszlopai. Az előbbi igen becses járulékok
kal gyarapította az említett társaság irataiban (Verbandlungen der gel. 
Ehstn.Ges.), nemkülönben, az «Inland» ez. folyóiratban hona folklorejá-
nak ismeretét, az utóbbi pedig az óhitű észtek lakta kis Werro város
ban, a pskowi kormányzóság határán telepedvén meg, ennek a régibb 
hagyományokat tisztábban és épebben megőrző lakossága között fel
jegyzett gyűjtései eredményét N e u s H . revali tanitóval adta ki, 1850 
és 1852 között három füzetben «Ehstnische Volkslieder», majd 1854-ben 
egy ujabb kis gyűjteményben kizárólag epikus és varázs-dalokat «Mythi-
sche und magische Liederder Ehsten» czímen. Ugyanez évben Bcecler-
Forselius előbb idézett munkííját is kiadván, ennek régibb adatait az 
észt nép közt még ma is elterjedt babonákra vonatkozó becses jegyzetei
vel bővítette. 

A Kalevala mintájára az észtek epikus dalaiból is egy nagyobb 
elbeszélő mythikus költemény egybeftízése Fáhlmann gondolata volt, de 
Kreutzwald valósította meg az 1857 és 1861 közt, az észt tudom, társu
lat költségén megjelent «Kalewi poeg» 20 énekében, melynek 19,000 
versből álló eredeti szövegét német fordítás kiséri. Kreutzwaldnak mint
egy 2000 dal állott az összes párhuzamok és változatok beszámításával 
rendelkezésére, de a kezdetleges módszerrel s a nyelvnek néha hiányos 
ismeretével gyűjtött daltöredékek sokszor vajmi hézagos volta a ren
dezőt nem csekély toldásokra és ugyan az egésznek szellemében maradó, 
de mégis csak részben a saját divinatiójából merített kiegészítésekre és 
simításokra kényszerítette. Ennek folytán semmi sem kívánatosabb a 
folklorisztika mai tudományos állása szempontjából, mint ugyanazon 
munkát, a melyet a Lönnrot Kalevalájára vonatkozólag a finn irodalmi 
társaság áldozatkészsége és páratlan buzgalmából, nemkülönben a nép
nyelvhagyományok tudományos vizsgálata kimondhatatlan veszteségére 
korán elhunyt Krohn Gyula lankadatlan szorgalmából első sorban, mái-
rendszeres feldolgozásra majdnem készen birunk, — ugyané munkát a 
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Kalewi poegre nézvést is ugyanazzal a lelkiismeretes ós szakértő mód-: 

ezerességgel ismételve látni. 
Az észt tudós társaság ugyan Kreutzwald első gyűjteményeinek 

kiadása után kevéssel a kebelében felszínre került másnemű irányzatok 
miatt elvonta az ilyféle törekvésektől anyagi támogatását, úgy, hogy 
H ú r t J. «Beitráge zur Kenntniss estnischer Sagen und Überlieferun-
gen. Aus dem Kirchspiel Pölwe» ez. munkájának kiadása után (1863: 
Schriften der Estn. Ges.), Kreutzwald 1866-ban már a finn irodalmi tár
sasághoz volt kénytelen folyamodni észt meséi kiadása érdekében (Eesti 
rahwa ennemuistesed jutud), melyek Löwe-féle német fordításának I. 
kötete 1869-ben jelent meg (Halle) Köhler Eeinhold és Schiefner nagy
becsű jegyzeteivel. (A II . kötet csak 1881-ben követte az előbbit.) Ily 
körülmények közt igazán szerencse volt az é ;zt folklóré ügyére nézve, 
hogy ugyanez idő tájban a szentpétervári akadémia kebelében hatalma
sabb pártfogásra akadt, minta minőben saját kis szülőhazája szerényebb 
eszközei részesíthették. H ú r t és fáradatlan munkatársai különben nem 
riasztatták el magukat az egy ideig tartott mostohább körülményektől 
sem, a kitartó buzgalommal folytatták gyűjtéseiket addig is, míg az emlí
tett orosz tudós társaság, Wiedemann «Aus dem inneren und áusseren 
Lében der Ehsten» ez. nagy műve (1876) érdekében, munkájukat támo
gatásával eredményesebbé nem tette. Azóta pedig valóban páratlan 
szorgalommal és ebhez teljesen méltó sikerrel is látván hozzá a ked
vezőtlenebb időkben sem szünetelt gyűjtéshez, ennek ma már oly gyü
mölcsével rendelkeznek, a minő valóban ritkítja párját az egész világ 
folklore-gyüjteményeinek sorában. 

A 70-es évek folyamán különben észt földön is megint kedvezőbb 
napok virradnak Húrt törekvéseire, melyeket most már itt is újból istá
polni kezd az ezen idő tájt megalakult dorpati «Eesti Kirjameeste Selts» 
(Észt irók társasága), s a melyek észt és liv területen folytatott kutatá
sai eredményeképen elég a «Wana Kannel» (régi hárfa) két kötetére 
hivatkoznunk. 

A 80-as években Húrt Szent-Pétervárott telepedvén le, az itteni 
akadémia segítségével még nagyobb és hálásabb munkásságot folytat
hat, melynek 600 gyűjtő dolgozótárs (!) közreműködésével felhalmozott 
kincsei egyedül állnak a maguk nemében. Míg ugyanis 1887-ben az ösz-
szes észt népköltési gyűjtemények dalai, meséi, találós meséi, közmon-, 
dásai stb. nem rúgtak többre 20,000 darabnál, addig e szám 1891-ben 
már 90—100,000-re emelkedett, s alig van az egész észt nyelvterület
nek csak egy talpalatnyi földdarabkája is, a mely e gyűjtésekben kép1 

viselve ne volna. 
A legértékesebb e gyűjtemények sorában a mintegy 30,000 darabra 
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tehető n é p d a l o k é , s ezek közül alig 2000 azon régiebbek száma, 
melyek a Kalewi poeg megjelenése előtt láttak napvilágot; ezeknek kéz
iratai részben az észt tudományos társulat könyvtárában, részben 
Kreutzwald hagyatékából vejének, Blumberg tanárnak tulajdonában 
vannak. Az «Eesti Kirjameeste Selts»-nek a 70-es évekből való gyűj
tései a Húrt családja tagjaitól régebben szerzetekkel együtt (mintegy 
6000 db.) az ő kezeinél van, a későbbiek közül azonban körülbelül 
1200 db. dr. Weskéhez Dorpatba került 1883-ban, s e tudós Kazánban 
történt elhalálozása óta, mint Krohn Károly e sorok élén idézett érteke
zésében (3.1.) mondja, nem tudni, hová lett Weske saját gyűjtéseivel 
együtt. Ugyanez időből való néhány száz észt dal Lönnbohm feljegyzé
seiből a helsingforsi finn irod. társ. könyvtárában, végül a többi Húrt 
magángyűjteményeiben található, még pedig az 1883-tól 1887-ig terjedő 
időből 1350 db., az 1888—1891. évekből pedig mintegy 20,000. 

K r o h n K á r o l y , előbb említett jeles atyjának hozzá teljesen 
méltó fia és tudományos munkásságának folytatója, mindé gyűjtemé
nyeket átvizsgálta utóbbi időben s futólagos szemléje eredményeiből 
hat példán világítja meg az észt dalok földrajzi elterjedését egyben vál
tozataik sűrűségével; e mellett pedig egy igen ügyesen szerkesztett tér
képen az összes dalok általános elosztódását tünteti fel akként, hogy öt 
fokozatát különbözteti meg előfordulásuk gyakoriságának a következő
képen : 

1. Oly területek, melyeken majdnem az ö s s z e s dalokat éneklik 
(Harrien, Wierland, Jerwen, Wiek kerületek, Pernau, Fellin és Dorpat 
vidéke). 

