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A Nyelvtudományi Közlemények 
a múltban s a jövőben. 

Folyóiratunknak ez az új kötete új szerkesztő alatt és új 
programmal indul meg. Helyén lesz tehát, ha ez alkalommal egy 
pillantást vetünk a Ny. Közleményeknek eddigi történetére, mielőtt 
ismertetjük a jövőben követendő utunkat. 

Folyóiratunk voltaképen a M a g y a r Ny e l v ó s z e t - b ő l 
alakult át, melyet HUNFALVY PÁL szerkesztett és adott ki 1856-tól 
1861-ig. Programmjában így okolta meg HUNFALVY ezen első nyelv
tudományi folyóiratunk megindítását: 

«Országunk viszonyai okvetlenül követelik, hogy nyelv- és tör
ténelmi tudományunk ezen országnak és az azt lakó népeknek nem
csak jelenét, hanem múltját is lehető teljesen leírja. Ennélfogva 
nyelvtudományunk köteles nemcsak a magyar nyelvről, hanem 
az oláhok, a kárpáti és déli szlávok nyelveiről is tudományosan 
kimerítő munkákat bírni; — a német nyelvnek Magyarországon 
divatozó szakadékait nem is említjük; . . . de nyelvtudományunk 
köteles az apróbb nemzeti hulladékok, p. o. az örmények, czigá-
nyok stb. nyelvét is fölvilágosítani. Ilyen és ekkora nyelvtudo
mányt meg irodalmat követelnek országunk és az azt jelenben lakó 
népek viszonyai.» 

A Magyar Nyelvészet eleinte «a hellén-latin nyelvtudo
mányra és irodalomra s a magyar nyelvtudományra)) szorítkozott, 
«úgy hivón, hogy ezek tudását kell legelőbb öregbíteni nálunk». 
Később azonban indogermán ós keleti tárgyú értekezéseket is kö
zölt. A szerkesztő köré egész kis nyel vész-gárda csoportosult s 
tette tartalmassá és becsessé a M. Nyelvészet hat kötetét. Ott ta
láljuk EIBDL SZENDE, MÁTYÁS FLÓRIÁN, FÁBIÁN ISTVÁN, TORKOS SÁN-
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DOR, LuGOSSY JÓZSEF, IMRE SÁNDOR, KüUN GÉZA gr. , BRASSAI SÁMUELr 

LAUCHSZ LÖRINCZ, KIBÁRY FERENCZ, VASS JÓZSEF, TÉLFY IVÁN, SZI-
LÁDY ÁRON, LÖRINCZ KÁROLY, FINÁLY HENRIK nevét, s a IV. kötettől 
kezdve a mindnyájuk közül kiváló BUDENZ JózsEF-ét. 

HUNFALVY folyóiratában a szerkesztőnek s későbbi társának*-
BüDENz-nek, működése irányánál fogva legelső helyet foglalt el — 
mely egy félszázadon át téli álmát aludta volt — a m a g y a r 
n y e l v h a s o n l í t á s . Ott tette közzé a szerkesztő a mordvin, 
osztják és szamojéd nyelvekről szóló tanulmányait, melyekben 
mindig tekintettel volt a magyarra is. Ott közölte BUDENZ első 
nyelvhasonlító tanulmányait s különösen magyar-török szóegyez
tető és szófejtő értekezéseit. FÁBIÁN bőven ismertette a finn 
nyelv szerkezetét; BIBÁRY a mordvint hasonlítgatta magyarral, 
finnel, törökkel stb. 

E mellett természetesen a m a g y a r nyelvre magára vonat
kozó értekezések foglalták el a legfőbb tért. Ekkor kezdte meg 
HUNFALVY a magyar i g e i d ő k használatának tüzetes tárgyalását 
(erre HALDER KONRÁD közleménye indította, mely az igeidők kate
góriáit és műszavait tárgyalta, összevetve egymással a magyar, 
latin, görög, német igeidőket I. 53—59). Ehhez a kérdéshez IMRE 
SÁNDOR is hozzászólt; majd BUDENZ vetette össze érdekesen a 
magyar időalakok használatát a szanszkrit és török igeidőkével. — 
A n y e l v j á r á s t a n u l m á n y o k fontosságát a szerkesztő fejte
gette, egyes nyelvjárásainkat pedig dolgozótársai ismertették: VASS. 
JÓZSEF a dunántúliakat, TORKOS SÁNDOR külön a göcsejit, BUDENZ 
JÓZSEF a székely tájbeszédeket, LÖRINCZ KÁROLY külön a három
székit stb. — BIEDL SZENDE mutatványokat közölt készülő h a n g 
t a n á b ó l . BUDENZ hangtörténeti kérdésekkel, s z ó k é p z é s s e l , 
s z ó f e j t é s s e l foglalkozott. LAUCHSZ L. a s z e n v e d ő igealak
ról értekezett, s azután P á z m á n y nyelvét ismertette. FINÁLY 
azt fejtegette, «hogyan kell latinból magyarra f o r d í t a n i » , 
BRASSAI pedig «adalék okmányokat)) közölt «a n y e l v ú j í t á s és 
n y e l v r o n t á s ügyében*. — Végül napirenden volt akkor is a 
h e l y e s í r á s . A M. Nyelvészet közölte a ((nyelvtudományi bizott
mány)) javaslatát; akkor javasolták a mely, oly-fé\e névmásoknak 
egyszerű ly-lje\ való Írását, a gyakori hiányjelek elhagyását (V házy 

teteje), továbbá «a t. osztály által még 1833-ban javalt s már i s 
sokak által használt tiszta c-U ! A helyesírás kérdéseihez hozzá-
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szóltak SZILÁGYI ISTVÁN, NÁDASKAY LAJOS, HUNFALVY PÁL (I. és II. k.) 
s utóbb TORKOS SÁNDOR (a IV. k.-ben). 

Az i n d o g e r m á n nyelvek köréből a l a t i n hangsúlyozást 
tárgyalta a szerkesztő, a g ö r ö g hangsúlyt TÉLFY IVÁN, a görög 
szófejtést ós szóképzést BUDENZ, «az új p e r z s a nyelv föltetsző 
idomait» PODHORSZKY LAJOS. AZ o l á h nyelvnek egész kis gram
matikáját adta FEKETE JÁNOS. A szerkesztő pedig általános tájéko
zással szolgált «a s z a n s z k r i t , g ö r ö g és l a t i n nyelvtudo
mányban*). — A szorosan nyelvészetieken kívül más p h i l o l o -
g i a i tárgyú értekezéseket is találunk: TÉLFY pl. a görög vers tör
ténetével, P. THEWREWK EMIL már 1861-ben az anakreoni dalokkal 
foglalkozott. 

Mellőzve a k e l e t i tárgyú közléseket — melyek közül leg-
föllebb KÜUN GÉZA grófnak a héber névi módról való czikkét kell 
érintenünk — még csak az általános i r á n y c z i k k e k e t említjük. 
Mindjárt az első füzetben KIEDL SZENDE szólott «a nyelvészetről 
általában)). A II. kötetben LUGOSSY és HUNFALVY tárgyalták a 
«szócsalád-rendszer» és a «nyelvészeti egymásután*) elvi kérdéseit. 
A III.-ban az összehasonlító nyelvészetnek az őstörténetre való 
fontosságát fejtegetik EOSTY ZSIGMOND ós a szerkesztő, az utóbbi 
ilyen hatásos czím alatt: «A nyelvtudomány többet bizonyít, mint 
a krónikák». 

Mint már e vázlatos ismertetésünkből láthatni, akkori nyel
vészetünk elég változatos képet mutat, s tagadhatatlan, hogy épen 
a Magyar Nyelvészetnek volt nagy hatása e mozgalom élénkítésére. 
Az Akadémia, méltatva a nyelvi tanulmányoknak ezt az örven
detes föllendülését, teljesítette a Nyelvtudományi Bizottság abbeli 
kérését, «hogy 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 e t adhas
son ki s hogy HUNFALVY PÁL bizottsági előadó legyen a közlemé
nyek szerkesztője)). Az immár akadémiai, új czímű folyóiratnak ez 
volt a programmja: 

«A Nyelvtudományi Közleményekben megjelennek részint az 
Akadémiában felolvasott, részint a bizottsági üléseken tárgyalt, de 
bárki által is beküldött nyelvtudományi értekezések. Ezek teszik 
az Értekező Részt, mely a Közlemények legnagyobb része lesz. 
Azonban a bizottság a tudományos haladást is mind kül- mind 
belföldön szemmel tartam akarván, s értesíteni róla a Közlemé
nyek olvasóit, azon részhez Ismertető Részt csatol, mely a nyelv-

1* 



1 A NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 

tudomány körében megjelent munkákat ós tudományos mozzana
tokat ismerteti.)) 

Ezen programmhoz képest HÜNFALVY szerkesztése alatt egé
szen á l t a l á n o s volt a folyóirat: az 1862-től 1878-ig megjelent 
t i z e n n é g y k ö t e t mindenfélét fölkarolt a lapp nyelvtől a 
dravida nyelvekig s a mongoltól a baszkig. 

Azonban legtöbb tért itt is az u r a l - a l t á j i n y e l v ha 
s o n l í t ó m u n k á l a t o k foglaltak el s köztük első sorban 
HÜNFALVY és BUDENZ dolgozatai. 

HÜNFALVY ezen idő alatt tette közzé a l a p p , v o g u l és 
o s z t j á k nyelv terjedelmes ismertetését. — BUDENZ, mint maga 
mondja (1. Akad. Értesítő 1890. 16), eleinte túlnyomólag a t ö r ö k -
s é g tanulmányával foglalkozott; jelesen földolgozta REGÜLY ha
gyományának a csuvas nyelvre vonatkozó részét, kiadta a Mollah 
Iszáktól följegyzett khívai tatár szövegeket, értekezett a török 
hangutánzó igékről s a csuvas hangviszonyokról. Azután az u g o r 
nyelvek közül ismertette behatóan a cseremisz, mordvin és svéd
lapp nyelvet. Majd fölismervén, hogy a magyar nyelv közvetetlen 
rokonsága csakis az ugor nyelvekben található, tüzetesen ezek kö
rében folytatott hasonlító tanulmányokat, melyeknek tüzetes czélja 
a magyar-ugor nyelvhasonlítás rendszeresítése volt. így keletkezett 
a magyar-ugor szókincs összeállítására az első rendszeres kísérlet: 
«A magyar és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések» a NyK. VI. VII. 
kötetében (ebből lett aztán a Magyar-Ugor Összehasonlító Szótár). 
S így keletkezett a későbbi Ugor Alaktanhoz az «Ugrische Sprach-
studien» mellett az első nagyszabású tanulmány: «Denominativigók 
az ugor nyelvekben* (X). VÁMBÉRY m a g y a r - t ö r ö k szóegyezte
téseiből is BUDENZ válogatta külön azokat az elemeket, melyek az 
ősi rokonság bizonyítékai, azoktól, melyeket utóbb a török népekkel 
való érintkezések idején vett át a magyar nyelv. — VÁMBÉRY az imént 
említett szóegyeztetéseken kívül tisztán t ö r ö k tárgyú közleménye
ket adott: török példabeszédeket, tatár dalokat stb., s utóbb a török
tatár nyelvek etymologiai szótárát (a XIIL k.-ben). BÁLINT GÁBOR egy 
mongol nyelvjárást ismertetett (XIIL). — BARNA FÉRD. a m a g y a r 
és f i n n nyelv észjárásbeli találkozásait tárgyalta (VI.). — SIMONYI 
Zs. az u g o r m ó d a l a k o k a t tette tüzetes tanulmány tárgyává. 

A külön m a g y a r n y e l v é s z e t n e k természetesen szin
tén nagy tér jutott. A szerkesztő és FOGARASI JÁNOS vitatkoztak egy-
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mással az i g e i d ő k kérdéséről. Maga HUNFALVY sokat foglalkozott 
r é g i m a g y a r s z ó k s különösen f ö l d i r a t i n e v e k magya
rázásával (IV.—VII.). A nyelvbeli régiségekkel azonkívül FOGA-
EASI J. és MÁTYÁS FLÓRIÁN foglalkoztak (III. IV.), a n é p n y e l v 
v e l pedig FOGARASI, VASS JÓZSEF és KRIZA (II.—IV. és X.). EDEL-
SPACHER ANTAL a magyar nyelvnek o l á h e l e m e i t tárgyalta 
(XII.), P. THEWREWK E. a magyar r i t m u s t (X.), SIMONYI ZSIGMOND 
a m á s s a l h a n g z ó k h a s o n u l á s á t (XIV.),BARNAF. a s z e n 
v e d ő igealakot (VE.), TAKÁCS ISTVÁN az igenevek és névmások 
használatát (III.). — SZARVAS GÁBOR latin fordításainkról és a 
l a t i n o s s á g o k r ó l értekezett (X.), BALLAGI MÓR pedig a ma
gyar bibliafordítások nyelvéről (III.). Egyébiránt ugyanezen idő
szakban keletkezett a magyar nyelvészet népszerűsítésére s különö
sen a h e l y e s m a g y a r s á g ápolására a M a g y a r N y e l v ő r . 

Az i n d o g e r m á n nyelvészet körében mozogtak SZÉNÁSSY 
8. l a t i n szónyomozásai (VIL), BARTAL A. g ö r ö g - l a t i n hang
tana (XII.) és PETZ VILMOS tanulmánya Aeschylus és Sophokles 
t r ó p u s a i r ó l (XIV). 

A s é m i nyelvészet képviselői KUUN GÉZA gr. (IV. VII.) és 
GOLDZIHER IGNÁCZ (XII. XIV.). — Ismét más nyelvcsaládokról szól
tak RIBÁRY F. (a b a s z k nyelv ismertetése V.) és HUNFALVY P. 
(a d r a v i d a nyelvekről X.). 

A nyelvészetieken kívül sok m y t h o l o g i a i , e t h n o l o 
g i a i s általában ő s t ö r t é n e t i értekezéssel találkozunk. Ilyen 
HUNFALVY-Ó a magyar mythologiai nyomokról (XII), valamint a 
földirati nevekről (VI. VII.); szintén ethnologiai érdekből tárgyalta 
ismételve az o l á h n y e l v és nép történetét (VI. XIV.). — 
A m y t h o s t u d o m á n y n y a l általában s különösen a sémi 
mythologia egyes részleteivel, továbbá a sémi faj őshazája kérdé
sével foglalkozott GOLDZIHER I. (XII.). — Végre itt említhetjük 
TÉLFY I. p h i l o l o g i a i értekezéseit a görög jogtörténet köréi öl 
(Solon adótörvényéről s az attikai törvénykönyvről VI.), RING 
MiHÁLY-éit a görög és latin irodalomtörténetből (a régibb görög 
regényről s a múzeumi Catullus- és Orosius-codexekrŐl XII.) éa 
THEWREWK ÁRPÁD-ét a görög színügyről (uo.). 

Ez a fölsorolás nagyon tarkának mutatja a Ny. Közlemények 
tartalmát, de mégis megvolt a tizennégy kötetnek a maga határo
zott jelleme. Jellemüket egyrészt BUDENZ és HUNFALVY u r a l -
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a l t á j i tanulmányai, másrészt HUNFALVY e t h n o l o g i a i érte
kezései adták meg. 

1878 végén HUNFALVY-tói, ki ekkor a nyelvészet művelését 
már majdnem teljesen abbanhagyta, hogy ethnographiai és őstör
téneti nyomozásainak éljen, BUDENZ JÓZSEF vette át a Ny. Közle
mények szerkesztését. 0 jól megokolt előterjesztéssel rávette az 
Akadémia nyelvtudományi bizottságát, hogy a Ny. Közlemények 
tárgykörét egészen az u r a l - a l t á j i tudományszak művelésére 
szorította. Minthogy BUDENZ érdekes előterjesztése akkor nem 
jelent meg nyomtatásban, olvasóink szívesen fogják venni, ha 
ezúttal egész terjedelmében közöljük: 

«Hogy a magyar nyelvtudomány a jelenlegi, már a kezdetbeli 
tapogatódzáson messze túl haladt fokán áll, azt nagyrészben a 
Nyelvt. Közleményeknek köszönhetjük, — oly folyóiratnak, mely 
most 16 éven át nem csak általában az ujabbkori nyelvtudomány 
kérdéseit és eljárását illetőleg nyújtott mindennemű tájékozást, 
hanem különösen a magyar nyelv rokonsági viszonyait tisztázta, 
ahhoz való ismereteket gyűjtött és földolgozott, egyszóval a ma
gyar nyelvnek a rokon nyelvek alapján kifejtendő rendszerét nagy
ban elékészítette. Ki kell itt emelnem, a mi köztudomású, hogy e 
nagybecsű folyóirat megindításának érdeme a mi jelenlegi t. elnö
künket, Hunfalvy Pált illeti, — a ki annak közvetetlen elődjét, 
a «Magyar Nyelvészetet)), az első kizárólagosan nyelvészeti ma
gyar folyóiratot, úgyszólván csak saját erejéből alapította meg s 
annak hat évig folytatott kiadásával, mely a magyar összehasonlító 
nyelvészetnek újra való meghonosítására szolgált, ily folyóiratnak 
lehetőségét és messze való kihatását tényleg bebizonyította, úgy 
hogy végre a M. T. Akadémia sem vonakodhatott, hogy az elis
mert fontosságú vállalatot magáévá tegye — s a fentírt új czímen 
(((Közlemények*)) folytattassa. 

Nyelvtudományunk helyzete és állása, épen a Közlemények 
közrehatásánál fogva, már nem az, a mely volt ezelőtt 16 évvel. Túl 
vagyunk már sok küzdelmes vitatkozásokon, melyek a nézetek egy
oldalúságából, hiányos tanulmányra alapított s mégis túlhajtott 
nyelvfejtegető kísérletekből eredtek; magyar nyelvhasonlításunk 
számára megnyertük a biztos alapot, melyen ezentúl minden 
számba jöhető tanulmánynak állani kell: föl- és el-ismertük már 
a magyar nyelvnek az ugor nyelvekhez való közvetlen hozzátarto
zását, föl az ugor nyelvek helyét az altáji nyelvcsaládban; föl végre 
e nyelvcsaládnak egyéb családoktól való merő különvoltát. E mel
lett tájékozást nyertünk az iránt, miképen és mennyire hatnak 
néha idegen nyelvek a velük érintkező nyelvre, s hogy lehet e ha
tásokat a mindkét részbeli nyelvek tudományával kitalálni, meg-
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határozni, A magyar nyelvtudomány további üdvös haladásának 
nem csak ki van jelölve az útja, hanem meg is van törve, eléké-
zítve. S örömmel konstatálhatjuk, hogy ezen nekünk legfőbb és 

legdrágább tudományunk iránt immár tetemesen öregbedett a kö
zönségben is az érdekeltség — egész a közreműködő részvét fokáig; 
hogy immár jóval több munkáló erő is mutatkozik, kivált mióta a 
hasonlító nyelvtudomány számára alapíttatott a nyilvános tanítás, 
mely sikeresebben hat, mint a sokszor erő- ós idővesztő autodida-
ids. Hiszen már annak is szüksége mutatkozott, hogy a magyar 
nyelvtudomány szélesebb körű közönség számára bizonyos gya
korlati, a nyelvmivelést illető hatást fejtsen ki, s e czólra külön 
orgánumot nyertünk a Nyelvőrben. Másrészt a magyar nyelven és 
rokonságán kívül más, kivált kÖ7épiskolai tanításra nézve fontos 
nyelvek az illető philologiák keretében nyertek tanulmánygyüjtő 
folyóiratot: a Philologiai Közlönyt. El nem hallgathatjuk, hogy 
azóta sok akár magyar ós rokon, akar más nyelvekre vonatkozó dol
gozatok a külön akadémiai értekezések sorozatában is közöltetnek. 

A mi már most a Nyelvt. Közlemények ezentúlra való szer
kesztését illeti, melylyel a t. Bizottság az alulírott előadót bízta 
meg, czélszerűnek látszik, a nyelvtudományunk fent érintett újabb 
állását érintve, e folyóirat tárgykörét valamivel szorosabbra 
vonni, — oly czélból, hogy az, a mi kétségtelenül nyelvészeti főteen-
dönk és elengedhetetlen föladatunk, melynek teljesítését tőlünk 
joggal várhatják is, hogy épen az a nyelvészet, a mely amúgy is a 
mi erőinknek nagyobb részét foglalkoztatja, hogy épen az tegye egy
szersmind e folyóiratnak lehetőleg homogén tárgykörét. E meg
szorítás nem válik a kijelölt körön kívül eső érdemes dolgozatok
nak kisebbségére, a melyek a nélkül is megtalálják a helyüket. 
De a megszorítás szükséges, ha a Közleményeknek egy határozott 
érdekű szakmívelő közönséget akarunk szerezni. Hiszen úgy sem 
szab épen kis terjedelmű kört, ha fölöleli az összes altáji nyelvek tu
dományát különoyomozó és összehasonlító tárgyalással. S e körnek 
némi részben még úgyszólván mindent meg kell tenni (pl. a keleti 
altajiságra, a szamojédre nézve), s minden részében, még magára a 
legjobban mivelt magyarra nézve is, igen sok a tenni való. S hozzá 
kell még oly nyomozásokat foglalnunk, melyek idegen nyelveknek 
az altáji körbeliekre való esetleges hatására vonatkoznak. Inkább 
attól kell tartanunk, hogy majd szűk lesz a folyóirat eddigi kerete, 
ha majd jobban megindulnak e széles korbeli mindenféle munkák, 
ha t. i. többé nem várjuk azok esetleges megtermését, hanem lehe
tőleg egyenesen rá is hatunk megtermésükre, azaz a képes erőket 
foglalkoztatva azokat kellő egymásutánban megtótetjük. 

A mondottak szerint bátorkodom a Közi. további szerkesztése 
.számára a következő programmot javasolni: 

1. A Ny. K. tüzetesen az összes altáji nyelvek, s kivált az 
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ugor nyelvek tudományával foglalkozó folyóirat lesz. De fölveszen 
nem altáji nyelvek amazokra való hatását nyomozó dolgozatokat 
is. Fentartjuk e mellett, hogy általánosabb érdekű nyelvészeti kér
dést fejtegető, vagy valami tekintetben az altáji nyelvtudományra 
nézve fontos munkákról rövid jelentéseket adjunk. — Másodrendű 
járuléknak tekintjük a mi körünkbeli nyelvészettel érintkező tör
ténelmi, régiségtani és mythologiai fejtegetéseket; de megkívánjuk, 
hogy határozott nyelvészeti érdekük is legyen s hogy a kellő rövid
séggel legyenek előadva. 

% A fölveendő dolgozatoknak nem csak amúgy érdekeseknek,, 
hanem értékeseknek is kell lenni, vagy a közlött anyagnál, vagy a 
földolgozott tanulmánynál fogva. Hiszen közönségünknek csakis a 
szoros értelemben szakmívelőket tekintjük. E szempont egyszers
mind a földolgozás és előadás modorára nézve határozó, melyet 
szabatosnak s velősnek, nem pedig túlságosan terjedezőnek 
óhajtunk> 

3. Óhajtjuk fölvenni az ellenvélemónyezéseket és vitatásokat,. 
— de csak az olyanokat, melyek a nyelvtudománynak eddig meg
állapított eredményeit nem merőben ignorálják, különösen a ma
gyar nyelvet illető hasonlításra nézve föntartjuk alapul annak az 
ugor csoportba tartozását — s elutasítjuk a puszta rokonságkap
kodásokat (magyar-árja, dravida-mongol-sinai féléket). A Közle
mények lapjai nem lehetnek puszta faggatózások vagy éretlenségek 
közlésére szánva, vagy olyanok veszekedéseire, a kik vagy tanulni 
nem akarnak vagy látni nem képesek. 

4. Hosszabb, de nem túlságosan hosszú czikkek mellett kisebb-
közlések is lesznek, jelesen bírálatok, jelentések, vegyesek. 

Ezen programmnak megfelelően a Ny. Közleményeknek 
BuDENz-től szerkesztett kötetei (XV.—XXII.) kizárólag u rá l - a l t a j i 
tanulmányokat foglalnak magukban. A programm-változtatás tel
jesen jogosult volt: ideje volt tevékenyebb munkásságot fejteni ki 
a magyar nyelvhasonlítás terén. «Az altáji nyelvtudomány műve
lése nekünk nemzeti missziónk azon kedvezőbb műveltségi és 
társadalmi viszonyoknál fogva, melyek népünket minden rokonai 
felett kitüntetik. Egymagunk állunk jóformán, mint fajunk kép
viselői Európa művelt világában. Ki törődnék nyelvünk ügyeivel,, 
ha mi sem törődünk? Kiben ébreszthetne érdeklődést, ha bennünk 
nem, kiket hajlamunk, természettől belénk oltott tárgyszeretetünk 
erre ösztönöz ? Elismerésre méltó, befolyhatni egy általánosabb, 
vagy idegen érdekű tudomány emelésére, de hol nemzeti feladatról 
van szó, különösen, ha ennek létesítése a kitelhető összes erők 
központosítását, minden segédeszköz számba vételét megkívánja 
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— ez esetben közreműködni igazán elsőrangú kötelesség* (Nyr. 
IX. 395). 

A Ny. Közleményeknek azt a nyolcz kötetét, mely 1879-től 
1892-ig jelent meg (XV.—XXII.) majdnem egészen BUDBNZ S az Ő* 
iskolájából kikerült nyelvésznemzedék munkálatai töltik be. Itt 
jelent meg a mesternek egyik legfontosabb műve, az ugor nyelvek 
ö s s z e h a s o n l í t ó a l a k t a n a (XVIII. XX.), melynek kiegé
szítő részeit most közöljük hagyatékából (XXII. XXIII.). Kisebb 
összehasonlító dolgozatai: az u g o r n y e l v e k n e k e l á g a z á s á 
ró l (XV. XVI.), az ugor 3. s z e m . n é v m á s eredeti alakjáról s az 
ugor s z á m n e v e k rendszeréről (XXL). — Az ugorság különféle 
részeiből n y e l v m u t a t v á n y o k a t közölt: így a vogulból XIX.r 

osztjákból XVIL, zürjénből XV., mordvinból XVI. — De másfelől 
elérkezettnek látta az időt, hogy az ugorságon túlmenve a távolabbi 
rokon nyelveket is tárgyalás alá vegye. így ismertette tüzetesen az 
ugorsághoz legközelebb álló s z a m o j éd nyelvek egyikét (XXII.), 
továbbá a szorosabb értelemben vett a l t á j i nyelvek közül a 
m a n d s u t (XX.), a m o n g o l t (XXL), s a t ö r ö k nyelvek közül 
a jakutot (XIX.). Ezenkívül tüzetesen s megérdemelt szigorúsággal 
bírálta VÁMBÉRY-nak a magyarok eredetéről írt könyvét (XVIL 
XVIII.). 

BUDENZ munkái mellett legtöbb tért foglalnak el tanítványai 
közül HALÁSZ és MUNKÁCSI dolgozatai. 

HALÁSZ IGNÁCZ főleg a l a p p n y e l v j á r á s o k kimerítő 
ismertetésével szerzett magának érdemeket. Először az addigi köz
lések alapján svéd-lapp nyelvtant és olvasmányokat adott (XVI.) 
s nyelvtani vázlatot készített azon orosz-lapp szövegekből, melye
ket szintén a Ny. Közleményekben adott ki GENETZ ARVID (XV.). 
— Utóbb maga utazgatván a lappok közt a maga gyűjtötte anyag 
alapján ismertette behatóbban a különböző nyelvjárásokat (XIX. 
XX. XXII.) s végre összefoglalva tárgyalta a lapp dialektusok 
hangalakját (XXIL). — Ezenkívül z ü r j én nyelvmutatványokat 
adott ki (XVIL), továbbá adalékokat a déli szláv nyelvekbe került 
magyar elemekhez (XVIII.). 

MUNKÁCSI BERNÁT közlései főleg a votják, vogul és csuvas-
nyelvek terén mozognak. Vo t j ák nyelvtanulmányai (XVIL XVIII.) 
mintegy előkészületül szolgáltak a votják nép közt tett tanulmány-
útjához, melynek eredményei külön jelentek meg a Votják Nép-
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költési Gyűjteményben s a Votják Szótárban. Ama ((nyelvtanul
mányok*) nagy körültekintéssel tárgyalták a votják nyelvnek ide
gen (török és orosz) elemeit. — Második, szibériai tanulmányútja 
első eredménye volt az egyes v o g u l nyelvjárások ismertetése 
(XXI. XXIL).— Szintén saját tapasztalatai alapján írta le aránk 
nézve legfontosabb t ö r ö k nyelvnek, a c s u v a s n a k , hangjait 
(XXL). Azonkívül kimutatta a j a k u t nyelvnek a többi törökség-
gel egyező genitivusát (XVIL), továbbá számos adalékot közölt a 
nyelvünkbeli t ö rök e l e m e k h e z (XX. XXI.) s a déli szláv nyel
vek m a g y a r e l em e i h e z (XVIL). — Említendő még az u g o r 
szókezdő médiáról való összehasonlító tanulmánya (XVI.). 

F i n n nyelvjárásokat ismertetett SZINNYEI JÓZSEF (XVI.); 
azonfölül összeállította RÉVAI magyar-ugor nyelvhasonlítása ered
ményeit (XV.). SETÁLA EMIL a finn nyelvnek lív és vepsz dialek
tusaiból adott tanulságos közléseket (XXL XXIL). — STEUER 
JÁNOS az ugor momentán -p képzőt nyomozta a finnben (XIX.), 
azután a m o r d v i n comitativust tárgyalta (XX.) s általában a 
mordvin határozókat tekintettel a finn nyelvre (XXIL). — VAS
VERŐ RAJMUND kimutatta a v o g u 1 nyelvnek műveltető -l képzőjét 
(XIX.), tárgyalta ugyanannak essivusát (XX.), végre «egy ,epe' j e 
lentésű szót az ugor nyelvekben» (XXL). —BADICS FERENCZ össze
állította a hang és alaktani sajátságokat, melyek a többi ugorság
gal szemben a m a g y a r t jellemzik. (XV.) 

A m a g y a r n y e l v r e vonatkozó dolgozatok közül még a 
következőket említhetjük : SIMONYI ZSIGMOND részletesen ismertette 
s elemezte a g y a k o r í t ó és m o z z a n a t o s i g é k képzését (XVI. 
XVIL). — VOLF GYÖRGY a magyar h e l y e s í r á s e r e d e t é r ő l 
értekezett, különösen a sziszegő hangok jelöléséről (XIX.). — BA
LASSA JÓZSEF a m a g y a r h a n g t a n t műveli. Leírta pontos meg
figyelések alapján a hangok képzését (képekkel XXL), továbbá a 
magyar h a n g s ú l y t (uo.), tárgyalta az ugor m á s s a l h a n g z ó 
c s o p o r t o k egyszerűsítését a magyarban (XVIL) és a szó
v é g z ő ö n h a n g z ó k viszontagságait (XIX.). — Kis IGNÁCZ ter
jedelmes tanulmány tárgyává tette P á z m á n y n y el v é t (XV.). 
SZIGETHY ISTVÁN az E r d y - c o d e x nyelvi sajátságait tárgyalta 
(XV.),ZOLTVÁNYIRÉN pedig a N á d o r - c o d e x é i t (XVIL XIX.). — 
CSOPEY LÁSZLÓ kimutatta a r u t é n nyelvbe átment m a g y a r 
s z ó k a t (XVI.). — Végre PATRUBÁNY LUKÁCS egy szófejtő czikket 
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közölt a könyörög, könyörül igékről (XVIII.), s ezenkívül a c s u v a s 
többes-számról is irt (XVII.). 

VÁMBÉRY ÁRMIN ez idő alatt két közlemény nyel járult a folyó
irat tartalmához : « A t u r k o m á n o k nyelvéről*) (XV.) és «B a s k i r 
dalok» (XVIL). — Jobbára a t ö r ö k s é g g e l foglalkozott KUNOS 
IGNÁCZ. így közölte a maga gyűjtötte török népszíndarabokat (XX. 
XXL), azután ismertette a kisázsiai török nyelvjárást és egy ó-török 
nyelvemléket (XXII.). Azelőtt ismételten foglalkozott a m o r d v i n 
nyelvvel (XVI. XVII. XIX.) s a m a g y a r n é p e t y m o l o g i á -
v a l (XVIL). 

Ezzel vázoltuk a BUDENZ szerkesztette kötetek tartal
mát, mely a maga tervszerűségével minden ékesszólásnál jobban 
magasztalja mesterünknek tudományos szellemét és rendkívüli 
hatását. 

1892 tavaszán elköltözött közülünk BUDENZ JÓZSEF, S ámbár 
munkássága sok tekintetben befejezetlen maradt, meg volt mu
tatva az út, ki volt jelölve az irány, melyben nyelvtudományunk
nak haladni kell. De, noha az urál-altaji nyelvészet terén e folyó
iratnak tovább is az ő nyomdokain kell haladnia, a viszonyok 
mégis némi programm-változtatást tesznek szükségessé, s erre 
nézve az új szerkesztő a következő előterjesztéssel kért fölhatal
mazást az Akadémia nyelvtudományi bizottságától : 

1878-ban, midőn BUDENZ JÓZSEF vette át a Nyelvtudományi 
Közlemények szerkesztését, a folyóiratnak munkakörét, mely az
előtt tágabb volt, meg kellett szorítani, mert a BUDENZ irodalmi s 
egyetemi működése által fölvirágzó ugor nyelvészet mindig na
gyobb tért kívánt s ezt egyebütt nem kaphatta, mint a Ny. Közle
ményekben. 

Azóta azonban a hazánkbeli ugor és altáji nyelvészet any-
nyira megtermékenyedett, hogy a Ny. Közlemények tere is szűk
nek bizonyult. A bold. szerkesztő buzgólkodása s az Akadémia 
nagylelkű támogatása nagyobb-szabású külön munkák kiadását 
tette lehetővé. Míg azelőtt HUNFAL VY vogul s osztják könyvei 
a Ny. Közlemények egy-egy kötetét foglalták el, addig most 
MUNKÁCSI votják s vogul, HALÁSZ lapp, KUNOS török gyűjtései és 
MUNKÁCSI Votják Szótára több testes kötetre terjedő külön kiadvá
nyok alakjában láthatnak napvilágot. Ennélfogva a Ny. Közlemé
nyeknek ma már csak a kisebb anyaggyűjtő és földolgozó munká
latok maradnak. Ezek meg nem töltenek be évenként egy 30 íves 
kötetet, pedig kívánatos, hogy a Ny. Közlemények rendes idő-
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közökben megjelenő folyóirattá váljék, — legczélszertibben negyed
évessé, mint az Irodalomtörténeti Közlemények s más tudományos 
folyóiratok, — akkor pedig minden évfolyamnak egy-egy befe
jezett kötetet kell alkotnia. 

Másfelől az Egyetemes Philologiai Közlöm/, melyre bízva 
volt eddig a többi nyelvészeti ágaknak magyar nyelven való műve
lése, rendkívül terjedelmes tárgykörénél fogva — mely magában 
foglalja a régi s újabb irodalmak történetét, a klasszikus régiség
tant s egyáltalán a klasszikus nyelvek egész philologiáját, — 
kevés tért adhatott a tulajdonképi nyelvészetnek. Már pedig kívá
natos, hogy pl. a h a z a i n é p f a j o k r a v a l ó t e k i n t e t t e l 
m egfelelő tért nyissunk a g e r m á n , s z l á v és r o m á n n y e l 
v é s z e t n e k , — kívánatos, hogy tért adjunk a nálunk mindinkább 
kifejlő k e l e t i n y e l v é s z e t művelésének, s azoníölül mind
nyájunk okulására az á l t a l á n o s n y e l v é s z e t n e k is, mely
nek a Steinthal- és Techmer-féle folyóiratok megszűnése óta 
amúgy sincs könnyen hozzáférhető orgánuma. 

Végül szükség van arra, a mit eddig majdnem teljesen elha
nyagoltunk: h o g y a k ü l f ö l d i n y e l v é s z e t f o n t o s a b b 
j e l e n s é g e i t l e h e t ő l e g r e n d s z e r e s e n i s m e r t e s s ü k . 
Tapasztalatból tudjuk, hogy nyelvészeink s kivált középiskolai 
professzoraink kevéssé ismerik a k ü l f ö l d i s z a k l a p o k a t s 
általában a virágzó s z a k b e l i i r o d a l m a t , pedig ha időről 
időre figyelmeztetni fogjuk rá, a t e r m é k e n y í t ő h a t á s b i z o 
n y á r a n e m f o g e l m a r a d n i . E czél elérésére szükséges, 
h o g y f o l y ó i r a t u n k s o k o l d a l ú és é r d e k e s t a r t a 
l o m m a l i g y e k e z z é k m a g á n a k ú j a b b s n a g y o b b ol
v a s ó k ö z ö n s é g e t h ó d í t a n i . 

Mindezen okoknál fogva a Ny. K ö z l e m é n y e k n e k 
e z e n t ú l á l t a l á n o s a b b k ö r ű f o l y ó i r a t t á k e l l v á l n i , 
ámbár magától értetődik, hogy a magyar s ugor nyelvészet termé
szetszerűleg meg fogják benne tartani hagyományos elsőbbsé
güket. Az előadottak szerint tehát folyóiratunk közölni fog: 

1. magyar s egyéb ugor s általában ural altáji tárgyú érteke
zéseket s anyaggyűjteményeket; 

2. germán, szláv, román, sémi s általános nyelvészeti munká
latokat ; 

3. esetleg eihnographiai, s müveltségtörténeti, mythologiai érte
kezéseket, a mennyiben nyelvészeti eszközökkel dolgoznak (pl. a kul
túra szavairól); 

4. bíráló és tájékoztató ismertetéseket a nyelvészeti irodalom
nak minden ágából; 

5. kisebb közléseket: szófejtéseket, magyarázatokat, nyelvészeti 
híreket stb. 
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A bizottság s az Akadémia hozzájárult e javaslathoz. S most 
tudományunk érdekében azzal a kéréssel fordulok hazai nyelvé
szeinkhez — az Akadémián belül és kívül —: szíveskedjenek szel
lemi támogatásukkal lehetővé tenni, hogy folyóiratunk, megma
radva eddigi magas színvonalán, tudományosságunknak mindig 
hasznosabb elemévé váljon. Szíveskedjenek kisebb-nagyobb közle
ményeikkel mennél többen gazdagítani s élénkíteni tartalmát. így 
fogjuk egymást buzdítani s geisjeszteni, így fogjuk egymás törek
véseit megértem és megbecsülni,\gy fogjuk sokoldalú és sokér
dekű tudományszakunkat mindig\ termékenyebbé s gyümölcsö
zőbbé tenni. 

Végül még egy reményt bátorftodom e helyen kifejezni: hogy 
a k ü l f ö l d i n y e l v t u d ó s o k közül azok, kik értenek magya
rul s kik nagyrészt Akadémiánknak is külső tagjai, időről időre 
szintén megajándékoznak közleményeikkel, hogy vállvetve dolgoz
hassunk a bennünket egyaránt érdeklő föladatok megoldásán. 

SIMONYI ZSIGMOND. 

«Finnisch-Ugrische Forschungen» nevű folyóiratot terveznek 
Helsingforsban S e t á 1 á Emil, az ismert finn nyelvész, és K r o h n Ká
roly, a jeles finn folklorista (Krohn Gyulának, a Kalevala-változatok 
kiadójának fia). Folyóiratuk német és franczia nyelven írt értekezéseket 
s ismertetéseket fog. közölni. Mindent ismertetni akarnak, a mi megje
lenik az ugor nyelvek terén s lehetőleg teljes könyvészetet is adnak. 
Mink annyival nagyobb örömmel üdvözölhetjük e testvér folyóiratot, 
mert általa magunk is elevenebb kapcsolatba juthatunk mind a finn, 
mind a nyugati nyelvészeti mozgalmakkal. 

dlndogermanische Forschungen* a czíme egy új folyóiratnak, 
melyet időhöz nem kötött füzetekben adnak ki B r u g m a n n Károly, 
lipcsei professzor, a jelenlegi indogermanisták legjelesbike, és tanítványa 
S t r e i t b e r g Vilmos, freiburgi professzor. Egy kettős füzet már 1891 -
ben jelent meg (Strassburg, Trübner) s a hozzá tartozó ismertető mel-
lóklap— «AnzeigerfürindogermanischeSprach-und Altertumskunde» — 
első füzete most van megjelenőben. Egy-egy kötet ára az Anzeiger-rel 
együtt 16 márka. — Az I. füzetet lendületes megemlékezés nyitja meg 
Bopp F. születése 6zázadik évfordulójára. Más nagyobb czikkek : Hirt, 
Vom schleifenden und gestossenen Ton. K. Schmidt: Zur keltischen gram-
matik. Streitberg: Betonte Nasalis soriam. Noreen: Uber sprachrich-
tigkeit (erre még visszatérünk). E. Maass: ~lQig. Brugmann: Etymologi-
sches (£évog, rjveixu, operio, aperio stb.). 



Az ugor-szamojéd nyelvrokonság kérdése. 
(Bemutatva az 1893. jan. 2-i akadémiai ülésen.) 

A nagy urál-altáji nyelvcsalád eddigi ismereteink szerint öt 
nyelvcsoportra oszlik, t. i. az ugor, a szamojéd, a török-tatár, a 
mongol és a tunguz-mandsu csoportra. Valószínűleg több még át 
nem kutatott nyelv is hozzácsatlakozik e nyelvcsaládhoz, hozzá
csatlakozik azon értelemben, a mint ma szoktuk e rokonságot 
meghatározni, mely nem annyira a belső, t. i. a szókincs és nyelv
tani alakok egyezését veszi figyelembe, hanem egyelőre meglepő 
külső hasonlatosságok álapján süti rajok a rokonság bélyegét. 
E külső hasonlatosságokat többen foglalták össze, nálunk legújab
ban Simonyi is a Magyar nyelv ez. művében és mondhatjuk, a 
külső hasonlóságok ismereténél többet jóformán alig-alig tudunk 
róluk. 