2. Oly helyek, a hol a dalok n a g y r é s z e ismeretes. (Werro kerü
lete. Peterhof és Gacsina környéke, meg a Szent-Pétervár vidékétől 
éjszakra egész Kákisalmiig húzódó terület). 

3. Csak kevesebb számú dalt éneklő vidékek. (Az éjszaki szélesség 
64—62°-a és a keletikhosszúság 48—50°-a között délkeletről éjszak
nyugatnak keskeny V-bettí alakban elnyúló s felfelé szűkülő terület.) 

4. Még kevesebb dalt ismerő helyek. (Az előbbitől éjszakra, az éj
szaki szélesség 64—65°-a és a keleti hosszúság 48—50°-a közötti patkó
alakú terület, melynek nyugat felé nyílik az íve). 

5. Szórványosan előforduló dalok, a tömegesebb elterjedés határain 
kívül. (Ilyenekül megjelölt területek közt csak a legéjszakibbat, a svéd 
Haparanda közelében fekvő Kemit említjük, megjegyezvén, hogy vele 
majdnem egy hosszúság alatt találjuk a legnyugotibbat is, míg a déli és 
keleti elszigetelt területek a dalokban gazdagabb vidékek, vagy legalább 
azok közelében lelhetők, a melyeken még elég nagy számú dal forog a 
nép ajkán. 

A Krohntól közelebb vizsgálat alá vetett dalok e l s ő csoportja 
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egy t e r e m t é s m o n d á t tartalmaz s a földnek meg az égi világító
testeknek alkotását mondja el a bogomili legendák szellemében, több
féle, még pedig más-más eredetre és felfogásra valló változattal. A m á-
s o d i k , a tojásból született Heléna mondájának párjául tekinthető dal 
f S a 1 m e szűzről s az égi világítók leánykérésé»-ről szól. A h a r m a d i k 
igen érdekes világot vet az észt varázsló igék eredetére és átalakulásaira, 
8 egyúttal nevezetes példája a néphumor nagyító kedvének, a minő 
nálunk az u. n. bolondmeséknek egészen a szláv népek hasonló termékei 
mellé állítható példáiban tűnik ki leginkább. A n e g y e d i k a h á r f a 
és a h a j ó z á s eredetét énekli meg; az ötödik pedig az a r a n y s 
e z ü s t f e l e s é g mondáját tartalmazza. E kettő azonnal finn hatás 
szülöttének ismerszik fel s Wáinámöinen és Ilmarinen alakjaihoz fűző
dik. H a t o d i k helyen az u. n. setukesek, vagyis az óhitű észtek saját
szerű dalairól szól általában, melyeknek a többi vidékek e nemű ter
mékeitől elütő s feltűnőbben keresztény legendái szinezete kiválóan 
érdekes tárgya lehet a néplélektani buvárlatnak. 

Hogy még az ezen egyes fejezetek keretén belül alkalmazott mód
szert és a dalok elterjedése- meg sűrűségének feltüntetésére használt igen 
egyszerű és követésre méltó eljárást is ismertessem, például feltüntetem 
Krohn nyomán egy dalnak, «a megholt rokonok feltámasztásáról)) szó
lónak schematikus elosztódási statistikáját. E dal 296 változat- és pár
huzamban (!) van meg az összes gyűjteményekben, a mi eléggé jellemez
heti ezek teljességét és gazdagságát. E 296 feljegyzés a következőképen 
oszlik meg az egyes alábbi területek között. (Krohn egyszer s minden
korra felirja az első dal tárgyalásánál a köv. térrajzi rendben a kerüle
teket, s alájok jön minden egyes dalnál külön rovatokban az egy-egy 
vidékre eső dalok száma.) Tehát : 

Ösel. 
Wiek. 
Pernau. 

Harrien és 
Jerwen. 
Fellin. 

Wierland. 
Dorpat. 
Werro. Pleskau. 

A például választott dalra (Neus, i. h. 42. 95 A.) nézve az eloszlás 
a következő, a koczkáknak a fönti jegyzék sorrendjét követő elhelyezése 
szerint: 

10 35 51 

11 62 55 57 

• _ 11 3 
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Nem fejezhetem be e nagy részben Krohn Károlynak a czímben 
idézett dolgozata bevezetését követő és egy más ezzel rokontárgyú érteke
zésének1) adataival kiegészített ismertetést a nélkül, hogy a kis észt nem
zet népnyelvhagyományainak ily dús kincse s ennek ekkora buzgalommal 
való egybegyűjtése és megmentése láttára majdnem az irigység egy ne
mével ne sóhajtsak fel: Mikor tesz a mi akadémiánk csak fele annyit a 
saját folklore-unkért s ennek mentésre már alig sokáig várható árváiért, 
mint a mennyit a szentpétervári orosz tudós társaság tett a czár rop
pant birodalmának egy az uralkodó népfajjal nem is rokon maroknyi 
néptöredékeért, mikor annak különben könnyen veszendőbe mehetett 
szóbeli hagyományai egybegyűjtését erkölcsi és anyagi támogatásával 
tetemesen előmozdította ! Jó részben neki köszönhető, ha ma az észt 
népdalok Hurt-féle feljegyzései nem csak gazdagság, de érték dolgában 
is első helyen állnak az egész világ folklore-irodalmában. 

Követést érdemel azonban nemcsak a nagy pénzerővel rendelkező 
orosz cs. akadémia bőkezűsége minden néprajzi érdekű ügy iránt, hanem 
a finn és a vele testvér észt nép, e két éjszaki rokonunk azon úgyszól
ván genuin kegyelete is saját bárminemű hagyományaival szemben, 
mely eredményeivel számos nagyobb nemzet e téren való munkásságát 
túlszárnyalta már s jobban és rövidebben semmivel sem jellemezhető, 
mint egyszerűen annak felemlítésével, hogy t i s z t á n a folklóré tudo
mányának művelésére az egész világon csak Helsingforsban van egye
temi tanszék. Igaz, hogy egyelőre csupán magántanári, de az itt ismer
tetett értekezés szerzőjében oly férfiúval betöltve, kit már apjától reá 
maradt dús szellemi öröksége is kizárólag ez ismeretág fejlesztésére 
praedestinált mintegy. Hogy Krohn K. ez örökségének méltó gyara
pítója, arról örvendetesen tanúskodnak sűrűn egymásra következő s a 
folklóré tudományának m ó d s z e r e s művelésében mindig irányt jelző 
dolgozatai. 

Budapest, 1892. nov. 5. KATONA LAJOS. 

Latin e lemek a magyar nyelvben. Irta Kovács Gyula. Budapest, 
Pallas részvénytársaság nyomdája 1892. Ára 50 kr. — 8. r. 69 1.2) 

Sok körülményből világos, hogy doktori értekezés a nagy fel
adatra vállalkozó füzet. Nem vallja ugyan be, de azért mégis azzal a 

1) Histoire du Traditionisme en Esthonie. Traduite par Ottó Florell. 
Egybeíűzve a szerző egy német nyelvű értekezésével (mely a Virittája II. 
3g—50. lapján megjelent eredeti után van fordítva), 1889-ből. 

2) Több szem többet lát. Ezt a dolgozatot Körösi Sándor is meg
bírálta a Nyr. XXI. 408. s kk. 1., és számos, nálam nem tárgyalt szóról 
kideríti, hogy nem egyenes latin, hanem olasz átvételek. Magyarázatai 
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mértékkel fogunk mérni neki, mert sok dolog van, a mit ily műveknél 
tekintetbe kell venni, holott másoknál hibául rónánk fel. El nem ejt
hető melléktekintet néha pl. az, hogy a dolgozatnak rövidnek kell 
maradnia, s a czélba vett időre készen kell lennie, ha még olyan kime
ríthetetlennek mutatkozik is a munka közben az anyag. — így ha a 
szerző személyét s erejét nem veszszük is számba, teljes sikerre csak 
annak lehet kilátása, kit «nyájas istene* kegygyei vezérel — kurta 
tárgy felé. 