Most, hogy Budenz korszakalkotó munkássága folytán lega
lább az ugor nyelveknek egymáshoz való viszonya tisztázva van és-
közös szókincsük, alaktani egyezésük n a g y j á b a n meg van 
állapítva, hozzá foghatunk a nyelvészet terén ránk váró egy másik 
fontos feladat megoldásához is, t. i. ahhoz, hogy világosan, egész 
terjedelmében földerítsük, milyen viszonyban van az ugor alap
nyelv a többi urál-altájisággal. Meg kell állapítanunk, vájjon 
több-e ez külsőségnél vagy pedig lényeges belső egyezésekre is 
kiterjeszkedik-e. 

Igaz, hogy e feladat megoldása nem a legkönnyebb dolog. 
Előbb szükséges volna, hogy a többi urál-altáji nyelvek is hasonló 
elbánásban részesüljenek, mint az ugor nyelvek. De tudjuk, hogy 
ezekből kevés anyag van rendelkezésünkre és a mi van, az sincs 
tudományosan földolgozva. Az ugorsággal rokonnak tartott csopor
tok közül legismertebb a török-tatár ág, de Eadloff hangtani 
tanulmányát és Vámbéry török-tatár etymologiai szótárát nem 
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tekintve, itt sem találkozott eddig egy Budenz, a ki annak' a sok
kal könnyebb feladatnak megoldására vállalkozott volna, hogy e 
csoportnak egymással úgyszólván dialektuBi viszonyban álló nyel
veiből a török-tatár alapnyelv szókincsét és gammatikai ősvázát a 
mai tudomány követelményei szerint földolgozta volna. De nem is 
kell ily messzire mennünk. Hisz még az ugosság terén is csak az 
első nagy lépés történt. Ezt is csak a magyar és Donner szótári 
munkálata alapján a finn nyelvhez való viszonyában ismerjük s 
csak azon szempontból találjuk feldolgozva, hogy milyen tanulsá
gokat szolgáltat a magyar nyelv és részben a finn szókincs őstörté
netére nézve. Az ugorságnak teljes szókincse, összes közös gram
matikai elemei azonban még mind ez ideig ismeretlenek és várják 
a hivatott kutatót és feldolgozót. 

Ilyen körülmények között csak kevés történt és történhetett 
az urál-altaji belső rokonság bebizonyítására és a mi történt, az is 
jórészt tapogatózás számba mehet. Castrén és Schott munkáin 
kívül legújabban Winkler Henrik szentelt egy vaskos kötetet s 
egyéb munkáiban egyes kitéréseket az urál-altáji rokonsági kérdés 
megvilágítására,1) nálunk. Munkácsi Bernát foglalkozott magvas 
tanulmányában egy speciális összehasonlító kérdéssel, t. i. az al
táji nyelvek számképzésével,2) Budenz pedig ugor és szamojéd 
alaktani egyezéseket tárgyalt.3) Nézetem szerint azonban mind 
Winkler, mind Munkácsi tanulmányai bizonyos tekintetben még 
idő előttiek, mert igen nagy kört ölelnek föl s csak az az út, melyet 
Budenz kísérlett meg, vezethet czélra. Valamint a speciális ugorság, 
úgy az altájiság terán is csak úgy érhetünk el igazi eredményt, ha 
az általános hasonlításnak minél szűkebb kört szabunk. Előbb az 
egyes nyelvterületeken külön-külön meg kell állapítanunk a biztos 
hangtörvényeket, csak azután foghatunk a hasonlítgatáshoz, mert 
máskép a hangtani alakulások tömkelegében könnyen megtéved
hetünk. 

Épen azért én is csak az ugor és szamojéd nyelveket ölelem 
föl jelen tanulmányomban és még ott sem teszek a többi altáji-
ságra kitéréseket, a hol ez a kitérés kínálva kínálkozik. Az ugorság 

*) H. Winkler: Uralaltaische Völker und Sprachen. 
2) Budenz-Album 1884. 
3) Hunfalvy-Album 1891. 
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köréből kilépve az urál-altáji nyelvek közül első sorban minden
esetre a szamojédséggel kell foglalkoznunk. Elég ugyanis csak egy 
futó pillantást vetnünk a szamojéd nyelvek grammatikai alkatába 
és összegyűjtött szókincsük jegyzékébe s tisztába jövünk vele, hogy 
e nyelvcsoport és az ugorság között nem csupán külsőségek, hanem 
belső, a nyelvnek egész életét átható jelentékeny egyezések is 
találhatók, olyan egyezések, melyeket hiába keresünk az ugor és 
az urál-altájiság többi ágai között. 

Jelen dolgozatomban ezen egyezéseket szándékozom kimu
tatni és ez által kideríteni a viszonyt, mely az ugorság és szamo-
jédség közt taláható. Nagyon természetes azonban, hogy bizonyos 
tekintetben az én munkám is ídőelőtti lesz, mert előbb a szamo-
jédség terén is ugyanazon munkálkodásnak kellett volna megelőz
nie, a milyen az ugorság terén már megtörtént. Csakhogy sajnos, 
eddig a szamojédségről igen keveset tudunk. A róla rendelkezé
sünkre levő teljes anyag Castrén szamojéd nyelvtanában és szó
tárában van felhalmozva. Ámde a nyelvtant Castrén már be sem 
fejezhette s kiadását sem maga gondozta. így aztán hangtana is 
fogyatékos, alaktana sem teljes, a szóképzés érintve sincs, szint
úgy hiányzik a mondattan, melyben a nyelvtan egyes utalásai 
szerint többi között a tárgyas ragozás fontos kérdése is beható 
megbeszélésben részesült volna. Az összegyűjtött szókincs is sze
gényes. Leggazdagabb az osztják-szamojéd nyelvé, de ez sem 
terjed többre, mint legfeljebb 1400 szóra. 

Ujabb időben az anyag tekintetében némileg gyarapodtak a 
szamojéd nyelvről való ismereteink. Budenz 1882-ben a Kanin 
félszigetéről való jurák szamojédokról jegyzett le öt mesét és 
apróbb mondatokat, végig ment velük Castrén ós Eeguly jurák 
szógyűjteményén s mind ezt a NyK. XXII. kötetében adta ki (a 
szótár csak halála után jelent meg), 1879-ben a kazáni missiona-
rius társaság kiadásában is jelent meg négy füzet osztják-szamojéd 
nyelven (1. ezeket felemlítve NyK. XXII. k. 82. lap). Szibériai 
útja alkalmával Pápay Károlynak is alkalma nyílt néhány száz 
osztják-szamojéd szót gyűjteni és ezeket föl is használom a szó-
egyezések összeállításában. 

Ilyen csekély anyaggal rendelkezve foghatok hozzá a szamo
jéd-ugor rokonsági kérdés tárgyalásához és épen azért munkám 
inkább csak eszméitető és tájékoztató kíván lenni, s az a czélja, 
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hogy kimutassa, hogy e csekély anyag mellett is mily sok meglepő 
és mélyreható egyezést birunk kimutatni a két rokon csoport 
között. 

Mielőtt azonban ezt tenném, röviden azt a kérdést is érintem, 
kik a szamojédok és hol laknak. A szamojédok európai és ázsiai 
Oroszországnak legészakibb részein élnek óriási, több százezer 
mérföldnyi területen a keleti hosszúság 43. fokától a 19. fokig, 
t. i. a Fehér tenger melletti Kanin félszigettől a chatangai öbölig 
és északon a Jeges tengertől le délre a nagy Altáj hegység egyik 
ágáig, a Sajanski hegyig. Számuk ezen óriás területen igen csekély, 
legföljebb 30,000, legnagyobb részt nomádok és rénsz írvastenyész-
téssel foglalkoznak, mint a lappok, délibb ágaik pedig a halászatot 
•és vadászatot űzik, mint a vogulok és osztjákok nagy része. 

Castrén Mátyás, a ki majdnem az egész területet bejárta, 
a hol szamojédok találhatók, öt csoportra osztja fel őket: 1. jurák 
ü. tavgi 3. jeniszeji 4. osztják és 5. kamaszini szamojédokra. 
A jurák szamojédok a Fehér-tengertől kelet felé a Jeniszej folyóig 
terjednek és a Jeges-tenger partjain folytatják nomád életüket az 
«rdőtlen tundrákon. Ezeknek néhány képviselője volt itt nálunk 
Budapesten, a legnyugatibb részből a Kanin félszigetről és ezek
től jegyezte le Budenz azon nyelvmutatványokat és szójegyzéket, 
melyek a NyK. XXII. kötetében jelentek meg. A jurák szamojédok
tól keletre vannak a tavgi szamojédok, a kik egész a chatangai 
öbölig barangolnak nomádokul a tundrákon. Ezen két nagy törzs 
között élnek a csekély számú jeniszeji szamojédok, a Jeniszej fo
lyónak legalsó folyásánál. Ezeknek legnagyobb része szintén 
nomád, de a mellett halászgatnak is a Jeniszej folyóban. A negye
dik törzset az úgynevezett osztják-szamojédek alkotják, a kik már 
nem a tundra területen tartózkodnak, hanem a hatalmas Ob és 
ennek mellékfolyói körüli erdőségekben. Közülök csak a Tas folyó 
mellékieknek vannak még rénszarvasaik, a többiek mind vadászat
tal foglalkoznak. Az ötödik csoport, a kamaszini, a délszibériai 
pusztákon él a Jeniszejhez tartozó Kan és Mana folyók mellett. 
Többnyire vadászok, bár e mellett csekélyebb számví rénszarvasaik 
is vannak. 

Nyelvileg ez öt szamojéd törzset két főcsoportra oszthatjuk: 
az északihoz tartozik a jurák, tavgi és jeniszeji szamojédság, a 
•délihez pedig az osztják és a kamaszini. Mind a kettőnek nyelvtani 
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alkatában és szókincsében számos jellemző sajátság található,, 
mely őket egymástól élesen elválasztja, ép úgy mint az ugor nyel
vek körében a keleti és nyugati ágnak. Az egyes szamojéd nyelvek 
maguk is számos dialektusra oszolnak. A jurák öt nyelvjárásra, a 
jeniszeji kettőre oszlik, az osztják szamojédból pedig, melyet Cast-
rén e tekintetben legrészletesebben vizsgált, tizenegy egymástól 
tetemesen eltérő nyelvjárást jegyzett föl. 

Az óriás területre eloszlott szamojédség mind a mellett ko
ránt sem tüntet föl olyan nagy különbségeket, mint például az-
egyes ugor nyelvek között észlelhetők. Ezek oly régen váltak egy
mástól külön, hogy már egyáltalán nincsenek dialektusi viszony
ban. A magyarnak legközelebbi rokonai, a vogul-osztják legalább 
oly távol állnak tőle mint az indogermánság területén a latin a 
görögtől. Az egyes szamojéd nyelvcsoportok azonban valóságos 
dialektusi viszonyban vannak és a különbség nem nagyobb köztük, 
mint például a mai román nyelvek között. A szamojédség e kon
zerváló hajlamánál fogva az alapnyelv rekonstruálása nem is ütkö
zik oly nagy akadályokba, nem jár oly nagy nehézséggel mint az. 
ugorságé. 

A szamojédség azonban nemcsak egyes dialektusaiban vizs
gálva bizonyul konzervatív hajlamúnak, hanem az ugorsággal 
szemben is. Nincs az urál-altaji nyelvek közül egy sem, mely az 
ugorsággal csak megközelitőleg is annyi közös őselemet őrizett 
volna meg, mint a szamojédség. Ezen egyezéseknek tetemes része 
nemcsak a gyökerekre, hanem a szavaknak egész hangtestére ki
terjed. A sok közül elég lesz például a következőket felemlítenem: 
az ugor kala m. , h a l ' a szamojedségben is kala : az ugor *kombo 
m, ,hab f a szamojedségben is *kombo; az ugor *selme m. jSzem' 
a szamojédban is saima, sima, ered. *selm*-i:e visszavezethető alak
ban él; az ugor *neme m. , név ' a szamojédban is *neme, az ugor 
*puga m. ,f ú j n i£ itt is *pugo, az ugor *tole- ,lo p n i', mely a magy. 
t o l v a j - b a n él, itt is tőle; az ugor *tunde, tumde- m. , t u d n i ' itt 
is *tumde-, az ugor *pone m. J ö n n i * itt is *pone, az ugor *pele 
m. ,fél , halb' itt is *pele; az ugor *ele- (jele-), m. , ó l n i f itt is 
*jele-} ele-; az ugor *pede m. , fószek f itt is *pede; ugor *.úele-
m. jnyel-ni ' , itt is iial-, az ugor *vide- m. ,víz f itt is vit stb. 

Ezek pedig mind olyan kifejezések, melyek a nyelv primitív 
életéhez tartoznak és a melyeket a szamojédség nem vehetett át 
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egyes ugor nyelvből, például a szomszédságában élő zürjéntől 
vagy osztjáktól. Annál kevésbbé vehette át, mert megvannak más 
ugor nyelvben is, melyekkel a szamojedség sohasem érintkezett, 
mint pl. a magyarban és megvannak az összes szamojédségben is, 
melyből nagy területrészek szintén, nem érintkeztek ugorsággal. 

Érdekesnek tartom megemlíteni, hogy némely szó egyes sza
mojéd nyelvekben a magyarral majdnem teljesen egyező alakot 
tüntet föl. így a magy. hal, hala- a jurák sz.-ban is halé, a m. hava 
(hó) «schnee» a jurákban is hava; a m.Jele- halb a Jenis. sz.-ban 
is fele, a m.fon a tawgi nyelvben is fon-, a m.fa ugyanitt szintén 
fa; a m. tó a jur. szam.-ban is ío' és az oszt.-sz.-ban is tu, to, a m. 
nő (né) a tavgi, jen. és kam. szam.-ban is ne stb. E feltűnő egye
zéseknek az a magyarázata, hogy valamint a magyar az ugor fr-val 
és s-vel szemben sok esetben h-t tüntet fel, ép úgy tüntet fel a 
jurák is a többi szám. A>val és gyakran az s-szel szemben is h-i, 
és a mint az ugor p a magyarban f-ié változott, úgy vált az ered. 
szamojéd p is a tavgiban jeniszejiben is/-fé. 

Szó- és alaktani hasonlításaimban különben úgy jártam el, 
hogy első sorban az ugor ősalakot hasonlítottam össze a tőlem 
rekonstruált szamojéd alapalakkal. Vannak azonban egyes szók, a 
melyek az ugorságnak csak egy-két vagy csupán egy nyelvében 
fordulnak elő. Ezeket azért n e m zártam ki összeállításaim sorá
ból, különösen, ha olyan nyelvekben fordulnak elő, melyekkel a 
szamojedség semmikép sem érintkezhetett és így átvételről szó 
sem lehet. Hiszen számos szó elpusztulhatott az ugorság terüle
téről és csak egy félreeső zugban maradt meg. A nyúl például csak 
a magyar, mordvin és lapp nyelvben maradt fönn, de azért kétség
telen, hogy az összes ugorság tulajdona volt és ha most ugyanezt 
a szót az összes szamojéd dialektusokban is megtaláljuk, a szónak 
ugor-szamojéd őskori eredetisége kétségtelen. Az ugor há ló -nak 
csak a jeniszeji szamojédban van nyoma, de mivel itt olyan alak
ban él, mely nem vall ugor átvételre, ezt is már az ugor-szamojéd 
őskorbeli szókincshez tartozónak tekinthetjük. 

Külön jegyzékben állítottam össze azon szókat, melyeknek 
összetartozását nem találom egészen kifogástalannak és külön 
jegyzékbe azokat, melyek az ugor nyelvek közül csak a vogul-oszt-
jákban vagy csak a zürjénben vagy csak e kettőben találhatok, 
mivel e szomszédos népektől könnyen átvehették, a mint hogy 

2* 
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számos szót át is vettek. így a jurák majibidm ,örülni', mely csakis 
ezen szamojéd nyelvben van meg, kétségkívül a zűrjén maibir 
, vidám' szóval van összefüggésben; a szám. noi posztó szintén a 
zürj. not-nak mása; a szamojéd tuge ,vászon', jerdös ,ing' az oszt. 
tagat, jernes szók átvétele. 

A szamojéd-ugor alapnyelv szókincsének összeállítása több 
fontos tanulsággal jár. Először is kitűnik belőle, hogy több olyan 
szó, melyet az ugor nyelv szempontjából tőszónak kellett tarta
nunk, már továbbképzett alak és az eredeti tövet a szamojédség 
tartotta fönn. A magy. tűz-nék ugor alapszava *togodo-nak hang
zik, a neki megfelelő legteljesebb szamojéd alak pedig tui-nak, 
mely eredetibb *togo-nak változata. A szamojédnek már említett 
konzerváló hajlama szerint tűid alakot várnánk, mint például a 
műid szóban, mely az ugor *mogodo, magy. raáj-nak felel meg ós 
mivel ezt nem találjuk, majdnem biztosan következtethetjük, hogy 
az ugor-szamojéd ősalak *togo volt. Szintígy a magyar nyíd-n&k 
ugor alapszava *úomolo, a szamojéd nyelveké pedig *„omo és 
ebből is az tűnik ki, hogy a -lo járulék már az ugor alapnyelv 
külön életében fejlődött ki. A magyar térd a csuvasból való átvétel 
és az eredeti ugor szó a finn polve-, lp. puolva, cser. polvi, mdv. 
prnl szókban maradt fönn, melyekből ugor *polve-re következtet
hetünk. A szamojéd nyelvekben azonban pule a térd alapszava és 
nyoma sincs a -ve járuléknak és így világos, hogy az uráli alap
nyelv szava a térdre szintén *pule volt és a -ve-a alak csak az ugor 
nyelvek külön életében fejlődött. 

A szamojéddal való összevetés azonban több eddig járatos 
hibás hangtani következtetést is helyreigazíthat. Hogy csak egyet 
említsek, Budenz például a magy. fél ,sich fürchten' igebeli hosszú 
magánhangzót a többi ugor nyelvek rövid magánhangzójával 
szemben úgy magyarázza, hogy az ugor f élni-jelentésü alapige 
már továbbképzés egy ugor *pag- tegere igétől. Midőn azonban a 
szamojédban is pil igét találunk a félés kifejezésére, e combinatio 
magától elesik s világossá lesz, hogy már az uráli alapnyelvnek 
volt egy *pile alakú félni igéje és hogy a magyar hosszú é-nek meg
magyarázására egészen más okokat kell keresnünk. 

Szintén a szamojéd nyelv világosít föl bennünket az ugorság 
némely egyéb olyan hangtani viszonyai felől is, melyek nélküle 
homílyban maradnának. Ilyen az ugor szókezdő n és ny kérdése, 

j 
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melyet csak a szamojéd segélyével dönthetünk el és a melyről az ú 
kezdetű szavakhoz való bevezetésben szólok bővebben. Egyéb ta
nulságok közül megemlítem, hogy a szóközépi magy. d-nek ugor 
nd felel meg; pl. ad: ug. *anda. A szamojéd folytán azonban bizo
nyossá válik, hogy ez az ugor nd még eredetibb md-ből való. így 
az ugor nd sorszámnévkópzőnek szamojéd md felel meg; az ugor 
*tunde-, magy. tud ige pedig ilyen alakban található a szamojéd-
ségben tumde. Csak egyetlen ugor nyelvben találjuk annak nyo
mát, hogy az nd ered. md-ből lett, t. i. a lapp nyelvben és ennek 
is csak két legszélsőbb, t. i. kólái és legdélibb dialektusában. Az 
ugor tünde- ugyanis itt is tamte-, tömte- alakban fordul elő és csak 
ebből az alakból magyarázható a IpS. tobde- változás. 

Miután az eddigiekben néhány rövid vonásban bemutattam 
a szamojédságnak összehasonlító szempontból való fontosságát, 
áttérek azon kérdés fejtegetésére, hogy milyen természetű az a 
szókincs, melyben az ugor és szamojéd nyelvek megegyeznek. 
Körülbelül 200 biztos, vagy legalább nagyon valószínű közös ere
detű szótövet találunk a két nagy nyelvcsoportban ós ezek mind 
ősrégi fogalmakat és fogalomkategoriákat jelölnek. Az alábbiakban 
csak magyar néven nevezem meg és állítom össze az egyező foga
lomköröket ós mintegy míveltségtörténeti összefoglalását adom az 
alábbi részletes fejtegetéseknek. Kiviláglik ezekből, hogy az ős uráli 
népnek már ugyanazon míveltsége volt, mint az ősugorságnak, 
hogy halászattal és vadászattal foglalkozott, hogy már tudott fonni, 
szőni és az ásványok közül ismerte a vasat. De lássuk az egyes 
fogalomköröket részletesen. 

A testrésznevek közül közösek a következők: fej, haj, szem, 
homlok, ajak, nyelv, íny, torok, nyak, hón, mell, ujj, szív, tüdő, 
máj, hát, térd, köröm, fark, csont, ín, íz és talán kéz, bél, láb, hü
velyk, köldök is ; az állatok testrészei közül pedig még: toll, fark, 
szarv. Itt említhetők ezek is : tojás, fészek. 

A rokonsági nevek közül megegyeznek: atya, apa, ős; anya; 
nő; nagybátya, néne, ángy, napa, ipa, meny, vő. 

A természeti tárgyak közül: víz, tó, folyó, láp, hab (hullám), 
hab (schaum), mart, földnyelv, lap, erdő, föld. 

Állatnevek: még pedig szárnyasok: holló, varjú (erre két 
név is); négylábú állatok: nyúl, menyét, kutya (t. i. az ugor 
*pene, m. fene), medve, valamely vonó állat (rénszarvas v. ló), 
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herélt állat; a kétéltűek közül: béka, kígyó, gyík; a bogarak 
közül: lepke, hangya, szú, nyű és végre: hal. 

Növénynevek: fa, nyírfa, fűz, fenyő, nyárfa (espe), fatő, nyír
fahéj ; hasáb ; — bogyó. 

Ásványnevek: só, vas, agyag. 
Időjárást és rokon fogalmakat jelölők: eső, hó, köd, hajnal, 

éjszaka, tavasz, nyár, hold, csillag, tűz, láng. 
Vadászatra vonatkozó szavak: íj, ideg, nyárs, nyél, bot és 

talán tegez, hurok is. 
Halászati fogalmak: háló és talán csónak. 
Egyező melléknevek stb.: száraz, nedves, hideg, meleg, sötét, 

tele, hosszú, bal, szép; al, fél (halb), elő, teg (vagyis hátsó rész). 
Legfontosabb azonban mintegy ötven igének egyezése; ilye

nek: élni, halni, menni, jönni, inni, enni, alunni, ülni, mívelni, 
nyalni, nyelni, fújni, hallani, köhögni, tudni, tanulni, adni, nyu
godni, űzni, nyúzni, ölni, vinni, küzdeni, szabadulni, félni, ke
resni, találni, helyezni, elrejteni, lopni, nyitni, ásítni, kiáltani, fo
rogni, támasztani, fagyni, égni, főni, metszeni, faragni, fenni, 
fúrni, mosni. 

A szókincs egyezésénél azonban még sokkal fontosabb a 
grammatikai alakok megegyezése. Es az ugor és a szamojéd nyel
vek közötti alaktani megegyezéseket a nyelv egész életén végig 
lehet kísérni. A névragozás majd minden fontos ragja közös. Meg
van a szamojédságban az ugor m accusativusi és n genitivusi rag. 
Megvannak az ugor fő hely viszonyt jelölő ragok majdnem teljesen 
megfelelő alakban, nevezetesen az ugor n locativus, a d ablativus 
és a g lativus rag. 

A számnevek azonban, melyek a szorosabb rokonságnak 
egyik fő bizonyítékát szolgáltatják, már nem egyeznek meg any-
nyira. Csak a hét számnév mutatkozik teljes biztossággal közös erede
tűnek és talán a kettő, melynek szamojéd alapalakja *side. Vannak 
ugyanis nyomok, hogy a szamojéd s eredetibb Ar-ból is keletkez
hetett, így egy múlt századbeli feljegyzésben a side-t egy már 
kihalt dialektusban, t. i. a motoriban kiddé alakban találjuk, ez 
pedig közel áll az ugor alapalakhoz. A többi számneveket csak 
erőlködéssel lehet rokonnak magyarázni. Annyit azonban világo
san feltüntetnek a szamojéd számnevek, hogy ebben a nyelvcso
portban is a hetes számrendszer uralkodott és hogy a nyolcz, 
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3rilencz ép úgy összetétel útján keletkeztek, mint az ugor cso
portban. 

Szorosabb megegyezést találunk a névmások közt. Az 1. és 2. 
személynévmás, továbbá a mutató, a kérdő és relativ névmástövek 
ugyanazok mint az ugorságban. A birtokos személyragozásban és 
az igeragozásban megvan az -m 1. és a d v. nd 2. személyrag, és ép 
úgy megvan a t á r g y a s r a g o z á s , mint az ugor nyelvek közül 
a magyarban, a vogul-osztjákban és a mordvinban. 

A módok képzése is meglepő hasonlatosságokat tüntet föl. 
Az ugor n3 föltételes vagy conjunctivusi képzőnek a szamojédság
ban -ne, ni, ni, ji; az ugor k„ (gB) imperativusi képzőnek pedig 
szintén gu, ku felel meg. 

Nyoma van azonkívül az ugor *val- Jenni ' létigének, a tagadó 
ige pedig, mely igen változatos alakokban él a szamojéd csoport
ban, némely nyelvben megegyezik az ugorságéval. 

A szóképzés terén a már említett módképzőkön kívül kieme
lem még a számkópzések megegyezését. Közös a d és j többes, 
továbbá a g kettős számi képzés (1. Munkácsi), szintúgy az ugor 
nd sorszámnévképző, melynek mint már említettem a szamojédben 
eredetibb md alakjáéi. A denominativ névszóképzők közül megvan 
az ugor k és j kicsinyítő, del, gedel alakban a fosztó képző, a dever-
balisok közül pedig az ugor ma nomen actionis képző. Az igekép-
zők közül szintén csak egy-kettőt említek föl. így közös a t (d) 
causativ és valamivé tevést, továbbá az m valamivé válást je
lentő képző. 

Ennyi nyelvténynek megegyezése úgy hiszem elég annak a 
bebizonyítására, hogy az ugorság a többi urál-altaji nyelvek közül 
â szamojéddal van a legszorosabb, mondhatjuk testvérnyelvi ro
konságban. Azért az urál-altajiságot két fő csoportra oszthatjuk: 
Az egyiket az ugor ós szamojéd nyelvek teszik, melyeket közös 
névvel u r á l i ágnak nevezhetünk, a másik csoportot pedig, nem 
érintve ezeknek egymáshoz való viszonyát, a l t á j i ágra keresz
telhetjük. Ez az osztályozás külsőleg megegyezik a Munkácsiéval, 
a ki az urál-altaji nyelvcsaládot két részre, t. i. az é s z a k i 
a l t á j i és a d é l i a l t á j i nyelvágra osztja és az előbbihez az 
ugort és szamojédot, az utóbbihoz pedig a törököt, mongolt és 
tunguz-mandsut számítja és ezen osztályozásában azon föltevés
ből indul ki, hogy a tunguz-mandsu a török-mongolnak legköze-
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lebbi rokona. Hogy aztán a tunguz az uráli ághoz csatlakozik-e 
szorosabban, mint a hogy Winkler véli, vagy pedig a mongol
törökhöz, mint Munkácsi állítja, azt még nagyon soká el döntet
lenül kell hagynunk, mert elCbb ép oly beható összehasonlító 
vizsgálat alá kell vetnünk az altáji nyelveket, mint a hogy az ugor 
nyelvekkel megtörtént s mint a hogy én most az ugor-szamojéd 
nyelvcsoporttal megkísértem. Csak ha már megállapítottuk az 
uráli alapnyelvet, szabad ezt azután a többi szintén rekonstruált 
altáji alapnyelvekkel összevetnünk. 

Jelen tanulmányomból kétségtelenül kiviláglik, hogy az urál-
altaji ősnyelv elágazásánál csakugyan az uráli ág vált ki először a 
többiből, és az ugorság és szamojédság között mutatkozó feltűnő 
egyezések csak úgy magyarázhatók, hogy e kiválás után az uráli 
ág még igen sokáig együtt maradt ós igen sok, csupán itt található 
sajátságot közösen fejtett ki, mielőtt az ugor és szamojéd ágra 
oszlott. 

A szamojédság behatóbb búvárlása minden esetre fontos az 
ugor összehasonlító nyelvészet szempontjából, mert mint egy-két 
példában bemutalni igyekeztem s mint majd a részletes fejtegetés 
alkalmával még bővebben kifejtem, több oly kérdésben világosítja 
föl a kutatót, melyre az ugorság körében hiában várja a feleletet.. 

I . U g o r - s z a m o j é d s zóegyezések .* ) 

Ugor szókezdő Zs-nak a szamojédságban is k felel meg. Vala
mint azonban egyes ugor nyelvek külön életükben a mélyhangú 

*) Az ugor és szamojéd nyelvek megegyező szavait már töb
ben megkísérlették összeállítani, de minden érdemleges magya
rázat nélkül és úgyszólván semmi kritikával. A legelső ilyen össze
állítás magától C a s t r é n - t ő l ered, a ki «Anteckningar om Samo-
jediskans förvandtskap med de finska spráken» ez. értekezésében 
hat lapon közöl egy sorozat rokonnak tartott ugor-szam. szót 
(Suomi 1845. évf. 177—186. L). Másodszor Johann Adolf L i n d -
s t r ö m közölt a Suomi 1852. évfolyamában egy «Samling af med 
finskan beslágtade ord frán de uralska, altaiska och kaukasiska 



AZ UGOR-SZAMOJÉD NYELVROKONSÁG KÉRDÉSE. 25-

szavak hátrább ejtett fc-ját részint ft-vá változtatták, mint a ma
gyar, vagy ^-vá mint a vogK. és az osztják nyelv Irtis melléki és 
északi dialektusai; szintúgy változtatta a Jurák-szam. is a többiek 
k-ját a külön ejtett szókban kivétel nélkül h-m (pl. halé hal = 
osztjS. kuel; ha fül = osztjS. kö stb.). Ott azonban, a hol az ilyen 
/i-val kezdődő szó szorosabban érintkezik a megelőzővel, a h he
lyett igen gyakran fellép az eredetibb explosiv hang g alakban 
(pl. hájvin harua mellett hajvin-garua menni akarnak. L. Budenz, 
Adalék a jurák-szamojéd nyelv ismeretéhez. NyK. XXII. k. 84.). 
A többi szám. nyelvekben a k : h változás csak nagyon kivételes 
(L. az 1. és 18. czikket). A jurS.-ban egy két biztos esetben a /í-nak 
n szókezdet felel meg (1. a 13. s 58. czikket), de azt bajos eldön
teni, melyik szókezdet az eredetibb. Szóközépen ugyanis gyakori 
jelenség, hogy ered. k helyett n-t találunk és viszont. A KamS.-ban 
kétféle k van, mólyhangú szavakban postpalatalis, magashangúak-
ban pedig aspirált kh (pl. kö- trocken werden, de: khiski- abtrock-
nen). Még megjegyzendő, hogy egyes osztjS. dialektusokban nem 
ritka dolog a szókezdő k-nak részint c-re, részint í'-re változása 
változása sem, ós ez a A; : i változás kivételesen a KamS.-ben is 
előfordul. 

1. Ugor *ko.-(ku-) kérdő és relatív névmástő (magy. ho-,. 
ku-: hol, hun, hogyan stb.). MUSz. 100. 1. . 

Szám. JurS. hu ki (quis) B., hü-bea, hu-bea wer C.; hu-úani 
welcher C.; hu-rke B., hu-rka G. was für ein; hu-jiri, hu-iri valaki* 
egy ember, egyén B., hü-beri, hu-veri jemand (eig. mensch) C.; 
liu-na wohin C, hu-nana hol, hova B., wo C, hu-nnada, hu-nad 

sprákeno ez. értekezést, melyben a szamojéd egyezéseket is felso
rolja. — Foglalkozott a kérdés ezen oldalával Schott is, «Das 
altaische sprachgeschlecht» művében, de ez nincs rendelkezé
semre. Legújabban Donnernak «Vergleichendes Wórterbuch der 
finnisch-ugrischen Sprachen» ez. művében is találunk számos uta
lást valamely ugor szócsoportnak szamojéd rokonságára; fejtege
tést, megokolást azonban sehol sem találunk. 

A használt rövidítések: JurS. = jurák-szamojéd; TavS. 
= tavgi szám.; JenS. = jeniszeji szám.; OS. — osztják szám.; 
KamS. = kamassini sz. | B. == Budenz, Jurák-szam. szójegyzék 
(NyK. XX.); R. == Beguly (idézve Budenznél); C. — Castrén,. 
Wörterverzeichniss aus den samojedischen Sprachen. MUSz. — 
Bud., Magy.-ugor ossz. szótár. 
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woher B., hun-nad woher C , hu-ni mikor B., hu-ne irgendwenn 
B., hu-sir, hu-sirde B. mikép, hogyan, hu-úsár wie B., hu-sier, 
hu-nder, hu-nsier, hu-íer wie C. stb. 

TavS. ku-a, ku-nia welcher, ku-raje wie, welcher art, ka-nVan 
wohin, wie, ku-ninu wo, ku-nida woher, ku-minanu wo entlang, 
ku-itanu einmal, irgendeinmal. 

JenS. hö-ke welcher, hu-laha wie beschaffen, kiV wohin, ku-
kohone wo, ku-ro, ku-do, ko-kohoro woher, kü-nd'one wo entlang. 
ku-ne, ku-nne wann, ku-huane irgendeinmal, kü-no\ ku-raháne wie. 

OS. ku-d, ku-t, ku-dö, ku-tö, ku-tte wer, ku-ndaredi wie, wem 
gleich, ku-ssai, ku-sal, ku-nzei wieviel, quot, ku wohin, ku-n wo, 
von wo, ku-sagan, ku-ssagan, ka-nzanan wann, ku-tar, (ku-ttar, 
ku-ndarj wie. 

KamS. khü-man wie viel (v. ö. zürj. kimin wie viel). 
A felsorolt ragos alakokból minden nyelvjárásban tisztán 

kiválik egy ku- (JurS. hu-) névmástő, melynek némely továbbkép
zése is megegyezik egy-két ugor nyelvével, így JenS. hőké, kuko-
hone = f. kuka, OS. kud, kudö stb. = lp. kutte, zürj. kod, votj. kud. 

Úgy látszik a mélyhangú ku- névmástő mellett a szamojéd-
ségben is élt egy magashangú az ugor ki (ke)-nek megfelelő tő. 
Ennek világos nyomait csak a déli szamojédségben találjuk. 
A kamS.-ban ugyanis gi-di welcher, és ebből: gidí-bir, gidí-re' 
wohin, gid'i-gán wo, gidi-ga' woher, az OS.-ban pedig kai was, és 
ebből: kai-l, kai-ndil wie, wie beschaffen, kai-nd wohin, kai-gan 
wo, von wo, kai-ndek wie, ka-nemtelgi der wievielte, továbbá 
ke-iai jedermann. — Az északi szamojéd nyelvjárások közül még 
a Tavgi-ban találunk a ka mellett a-magánhangzós tövet is, mint 
ka-na wie viel, ka-nan wann, ka-ni' wie viel mai és ez is ered. 
magashangúságra vall. Valószínűleg az eredeti magashangú tő ma-
maradt fönn a jurák ha «mi, mit» névmásban is a hu- tő mellett, 
bár e dialektus a többi szamojédség o, tí-ja helyett gyakran tüntet 
föl a-t (v. ö. az 5., 6., 12., 23., 24., 25. czikkeket). — A KamS.-beli 
a-magánhangzós tövek azonban alig tekinthetők ered. magashan-
gúaknak, minthogy e dialektus a magánhangzó-illeszkedés törvé
nyét egészen megőrizte és inkább hangemelkedést, mint hangmé
lyedést találunk benne. Ezek szerint a KamS. ka-d'et wie beschaf
fen, ka man wann, ka-da* wie szókban előforduló ka- tő valószínű
leg a mélyhangú &M-nak e dialektusbeli változata. 

2. Ugor kaga- ,lucere, splendere' (magy. hó, hajnal, húgtf 
stella; finn kuu luna; vog. kuj-pen aurora; osztj. /ü-s stella, stb.). 
MÜSz. 101. 

Szám. 1. JurS. hajar, /ajar, hajar B., hajer, haijer, hajar 
C. sonne. 

TavS. kon | JenS. kaija \ KamS. lmja sonne. 
2. TavS. ki-íadá \ KamS. khi mond, monat. 
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3. JurS. hüvi, hüvi morgen C , hümer reggel korán B. 
4. OS. kuend abendröte = osztj. yuni, kunt'l, yuntl ,aurora, 

diluculum'. 
5. OS. keska, kueska, | KamS. khinzigai stern. 
6. TavS. kouru1 hell | OS. kuecal, kueiel id. | KamS. khávi 

khevi id. 
Mind ezekből egy szamojéd ku-, kuj- alapszó válik ki és az 

ebből származó névszók közül több egész alakjában megegyezik 
egyes ugor nyelvekben" azonos vagy hasonló jelentésű névszókkal. 
A TavS. kon, KamS. kuja «sonne» = finn kuu «hold» ; az OS. 
kuend abendröte = osztj. -/unt; az OS.keska, kueska «stern» = déli 
lapp kuokse «stern». 

3. Ugor (magy. hón, régi: holn, finn kain-alo; zürjP. kon-
ult; vog. hohni, x°'/ni •' kat-h. slb.). MUSz. 112. 

Szám. TavS. kálin | KamS. kalan armhöhle. 
Az ugor és szamojéd nyelvekben a legtöbb testrész neve kö* 

zös és így legnagyobb valószínűséggel a hón fogalma is. Budenz 
szerint az ugor alapszó egy kagna-íéle alak volna. Ennek ellene 
mond azonban a régi magyar nyelvben található holn, vagy talán 
hóin. Ha ezt összevetjük a szamojéd alakokkal, azt kell feltennünk, 
hogy a többi ugor nyelvbeli szók is inkább Z-t ejtettek el, mint g-t. 
A mordvin kavil «hón», kavl-al «hón-alj»-ból kiindulva legtelje
sebb alakúi kavalan-t vehetünk föl, melyből mind az ugor, mind 
a szamojéd alakok egyaránt keletkezhettek. 

4. Ugor : finn koivu birke, nyírfa. 
Szám. JurS. hö, ho C, ho B. birke. 
TavS. kua id. 
JenS. kua id. 
0 5 . kvá, ka, ka, köe kue id.; összetételben -l, -l melléknév

képzővel : kvál-pu, kal-pu, köel-pu nyir-fa. 
KamS. küjü birke. 
A legteljesebb alakot a KamS. küjü (ered. kuju) tünteti föl. 

A finn koiva-nak tehát csak első koi- része egyezik meg a szám. 
szóval. 

5. Ugor kála fisch (magy. hal). MUSz. 77. 
Szám. JurS. halea, halé, halé. halé hal, piscis B., halé fisch 

B., halea, halé', halé id. C. — hale-ko, hale-ko dim. id. B. 
TavS. kole, dem. kola'-ku. 
JenS. kale \ karé; dim. kale-ku, kare-ku. 
OS. kuel | kuele. — KamS. kóla. 
Szamojéd alapszó: kale, kala. — Ide tartozik még JurS. 

haW-i, hale-i, halé' wallfisch, melyben a j nagyító (ered. kicsi
nyítő) képző. 
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6. Ugor kale- móri, sterben (magy. hal-). MUSz. 78. 
Szám. JurS. ha- halni, meghalni B., C, ha- id. E . ; — há-da-

ölni, megölni; fogni (vadat, halat) B., C, ha-da- B. id.; — hd-baj, 
hab ej halott, holt B., hdbaej sterblich C.; •— há-bce halál B., habte', 
habcea, habce hdbc C.; — halmir halott, holttest, B., halmer, hal
mer todter, leichnam C. 

TavS. kü'- sterben; kuada'- tödten; kua'-bsan der tod; kua-
bua todt. 

JenS. ka- sterben; ka-ra- \ ka-da- tödten; ka-be, ka-melo \ 
ka-be, ka-mero todt. 

OS. ku- sterben; ku-nga-, ku-mba, kü-mba, kü-lt'a- id.; —•• 
ku-at-, ku-et- tödten; kü-rme, kü-rmo, ko-ssan der tod; kü-bal> 
kü-bel, kü-bil, kü-mbedi, kü-bedi, kü-mbadie, kü-bie todt. 

KamS. khü- (prses. s. 1. khü-lam) sterben; ku-t tödten; 
khü-na todt. 

A felsorolt alakokból egy közös szamojéd kü-, ku-, ka-, ka-
tő tűnik elő. A halmir, küli'a alakokból ugyan gyaníthatjuk, hogy 
a szamojédben is Z-lel végződött eredetileg az igető, a többi adatok 
azonban arra kényszerítenek, hogy csak l nélküli, magánhangzós 
tövet vegyünk fel szamojéd ősalakul. Ebből pedig az következnék,, 
hogy az ugor kala- már továbbképzett ige. 

7. Ugor külaba (magy. háló) netz. MUSz. 84. 
Szám. JenS. kuole-se1, \ kuore-se netz; kuoli- | kuore- das netz 

ziehen. 
Budenz a magy. és vog.-osztj. alakokat képzett, nomen agen-

tis névszóknak tartja és alapszavukat a zürj. kij- fogni igében gya
nítja, melyből a külaba háló szónak kül alapigéje frequ. volna. 
A szám. kuole-se azonban azt bizonyítja, hogy már az uráli ős-
nyelvben megvolt a kül-, kuol- alapige (?) és e szerint a háló-nak 
alig van köze a zürj. kij-hez. 