Ez a kegy nem jutott osztályrészül a Latin elemek szerzőjének. 
Érzi is, és bevallja, hogy a «nagy és fontos kérdést nem oldotta meg» 
és «sok, sok gyengéje van» munkájának. Megbocsáthatunk neki, a 
megoldás nem egy ember műve, meghaladja a magános egyénnek, an
nál inkább pedig egy doktori értekezésnek erejét s idejét Azért azon
ban részünkről a gyengeségek részletezése jogosult marad, s talán hasz
nára fog válni a szerzőnek, vagy másnak, ki a kérdést újra kezébe ta
lálná venni. 

A dolgozat több részre oszlik. 'Bevezetésül a 3. lapon azokat a 
tényezők-et mondja el történetileg, melyek a latin szókat a magyarba 
behozták. A latin hatás szerinte a kereszténységgel egykorú, de azt 
hiszem, ha tekintetbe veszszük, hogy szláv és német kerülő utón is 
vettünk át latin szókat, a nem egyenes hatást még régibbnek kell elis
mernünk. — Legfő befolyással az egyház volt nyelvünkre, nem csak a 
templomban, hanem az iskola és tudomány útján is, de nézetem sze
rint a mezei gazdaság latin szavait nem szükség épen a szerzeteseknek 
tulajdonítanunk, kik mezei gazdasággal is foglalkoztak, ezeket a ké
sőbbi diákos világban *naguk a magyar gazdák is beolthatták nyel-

igen egészséges alapon állnak, s különösen ott, hol a magyar szó alakja 
a latinnak is megfelelhetne, nagy szolgálatot tesznek. De általános fej
tegetéseiből nem osztozom abban a véleményében, hogy a németből, 
szlávból, olaszból stb. átvett latin szóknál «a nyelvünkre gyakorolt latin 
hatás és csatornáról szó se lehet». Bejutottak volna-e ezen szók nyel
vünkbe, ha latin nyelv nem lett volna ? és elég hű történeti képét 
adjuk-e a latin nyelv világuralmának, ha elhallgatjuk, hogy alig van 
körülöttünk nyelv, mely ne lenne annyira át meg átitatva, impregnálva 
latin elemekkel, hogy azok már mint az illető nyelv tulajdonai nyo
mulnak tovább újra más és más nyelvekbe ? Gondoljunk csak az ú. n. 
világtörténelmi események «közvetett következményei*-re. [Míg e sorok 
sajtó alatt voltak, Kovács dolgozatának még egy ismertetése megjelent 
Balassa Józseftől Phil. Közi. XVI. 757. Ha a három biráló tovább is 
így érdeklődik a dolog iránt, akkor latin szavaink nemsokára össze lesz
nek gyűjtve ; mindenesetre többre fognak menni a bírált munka szer
zőjénél. — S. Zs.] 
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vünkbe. A kérdést legegyszerűbben ezen átvételek korának megálla
pítása oldaná meg. 

A Latin hatás történetének vázlata után egy lapon dolgozatának 
czélját és módszerét tűzi ki a szerző. A berendezésben Alexics Magyar ele
mek az oláh nyelvben czímű dolgozatát akarta követni, azért a czímben 
is utánozta őt. Csakhogy aztán most, midőn czélját kitűzi, azt mondja, 
hogy a nyelvünkben meghonosodott latin szókat czélja kimutatni, mi 
pedig a hangtant feladata körén kívül helyezi. Czím és czél tehát össze-
egyezhetlenek, annyival inkább, mert nem csak a szók és azoknak át
gyúrása az, a mit a magyar nyelvben latin hatásnak, elemnek kell tulaj
donítani, a mint hogy Alexics dolgozata sem csupán szójegyzékből és 
hangtanból áll. Egy oly nyelvnek hatása, mely annyi szóval tömte meg 
nyelvünket, nemcsak a szóseregben, hanem bizonyára a nyelv, tehát 
a nyelvtan összes területén nyilatkozik. Nem csak egyenest latin szók, 
hanem latinból fordított magyar szók, latin képzők, latinos kifejezések, 
metaforák s mondattani főkép szórendi sajátságok is mutathatók ki 
mint latin elemek nyelvünkben. 

Némi mentsége különben szerzőnknek, hogy példák vonzzák, s ő 
nem egyedül áll czéljának korlátoltságával, hanem ama példákat követi. 
Ugyanis az az iskola, mely őt a jelen munka megirására ösztönözte, 
egy másik igen rokon kérdéssel: a magyarországi latin nyelv kérdésével 
is foglalkozik, s eddigelé ebben az irányban is oly szűk határok közt 
mozog, mint a jelen dolgozat, t. i. a puszta szók körűi; a nyelvtan 
többi fejezeteire nézve a kényelmes nil mihi nunc agendum puto áll a 
dolgozatokban. De a mi halad, el nem marad. Reméljük, hogy a köny-
nyebb munka elvégeztével a nehezebbre is jutni fog idő és erő, hisz 
mind több és több példán fognak a munkások okulni, s a teendő mind 
tisztábban és határozottabb körvonalok közt fog kibontakozni előttünk. 
Mert a jelen dolgozatnak is egyik fő gyengéje onnan származik, hogy 
czélját és módezerét nem tudta határozottan megállapítani. 

Ugyanis egyedül a nyelvünkben századok óta meghonosodott 
«polgárjogot nyert» és nyelvünk szelleméhez simult szókat akarja kimu
tatni ; csak nagyjából, szándékszik fölvenni a nem közvetlenül a latinból 
vett szókat, egyáltalában nem akarja említeni: 1. a pusztán egyes lati
nos képzettségű egyénektől önkényesen használt szókat, melyeknek «tör
téneti múltjuk nem igen van,» 2. a műszókat, 3. « a tulajdonneveket, 
személy- és helyneveket*. 

A czél tehát a szók megválasztására nézve sem egészen helyes, 
mert mindent ki kell mutatni, a mi nyelvünkben egyenest, vagy kerülő 
úton a latinból származott. A szerző felfogása (a «polgárjog») pedig 
mintha azt mutatná, hogy az egyes «latinos képzettségű* egyének sza-
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vait, vagy a tájszókat összegyűjteni egyáltalában fölösleges volna. 
Pedig a tájszók rendkívül érdekesek. Módfelett meglepő, ha halljuk pl. 
azt, hogy «ejnye de festomos ez a kis lány», a mi annyi mint czifra, ke
vély, azaz üunepiesen, festum-osAn van öltözve teste-lelke. A latinos 
képzettségű egyének szavai pedig szintén nem egyebek, mint tájszók, 
;azon műveltségi szintájnak szavai, melyben ez egyének vannak, s törté
neti múltjuk nem hogy nem igen van, de épen az, a mi a többi, sűrűb
ben használt szavaké: a latinos műveltség, és egy század, sőt talán fél 
század múlva is nagyon érdekes lesz tudni, hogy pl. a tizenkilenczedik 
század végén még voltak, a kik ezen és ezen szókat használták beszé
dükben és á közönség — megértette őket. Nem is egyebek ezek a «latinos 
műveltségű egyének», mint az irodalomtörténetből jól ismert divatnak 
folytatói, minél fogva szókészletüktől az irodalomtörténeti érdeket meg 
nem tagadhatjuk. 

Abban sem értek egészen egyet a szerzővel, hogy azért mellőz
heti el a kerülő úton átvett szókat, mert tárgyalásuk az «összehasonlító 
nyelvészet tág mezejére» vezetné. A többi latin szók tárgyalása is «ösz-
szehasonlító» nyelvészet, csakhogy csupán a könnyebbik vége. 

De tegyük fel, hogy a szerző — úgy, mint a másik ágon dolgozó 
társai — csak könnyebbség okáért, idő és munkakimélés végett fordul 
el a jelentől, s azért akarja csupán a múlt századok szavait kimutatni. 
Ámde még igy is kimeríthetetlen a végezni való, és senki sem győzné 
annyi század szavait összeszedni, hát engedjük meg a szerzőnek, hogy 
ebből a tömegből is csak egy csoportot szakaszszon ki, a múlt századok
ban meghonosiílt szavakat. 

Hanem itt már aztán igazán határozatlanná válik és ködbe fosz
lik szét a czél, homályosakká mosódnak széjjel a módszer határai. A ke
resés a múlt századokban jár, a felvétel kritériuma, a meghonosultság, 
a jelenben van, s a szerző ki munkáját egyszerűsíteni akarta, mégis a 
feladat egész tömegével áll szemben. Hozzájárul magának a kritéri
umnak, tehát a módszernek homályos, határozatlan volta. Még senki 
sem mondta meg, hogy mi a meghonosodott szó, miben áll a szónak 
polgárjoga, s a nyelv szelleméhez való simulás, (mert legtöbbször 
nem a magyar, hanem a szláv vagy német nyelv szelleméhez simult az 
a szó, melyet elég átalakítottnak tartunk), s magának a szerzőnek sem 
jutott esze ágába sem, hogy ezeket a fogalmakat legalább a maga czél-
ja i ra nézve megállapítsa. Bizonytalankodva jegyzi meg, hogy «mind e 
szók között szigorú határt vonni lehetetlen*, s azért bár maga is tűz
hetett volna ki önkényes határokat a fölveendő szók számára, zsinór
mértéket választ magának, a Nyelvtörténeti Szótárt. Ez helyes eljárás 
wolt, azaz hogy lett volna, ha módszerében szigorúan következetes, 
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vagyis semmit ki nem hagy, a mit a szótár bevett és csak részletes 
megokolással vesz föl olyat, a mi belőle kimaradt. Csakhogy szerzőnk a 
Nyelvőrt, Diezet és Miklosichot is átbuvárolta, mi még jobban a jelen 
íiapok közé zökkentette őt és segített czélját szétfoszlatni, munkáját 
bonyolódottabbá tenni. Nem sikerült tehát határozott és egységes, tiszta 
c's világos czélt tűzni ki a munkának, pedig még akkor is új erőt és 
nagy fegyelmet kívánt volna a módszer következetessége, mely így tisz
tára lehetetleimé vált. íme a szétágazó, határozatlan czél okozta mód
szerbeli következetlenségek: 

A módszer a régi szók vizsgálatán alapult, így kikerülték figyel
mét nagy számú meghonosodott szavaink, melyeknek általános hasz
nálatát, tehát nagy részt régiségét is alig vonhatná kétségbe a szerző. 
Pl. csak az a betűből ábécze, ágál, ágens, akadémia, akkurátus, album 
ámbó, amulet, anekdota, antiszemita, április, (gumi)-árábikum, árki 
(-szamár), ármádia, ász, aszfalt, asztma, atlasz, atléta, atom, audien-
czia, augusztus, autonóm, autonómia, ávemária. 

A módszer csak az egyenes származású szókra terjed ki, vagyis 
csak azok teljessége és magyarázatuk helyessége tekintetében vállal 
felelősséget a szerző, de forgatta Miklosich és Diez munkáit is, és meg 
nem állhatta, hogy «nagyjában» föl ne említsen a kerülő származású 
szók közöl is egy jó csomót, az egésznek (638) majdnem egyharmad
részét, 183-at, ha a sajtóhibák kijavítása után számláljuk meg. Sőt a 
többi tekintetben tanúsított határozatlanság kiterjed a kerülő szárma
zás felfogására is, mert mint latin elem van felvéve, pl. a kulcs szó, 
melyet nem a latin alakból, vagy a latinból átvett szláv, vagy más 
nyelvi alakból magyaráz meg a szerző, hanem csupán a közös indoger
mán gyökből származó szláv alakból, mely tehát eljutott volna hoz
zánk, ha soha római birodalom, vagy latin nyelv nem alakul is. Latin 
elemekül vannak továbbá felvéve olyan szók is, melyek egy középkori 
szláv, román, vagy germán nyelvből átjutottak ugyan a latin nyelvbe, 
de hozzánk nem a latinból, hanem valamelyik más, vagy az eredeti 
nyelvből jutottak el, tehát szintén nem latin elemek nálunk. Ilyen 
pl. a hering. Ezek a fölöslegességek Miklosich és Diez műveinek olva
sásából, tehát az egyenes és kerülő származás összekeveréséből és 
egy kis hiszékenységből származnak, másrészt a Nyelvőr lapozgatása 
és a polgárjognak szem elől eltévesztése egyes táj szóknak juttatott 
helyet a gyűjteményben, mint a kosolyá-nah, borbát-nsik. kujter-nek, 
pöttön-nek. 

A bizonytalan czél és habozó módszer következményének veszem 
azt is, hogy számos magyar továbbképzés van külön latin szónak feltün
tetve, pl. a forma és formál után & formás, dupla után dupláz, meg-
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dupláz, mise után misét szolgáltat, — holott ezekben nincs semmi újabb 
latin elem, s az ily továbbképzéseket is összeszedve a végtelenségig 
lehetne fokozni latin szavaink számát. A képzett szónak csak akkor 
volna helye, ha a tő külön nem fordul elő nálunk. Hanem a mint az 
eddigi tévedéseket Miklosich, Diez és a Nyelvőr olvasásának tulajdonít
hattuk, úgy ebben a Nyelvtörténeti Szótár a ludas, mert minden ily szó 
ottan külön szóul áll, helyesen a szótár, de nem helyesen a szerző czél-
jaira nézve. Ily továbbképzések: ceremóniáé, dupláz, megdupláz, formás, 
kintornás, kólikás, komédiáz, konzulság, koronás, koronáz, pádimento-
moz, piperéz, sommás, sorsol, szentencziáz, taksás, tégla-vető-hely, trónol, 
virgácsot. 

Ezekben a nehézségekben, melyeket a tárgy természete s a 
kérdés jelenlegi állása szült, már arról is megtudtunk valamit, hogy 
mint tud a ?zerző elbánni forrásaival. Nem igen vas kézzel fogja a gyep
löt, s a szilaj paripák ahelyett, hogy egyenest a czólfeló ragadnák, ahá
nyan vannak, annyi irányban ránczigálják félre útjából. Maga &for-
l'ásofc jegyzéke, a czél és módszer kitűzése után, a 7.1. következik. 
Nincsenek benne az úgynevezett tiszti szótárak, melyek legspecziálisabb 
forrásai nyelvünk latin szavainak, ha már nem közvetlenül a könyvek
ből és okiratokból gyűjtünk. A «Philol. társaság» 1891-iki elnöki be
széde eléggé felhívta rájuk a figyelmet, elsorolva e szótárakat. Följegy
zéseit talán nem lesz helyén kívül való dolog, a mennyire tudom, kiegé
szítenem. Remél-e: Magy. tiszti írásmód példákban. (Múzeumi ktár). 
Fogarasi J. Diák-magyar műszókönyv törvény és országtudományok
ból. 1833. (Egyetemi ktár). Pest-Pilis és Solt megyék tiszti szótára, 
Puki: Honni törvényszótár. Pozsony 1831. (Múzeumi ktár). 