8. Ugor: magy. holló; vog. kulla/ holló, varjú; osztj. yülayy 
kölak, kölank, xoliy, yulfy, yulug holló. MUSz. 106. 

Szám. TavS. kula rabé. 
JenS. kulu-ke | kure-ke. 
OS. kule | kulea | kulli \ kula | küld. 
KamS. khüli. 
Az ugorságban kétféle szó is volt használatban a holló-mf 

nevezetesen a keleti ugorság most felsorolt szavai és nyugati ugor
ság karnasa- szava (1. ezt alább 22. sz.). A szamojédségben is él 
mind a két alak, a keleti ugorságéval megegyező a négy keletibb 
szamojéd dialektusban, a karnasa-nak megfelelő pedig a legnyu
gatibb jurák szamojédségben. Lehetne átvételre is gondolni, de 
mivel több ilyen primitív kulturszót is találunk mind a két cso-
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portban, egyelőre mind a két szavat az uráli közös szókincshez 
tartozónak tekinthetjük. 

9. Ugor kulma (magy. hom-lok, votj. kim stirn). MUSz. 109. 
Szám. KamS. kama stirn. 
OS. hat, kát. 
A KamS. kama egészen megfelel az ugor alapszónak (az-i 

elenyészésére v. ö. JurS. narni zunge = ug. neleme). Ugyanazon 
tőből valónak látszik az OS. kat, kát is, ered. kal-t helyett má3 
továbbképzéssel. Az uráli alak ez esetben csak kai- volna. 

10. Ugor (magy. kígyó, finn kaljame stb.). MUSz. 29. 
Szám. JurS. halsu, halco angelwurm. 
TavS. kolsy'a, kalsua id. 
JenS. kod'uluo, kodbluo | ]Lodulue id. 
Az ugor-szam. ősszó ,animál lubricum'-ot jelentett, s ebből 

könnyen fejlődhetett egyrészt a ,kígyó', másrészt az ,angelwurm' 
jelentés. Uráli tőalak kai-. A JenS. kod'uluo-béli d mássalhangzó Is 
helyett való. Ez a dialektus különben is nagyon szereti a mással
hangzók assimilatióját. 

11. Ugor (lp. kuolla hoden, testicula, finn kulli id.; votj. 
kuli (Műnk.) mánnliches glied). 

Szám. JurS. hile mony, here B. 
KamS. khi, khi mánnliches glied. 
E szó a szamojédsóg két legszélsőbb ágában fordul elő s e 

szerint ha nem is találjuk sem más ugor, sem más szám. nyelv
ben, kétségtelen, hogy a közös uráli szókincshez tartozik. Ős
alak : ko.ld. 

12. Ugor himba (magy. hab; vog. kump, %ump ; oszt. kump, 
'/ump, rwmb). MUSz. 65. 

Szám. JurS. hámba hullám, hab, B., G.,\amba C.; hámba a-
hullámzani, B., hámbo-ilá- rollen, wálzen, C. 

TavS. kofifu (gen. kombu) welle. 
JenS. kába id. 
OS. komb, kömb \ komba, kuomba \ kűmb id. 
KamS. khövu schaum. 
Szamojéd alapszó komba, kuniba — ugor kumba. 

13. Ugor kansa (magy. húgy urina, finn kuse id.; lpK. konc 
id.; vogL. kuné- harnen). MUSz. 120. 

Szám. KamS. khinzi- pissen. 
JurS. fiánsa- id. 
A közös uráli alakot úgy látszik a JurS. tartotta fönn, csak

hogy más volt az eredeti vocalisatio, valószinűleg mély ajakhang. 
A k : n változásra a szamojédség körén belül még csak egy biztos 
példát találunk, ugyancsak a JurS.-ból (1. a 28. czikket). 
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14. Ugor: finn kynsi (kynte-) klaue, nagel | vepsz küns (pL 
künde-d) | vót cüsi | észt kiié (gen. küne) | lív küns, kané (plur. 
kunde-d) klaue, nagel. 

lpF. gagga (gaga) klaue, nagel, huf | IpS. kagga (kacca) id. |; 
lpE. kofái id. | lpk. kanc, konc, kocc id. 

mdvE. kané nagel, kralle, klaue | mdvM. kengi, kenga huf, 
klaue. 

cser. küc köröm, unguis, ungula | cserM. Mg id. 
osztj. kuné, kué E., kun§ C. köröm | vogul kvons, kvos id.,. 

kiláné, küáns, küaé, kiias (Ahlq.) klaue, nagel. 
Ugor alapszóul ezekből kense és még eredetibb kente, kende-

világlik ki. 
Szám. JurS. hada köröm az ujjon, fingernagel. 
TavS. katu id. 
JenS. kora \ kod a id. 
OS. kad, kat, katte, kate, kace id. 
KamS. kada. 
A közös uráli alak kende volt. Az n elisiójára minden szamo

jéd dialektusban találunk példát. 

15. Ugor: finn kanta- tragen, bringen. 
lpK. kinte-, küpite-, kujite tragen | lpF. guodde- | IpS. kuodde-

(kuotte-) tragen. 
mdvE. kando- | mdvM. kandi- tragen. 
cser. konde- | cserM. kande- hinbringen. 
Szám. OS. kuenda-, kuende-, kuanda-, kuenga-, kenda-, kuenne-

tragen. 

16. Ugor: lpK. kojnte, kotnt wild; wildes renntier|lpF.godde 
tarandus ferus | IpS. köddé (kotté) id. | lpE. kodde id. 

finn kuntus vierjáhriges renntier, dreijáhriger biber. 
vog. kunná, kunnie, konge, kuonge (Ahlq.) renntier. 
Szám. OS. könd, kündde, kiindü, t'und, tűnd, cönd, éünde, 

cünd pferd. 
JenS. kate'o | kate'e renntier. 
A rénszarvas jelentésnek a lóra való átvitele nem példátlan 

jelenség. Megtaláljuk a lapp nyelvben is, a hol a hireke általában 
r é n ö k r ö t jelent, a legdélibb lappságban pedig l o v a t (v. ö. finn 
harká = általában ökö r ) . A JenS.-ban gyakori az n elisio, a k-nak 
t', c-ra változása pedig egészen rendes az OS. néhány dialektu
sában. 

17. Ugor (magy. könny, könyü lacrima: acc. könnye-t, köny-
ve-t; f. kyynele- stb.). MUSz. 42. 

Szám. JurS. hájel, haijel, hajai C , hajel, -gajel B. tráne. 
TavS. kále id. 
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JenS. köli | koiri id. 
OS. sain-gai id. (tkp. ezemkönny). 
KamS. kejel id. 
A szóközépi ugor n (magy. ny) és szamojéd j megfelelésére 

nézve v. ö. magy. meny, finn minia ,nurusf és szám. meja stb 
(1. alább). 

18. Ugor : zürj. kör renntier, zürjP. kör ojieHb, szarvas. 
osztS. kár, yar ochse, kár-tau hengst. 
vog. kar, yar, ker, yer, kir ochse. 
Szám. JurS höra | TavS. kuru renntierochse, stier. 
JenS. kére, here renntier; kúra, kula stier. 
OS. kor stier, kopte-hir ochse. 
KamS. kúra ochse. 
E fogalomnak feltűnő alaki megegyezése a felsorolt ugor és 

szám. nyelvekben azt a gyanút ébreszti bennünk, hogy itt valószí
nűleg egyszerű átvétel törtónt. Még pedig nem a szám., hanem az 
ugor nyelvek lehettek csak az esetben az átvevő felek. E szó ugyanis 
az összes szamojédségben előfordul, az ugor nyelvek közül pedig 
csak azokban, melyek a szamojódséggel majdnem folytonos érint
kezésben vannak. A finn harká ochse, lpF. hdrgge, IpS. háreke 
renntierochse alig tartoznak ide, mert az ezen nyelvekben levő 
szókezdő h nem keletkezhetett Jc-bö\, hanem csak s-féle hangból. 

19. Ugor : finn karhu medve. 
Szám. OS. korg, kuerg, kuerge, kuerga bár. 
E szó, mind a mellett, hogy csak egy ugor ós egy szamojéd 

nyelvben fordul elő, mégis uráli eredetűnek tekinthető, mert a 
finn és osztjS. nyelvek, már földrajzi helyzetüknél fogva is, soha
sem érintkeztek egymással és az átvétel lehetősége e szerint ki van 
zárva. 

20. Ugor : finn kuras (tő: kurakse-J keule, schwert, messer | 
vót kuras messer | észt kurask id. 

IpS. korr cultellus, culter vilior. 
Szám. JurS. har messer. 
A finn kuras (kurakse-) dimin. alak és töve kúra- (v. ö; kive-

és kivekse-). E szó a szamojéd nyelvek közül csak a finnséghez és 
lappsághoz legközelebb eső jurák nyelvben fordul elő, tehát átvé
telre is lehet gondolni. Mivel azonban egyik nyelvben sem elemez
hető szó, még e föltett esetben sem lehetne eldönteni, melyik volt 
a kölcsön adó fél. 

21. Ugor : lpF. goarro-; IpS. körro-, koro- varrni; finn 
kuorta ebben: kuortehe- (nom. kuorre') ,sutura calcei infima^ 
MÜSz. 567. 

Szám. OS. kúra- | KamS. khür- flechten. 
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Az alakegyezés mellett a jelentéskülönbség oly csekély, hogy 
az ugor és szám. szavakat bátran egyeknek vehetjük. A KamS. 
khür-hen ismét hangemelkedés mutatkozik ered. kur helyett. 

22. Ugor : finn kaarne (tő: kaarnehe-) rabé | észt karén (gen. 
kárna) | lív karnes rabé, roandelkráhe. 

IpS. karanes, Jemtl. kárenes rabé | lpF. garanas corvus, cor-
nix | IpK. kárnas rabé. 

mdvE. krdns rabé | mdvM. krandis kráhe. 
cserM. kurtnaz (Castrén) | cserS. kúrnos holló. 
zürj. kirnis, kirnis rabé | votj. kimig, kirnis, kirniz, kérnéz 

(Műnk.) rabé. 
Szám. JurS. harna, yarna B., harona, harna, harna C. 

rabé. — V. ö. a 8. számot. 

23. Ugor kas-: IpK. koske, kosk, ko^k trocken, dürr; durst; 
koski-, koske- dürr werden, trocknen | IpE. kosko durst; koskád 
trocken, dürr | lpF. goikko (goiko) sitis; siccitas; goike siccus, ari-
dus | IpS. koike- arere, arescere; koiko siccitas. 

mdvE. koske siccus | mdM. koská id. 
cser. kakso siccus | cserM. kuyse, kuksa id. 
zürj. kos, kos trocken, dürr \ votj. kös id. és kvas ebben: 

kvasmi- trocken werden. 
Szám. JurS. hasuj, hasúi száraz, trocken; hás-ta- trocken 

machen. 
TavS. koé'ua id.; koja** trocken werden; kosara- trocken 

machen. 
JenS. kasua | kasue trocken; kaso-ta- szárítani. 
KamS. ko- trocken werden; khiski- abtrocknen (trans.). 
Ugor-szamojéd közös alkatrész kas-, sőt, minthogy a legtöbb 

nyelvben még mássalhangzó helyett levő u is van az s után, a 
KamS.-ban pedig a k is megtalálható az s után, közös uráli alak
nak kaska- is fölvehető. 

24. Ugor : finn kuusi (-se-) tanne, pinus abies | vepsz küs \ 
lív küz, küs | észt küsk (gen. küze) fichte, abies excelsa. 

lpF. guossa (guosa) abies excelsa | IpS. kuossa (kuosa) id. 
mdvE. kuz \ mdvM. kuz jegenyefenyő. 
cser. ko% jegenyefenyő. 
osztS. köti | oszt I. yüt fichte. 
vog. kout, yout, kait fichte (Ahlq.). 
Szám. JurS. hadi tanne. 
TavS. kit a id. 
JenS. kari \ kádi id. 
OS. kade, küt, kütö id. 
KamS. ko'd id. 
Közös uráli alapszó káda lehetett. 

J 
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25. Ugor kada relinquere (magy. hagy-, osztj. -/aj-, yij-; vog. 
« - , yul- stb.). MUSz. 67. 

Szám. JurS. hájé-, haije hagyni F., zurücklassen, verlassen 
"C., haji-, hajoda- zurückbleiben C. 

TavS. koae'- zurücklassen, verlassen; köu zurückbleiben. 
JenS. kai- verlassen. 
OS. kuega-, kued'e-, kuett'a-, kuet'e- verlassen. 
Szamojéd alapszó kaj és úgy látszik ez az uráli tőszó is, 

melyből az egyes ugor nyelvi á-vel való alakok már továbbképzé
sek, ép úgy mint az OS. kue-de, kue-t- kue-íe, kue-ga a kue- tőtől. 

26. Ugor : IpS. kahtu- odamaradni, eltűnni | wegbleiben, 
verschwinden | lpK. kattale- latere, elbújni, elrejtőzni. 

észt kada-, kado- verloren gehen, verschwinden | finn katoa-, 
katoo- (kadotaj perire, perdi, amitti, evanescere. 

Szám. OS. kata-, kate- verschwinden. 
E szó az ugorság és szamojédsóg két legszélsőbb ágában for

dul elő és itt sem lehet átvételre gondolni. Budenz a ,verschwin
den' jelentésű lapp és finn szókat a hagy, ugor kada alatt sorolja 
föl. Lehet, hogy végső elemzésében összefügg evvel, de egyelőre 
ettől külón kell választanunk, mivel az OS.-ban is megtaláltuk 
megfelelő mását. 

27. Ugor kst-ks (osztj. kut köz, intervallum; kutna között). 
Szám. JurS. höt'u abstand zwischen den ausgebreiteten 

beinen. 
OS. kodé köz, zwischenraum. 
KamS. t'ödd id. 
Ha csak az OS.-ban találnók e szót, akkor is nehezen le

hetne vendégszóoak tartanunk. így pedig, mivel az egész ugorság
ban és a szamojédség legnagyobb részében el van terjedve, a közös 
uráli szókincshez számíthatjuk. A JurS.-ben szóközépi d : t kivé
teles (a rendes változás d : t, d': (, t : (), de azért alig lehet két
ség, hogy a höüu, ered. *köt'u szóban t: d változás történt. A KamS.-
ban is csak kivételesen változik a szókezdő k f-re. A t'ödá magas-
hangúsága nem eredeti; a hangemelkedés e dialektusban igen gya
kori jelenség. 

28. Ugor káva, kaa ,lang, lángé' (magy. hosszú, osztj. yuu, 
you, finn kau-ka, Ip. kukké). MUSz. 116. 

Szám. TavS. hinta láng; kuntagua entfernt, kundi'an lángé; 
kuagunu lángst. 

JenS. kudahane lángst. 
OS. kundok, kundak fern; kundokkaj, kundakai entfernt. 
KamS. khünö entfernt; kunzu lángé. 
JurS. nada fern; nahana, nana lángst. 

. N Y E L V T U D . K Ö Z L E M É N Y E K . X X I I I . «"> 
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A szamojéd alapszó kun-. A kuagunu tanúsága szerint azon
ban még az n is képzőelemnek mutatkozik és a valódi tő ku és 
talán még egy hangelem, nevezetesen v vagy egy magánhangzó* 
mint az ugor alapszóban. Közös uráli tőnek ka-t vehetünk föl. — 
A JurákS. na-da, na-hana alakokat szintén idesorozom. A szamo
jédban szó közepén igen gyakori az n : k változás és nyoma 
van, hogy szó elején is előfordul e változás, még pedig épen a 
-TurS.-ban (v. ö. 13. KamS. khinzi- = JurS, nánsa- urinare). 
A JurS. a is rendesen megfelel a többi dialektusok u, o magán
hangzójának. 

29. Ugor kéve (magy. kő, köve; finn kivé-, vog. keu osztj-
kevi stb.) MUSz. 40. 

Szám. Jur. hői, hoi hügel. 
KamS. káva' kleiner hügel. 
OS. ke, ke, ki berg, hügel. 
A szamojéd nyelvekcen pae, pö, phi, fu stb. alakokat talál

juk a «kő» fogalmának kifejezésére. Ezzel azonban nem egyezhetik 
meg az ugor alapszó, mivel szó elején p : k hangcserét bajos volna 
fölvennünk. Ez a hangváltozás ugyanis sem magában a szamojéd-
ségben, sem mint szám.-ugor hangmegfelelés sehol sem fordul 
elő. — Az azonban nem tartozik a ritkaságok közé, hogy kő-féle 
jelentés d o m b b á vagy h e g g y é fejlődött (v. ö. ném. stein, mely 
akárhányszor fordul elő felsen, hügel jelentésben). Ennek alapján 
tekintem az ugor kevs megfelelőjének a szám. «hügel, berg» jelen
tésű ke, káva stb. szavakat. HALÁSZ IGNÁCZ. 

Körösi Csorna hagyatéka. «Egy magyar ezredes, Bersenerzey 
(sic) Calcuttába érkezett azon szándékkal, hogy tovább folytassa Körösi 
Csorna kutatásait a magyar és tibeti nyelv rokonsága körül. Az ázsiai 
társaságnak nemcsak pátrfogását szorgalmazza, hanem anyagi segélyre 
is igényt tart tőle ; ez igényét arra alapítja, bogy Körösi Csorna hagyo
mányt rendelt az említett társaságnak. Az ázsiai társaság tőle telhető
leg kész az ezredesnek a magyar és tibeti nyelvek rokonságára irányuló 
kutatásait megkönnyíteni, de pénzzel nem segítheti. A társaság soha 
egy rúpiát nem vett föl néhai Csorna hátrahagyott vagyonából, ámbár 
valósággal egyedüli örököséül ismertetett el. A végrendelet alakja és 
aláírása ellen felmerült ellenvetés megakadályozta a Társaságot abban, 
hogy a hagyatékot átvegye; a pénzek a főkormányzó pénztárában van
nak. Néhány évvel ezelőtt az elhunyt rokonainak nevében a londoni 
osztrák követség bejelentette azoknak igényét a hagyatékra; de a bizo
nyítékok hiányossága miatt nem lehetett az igénynek eleget tenni». 

(Az Indián Mail-bői idézi a Eevue orientale et algérienne Párizs-
1852. III. k. 265. lap.) 

Közli GOLDZIHER IűNÁCZ. 



Mondattani búvárlatok. 
(Bemutatva az Akadémia nyelv- és szópt. osztályában 1893. jan. 2-án.) 

I. 
A szó fejlődése a mondatból indul ki. A mondattani elv fontossága a nyelv
tünemények magyarázatában. Mondattani elv a szófejtésben: a testvér, egy

más, magamaga, ne'lkül, mintegy szók s a megyenevek eredete. 

Mondatban él a szó. Bizonyításra alig szoruló igazság, a mely 
mindazonáltal nem szerepelt eddig a nyelvtünemónyek vizsgálatá
ban olyan irányadó sarkalatként, a minőnek méltán tekintendő. 
Irányadó sarkalatnak nevezhetjük, mert biztos kulcsot ad kezünkbe 
olyan nyelvi jelenségek titkának föltárására, melyekhez nélküle 
egyhamar alig fórkőzhettünk volna. Néhány ilyen nyelvbeli tüne
mény magyarázatát akarjuk az alábbiakban ez elv szem előtt tar
tásával megkísérteni s kísérletünk — ha egyes esetekben tévedünk 
is — elég igazolással fog szolgálhatni a m o n d a t t a n i e l v fon
tosságáról és sikeréről. 

Mindenekelőtt azt akarjuk néhány, részben nem is ismeretlen 
példával megmutatni, mily nagy hasznát vehetjük ez elvnek a s z ó 
f e j t é s munkájában, a szók alakjának és jelentésének magyará
zatában. 