Pozder K. értekezését is (Idegen szók a görögben és latinban) 
könnyen megkaphatta volna a szerző (Akad. értek, nyelvtud. XI. k. 
4. sz). Ide vág Saalfeld A. könyve is : Index graecorum vocabulorum in 
lat. linguam translatorum. Berlin 1874. (Akad. ktár.) A hangtanhoz 
becses lett volna: Schuchardt H.: Der Vokalismus des Vulgárlateins. 
Leipzig, 1866 8. 3. köt. (Akad. ktár). 

Hogy minő eljárással használta szerzőnk a forrásokat, azzal nem 
vagyok tisztában. A Nyelvőrnek úgy látszik a szómutatóját nézte végig, 
s a mit tárgyára tartozónak sejtett, azt elolvasta, nem is maradt ki sok. 
Az a betűből admirál, ad-utt, áfiom, aggastyán, alpári, ária hiányzanak. 
Természetesen nem csak a szómutató után indulva, több hiányt lehetne 
találni. Már a Nyelvtört. Szótár, Forcellini és Du Cange fölhasználásá
nak módját nem tudom elképzelni, mert a tűpróba a Ny. Sz.-nak csak a 
betűs szavaiból 23-nak a hiányát deríti ki, melyekkel együtt szerzőnk 
gyűjteménye 37-ről 60 ra, tehát majdnem még egyszer akkorára nőve* 
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kedett volna. Hiányzanak: addál, adjutáns (adia is csak idea alatt 
van meg) áfiom, ágál,) akadémia, alaputréta (olla potrida), alle
luja, áloe, amazon,] ambo, ámen, ametiszt, angária, apiom, április, 
áprilizál, árgudl, árgolódik, ária, ármádia, érmés, atlacz, augusztus. 
Ha ezt a «forrást» (és nem «segédkönyvet))) is úgy végig nézte volna, 
mint a Nyelvőr szómutatóját, ez a hézag be .nem jut könyvébe, hisz ki
fogása nem lehetett e szavak egyike ellen sem, mikor a kolláció és morál 
szókat a Ny. Sz. alapján vette föl gyűjteményébe. 

Világos hát, hogy a fölsorolt forrásokat nem aknázta ki kellőleg, 
a szerző, s az új munkásoknak ép úgy át kell majd búvárolniok azokat, 
mintha ő nem dolgozott volna belőlük. Ez áll az értekezésekre nézve 
is, mert pl. a bliktri szóról azt mondja, hogy Körösi a latin blitum-tól 
származtatja, pedig Körösi említi ugyan a blitum-ot, de csak azért, 
hogy elvesse és tulajdonképen máshonnan származtatja a szót.*) így már 
fölébred a kétségem az iránt is, vájjon a latinból vett kölcsönvételek-e 
mind azok a szláv szók, melyekből Miklosich Die fremdwörter im 
slavischen ez. munkája alapján magyarázza szerzőnk szavainkat, s 
melyet nem áll módomban úgy föl-fölcsapni, mint a Nyelvőrt. Kétsé
gemet még megerősíti egy paszszus, mely szerint a temjén szót «a szláv 
nyelv is a latintól vette.» Diezczel is megjárta egy párszor a szerző. 
A mester szó alatt azt mondja «wal. mester*; a pint alatt «wal. pinté* s 
nem veszi észre, hogy wal.—walachisch, mit ő magyarul rum. vagy oláh 
jelzéssel fejez ki. Orgona alatt pláne ezt is mondja ncal. orgán* «az 
oláhban organű*, pedig a kettő egy, csak kétféle helyesírással van írva. 

A forrásjegyzék és rövidítések magyarázata után maguk a szók 
következnek a 8—45. lapokon, majd CPótléfe (különös, hogy Alexicsnél 
is van pótlék !) a 47—52-ig. 

A szók kissé alkalmatlan sorrendbe vannak állítva, mert szerzőnk 
külön választja a rövid hangzókat a hosszúktól az a-t e-t o-t az a é o-tól, 
s jobb akar lenni a Ny. Sz. nál, hol előbb áll az dáágat mint az 
uba szó. 

Hogy a szók kissé bizonytalan rendszer szerint vannak megvá
lasztva, azt általánosságban már láttuk, most csak azokat az apróságokat 
említem föl, melyeket egyenest a dolgozat olvasása következtében vesz 
észre az olvasó. így pl. a fundál igét fölvette a szerző, a nem kevésbbé 
használatos fundáezió főnevet nem, a püspök ott áll, az érsek hiányzik, 
a márka szó alatt megjegyzi, hogy régebben girá-nak hívták, de a gíra 
szót nem vette be a maga helyére. Saját szövegében él több szóval, 
melyeket jegyzékébe nem vett föl, pl. constatál (9.1. s. v. áspis), kultúra, 

*) L. még Nyr. XXI. 415—6. 1. 
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kultúr (61. 1.) Fejtegetései közben hivatkozik oly alakokra, sőt szókra, 
melyeket a magyarázandók közé nem tartott érdemeseknek fölvenni. 
Ilyenek martel (57), majszter (58) barát, fráter (59), térjék (62). 

A fölvett szókkal általában úgy jár el, hogy eló'bb a jelentésüket 
mondja meg hol magyarul, hol más nyelveken is, vagy leírja a dolgot, 
azután az idegen nyelvekbeli alakjaikat sorolja el, s ezek közó'l a ma
gyar szó legközelebbi törzsét kövérebb nyomással emeli ki, néha hang
tani magyarázatok és a Ny. Sz-ból vett történeti idézetek is vannak 
közbe szó've. Fejtegetéseire a következő megjegyzéseim vannak: 

Több szót helytelenül származtat, mert a magyar és a törzs szó 
végződései nem felelnek meg egymásnak. 

így almáriom nem lehet a német almer-böl véve, mert akkor nem 
-iom, hanem -ár, -ér, vagy -or, -er végzete volna. Az r : l változtatást 
német segítség nélkül is elvégezhettük. A galles nem magyarázható 
egyenest galla-bol, interes interesse-böl. Ha kalamáris és kaláris az -ium 
végű alakokból származnának, úgy végződnének, mint a kalendáriom. 
Kurucz-b&n az -ius, gpmdez-b&n az -iá, spikinárd-ba,n az -us, palánk
ban az -a, tárgy-b&n az ea kihagyása nem származhatik a magyartól, 
mert külömben máshol is kihagytuk volna e végzeteket. 

Baraboly-rsb vonatkozólag a Ny. Sz. és Alexics véleménye össze
fér a Diezével, mert az előbbiek fordítják, Diez származtatja a szót, s 
így a szerzőnek nem kell elfordulnia amazoktól, ha Diezhez akar állni. 
Balaena: bálna, ha egyenes latin átvétel volna, a hosszú é (ae) kiha
gyását nehéz lenne megmagyarázni. A bérma nem deverbális főnév, 
legalább nem magyar visszaképzés, mert a szlávban is megvan, s ot t 
német kölcsönvétel a firme-ből (L. Nyr. VI. 510.) A borbély-ról Körösi 
ntán*) azt mondja szerzőnk, hogy nem vehettük a németből, mert néme
tül «balbierer» volna a sz5, s ennek kellene megfelelnie a mi alakunknak 
is, pedig itt okoskodásnak nincs helye, mert tény, hogy a magyaror
szági német közönség további németesítés nélkül «barbier»-nek olvassa 
a «barbier» franczia feliratokat, s az ír : ély hangváltozás is egészen a 
német származás mellett tanúskodik. A csámpás szónak három törzs
alakja is van jelezve, de mindenikbea k-t kell ejteni a szó elején, s azt 
mi nem változtathattuk es- re, s így mégis csak egy negyedik nyelvben 
kell keresnünk a legközelebbi törzsalakot. A csizió merész származta
tása a Nyr. XXI. fejtegetése után végkép elesik. Ép ily merész és elfo
gadhatatlan származtatások: alafa (török szó, 1. Nyr. XII . 351), dor
gál, gémberedik, hörpöl, mustra, gyűrű. A dufla és flastrom se lesz egye
nes latin átvétel, a mint hogy a pondo p-je is a német pfund révén lett 
nálunk /'- vé. A fáklya, kámzsa, kázsla, tábla, és más hasonlók magya-
rossága ellen is vannak aggodalmaim, nálunk elfér a hangsúlyos szótag 
után több rövid hangzó is, mint bakulus, kólika stb. és nem is való
színű, hogy épen mi torlasztottuk volna össze a másaihangzókat, 
mikor mindenütt épp az ellenkező törekvést tanúsítjuk. Afuszuly szóra 
a szerző azt mondja, hogy ma már csak a paszuly alakot használjuk, de 