A nyelvújítás megteremtette a fivér és nővér szókat a ,frater-
soror' fogalmakra. Az orthologia érzékét nem hiába bántották e 
szavak, mert erőszakos praeguanssággal akarják kifejezésre juttatni 
a ,fiú testvér' és ,leány testvér' fogalmait. Bántották az orthologus 
érzéket a magyar összetétel legközönségesebb fölfogásánál fogva, 
mely két egymással összetétellé kapcsolódó főnév között rendsze
rint a birtokos és birtok viszonyát szokta velünk kerestetni. Fivér 
és nővér tehát fiak és leányok vérét jelentené voltaképen. Nem 
védjük, nem is> Ítéljük el e szókat, de ki kell mondanunk, hogy 

3* 
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nyelvtörténeti ismeret nélkül a testvér szót is hajlandók lehetnénk 
hasonló módon értelmezni, s akkor ép oly képtelen jelentésbeli 
eredményre kellene jutnunk, mint a ftvér-rel és nó'vér-iel szemben. 
Valóban, hogy miként válhatott a testvér szó, a test és vér össze
tétele, a ,frater-soror' fogalmak közös jelölőjévé, azt csak úgy ért
hetjük meg, ha szemügyre veszszük, hogyan viselkedett e szó a 
m o n d a t b a n nyelvünk régibb korszakában s hogyan viselkedik 
még ma is a népies nyelvhasználat szerint. Egy régi íróban azt 
olvassuk: «az atyámmal egy testvér volt gróf Apor István» (Ny. 
Szót.). Verbőczy Decretumának Veres-féle fordításában a carnales 
szó így van magyarázva: «egy test verek, kik egy attyatol annyatol 
születtettek» (1611. kiad. indexében). S a mai népnyelv még szél
tében használja ezt a kifejezésmódot, p l : . «a tíz egy-testvére (mese-
czím, Nyr. IV. 516); «három egy testvér nevin állott a jószág» (Eger, 
Nyr. XVIII. 25); «legelői ment a három vőfély, mind a három egy 
testvér* (Vereskövi novellájában, Főv. Lapok XXII. 1033); «azok 
egy testvérek* (Székesfehérvár, saját hallomásom). A NySzótárból 
idézett mondatban nem, de a többi példákban igen is föltűnő lehet 
az egy szó használata, mikor több személyre, három és tíz testvérre 
van az alkalmazva. Pedig épen ez az érthetetlennek, logikátlannak 
látszó mondatbeli használat adja nyitját a testvér szó eredetének, 
eredeti jelentésének. ,Mlnd a három egy testvér azt teszi, hogy mind 
a három vőfély — akikről az író beszél— e g y t e s t v é r e * ) , 
vagy akár egy t e s t , egy v é r . Arany Jánosnak bámulatig mély 
és eleven nyelvérzékéről tesz tanúságot számos egyéb nyelvi sajátsága 
között Buda halálának az a helye is, ahol azt mondja: «Dicsérfcevezé-
rök' dalia népestül, Eogadá egy vérül, fogadá egy testűin (X.é.), azaz 
testvérül fogadá Etele a magyarok követségét. Azonban a testvér 
szónak e régi és eredetibb mondatbeli használatából az egy szám
név eltűnt, az összetétel egységes szóvá, a jfrater-soror', ,geschwis-
ter' fogalom jelölőjévé lett. 

Hasonlóképen érthetetlen volna az egymás névmásnak jelen
tése, ha két elemét magukban, mondatbeli használatuk szem
ügyre vétele nélkül tekintenők. De más világítást nyer a dolog, 
ha az egymás-t nem szakítjuk ki mondatából, ott figyeljük meg, a 
hol életét éli, a mondatéletben. Arra az észleletre fogunk jutni, hogy 

*.) így magyarázza Simonyi, A magyar nyelv, II. 96. 
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az egymás szó két eleme, egy és más között eredetileg az a viszony 
mutatható ki, mely az alany és valamely mondatbővítmény (tárgy, 
határozó, jelző) között szokott fönállani; vagyis, hogy úgy mond
juk, egy alanya a más-nak, s alanya az eredeti fölfogás szerint még 
akkor is, midőn a mondat mai alakulata szerint e fönhatóságát 
már nem is éreztetheti. Némely régibb példáinkban ime föl is csil-
lanik az eredeti fölfogásmód. A mai egymás után határozó kifeje
zést a Jordánszky-codex így írja: egy más után (652.1.), és nem ok 
nélkül. Érdekesen magyarázza meg ez írásmódot s egyszersmind 
egymás névmásunk eredetét is az eredeti latin szöveg: unum post 
unum. Tehát egy más után annyi mint ,egy a más után', vagy mint 
ma mondanók: ,egyik a másik utánc. Ép így magyarázódnak egy
más ellen, egymás mellett, egymás miatt stb., vagyis: ,egy a más 
ellen', ,egy a más mellett', ,egy a más miatt'. Csakhogy meg kell ma
gyaráznunk az egymás használatát teljes, állítmányos mondatokban. 
Ma mondhatjuk: ezek szeretik egymást, szeretik egymást, a két test
vér szereti egymást stb. Ha e mondatokban az egymás szót elemeire 
bontjuk, még nem jutunk mai fölfogásunk szerint elfogadható 
alakú mondatra : ezek szeretik egy mást, szeretik egy mást, a két test
vér szereti egy mást Azonban az eredeti mondatalakokat, az eredeti 
fölfogásmódot nem nehéz visszaállítanunk, belőlük az átmenetet 
nem nehéz szemléltetnünk. Legkönnyebben az utolsó fajta monda
tokkal boldogulhatunk: a két testvér szereti egy mást, mert az ilye
nekben az alany és állítmány nincsen többes számban, a mi a másik 
két fajta, sokkal gyakoribb természetű mondatokban némi nehézséget 
idéz elő. Utóbb idézett mondatunk ugyanis ilyen alakban is kép
zelhető : a két testvér, egy mást (azaz egy a mást, egyik a másikat), 
szereti. Innen csak egyszeri szórendi átmenet szükséges mai mon
datalakunkhoz. Hasonló alakra, appositionális közbevetésre lehet 
visszavezetnünk az egymás-t a másik két fajta mondatban i s : 
ezek, egy a mást, szeretik, a miből a tulaj donképi alany (ezek, vagy 
akárminő több. számú név) elhagyásával a másik, magában tekintve 
legfeltűnőbb mondatalakra jutunk: szeretik egy a mást, szeretik egy
mást. A föltünőség azonban csak úgy érezhető, ha az egy-et egészen 
külön veszszük a már egységessé vált névmásból s szemben látjuk a 
többes számú állítmánynyal. De a dolog — mint láttuk — úgy áll, 
hogy eredetileg az ily mondatoknak volt egyéb, többes számú ala
nyuk, a mely a többes számú állítmánynak megfelelhetett, az egy~ 
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másí-ban pedig csupán appositio-szerű az alany (egy)amazt tárgy-
gyal kapcsolatban. Érdekesen világítják meg az eredeti fölfogást a kö
vetkező régi adatok: «tü es egyetöh a mástoknak lábokat megmos
sátok)) WeszpC. 47), vagyis: ti is egymásnak (egy a másnak, 
egyik a másiknak, egyiktek a másiktoknak) lábát megmossátok; 
«fejenkint egyikünk másikunknak tagai» singuli a l t e r a l t e r i u s 
membra (Komj : SzPál. lev. Eóm. XII. 5), vagyis, mint ma mon
danók : fejenkint egymás (egy a más, egy a másnak, egyik a másik
nak) tagjai. Még érdekesebbek a következő példák, a melyek
ben az egy személyrag nélkül áll, a más ellenben a mondat eredeti 
értelméhez képest még személyragozva van: négy másunknak 
terhét hordozzuk)) (Born: Préd. 289), vagyis: együnk a másunk
nak, egyikünk a másikunknak, mai szólás szerint: egymásnak terhét 
hordozzuk; <agy mástokna1, birodalma alatt esmérjétek maga
tokat)) (Pécsi: SzűzK. 43), azaz : egyitek a mástoknak, egymásnak 
birodalma alatt. Igen tanulságos, s mintha épen magyarázatunk 
igazolására akarna szolgálni a mód, a hogyan Greguss szokta volt 
az egymás névmást használni: «az emberiség története egy a más
hoz fűzött engesztelő tragédiák lánczolata» (Tanulmányok, I. 179); 
((bekövetkezik az ütközés, melyben a két fél egy a más vesztére 
törvén, föltámad a félelmetesség, b(rzasztóeág eleme» (Eendsz. 
szépt. 185); «a büntetést az egyes szereplők gyakorolják egy a m is 
ir,n (uo. 194). Az eredeti fölfogás tükröződik vissza a következő 
mondatokban is: «e két alak, tárgyam keretében, egyik a másiknak 
adott életet tollam alatti) (Főv. Lapok XXV. 380); «szép vérszopó-
nak, angyalformájú sátánnak — és más ezekhez hasonló, egy a más 
nak ellenmondó névvel — nevezte Romeót» (Lamb: Sbakespeare-
mesék, ford. Mihály József, II. I<i9). — A németben az egíjmás-t 
jelentő névmás, cinander, szintén egységes szó ugyan, s ugyanazon 
elemekből s hasonló fölfogás és mondatbeli szereplés alapján *) 
forrott egygyé, mint a magyar névmás; azonban genitivusi hasz
nálatában ma is rendesen csak külön állva fordul elő, mint pl. : 

;|í) így magyarázza Kluge is (Etym.Wörterb.*): «cinander: eineer-
starrte Zusammenrückung des Nom. ein mit einem obi. Kas, von ander: 
z. B. ahd. sie sind ein anderen ungelih ,sie sind einander: (eigtl. einer 
dem andern) ungleich'». Sanders szerint: ^einander ; zusammengezogen 
aus: einer — den (dem) andern* (Wörterb. d. deutsch Spr.). 
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<(Die Kinder mussten sich mit einer Handam Horn festhalten und 
den andern Arm schlngen sie eines [i. i. KindJ um dcs andern 
Leib» (Niebuhr : Griech. Heroengeschichten. Die Fahrt der Argó-
nauten).1) A franczia ellenben még egészen külön mutatja ma is 
-e névmásfogalomnak alkotó elemeit: ils s'aiment Van Vautre, azaz: 
ils s'aiment, l'un (aime) l'autre; ils se nuiseat Vun á Vautre, azaz: 
ils se nuisent, l'un (nuit) á l'autre, stb. 

Hasonló módon magyarázhatjuk a kettőzött alakú visszaható 
magamaga névmást is. Mindenekelőtt azt hiszszük, hogy a nagyobb 
számot tevő ragos alakokból (magamagát, magamagáról, maga
magának stb.) kell helyesen kiindulnunk. S ez úton arra a nézetre 
fogunk jutni, hogy a nominativusi magamaga sem tartozik az olyan 
nyomósító kettőzések közé, mint : mar-m \r, olykor-olykor, fő-fő stb. 
A magamagát, magamagának, magamagáról fctb. ragos alakok — 
szakasztott úgy mint arz egymás — alanyból s egy bővítő mondat
részből vannak összeforrva. Régi íróink érezték is még az összetétel 
két eleménekemez eredeti rendeltetését s nem ok nélkül írják külön -
szóba őket: «Christusnak jelenlétét is magoc magoktul2) elidegené-
tic»; «maga magában neveli haragját*; «magúnk magúnkat meg-
nem gyogyitbattyukw (1. NySzótár, f. alatt). Érdekes a következő 
mondat, melyben az alanyi maga a ragos alaknak utána áll: «nem 
szégyenli magát maga meg-hazuttolni» (uo.); ma így mondanók: 
magamagéit meghazudtolni. Minthogy az ily nyomósítást tartalmazó 
mondatokban az alany is, meg a bővítmény is mindig kifejezve 
szokott lenni a reflexív névmással, e névmásnak két (alanyi és bő-
vítményi) alakja annyira megszokott kisérői lettek egymásnak, hogy 
idővel egybeforrtak, s analógiájuk folytán a nominativusi magamaga 
is kifejlődött. A mint fát fának fáról kapát kapának kapáról stb. 
-mellett fa és kapa a nominativus, a magamagát magamagának-félék 
mellett is előállhatott a magamaga. 

Nem kevésbbé érdekes ós tanulságos a nélkül névutó eredete. 
.Az etymologiának bizonyára sokáig kellene még sötétben tapo-

*) Eitkán mint genitivus is előfordul az összevont einander, pl. 
«man wírá einander nicht froh», e h. Einer des Andern (1. Sanders : 
Wörterb.). 

2) Ma aztán a népnyelv ezt is így mondja már: magamaguktól 
(Nagybánya). 
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gatóznia azt kutatva, mi lappanghat e szó első szótagjában; mert 
második tagjának, a kül-nek mivolta eléggé könnyen fölismerhető. 
Itt ismét csak a szó mondatbeli szerepe adhatott útbaigazítást. 
Ismeretes, hogy legrégibb emlékeinkben e névutót nálkül, sőt nál-
külön és nélkülön alakokkal is találjuk s hogy nagyon gyakran fő
nevével egy szóba írva fordul elő (1. NySzót.). Még fontosabb az az 
írásmódja, mely szerint végszótagja, a kül, külön írva is található, 
ilyen formán: rudnal kél absque fuste (BécsiC. 175). Főkép ez az 
utóbbi írásmód mutat arra, hogy itt voltaképen olyan n é v u t ó s 
s z e r k e z e t t e l van dolgunk, mint a mai házon kívül, kerten kívül 
stb. kifejezésekben, vagyis hogy a nélkül (nálkül) első tagjában a 
-nál -nél rag, másik tagjában a kül (külön) adverbium keresendő, 
melyek idővel egy szóvá forrtak s egységes, külön névutóvá alakul
tak. A -nálisbg ugyanis testes elem lévén, mely személyragos alak
jaiban (nála, nálad stb.) önálló létét mai napig is föntartotta, igen 
könnyen társulhatott a másik viszonyjelölő elemmel, az eredetileg 
külön álló kül névutóval, s egységes viszonyszó válván belőlük, 
hangbelileg is teljesen alkalmazkodtak a magyar nyelvnek uralkodó 
törvényéhez, a hangzóilleszkedés kényszerűségéhez; illetőleg a 
-nál kül és -nél kül szerkezetekből a magas hangú szók -nél kül-je, 
mint az illeszkedés törvényének megfelelő, általános érvényre 
emelkedett s így állt elő az egységes nélkül névutó. Képletben 
e fejlődést így ábrázolhatnók: (kert-\-nél)-{-kül-hől lett kert-{-(nél 
-\-kül),vagyis általánosságban: (R-\-a)-{-b-hő\ Pi-\-(a-\-b)*) 

Miként indul ki a Fzónak eredete a mondatéletből, miként 
válik két egymás mellett álló, bár k ü l ö n s z e r e p ű s szo
r o s k a p c s o l a t t a l ö s s z e n e m f ű z ö t t s z ó b ó l ú j . egy
ség e s s z ó , új fogalomnik jelölője : érdekes példában mutatja a 
mintegy kötőszó származása. Eredetileg két külön elem volt e sza
vunk : hasonlító kötőszó (mint) és határozatlan névelő (egy), a mint 
még ma is használhatjuk külön érezve, egybeforratlanúl ezeket az. 
elemeket, pl. olyan kivánc?i, min1 e y vén asszony, stb. Ez eredeti 
összehasonlító használatmód azonban oly gyakori volt, hogy a két 
szó megszokott egységet alkotott a nyelvérzék előtt s oly kifejezé
sek elé is eléjejárúlt, melyekhez voltaképen nem illenék. Leg
könnyebben a számviszonyt hanyagolta el bizonyára a nyelvérzék,. 

*) 11 a tőt, a és h & viszonyjelölő elemeket fejezik ki. 
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midőn többes számú névszók elé is*) alkalmazta a mint egy szó-: 
párt; pl. «hazrwl házra járnak mt/nthegj koldwsofto (LevTár I. 272); 
«az bálványokat nem kűlömben tisztelik, mint egy isteng&et» (Mo-
noszlai, NySzót.), stb. Majd oly névszók elé csatolták, a melyeknél 
a határozatlan névelő mondható szokatlannak; pl. «az ke-med 
embere mynth gy ifelkor [éjfélkor] jwta ide» (LevTár I. 256). Végre 
egész korlátlanul mindenféle szók, névelős főnevek, határozószók, 
igék elé is oda függesztették, s ekkor már jelentése is általánosabbá 
lett, puszta adverbiummá és hasonlító kötőszóvá sülyedt, melyben 
a második elemnek, az egy-nek eredeti rendeltetése teljesen fele 
désbe jutott: «a nyolcz boldogságok, melyeken mintegy a Jákob 
lajtorjáján fel lehet menni» (Biró Mártonnál, NySzót.); «azután 
kérdé mintegy keményen: honnét jősz Cleodon» (Mike3, NySzót.) ; 
«az efféle tanátstalan vitézeket mint egy ki keresik a' golyóbisok)) 
(Fal : NA. 185), stb. (Vö. Simonyi: Kötőszók, III. 169. s köv. 11.) 

Utalhatunk a sokáig hasztalanul magyarázgatott bennünket, 
benneteket névmások érdekes keletkezésére is, melyeknek megfejtése 
szintén csak mondattani alapon sikerülhetett (1. Szómagyarázatok, 
1—11). 

Még csupán egy bizonyság fejtegetésére terjeszkedünk ki 
bővebben, mert alábbi tárgyalásaink folyamán is látni fogjuk,, 
mennyire fontos, s mily különböző téren érvényesíthető és érvé
nyesítendő az az elv, a melyet hangsúlyozunk. 

Talán másnak is föltűnhetett, nekem legalább régóta sajátsá
gosnak tetszik egy pár megyénknek, bár régi eredetrd támaszkodó, 
elnevezése: Fehér megye, Vas megye, Heves megye, Sáros megye,. 
Békés megye, de legkivált, s ezen akadt meg először fülem, Ab 'új 
megye. Miért lehér ez, miért sáros amaz; mért érdemel egyik békés 
nevet, míg a másik heves névvel van megbélyegezve; miért vas a 
jelzője ama határszéli megyének, s végre ugyan mi értelme lehet 
Abaúj-titsk, melyet olyan könnyen bont föl fülünk e képtelenül 
egybeállított két szóra: Aba és új. Azt lehetne ugyan mind-

*) Az eredeti számjelentésnek e figyelmen kívül maradása az egy
szerű egy-gyeí is tapasztalható ; pl. «Kiskomárom, Nagykomárom, De 
szép egy lány ez a három* (népd.). Ehhez hasonló, a mit az egy általá
nosabb használatára nézve a következő fejezetben tárgyalunk. (Vö. még; 
feimonyi: Kötőszók, III. 176.) 

\ 
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járt mondanunk, hogy nem szabad e nevekben mai értelmet ke
resnünk, mert valamennyi csupa népetymologia játéka is lehet, 
a mire történetük hosszú folyamán, eredetük feledésbe menté
vel könnyen kínálkozhatott alkalom. Igaz. Azonban más színt ölt 
rögtön a kérdés, mihelyt visszamegyünk a megyék elnevezésé
nek régibb módjára. Itt már nem Fehér megyé-ve\, Heves me-
gyé-vel, Békés megyé-vel stb. találkozunk, hanem Feh r vármegyé
vel, Heves vármegyé-vel, Békés vármegyé-ve\, s ez, noha jelen-
téstanilag még semmivel sincs benne Levesebb sajátságosság, 
mégis közelebb visz a dolog megfejtéséhez. Tudjuk ugyanis, hogy 
a megyek központjai, történeti eredetük szerint, rárak voltak, a 
vármegyék tehát eredetileg egyes várakhoz tartozó közigazgatási 
kerületeket alkottak, s maga a megye szó is voltaképen ,határt, 
környéket, kerületet' jelent. Ennélfogva egy tekintet a vármegye
elnevezések mondattani szerkezetére, megadja nekünk a keresett 
magyarázatot. Hasonló fejlődés előtt állunk itt is, mint a nélkül 
névutó eredetónéi. A megyék elnevezései ugyanis kezdetben így 
hangoztak: Fehérvár megye, Ungvár megye, Vasvár m gye, Zila-
rár megye, Baranyavár megye, azaz: Fehérvár megyéje, kerülete, 
Vasvár megyéje stb., a minthogy ma is megvannak ősi központ

jaik e régi nevükkel: Fehérvár, Ungvár (ma is megyei székhelyek), 
/ asvár, Zalavár, Baranyavár (ma jelentéktelen helységek), stb. 
Hogy ez így volt, mutatja olykor a latin elnevezés is, melyben a 
comitatus ,megye' szó jelzőjéül az illető vár teljes magyar nevé
ből képzett melléknév szolgál, pl.: «in comitatu Vosvariensi» 
(egy 1253-iki oklevélben, 1. Horvát Árpád: A diplomatikai írástan 
alapvonalai, 116. 1.); «in Ábawywariensi . . . in Sáros comitati-
bus» (1477-ből, 1. Hazai Okmánytár V. 337).*) Már most legérde
kesebb e megyenevek fejlődésében az Abaúj megyé-é. Eégen 
ugyanis az előbbiek példája szerint s mint a latin kitétel is mu
tatja, Abaújvár megye volt, s ez azt teszi: bizonyos Abaújvár-hoz 

*) Vö. a következő kifejezésmóddal, ahol avar teljes neve szintén 
megvan, de melléknévképző nélkül: «in possessione Liuba vocata iu 
Comitatu Abawywar habita» (1370-ből, Hazai Okmánytár V. 154). Meg
jegyezzük, hogy Comitatus Abaiíjváriénsis rendes latin neve Abaúj me
gyének (így nevezi Bonbardus is 1718-ban megjelent Topographia-]&\>2in), 
míg Vas megyét közönségesen Comitatus Castriferrei-nek írták. 
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tartozó megye. Ez az Ahaújvár ma is megvan mint falu, s neve 
egészen érthető, mert ekként tagolandó: Aba-újvár,1) épúgy mint 
pl. Ersek-újvár, Német-újvár, Magyar-óv ár stb. A vár szó azon
ban, mint a többi megyenevekben is, a megyé-hez csatlakozván 
(vö. a -nel és kid összekapcsolódását a nélkül-hen), minthogy a 
vármegye szó maga külön is használatos volt: a nyelvérzék előtt 
.a magában véve képtelen Abaúj (Aba-új) tűnt föl a megye meg
különböztető nevéül s ma már közönségesen csak így beszélünk: 
Abaújban, abauji2) származású stb. 