*) De 1. Nyr. XXI, 416. 
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téved, mert ezt az oláh szót, a megfelelő vidékeken igen is ma is hasz
nálják, főkép kicsinyítve: fuszujka. A gesztenye talán egyszerűen a köz
olasz szó többeséből is megmagyarázható. A hártya szó /i-ja nem lehet 
egyenest a latin ch-hő\ s a kehely-é sem a német kelch-ből, mert a latin 
és német eh sokkal keményebb, hogysem nálunk egyéb lehetne, mint k, 
ellenben a szláv eh elég kemény arra, hogy a szlávnak a német ch-t 
helyettesítse, és elég lágy is, hogy nekünk meg csak /i-nak hallatszódjék. 
V. ö. irha, konyha stb. Ispát német átvétel, mit a spatha véghangzó
jának hiányán kívül az 6 is mutat, mely csak német szókban állhat a 
helyett: láger: láger, strafe: stráf és itt sem magyar változtatás, 
hanem német tájnyelvi ejtés, pl. alsó szepességi. Viszont a jurista nincs 
a német jurist-bó\ véve, hanem a középkori és így egyúttal magyaror
szági latinság -isía képzőjével van alkotva, mely mint minden nyelv
ben , úgy nálunk is élő képzőnek mondható, pl. banda: bandista, 
Apponyi Apponyista, Tisza Tiszaista, fuvola fuvolista. A kar még nép
etimológiával is nehezen érthető a német chör-bő\, viszont krajezár a 
német kreuzer-ből. Az utóbit a tótból vettük, melynek krajcar-ja, lehe
tett kreuzer-ből s válhatott nálunk krajezár-vá. Magánhangzó-nyújtást 
inkább csak a hosszú likvidán végződő, tehát hangsúlyos végű német 
szóban végeztünk: bordell bordély. A keresztényt nem tartom szüksé
gesnek népetimológiával magyarázni, lehet az egyszerű metatézise a 
jésülésnek. A leczke (lekcze) egyenes származása gyanús előttem, a 
lencse végző e-jét sem magyarázhatjuk meg a puszta lens-ből, az új szlo
vén leca közelebb áll a mi szavunkhoz, annyival inkább, mert sok szláv 
szó van, melyből az eredeti orrhang kimaradt s csak a magyar átvétel 
Őrizte meg a bizonyságát. A nyelvemlékek lensse alakját aligha szintén 
lencsé-nek nem kell olvasni. Letácsol egyszerű oláh szó ; az a tace, hall
gatni parancsolója: tac (tács) «hallgass.» Az onka és uncia közt nagy 
a távolság, a rázsa és rosa közt pedig kicsiny. Ezt nem szükség szláv 
kerülő utón levezetnünk; a hangsúlyos hangzó napjaink előtt mindig 
megnyúlt, az s jegyet szó közepén is ejtették latinul s (-seh)-nek, 
P. Párizsnál többször így áll: rósa, miből a zs változás magyar terü
leten is érthető, bár többnyire csak idegen szókon megy végbe. 
A ruzsika nem bizonyít sem ellene, sem mellette a rázsa szlávságának, 
neki külön útjai lehetnek. Petécs a jwtechia-tól (olv-petékia), paris a 
borax-tól nem származhatik egyenesen, a struez-ot pedig, ha a német
ből van átvéve, nem a mai strauss-szál, hanem a régi ü hangzós alak
kal kell magyarázni. 

Itt a szófejtések során szakítok alkalmat magamnak a tulajdon
képen nem latin szavakat is, melyeket általánosságban már említettem, 
részletesebben elsorolni. Ilyenek alafa, török szó, Nyr. XII. 351. bordély, 
németből lett olasz, olaszból újra német és ebből magyar; a latint nem 
is említi a szerző. Cserebidy: ószlov. cruvi, szerb erőből, mely úgy lát
szik szintén csak az «indogermán gyök»-ben találkozik a scarabaeus-sz&l. 
Lőre: «valószinűleg a németből került nyelvünkbe*), ott pedig fel az 
ó-felnémetig törvényes származása van, s így ha mi onnan vettük, az 
eredeti forásból merítettünk német s nem latin elemet. Értesíthetem is 
a szerzőt, hogy az «ófelnémet» lúre alak lyúre ejtéssel ma is él a szepe-
siek ajkán és szintén lőrét jelent.-A palást törzsszava az ószl. plástí, 
illetőleg cseh plast nincs (legalább Miki. Szláv szók a magyarb. ez. 



ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 5 1 9 

dolgozata után itélve) a lat. pallium-tó\ kölcsönözve, s így nem «latin 
•elem» nálunk. Paripa a perzsa peripaj-bó\ van, mely nem a görög 
TtÚQiTCTtoq kölcsönzött alakja. A zsolozsma kereszttel van jelezve és törz-
sszaváúl az ószlov. sluiba vau feltüntetve, mely nem a celeusma szótól, 
lianem a sluga (szolga) szótól származik. 

A származtató fejtegetéseken kívül fontos, és a szerzőnek szabad 
uralkodását a tárgy és munka felett jellemzően mutatja a jele nte'sek fel
sorolásában és tárgyi magyarázatokban való egyenletesség. Ámde ezt a 
tekintetet lényegtelennek ítélte a szerző, főkép a magyarázásban, s így 
néhol bőszavú, néhol hézagos. 

Pl. áréná-nak hiányzik a «színkör» jelentése, borbély-nak egy 
jelentése sincs kitéve, pedig kettő van : fodrász és orvos, főkép fogor
vos ; a czirkalom szerzőnknél csak «szinkör», a «körző»-ről nem tesz 
említést. A kántál-ról sem tesz ki egy jelentést sem, pedig sok is van, a 
Jiántor-t mint a kántorböjt részét kifelejti; a makulá-hoz is, ha a «falat» 
jelentést kitette, oda keliett volna tenni a «szern» «szemecske», «ko
romfekete* jelentést is, v. ö. <tmakula-mákszem». A trakta és traktál a 
szerzőnél csak annyi, mint «értekezés», «értekezik», a vendégség és 
•«megvendégel)> jelentést elejti. Magyarázatbeli egyenlőtlenség több 
van. Altalán ismert dolgokat bőven leír, vagy magyaráz, így az ámpol-
nát, bullát (5 sorban), taksást (7 sorban), a czeruzát kétszeresen is fordítja, 
a trónol-t, hogy «trónuson ül», hosszasan fejtegeti az asszekurál-t, a 
minisztrál-t, hogy «egyházi szó. a. m. a miséző papnak segédkezik*; 
-ellenben hallgat, a mikor jobb néven vennők a szavait: abrwta, centiké, 
mordály, petecs, pöpium, póris mellett. 

A szók jelentésén kívül magyar alakjaiknak változataira is ügyet 
vet a szerző, de följegyzései természetesen nem mindig teljesek, mert p l . 
•az akdcz dkáez is, az appetitus ápetitus mellett ápitm is van, & família 
néhol falamia, a konvencziő pedig kommenczió, végűi, hogy sok itten 
szükségtelen példával ne töltsem a helyet, a gimníziom-ob ctimíziom-
nak is hallani, mag -um, -jum és -jom végzettel s g vagy gy kezdő hang
gal is ejtik. 

Imitt-amott megjelölte a szerző azt a görög szói is, a melyből a 
latin származott (pl. a cziterd-nél), de akkor a ezimbalom, cziprus, eklé
zsia és egyéb szavaknál is elvártuk volna ezt tőle. 

Az írásra nem sokat ügyelt szerzőnk, csak ((nyomorult eszköznekr> 
tartja gondolatai megrögzítésére, melylyel nem érdemes sokat törődni. 
Egyszer ezt írja: centiké cet, máskor párducz jáczint s ennyicske még 
nem nagy baj, mert nem szül kétséget, sőt azért is megbocsátunk, ha 
pl. az 58. lapon ezt olvassuk «metathesiszszeb>, ámbár nem tudjuk, me
lyik a szerző szándéka szerint való írás, a magyaros (szsz), vagy a lati
nos (th s), de baj, mikor aztán az ejtést nem tudjuk olvasni: explikál 
(v. ö. egzisztál), présmitál, resula, herbaté, -tej (17.1.): théthea (43. 1.), 
té herbaté (54), theatrum (43) (nem is -átrum ?), paróehii (32) ós ezt 
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már igazán nem tudora, hogy ejthette az, akitől a szerző hallotta. Abban? 
sem bízhatom, hogy pontos írás, va?y hanyagság van-e ezekben: prímás,, 
evangeliom regula tuja talián. Hogy az írással nem törődik szerzőnk, 
azt az is mutatja, hogy a szótárban magyarosan írja a latin származású 
szókat, de a szövegben többnyire (ámbár csak többnyire !) latinosan, 
tehát nem gondolkozott a kérdésen annyit, hogy saját szüksége, e szó
tár írása meggyőzte volna, hogy lehetetlen a magyarban az idegen szót 
máskép, mint magyarosan, tisztességesen leírni. Vagy jó az idegen írás. 
vagy nem. Ha jó, akkor a czikkelyszók, lemmák, írására is jónak kell 
lennie, ha nem jó, és arra nem jó, akkor a szöveget sem szabad elron
tani vele. 

Az írásban tapasztalt figyelmetlenséggel összefüggőnek tartom a 
törzsszó nyomásában és a kerülő származást jébső kereszt elhagyásában 
mutatkozó rendetlenségeket. A baraboly előtt kereszt áll, és szláv kölcsön-
szónak van mondva, mégis a jovis bárba van kövéren nyomva törzs
szóul. Csámpás—usik, donga nak 3—3 törzsszavuk van jelezve, a czimborá-
ról az van mondva, hogy a rumunyban lett a symbola Z-je r-vé, de ke
reszt még sincs elébe téve, s a latin szó van legközelebbi törzsszóul nyom
tatva. A szerző előadása szerint is kereszt kellene még ezek elé: ala
mizsna, csemete, jurista, kémény, kosolya, meregle, sindely, szent, terpen-
tina. Lehet, hogy a szerző nem úgy gondolta, de világosan kereszt kell 
ezek elé: amaránt (-us !), czirkusz, ében (-us!), gallér (-us -a!), gödölye 
(h : g) jázmin, kármány, sekrestye, serte, smaragd, skaraMya szerecsen. 

A szóczikkelyekre az 53—59. lapokon hangtan következik, 
mely össze akarja foglalni a fejtegetések alatt talált hangváltozásokat. 
Nem mindeniket veszi fel itten újra. így kimaradt az u: i: glóbus golyó-
bics, gradus garádics, a magánhangzó-dissimilatió: diamant gyémánt, 
mely példát a szófejtések közt a szerző is említ, reperál, preperándia, 
kontrektus, trékta (trakta), melyeket ő nem ismer. Hiányzik a í : ty,. 
charta: hártya, se: cs, scilla: csilla (a szerző legalább hisz ebben a vál
tozásban). Némely hangjelenségről sem a szófejtések alatt, sem itt nem 
vesz tudomást, így a magánhangzó-rövidülésről (fátum fatális), k: t-
róí (canistra tarisznya), a latinosító a-val való toldásról adresse ad-
ressza, glied, gléda, stb. 

Talán még fontosabb, hogy a mely hangváltozást föl is említ, 
homályos általánosságba burkolja, vagy annyit zsúfol részletezés nélkül 
egybe, hogy a szabály értéke elvész. Nem mondja meg, miféle mássalhang
zók szoktak rövidülni, melyek szenvednek dissimilatiót, s ilyen kijelen
tésekkel is megelégszik: «Az idegen szók magánhangzói gyakran felcse
réltetnek ». «Igy az a, o, u; e, ö, ü; é, i.» Vagyis az összes hangváltozó
változások egy rakásra vannak hányva. Homályos az 57.1. «A labialis(ok) 
gutturalis(ok) és dentalis(ok) felcserélődnek egymás között». Az ember 
azt gondolná, az van itt értve, hogy a gutturálisból dentális, vagy 
labiális lesz és viszont, de a szerző erről a jelenségről nem tud semmit 
(zlectica: laptiká-t csak dissimilatiónak nézi) és itt csak azt mondja,. 
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hogy a tenuis, média, spiráns és nasalis labiálisok felcserélődnek egy
más között, már hogy a nyilvesszó' melyik irányában, vagy ugrások sze
rint is, azt csak a példái vizsgálatából tudhatjuk meg, illetőleg, mivel 
a példák csak korlátolt számúak, hát onnan sem. És a határozatlanság 
annyival is nagyobbodik, mert e sokféle labiálison kívül ugyanannyi 
dentális és gutturális is be van gyömöszölve abba az egy sorba, mely 
ennélfogva oly sokat jelent, hogy mondani már nem mondhat semmit. 

De legfő hiánya mégis az marad a hangtannak, hogy semmikép 
sem külömbözteti meg a magyar változtatásokat az idegenektől, s mind
azok a hangváltozások, melyeket más nyelv okozott a latin szón, melyek 
tehát német, olasz, vagy szláv nyelvsajátságok, só't néha maguk az eredeti 
latin hangváltozások is, nála a magyar szellem műveleteinek vannak fel
tüntetve. Az ószlovénben nem volt / , tehát b lépett a helyébe : firmat 

ném.firme: bérma, a szerző szerint ez a szó a mi nyelvünk szelleméhez 
simult, s ugyancsak a mi szellemünk csinált az egyetlen latin s-ből (a-
szerző elfelejti, hogy már a latinban sem egyetlen hang ez a betű, hanem 
kettő: sz és z) sz, s, z, zs, ez, cs hangokat, csak úgy, okkal vagy ok 
nélkül. így aztán semminemű képet nem nyerünk arról a harczról, 
melyet a magyar torok megvív a latin hangokkal, mikor a római szókat 
elhódítja magának, sőt általában véve is a hangváltozások csak a nyelv 
(s nem is az ember) szeszélyes, kifürkészhetetlen eredetű játékául tűn
nek föl előttünk. 

Ezen általános jellemvonások elég világosan megállapítják a 
hangtan értékét, a részletek egy csoportjára tulajdonkép már a szóma
gyarázatok alkalmával megtettem megjegyzéseimet, a többi apróságok 
közöl pedig csak egynéhányat igazítok helyre : hogy a magyarban az első 
szótag nem gyökszótag (53.1.) s a hangsúly nem «rendesen», hanem 
mindig az első szótagon van (54.1.); a metathesis nem annyira szótag, 
mint mássalhangzó változás (58.1.), és az angolna, ámpolna ós kápolna 
nem külön megjegyzendő és osztályozhatatlan jelenségek, hanem csak 
egyszerű dissimilatiók. 