Látjuk e példákból, hogy a szófejtőnek, ki a szók eredetét, 
alakjuknak és jelentésüknek előállását kutatja, múlhatatlanul mon
datbeli szereplésük vizsgálatából kell kiindulnia. Innen kapja meg 
a legbiztosabb útmutató fonalat, mely az eredetkérdésnek bonyo
lult útvesztőjéből legkönnyebben kivezetheti, mely eltévedések
től megóvhatja. 

II. 
"Tapadás tüneménye a mondatelemek közt. Egységes jelzővé tömörült mon
datrészletek. Önállósított, egységes szóvá forrott szerkezetek. Továbbragozott 
és továbbképzett mondatrészletek. Nehézségek a mondatelemzésben. A tör

téneti fölfogás segítsége. 

Már a tárgyalt etymölogiai példák egy részénél is észlelhet
tük, miként s z ö v e t k e z n e k e g y s é g e s s z ó v á a m o n 
d a t n a k n é m e l y e r e d e t i l e g k ü l ö n á l l ó , k ü l ö n r e n 
d e l t e t é s ű e l e m e i , a nélkül, hogy őket a szó alaktani értel
mében összetételeknek lehetne neveznünk. Emlékezzünk vissza 
az egymás, mintegy szók eredetére. Mintha a t a p a d á s általános 
physikai tüneménye érvényesülne a szavak keletkezésében is, a 
hol egymás mellett álló, rendszerint együtt jelentkező szók pár
jaiból egységes fogalomjelölők, egységes szók támadnak. Vagy 
mintha birokra kelnének a mondat egyes részeit egybefűző vonzó
erők s küzdelmükben átalakítanák a szócomplexumokat, midőn 
«gyik hatalmasabb erő a másiknak vonzásköréből ragad magához 

*) Azt is tudjuk, legalább hagyományból, hogy e nevet az Aba 
nemzetségtől kapta, a mely építette. 

2) Már Kazinczy azt írja: «abaúji főispán» (Pály. Emlék. I. könyv, 
16. fej.). 
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tömegeket (vö. -nél kül = nélkül), avagy egymástól eredetileg-
független mondatelemek egyesülnek egy szótestté (vö. mint egy = 
mintegy). 

De emez első sorban a szófejtés köréhez tartozó példákon 
kívül még sokkal nagyobb arányban láthatjuk a t a p a d á s tüne
ményét érvényesülni a mondatéletben. 

Tárgyalandó példáink arra az észleletre fognak bennünket 
vezetni, hogy a mondatoknak rendszerint együttálló, közvetetten 
egymás mellett s többnyire bizonyos értelmi kapcsolattal is szo
rosabbra fűzötten jelentkező részleteivel úgyszólván e g y s é g e s 
e l e m k é n t , e g y s é g e s s z ó k é n t b á n i k e l n y e l v s z e l -
1 e m ü n k , midőn nem csupán egységes mondatrészül, más, logi
kailag hozzájuk nem illő kifejezések, mondatrészek e g y s é g e s 
j e l z ő j é ü l v a g y k i e g é s z í t é s é ü l használja őket, hanem 
valóban e g y s z ó n a k , t ő n e k tekintve, k é p z ő k e t , r a g o 
k a t f ü g g e s z t h o z z á j uk. E g y s z ó v á t ö m ö r ü l t m o n 
d a t r é s z l e t e k n e k nevezhetjük ezeket, s az utóbbi eseteknek a 
képzős, ragos szerkezeteknek analógiáját kicsinyben ama tüne
ményben találhatjuk f Öl, melylyel Simonyi «önállósított határozók)) 
neve alatt behatóan foglalkozott (1. Budenz-Album). E hasonlóság 
alapján ö n á l l ó s í t o t t s z e r k e z e t e k n e k , ö n á l l ó s í t o t t 
m o n d a t r é s z l e t e k n e k is nevezhetnőkjelenségünket. 

A tapadás törvénye szerint, a tárgyalt egymás, mintegy szók 
keletkezéséhez hasonlóan, forrtak egy szóvá a tagadó névmások 
(senki, semmi, sehol stb.), az amaz, emez, ugyanaz, ugyanez, mindaz, 
mindez, szintazon, sz'ntoly, szintúgy,-mndkét, mindenki, minden
ha', mindenütt, mindenüvé szóknak, magának a sem, se tagadó és. 
tiltó szócskáknak, a sőt kötőszónak s számos egyéb olyan szavunk
nak eredeti alkatelemei, melyek között voltaképi összetételi viszony 
fönn nem állott, csupán mondatbeli egymás melletts ég ük, egy fő 
hangsúly alá tartozásuk adhatott okot egygyé olvadásukra. E sza
vaink közül a senki, semmi stb.-ben kötőszó (és), tagadó szó (nem) 
és névmás forrtak egygyé; az amaz, emez-ben egy indulatszó (ím)*) 

*) Vö. még külön maradt elemeivel e mondatokban: «imholjön 
ő, sietvén ím ez hegyeken, vigadozván ím ez halmokon» (így idézi Kriza 
az Énekek énekének II. 8. versét, Vadrózsák, elősz. VI.); «ímhol am. ím 
ezen helyen*) (írja a Nagy Szótár, ím alatt). Az emez, imez-hö\ aztán ana-
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az ugyanez, mindez stb.-ben az ugyan, mind adverbiumok fűződ
tek össze az egyszerű mutató névmásokkal; a sem, se szócskákban 
az is, és kötőszó vált egygyé a tagadó és tiltó nem, ne szókkal, a sőt-
ben meg ugyané kötőszó a még-gel alkotott új egységet (az utób
biakra, a sem, se, sőt szókra nézve vö. Simonyi: Kötőszók, I. 60, 
97). A mindkét, mindkettő s hasonló számnevekbe olykor a név
előt is közbe írjuk: mindakét mindaketten stb. Az összetett számok 
közül a tizenegy — tizenkilencz ós huszonegy •—• huszonkilencz szin
tén csak összeolvadt szerkezetek (tizen egy, azaz: ,tizen fölül egy' 
stb.), s ma egységes szóként sorszámképzőt is ragasztunk hozzá
juk : tizenegyedik huszonkettedik, stb. (Vö. lat. duodevicesimus, 
undetricesimus, ezekből: duo-deviginti, un-de-t.iginta; ném. ein-
undziuanzigste stb.) 

Mind e példákban az egygyé olvadás oly teljessé vált, hogy 
az orthographia sem választja többé külön eredeti alkotó elemei
ket, sőt némelyüket csupán a történeti fejlődés végig tekintése útján 
vagyunk képesek elemezni. 

Vannak azonban jelentékeny számmal olyan eseteink is, 
melyekben a mondate^meknek egységes szókónt való szereplése 
világosan kimutatható, noha egységes voltukra orthographiai külön
állóságuk miatt mindeddig sohasem gondoltunk. Kimutatható pedig 
ez az egységként való szereplésük, mihelyt közelebb szemmel vizs
gáljuk, mennyiben felel meg jelentésük ama kifejezésnek, melynek 
jelzőjéül alkalmazva vannak, vagy hogy állapíthatunk-e meg külön-
külön valamennyi elemüknek valami pontos szerepet az ismert 
mondatbeli szerepek (alany, állítmány stb.) közül. E kérdéseket 
fölvetve rögtön észreveszszük, hogy a kérdéses mondatrészletek 
csak úgy magyarázhatók meg némely kifejezések előtt, ha nem 
alkotó elemeik szerint, hanem egységesen, e g é s z e g y s é g ü k 
b e n k i f e j l e t t j e l e n t é s ü k szerint fogjuk fel őket, s ha nem 
keressük minden tagjuknak az egész mondathoz való viszonyát, 
mert ez valamennyire nézve meg sem állapítható, hanem megelég
szünk az egész mondatrészlet egységes szerepének megállapításával. 

logikus úton a mélyhangú amaz is előállott. Egészén hasonló keletkezése 
van a franczia ce, cet, cetté, celui, celle mutató névmásoknak, melyeknek 
c-jében a latin ecce ,íme' lappang: ce — ,ecce-hoc'; cet = ,ecc-iste' stb. 
(1. Brachet: Dictionnaire étymologique). 
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Az adatok részletes vizsgálása jobban meg fogja a kérdést 
világosítani. 

1) Azt tapasztaljuk ugyanis, mint fejezetünk elején már han
goztattuk, hogy bizonyos, igen gyakran együtt járó szópárok vagy 
több szóból álló mondatrészletek e g y s é g e s j e l z ő e l e m k é n t 
oly fogalmak elé is járulhatnak, melyekhez voltaképen logikailag 
nem illenek. Érdekes bizonyság erre például a népnyelvi egy kis 
jelzői kifejezés. Azt mondjuk: adj egy kis kenyeret, hozz egy kis bort 
stb. S ez az egy kis szópár, gyakori használata folytán, annyira 
egységes valamivé lett a nép nyelvérzéke előtt, hogy ilyesmit is 
hallhatunk aztán: «szokott az jámbor ifijúság mindön két hétben 
égy kis bejárásokat tartaniw (Nyr. III. 225). Itt már — mint lát
juk — többes számú főnév elé is (bejárások) eléje tette a népnyelv 
a quasi egy szóvá forrt egy kis jelzőt. Ilyen Csokonainak ez a mon
data is: «köntöseikből is azt vették magokra, a mi jobban illik egy 
ily angyalodra* (Dorottya, I. é.). Ehhez hasonló az egy határozatlan 
névelőnek melléknév kíséretében való szereplése többes számú 
főnevek előtt. Gyakran mondjuk ugyanis pl.: gyönyörű egy állat, 
ostoba egy ficzkó, haszontalan egy gyerek stb. Az ily kifejezések miatt 
aztán annyira megszokottnak, mintegy egybeforrottnak érezzük a 
határozatlan névelőt a melléknévvel, hogy mindennapossá vált már 
az ilyenféle beszédmód is : gyalázatos egy firmád ezek! ostoba egy 
gyereke! gyalázatos egy nézeteid vannak! stb. S ide való az a fön
tebb (I. fej.) már idézett népdalbeli kifejezés is : «de szép egy lány e& 
a háro?n». Ezekben az ^ s z e r e p e egészen hasonló a mintegy kötőszó
ban levőhöz, azzal a különbséggel, hogy emebben már minden tekin
tetben, orthographiailag is egy szóvá forrt megelőzőjével. Ide soroz
hatjuk a következő adatot is : «elvonatkozva a belső okoktól s csu
pán magát a tényeket tekintve, ő a jog terén állott» (Kemény Zs.: 
Eajongók, IV. 67). Továbbá analóg jelenség az a népnyelvünkben 
egészen közönséges sajátság, hogy a r a g o z o t t * ) mutató névmást 
egyes számú alakjával teszik többes számú jelzett szók elé : áztat a 
házak&t, ebbül a borofcbul stb. 

E sajátságot megtaláljuk már Mikesnél: «hogyha pedig ezzel a 
kevély görögö&kel volna dolgunk, itt eddig nem lakhattunk volna» 

*) Alanyesetben álló jelzett szó előtt ez a sajátság (pl. ilyesmi: ez 
a házak) aligha fordul elő. 
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(Tor. Lev. 59-ik lev.); s előfordul népies íróknál is, mint pl. : ((mi
nek beszélném el én az ő szépségét? Azt az olajszín arczot, azt a 
mély tüzű szemeket*) (Vereskövi elbeszélésében, Főv. Lapok XXV. 
1262); «előre léptek elmondani egy-egy köszöntőt abból a régi 
krónikás versemenyeftből» (ua. írónál, uo. XXII. 1039). Mindezeket 
alig magyarázhatjuk másként természetesebben, mint, hogy a sűrűn 
használt egyes számú azt a, abból a, azzal a stb. jelzői szerkezetek 
megszokott, egységes jelzővé váltak már nyelvérzékünk előtt s át-
viszszük őket minden jelzett szóra, legyen az bár többes alakú is.*) 
Ekként magyarázhatjuk még a következő két érdekes jelzői szer
kezetet i s : «de ezek a fajta népetymologiáA; is még mindig csak 
gondolatnólküli szóértelmesítésekt) (Nemzet,III. 100.tcza); és: ((job
ban tetszett nekik egy a más társásága, hogysem részt óhajtottak 
volna venni az őket környezőknek mulatságaiban)) (Lamb: Shakes-
peare-mesék, ford. Mihály Józs. II. 8). Az előbbi mondatban levő jel
zői kifejezés az egységes ez a fajta, az a fajta szerkezetnek többes 
számú változata, azonban csupán a mutató névmás vette föl a többes 
jelét, mint amelyen egyszerű alkalmazásában is (ezek a házak) szük-
ges a többség fogalmát kifejezni. Második példánkban az egy a más 
egységes birtokos jelzőként van alkalmazva, átvéve oly mondatok
ból, a hol az egymás-iiak e névelővel szétbontott s az eredeti föl
fogást visszaállító kifejezése (egy a más, pl. «egy a más után», 
«egy a más miatt» stb., vö. föntebb első czikkünkben) egészen 
helyén van, holott mondatunkban a rendes nyelvhasználat szerint 
csak az egységes szóvá alakúit egymás volna alkalmazandó. 

2) Az a jelenség is észlelhető, hogy némely számtalanszor 
együtt járó két szót, mintha egységgé váltak volna, olyan kifejezé
sek k i e g é s z í t é s é r e is használjuk, melyekhez e szópárnak volta
képen c s a k e g y i k t a g j a volna illő. Egy tasnádi asszony leve
lében olvastam pl. ezt a mondatot •—• a mihez hasonlót Nagybá
nyán is mondanak —• úgymint: «a szigeti útjára mi is azt mond
juk, hogy biz azt ne m e n j e n abba az utálatos városba.» 

*•) Elfogadhatatlannak tartjuk Thewrewk Emil magyarázatát (Hely. 
magyars. elv. 73), ki szerint az azt a házakat-iéle kifejezésekben a mu
tató névmás «collectív fó'név gyanánt áll, melyhez aztán a többes számú 
appositio (a házakat) járul», s egybe volna vethető az egyes szám alkal
mazásával ilyen mondatokban, mint: (boldogok vagytok ?) az vagyunk. 
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Világos, hogy e kifejezésben az azt névmás semmi esetre sem 
tárgya a menjen igének. Azonban eléje van mégis vetve olyan, 
gyakran hallható mondatok hatása következtében, a melyekben az 
azt-i& értelmileg valóban szükség van, úgymint: biz azt ne vegye 
meg, biz azt el nem mondom, biz azt ne adja el, stb. stb. Az efféle 
mondatok folytán a biz (bizon) adverbium annyira egybeforrt a 
targyragos mutató névmással, hogy mintegy nem is jelent már 
egyebet, mint az egyszerű biz. 

3) Még érdekesebb eset ama mondatrészleteké, melyek 
bár orthographiailag csekély kivétellel még egészen összeforratla-
noknak látszanak, oly szoros egységgé olvadtak össze, hogy mint
egy tö gyanánt, képzés ós ragozás alapjául szerepelnek. Már Simo-
nyiönállósitott határozóinak egy része is idetartozik e tüneményhez, 
és pedig példáinak ama csoportja, melyekben névutós szók vannak 
raggal vagy épen képzővel ellátva. Ezekben ugyanis voltaképen 
már nem puszta határozószó, hanem e g é s z h a t á r o z ó i s z e r-
k e z e t van egységesnek, önállónak nézve, raggal ós képzővel 
tovább alakítva. Ilyenek: tegnap előttről, husvét-utánra, délutánra, 
több felölről, Dunántúlról; földalatti, régótai, végnélküli stb. (1. 
Budenz-Album, 67—70). Ezekhez sorozhatjuk következő példáin
kat: «nem a már elvett, de az ezentúlra reménylett ajándékok*) 
{Kemény : Rajongók, IV. 139); «a koporsóra s a síron túlra* 
(PNapló 1884. évf. 41. sz. esti 1.); «hazánk határain túlról vették 
az indító lökést» (Beöthy • Irodalomtört.61. 3); «a hadi szolgálat 
megkezdését tanulmányaik bevégzése utánra halaszthatják)) (Nem
zet, IV. 298); új év utánra (uo.). Mindezekben a végső rag vagy a 
képző az egységes (névutós, olykor jelzővel is ellátott) határozói 
szerkezethez járult, tehát keletkezésük a következőképen szemlél
tethető: (több felől)-röl; (föld alatt)-i; (Dunán túl)-ról; (síron 
túl)-ra ; sőt: (hazánk határain túl)-ról; (tanulmányaik bevégzése 
után)-ra stb. Semmi esetre sem bonthatók föl ekként: több-j-

felölről, síron-{-túlra stb., mert ez elemzés sem jelentóstanilag nem 
volna teljesen megokolható, sem a történeti fejlődésnek nem felelne 
meg. Érdekes még Simonyinak következő példája is, melyet csak 
mellékesen idéz lapalatti jegyzetben, minden észrevétel nélkül: 
«a hétfőn reggeli vonat» (1. Budenz-Album, 64); ebben egy kettős 
időhatározói kifejezést (hétfőn reggel) láthatunk egységes tőként 
képzővel ellátva. Ehhez hasonlók a következő közönséges jelzői 
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kifejezések, melyekben az első időhatározó ragvesztett alakot 
mutat : «szombat reggeli lapunkban elmondtuk» (Nemzet, V. 164), 
vasárnap délutáni, péntek déli stb. Szintén határozói szerkezet 
szolgált a képzés alapjául ez érdekes népnyelvi adatban is, noba a 
jelzett szón a viszonyrag ma már hiányzik, úgymint: mindön-
napló (ebből: mindön nap, azaz ,minden napow'), azt a harangot 
jelenti, a melylyel hétköznap szoktak harangozni (Makó, Nyr. 
IX. 377). 

De valamennyi ily módon keletkezett alakunk közt kétség
kívül a hírhedt túladunai és rokonsága a legföltünőbb. Nyelvészt 
is kisértetbe ejtett már sajátszerű alakulata, de a rája kiáltott 
anathema foganatlan maradt, mert nagy vidék emelte föl mellette 
igazoló szavát (1. a Nyr. XX. XXI. kötetében lefolyt polémiát). Az 
alak érdekességét különösen az fokozza, hogy a képzés alapszavá
nak (ha szabad e három szóból álló szerkezetet így neveznünk) 
két eleme közé a névelő is beleszorult. Eredetét különben most 
már igen könnyen megérthetjük. A mindennapos túl a Dunán, 
•túl a Tiszán stb. határozói szerkezetek egészen egységes szóként 
hatottak a nyelvérzékre, s a mint az egyszerű Dunán, Tiszán 
ragos alakok mellett megvannak a dunai, tiszai melléknevek, az 
egész túl a Dunán, túl a Tiszán határozók mellé is megteremt
hette a nyelv a megfelelő csodaalakokat: túladunai, tulatiszai. 
Azt hiszszük, e fejezetünk fejtegetései után, a hasonló természetű 
adatok világítása mellett nem fognak többé ezek a szóalakok sem 
olyan föltünőknek látszani, annyival kevésbbé, mert még abban a 
tekintetben sem állanak egymaguk, hogy a névelőt sajátszerű 
módon elemeik közé forrasztották. Párjuk ugyanis a háromszéki 
egyikamásul határozó szó, mely azt teszi jegyíormán', azaz egyik úgy 
mint a másik, ,egyik a másul' (1. Magy. Nyelvészet VI. 322); s ide 
sorozható a névelővel bővült egy a más szerkezetnek föntebb idé
zett sajátszerű alkalmazása, melyet már bővebben tárgyaltunk 
(1. 1. alatt). Ebben a névelő orthographiailag nem vált környeze
tével egy szóvá, a mint nem vált az alább tárgyalandó mi a ma
nóba, mi az ördögöt-féle sajátszerű szólásokban sem, melyeket 
szintén csak az itt fejtegetett nyelvtüneményekkel kapcsolatban 
lehet helyesen megmagyaráznunk. 

Az eddig tárgyalt önállósított szerkezetekben voltaképen az 
^önállósított határozók ismert tüneményét szemlélhettük. Azonban 

NYELVTCD. KÖZLEMKNYEK. XXIII. • 
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vannak egyéb egységessé tömörülő s ragot, képzőt fölvehető szer
kezeteink is, melyek nem sorozhatok az önállósított határozók kate
góriájába, tehát némileg más szempontból kell magyarázatuknál 
kiindulnunk. 