A kissé könnyen dolgozott hangtan után a 62—64. lapokon 
tanulság czím alatt 15 csoportba gyűjtött példákon azt világítja meg 
a szerző, hogy minő fogalmi körökbe tartozó szavakat vettünk a latin
ból. I t t csak egyenest latin átvételek vannak számba véve, de ezek közé 
becsúszott a szlávból jött paraj s a német rubint is. (Ilyen felsorolások
ban én fölösleges idő- és költségpazarlásnak tartom annyi száz meg 
száz szó közé vesszőket rakosgatni.) . 

A munka utolsó fejezete (tartalom-mutató nincs) a 65—69. 11. 
levő betűrendes szómulató. Kiestek belőle a thé és thea szók, s bele
került a nem magyarázott térjék. 
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A dolgozatnak stílusa azt mutatja, hogy szerző jól tud magyarul, 
de kissé pongyolán ír. A következő pontatlanságokon akadt meg a 
szemem: «E1 nem mulaszthatom, hogy hálás köszönetemet fejezzem 
ki» (6) e h. «hogy ki ne fejezzem*). Helytelenül vannak kihagyva a ragok 
ezekben: «A labiális, gutturalis és dentalisok felcserélődnek egymás 
között* (57). íNémely szót nemcsak a latinból, hanem más nyelvből, 
német, szláv stb. vettünk» (58). Idegenszerű a névelő elhagyása ezek
ben : «Múlt század elején már előfordul nyelvünkben«. (9. árestom). 
«Ármálisnak nevezték a levelet arma (czímer) szótól» (9). «Egy-két 
régibb írónknál előfordul: bustya szó is, mely valószinűleg bestia-val 
azonos» (10). «A népnél halljuk csimota szót is» (12). 

Sajtóhiba sok van, de itt csak egyeseket javítunk ki: 23: korrigál 
és 24: kurátor új bekezdéssel szedendő, 31 : (onka) felix h.felis, 32: 
naQoixm h. naQoixia, phingsten h. pfingsten, 41 : svetu la. svetü kell, u. 
o. szóror nincs vastagon nyomva és fölösleges zárójelbe szorítani, 43: 
«a latin thea» oly vastagon van nyomva, mint a czikkelyszók, 48: fő-
redő h. föredÖ, 49: bervény, börvény h. bervéng, börvéng (1. Ny. Sz.), 
u. o. borrago h. borrágó, 52: jószág h. jóság, 54: Ford. c. h. Jord. c, 
56 : czinober h. czinóber. 

Figyelemmel végig olvastam a művet s láttuk, hogy általában 
véve majdnem megmérhetetlen anyaggal s nem tisztán kibontakozott fel
adattal, — személyileg pedig főkép a hangtanban némi nyelvészeti 
fegyelmezetlenséggel kellett küzdenie a szerzőnek, s innen származnak 
műve hiányai. Abban helyes úton jár, hogy első sorban a múlt idők 
szavainak összegyűjtését tartja szükségesnek. Annyival helyesebb ez, 
mert az irodalmi művek és az oklevelek pozitív forrásokat nyújtanak e 
szavak kikeresésére, s a mi ezekben nincs meg, azokért emberileg 
nem lehet felelős senki, míg a jelenkor szavai talán nem találhatók meg 
mindnyájan könyvben, s mégis felelősek vagyunk kihagyásukért. De 
inkább azt szeretném attól, ki a kérdés további kimerítéséhez hozzá 
akar járulni, hogy ne a Ny. Sz. bolygója legyen, hanem igyekezzék azt 
kiegészíteni. Nem ismerjük a Ny. Sz. elveit és eljárását az idegen szók 
felvételében, de láttuk, hogy mindent ki kell mutatni, a mi idegen szó 
magyar beszédbe szőve előfordul. Minthogy azonban főkép a deákos 
századok műveiben hemzsegő latin kitételek miatt kielégíthetetlennek 
látszik ez a követelés, mert oly szavak kerülnének jegyzékünkbe, me
lyeket külön soha sem mondhattak magyar beszédben, kisegítő eljárás
hoz kellene fordulni. Az első az volna, hogy egy-egy munkás csak egy-
egy irodalmi korszakot, vagy iskolát, műfajt, vagy abban is talán csak 
a fő képviselőket venné át első sorban oly műveikkel, melyek a Ny. Sz.-
ban nincsenek feldolgozva. így aztán nemcsak a szójegyzékben lehetne 
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a munkás kimerítő, hanem ráérne az összes nyelvtani sajátságokat ta
nulmányozni, s magára nézve is tanulságosabb, gyümölcsözőbb munkát 
végezne, mint a puszta szógyűjtéssel. Űj szófejtéseket felfödözni nem 
volna első sorban álló feladata. A második kisegítő mód az lenne, hogy 
a hosszabb kitételeket külön választanák a magánosan is előforduló szók
tól, és betűrendbe, vagy más kinálkozó, pl. fogalmi csoportokba gyűjte
nék, s egyes szavaikat csak külön jelzéssel vennék fel a szójegyzékbe, 
melyből azonnal észre lehetne venni, hogy nem önállóan használt szók. 
A többi szavakon is jelölni kellene, hogy sűrűn, vagy ritkán használa
tosak-e az átvizsgált területen. 

KALMÁR ELEK. 

Kisebb közlések. 
A B e s z t e r c z e i S z ó j e g y z é k . 1891 végén értesültünk, 

hogy Berger dr. Besztercze-Naszód megye levéltárában egy latin
magyar kézirati szójegyzéket födözött föl, mely mintegy 1300 szót 
foglal magában. Szakértő palaeographusaink e kéziratot határozot
tan a XV. század első feléből valónak mondják, tehát még az 
EhrC. és BécsiC.-nél is régibb, úgy hogy minden esetre sokat vár
hatunk belőle régi szókincsünk ismeretére nézve. Csak az a baj, 
hogy mind a latinja, mind a magyarja nagyon hibásan van írva, a 
magyar azért, mert irója •— mint egy bejegyzése mondja — szla
vóniai volt, a latin pedig azért, mert e nyelvben is járatlan kezdő. 
A szójegyzéknek átirata Finály H. rövid magyarázataival s hozzá-
vetéseivel sajtó alatt van, s tervben van az egésznek hasonmásban 
való kiadása is, hogy az érdeklődők saját szemükkel lássák és szól
hassanak hozzá. Addig is közöljük itt a biztosabb olvasatu szók 
közül a legérdekesebbeket, köztük főleg azokat a ritka kifejezé
seket, melyekre eddig csak egy-két példánk volt, s melyeknek egy 
részében éppen azért nem igen mertünk még megbízni. 

A rokonsági nevek közt ott találjuk ezeket: Eg veng uteri-
nus, apáttal egueng patruelis, eguengfiiv fratruelis. A NySz.-ban 
még megkérdőjeleztem, mert csak Nyirkállai szójegyzékóből is
mertük : atyám egyvenghy patruelis. Ez az egyveng alkalmasint 
olyan összetétel, mint a vele egyjelentésű egy-test-vér; de hogy mi 
lehet az a veng, nem tndom megmondani. — Fyal privignus; 
Nyirkállainál ép úgy, míg a MünchC. két helyén fial filiolus. De 
nevezetes a BesztSz.-ben a fial-nsik párja: athval (talán így ér
tendő : athyal) vitricus, tehát mostoha atya, mint amaz mostoha 
fiú. — Yker gemellus; azért említem, mert a NySz.-ban csak ok-

, levelekből és szótárakból idézhettem. — Rere (olv. rére) sororius; 