Vannak ugyanis némely p á r o s k i f e j e z é s e k , melyeket 
állandó együttlétük miatt a nyelvszokás annyira egybeforrottaknak 
tekint, hogy — egy szóként — csupán második elemüket látja el 
raggal, névutóval vagy képzővel. Ilyen pl. ez a kifejezés : száz és száz,. 
melyet Szarvas egyik czikkében így ragoz : száz és százával [azaz : 
(száz és száz)-ával], e helyett: százával és százával (Nyr. XVI. 
164). Hasonló ehhez: «tíz tizenötször kerüli meg a menet a Valide-
ház udvarát» (Budap. Hirl. VI. 38, Tóth Béla tczája), e h. tízszer 
tizenötször; egy és ugyanazt, egy és ugyanannak stb., ezek h. egyet 
és ugyanazt, egynek és ugyanannak stb. Még érdekesebb, a mit élő 
beszédből jegyeztem föl: «a melynek állítólag egy és ugyanaznak 
[így!1 kellene lenni», azaz: (egy és ugyanaz)-nak, e h. egynek és 
ugyanannak ; mint látjuk, még a mutató névmás z-je sem hasonult 
a -nak raghoz, csupán az egy és ugyanaz megszokott alakjának ha
tása folytán.*) Ide való e népnyelvi adat is : «Szebbiket, jobbikat, 
karcsú magasabbikat* (Nyr. I. 230), e h. a karcsúbbikat és maga
sabbikat, minthogy a karcsú és magas mint rendesen együtt járó ter
meti tulajdonságok a kifejezésben is állandó kapcsolatot alkotnak. 
S ide valók aztán a ragelhagyásnak népnyelvünkben is előforduló 
adatai, minők: a Jézus Máriádat, e h. Jézusodat és Máriádat (vö. 
Mátyusföld nyelvjár. 72); atya-, fiu-, szentlélckre, egy vagy kettőt, stb. 
(1. Thewrewk" Emil: Helyes magyars. elvei, 78). Látjuk tehát, hogy 
a rendszerint együtt járó fogalmak neveinél a népnyelv is szereti 
a ragot csupán az utolsó névszón tenni ki; azért nem találunk 

*) Az egyazon jelzői kifejezés is voltakép annyi mint: egy és 
ugyanaz, s itt is tulajdonkép az egy-et is ragoznunk kellene a névmás 
mellett; a következő mondatban tehát: «a ki sokat van egy abban a 
szakmában, csak távolabb eső alakok és jellemek magába fölvételével 
fogja művészetét az egyoldalúságtól megoltalmazni)) (Budap. Hirl. VI. 
80) — voltaképen így kellene a kérdéses jelzőt mondanunk: ,egyben 
abban a szakmában'. A németben az ein und derselbe kifejezést tényleg 
kétfélekép ragozzák: in einem (vagy: ein) and demselben hause wohnen 
(Sanders: Wörterb.). 
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semmi megbotránkoztatót az ilyen — köznyelvünkben is mind
untalan hallható— beszédmódban, mint: «az épület többi részében 
van egy fészer és a bányaőr lakása, egy szoba és egy konyhával* 
(Főv. Lapok XXV. 1012, tcz.); a magyar nyelv és irodalomból; 
természetrajz-, földrajzból stb. E példák némelyikétől már csak egy 
lépés hiányzik a szóösszetételhez, s innen van, hogy némely páros 
kifejezéseink, melyeket a régibb nyelv még külön-külön ragozott, 
ma csak második elemükön veszik föl a viszonyjeleket s ekként 
valóságos összetételekké kezdenek összeforrni. Ilyenek : régen: 
hire neve, hires neves, ma: hírneve, hírnév, hírneves; rendesen: 
kezemró'l-lábamról, de Petőfinél: «mily soká tart, míg e lánczot 
kezem-lábamról leverik» («Az apostol» XVIII. szakasz); ügyét
baját, és: «a legnagyobb sietséggel szokta elvégezni minden ügye
baját* (Lamb : Shakespeare-mesék, ford. Mihály Józs. 11.175); 
zegét-zugát, és: «a közönség ellepte minden zege-zugáU (Nemzet, 
VI. 175. esti 1.); orszctgnak-világnak, és : «nem hirdette-e ország-
világnak, hogy . . . » (Jókai beszédében, uo. VI. 148); «ő volt a 
magyar irodalmi termelés szinének-javának letéteményesei) (uo. 
VI. 137. tcz.), ós: «látnák a magyar főváros szine-virágát* (Főv. 
Lapok XXIII. 276. tcz.); s egyazon czikk két repróductiójában 
olvassuk: «a hentes bolt és az opera portása közt állva, nyögi el 
nekünk búját-bajáU (Főv. Lapok), és: buja-baját (Pesti Hírlap, 
1888. júl. 1. sz.); ide valók még: «rá kellett szánnia magát, hogy 
keresztül ötöl-hatoljon [e h. ötöljön-hatoljon] a levélen» (Jókai: 
Uj földesúr, 70); «itt-ott elő is került már egy-egy ősz-tavaszi 
felöltő is» (Főv. Lapok, XXV. 194). S hasonló tüneményre már 
a régi nyelvben is találunk néha példát, mint: ágabogácska (NySzót.) 
e h. ágacska-bogocska; «a' hová nem érkezic az oroszlán bűre, 
bé csúszmászot a' Eóka köntöse» (Czeglédi: Redivivus Japhetke, 
1. 1.), e h. csúszott-mászott. 

E páros kifejezésekéhez hasonló sors éri gyakran az é r t e l 
m e z ő s s z e r k e z e t e k e t is. Vannak ugyanis némely kifejezé
seink, melyekben értelmezett és értelmező csaknem állandóan 
együtt találhatók s ennélfogva oly megszokott egységet alkotnak, 
hogy a rendes és eredetibb szokástól eltérőleg csupán az értelmező 
után függesztjük a szükséges ragot vagy névutót. Az angyali üdvöz
letben pl. «asszonyunk, szűz Mária» állandó értelmezős szerkezet, 
s innen van, hogy már a Domonkos-codex azt írja: «vgyan ezen 

4* 
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fraterzoktavalatyztelny azzonyonk zvz mariat ez keppen» (237. 1.), 
e h. asszonyunkat, szűz Máriát.Hasonló az Erdy-codexben: «tyztelte 
wrwrik lesusth» (146), e helyett: urunkat, Jézust. Bégen még ren
desen így beszéltek: «kwltwnk suplicacioval ennek elette es kyral-
hos il felség éhes» (LevTár. I. 12); «az mit megygertwnk kyr álnak 
ú felségének meges akaryuk adni» (uo. 13); «elküldöttek műnket 
előre, hogy urunknak ö felségének az számára készítenők ott el az 
szállást» (Mindszenti Gáborból, 1. Beöthy : Irodalomtört.6 I. 228); 
^császárnak ő felségének is értésére adtuk ez dolgot» (a székely 
nemesség 1527-i kiáltványából, Budap. Hirlap XI. 358. tcz.), stb. 
Es e kifejezésmód sokkal természetesebb és eredetibb, mint a mai, 
midőn így beszélünk: «öfelsége a belgák királyának védnöksége 
alatt Brüsselben nemzetközi kiállítás fog tartatni)) (Nemzet VI. 276. 
melléki.). Magyarázatát, mint a többi példák is, abban leli, hogy az 
egész értelmezős kifejezést egységes szóként szeretjük ragozni: (ö 

felsége a belgák királyá)-nak. 
Eredetileg szintén értelmezős szerkezetként ragozhatta nyel

vünk a valaki más, valami egyéb, ki más, senki más, semmi más, senki 
egyéb,semmi egyéb-íé\e páros névmási kifej ezéseket. E rre vallanak leg
alább némely régibb adatok s ez látszik elemeik jelentésénél s egy
máshoz való viszonyánál fogva is természetesebbnek. Eredetibbnek 
tartjuk a következő, mindkét elemet ragozó kifejezésmódot: «chak 
énnálam vagyon ninchen egebnel senkyneh (NémGl. 307), ma így 
is mondhatnók: ,nincsen senki másnál'; «ha valamyt egyebet ebbe 
myelthewnk volna» (LevTár. I. 34), ma: valami egyebet; «immár 
.semmit egyebet*) nem kivan, hanem hogy . . . » (uo. II. 86), am. 
semmi egyebet; s ez a kifejezésmód még ma is közönséges, pl.: 
«már oda küldjenek kegyelmetek valakit mást» (Jókai : Elátk. 
csal. 1.29); «miért nem vetnek szemére annyi ellentétes szerep
lést senkinek másnak**) (Nemzet, VI. 181). Azonban ma már nagyon 
gyakorivá lett, e páros kifejezéseket egységnek véve, a következő 
ragozásmód: 

x) Vö. ezekkel ezt a kifejezést: «nem tudok egyebet mit mondani* 
(Haller: HHist. III. 217), a mit így is mondhatunk :,nem tudok mit 
mondani egyebet'• 

*) Vö. «Adassék a levél Hunyadi Mátyásnak, Tulajdon kezébe, 
Senkinek se másnak* (Arany: «Mátyás anyja»). 
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«Kiről is van tehát szó ? Ki másról, mint ki egy fejjel nagyobb 
mint polgártársi» (Emb. tragéd. V. szín); «enyim az [az isten-
kard]! ki-másé ?» e h. ,kié másé' (Buda halála, X. é.); «több ház 
alapfalaira bukkant, de egyéb semmit [azaz: (egyéb semmi) t] sem 
talált» (Egyetértés, XVIII. 130); «engem illet érte a dij, senki mást* 
(Csiky: Antigone-ford. 393. v.); «a Balkán félszigeten senki más
nak nincs joga fegyveres beavatkozáshoz* (Nemzet V. 271. esti 1.); 
((egyáltalában nem tudnám se én, se s e n k i m á s , se Volfnak, 
se senki másnak bebizonyítani)) (írja Asbóth Oszkár, Nyelvtud. 
Közlem. XV. 119); «Ördög adta kis legénye, Még mi nem jut az 
eszébe! Jó lenne, jobb lenne, Ha valaki másba [e h. ha valakibe 
másba] szeretne» (népdal a Piros Bugyelláris ez. népszínműben); 
«jobb lett volna mégis tán valaki mást választani)) (Főv. Lapok 
XXVI. 89. 1. teza). 

Ezekhez sorolhatjuk a mi minden kifejezést is, melyet ma, 
rendesen szintén így ragozunk: mi mindent, mi mindenről stb., 
noha előfordul az eredetibb használatmód is, pl.: «közel négy
száz kiállító mutatja be a kiállításban, mit mindent nem termel 
Vasmegye» (Nemzet, VI. 240. esti 1.); «kiadta a rendeletet, hogy 
mit mindent végezzenek)) (Lamb : Shakespeare-mesék, ford. Mihály 
Józs. I. 21). 

Ezeknél is érdekesebb az oly értelmezős szerkezeteknek egy
ségessé válása, melyekben csupán az értelmezett szó névmás. Ilye
nek : ami földlakók előtt a Marson látható egyenes vonalak meg-
foghatatlanok» (Budap. Hirl. X. 322. tcz.), e h. mi előttünk (vagy 
szokottabban: előttünk), földlakók előtt, ebből: ,(mi, földlakók) 
eló'W; «Páter Didón mi nyugatiak számára a mi eszünk járása 
szerint irta meg Jézus életét» (uo. XII. 128, Tóth Béla tezájában); 
sőt egy magánlevélben ilyet is olvasok: «szigorú feladatunk mi 
állami tanitókfldTc itt e megyében az idegen ajkú népet magyaro
sítani)), e példában már rag járul a megszokott s egységgé vált ,mi, 
állami tanítók' kifejezéshez. Ilyenek még: «nem kívánod te azt, 
hogy én bűnhődjem ezek a gazemberek miatt)) (Egyetértés, XX. 
283), e h. ezek miatt a gazemberek miatt; «itt érdeklődnek maga az 
ivó iránt is» (Főv. Lapok, XXVI. 90. tcz.). — Mind e jelenséghez 
hasonló a németben ez a ragozásmód: König Stefans, azaz: (König 
Stefan)-s, e h. Königs Stefans. 

Sőt még tovább megy a nyelv az állandóan együtt szerepelni 
szokott mondatelemeknek egységgé való olvasztásában. Nevezete
sen egybeforrva ragozza a más, több, kevesebb mellékneveket a hoz-
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zajuk — hiányos hasonlító mondatként — mint kötőszóval kap
csolódó kifejezésekkel, úgymint: «nem használ ilyet olyanokkal 
szemben sem, kik más, mint loyalis eszközökkel is tudnak küzdeni» 
(Nemzet, VI. 158), azaz: (más, mint loyalis eszközök)-kel, eh. ,más-
salmint loyalis eszközökkel', vagy ,más eszközökkel, mint loyalis esz-
közökkel', a mit különben rendesen így szoktunk kifejezni: ,mással 
is (vagy: egyébbel is) tudnak küzdeni, mint loyalis eszközökkel'; 
«mikor bukott meg egy eszme más, mint a túlzók heve által» 
(Kemény : Eajongók, IV. 28). Ide sorolhatjuk ezt a példát is, noha 
egyéb módon is megmagyarázható: «az állam nem lehet felekezeti, 
a papok ellenben nem lehetnek más. mint egyháziak* (Budap. Hirl. 
XII. 185. vczikk). 

Leggyakoribb, úgyszólván kivétel nélküli az ilyen használat 
a több mint hasonlító kifejezésnél. Régen még így beszéltek : «teb-
nec hog nem wthzaznak», vagyis: többnek hogynem fazaz mint) 
ötszáznak, p l u s q u a m quingentis fratribus (NómGl. 197), s 
még ma is előfordul ez az eredetibb használatmód: «nézzék meg 
vasúthálózatunkat, melyet 2200 kilométerről többre mint 10000 
kilométerre szaporított ez a politika» (Nemzet, VI.?154); «egy-egy 
gyermeknek tanítása nem többe, mint 7 frt 17 krba kerülő (Egyet
értés, XX. 42, Irányi D. beszédéből); «többet mint 50000 frtot adott 
egy ilyen asztalért (Wilkins-Keleti: Eóm. régis. 22). Ma azon
ban — s talán a latinban és németben szintén változatlanul ma
radó plus quam és mehr als hatása alatt is — rendesen így szó
lunk: több mint húszszal kevesebb, azaz: (több mint húszj-szal 
e h. többel mint húszszal; «az uj gép több mint háromezerszeresen 
nagyítu (Főv. Lapok, XXV. 311); «(a házban) az ember életének 
több mint felét tölti» (uo. 1888. nov. 16. sz. tcz.); «a munkások
nak több mint fele [tulajdonkóp e h. többje mint fele] elbocsát
tatott)) (Nemzet, VI. 162); «a Révész által összeállított okok több 
mint valószínűvé teszik, hogy.. .» (Toldy: CorpGramm. előszó 
XI. 1.); «a menyegzői ünnepélyt több mint fejedelmi pompa által 
akarta emlékezetessé tenni» (Kemény: Rajongók IV. 171). — 
S hasonló módon használják a kevesebb mint hasonlító szerkezetet 
is: kevesebb mint ezerszer e h. ,kevesebbs2er mint ezerszer', stb. — 
Az előbbi, a több mint kapcsolat már valóságos stereotyp jelzővé 
vált, akár csak a latin plus quam, a mint már magyarban is mond
juk: ,plusquam disznóság'', azaz túlságos, túlságosnál is tulságo-



MONDATTANI BÚVÁKLATOK. 55 

sabb disznóság (vö. még: plusquamperfectum). — E jelenséghez 
sorozhatjuk még a következő, kissé szokatlanul hangzó adatot i s : 
«a szabadelvű párt győzelme minden körülmények közt biztosnak 
látszott és annyi mint egyhangú választásnak néztünk elibe» 
(Nemzet, VI. 194. esti 1.). 

Valamennyi tárgyalt egy szóvá tömörülésnél érdekesebb a 
í'öntebb már érintett mi a manóba, mi az ördögöt-íéle kérdői 
kifejezéseknek eredete és természete. Szóljanak előbb maguk a 
példák: 

«De mi az ördögöt csinál, H o l a p o k o l b a marad az a 
-Csokonai Vitéz Mihály?» (Petőfi: «Csokonai»); «wu az ördögöt is 
keresne a dallam itt?» (Vajda János, «Egyetértés* XXI. 83. tcz.); 
«hát mi az ördögért verekedtünk mi?» (Mikszáth, Pesti Hirl. 
VI. 292. melléki.); a hát mi az ördögöt hozzátok vissza az 
asszonyt?* (Mikszáth, Főv. Lapok XXI. 515); «mi a manó
nak tetted azt a tűt ebbe a zsákba ?» (Nyr. 1.461); «mi afenek vannak 
itt?», «aszongya Holécinek, vagy mejik a fenének, hogy . . .» (saját 
hallomásaim); ahalyinába, frakkbas tudja mi a mennydörgó'sbe akar
ják bujtatni» (irja Szarvas, Nyr. VI. 501); «mi a kőben /» szitkozódó 
fölkiáltás (vö. Nyr. XVII. 263); ((hatalmazzon fel rá, hogy elin
tézzem az első budapesti szabadalmazott, tánczosokat közvetítő 
szövetkezettel. — Mi a macskával?* (Nemzet, V. 27. tcz.); «hiszen 
van már egy, a kit Gáspárnak, Menyhértnek, Kristófnak, vagy mi 
•a csodának neveznek* (Jókai: Elátk. csal. I. 59). 

Hasztalan volna minden elemző kísérletünk, ha pontosan 
meg akarnók állapítani, hogy ugyan minő mondatbeli rendeltetése 
lehet az idézett mondatok megjelölt kifejezéseiben a névelőnek, 
s minő viszonyban állhat a kérdő névmással. Cserben hagy itt 
minden mondatelemző eljárásunk, valami olyan mondatrész-ala
kulattal van e helyt dolgunk, a melyet n e m r é s z e i s z e r i n t , 
e g é s z é b e n l e h e t c s u p á n ilyennek vagy olyannak minősí
tenünk. Azt hiszszük, hogy e kórdésformák: mi a manóba ? mi az 
•ördögöt í stb. nem lehetnek egyebek, mint egy szóként való tovább-
ragozásai eme közönséges nominativusi kérdésformáknak: mi a 
manó ? mi az ördög f'*) Nem lehetnek egyebek, mert különben a 

*) Például: mi a manó bújt beléd ? mi az ördög bántott megint! 
Ilyenek ezek is : «mi a csoda ez ? hiszen nem vagyok én tengeri hamis 
Í8ten» (Jókai, Nemzet VI. 71. tcz.); ^mi a csoda, ha a felséges ruha
darab egyszer-egyszer be is sárosodik* (Budap. Hirl. V. 30. tcz.); iH a 

\ 
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ki, mi névmásoknak, ha a hozzájuk csatlakozó a manó, az ördög-
féle kifejezéseket appositióknak tekintjük, okvetetlenül szintén 
raggal kellene állaniok, egyéb viszonyt pedig köztük és a névelős 
a manó, az ördög stb. közt alig tudunk elképzelni. Hiszen sem ala
nyaik nem lehetnek e ragtalan kérdő névmások a névelős főnevek
nek, sem jelzőik, mert mint jelzők nem járulhatnak névelős főne
vekhez (vö. mi baj ért? mi hírt hozol? stb.). Hogy már most 
maguk e közönséges mi a manó ? mi az ördög ?-féle nominativusos 
kérdések hogyan magyarázandók, azt egyelőre nyilt kérdésnek is 
hagyhatnók, mert hiszen eredetük aligha fogja a tárgyalt mi a 
manóba-íéle ragos szerkezeteknek eredetét más világításba 
hozni, mint a minőt fejtegetéseink vetettek rá. Tény, hogy régeb
ben névelő nélkül mondták e kérdósformákat, s ily módon olykor 
még ma is előfordulnak. Régen rendesen így beszéltek: «mi orde-
get czinálh ; «feleié a komondor: mi patvar maradéc?»; «mi pat
vart iárnál ott?» (1. Nyözót. mi alatt), mai szólás szerint: ,mi az 
ördögöt?', ,mi a patvart?'. A népnyelvből e régibb és eredetibb, 
névelőtlen kérdezésmódra ezt a példát idézhetjük: «Ott ülnek a 
reverendán [verandán]. — Hol? — A reverendán vagy mi fenén» 
(Nyr. XIV. 569). S e kérdezésmódnak maradványai a már egy 
szóvá lett micsoda, kicsoda névmások is, melyek közül bizonyára a 
micsoda (azaz: mi csoda ?) fejlődött ki előbb, s csupán ennek ana
lógiájára keletkezett aztán a személyre vonatkozó kicsoda is, mert 
egyébként a csoda dolognóv alig kapcsolódott volna össze a legin
kább személyre alkalmazott ki névmással. Azonban föntebb idé
zett példáink közt láthattuk, hogy még ez az egységes névmásul 
megállapodott micsoda is helyet engedhet a névelővel szétbontott 
mi a csoda kérdésmódnak. — Talán megkisérthetnők mindazáltal 
a névelő behatolásának is (mi a manó, mi az ördög) valami 
szóbajöhető magyarázatát. Azt hiszszük, követhető nyomot mutat
nak nekünk a példáinkkal rokon eme kérdésmódok: «hol a po
kolba marad az a Csokonai Vitéz Mihály ?» (Petőfi föntebb is idé
zett mondatában); «hol a kó'ben!» szitkozódó fölkiáltás (vö. Nyr. 
XVII. 263); «hogy a menkó'be ne emlékezném?)) (Eötvös: Falu 

bolond ad értetek pénzt ?» (Arany: Aristopk. II. 47); «már most M a 
bolond kötözgesse azt megint össze?* (Jókai: Elátk. csal. III. 57) * 
«nem bánom, akárki a menkő fizet» (Budap. Hirl. VI. 159). 



MONDATTANI BÚVÁRLATOK. 57 
jegyzője, II. 122); «hogy az ördögbe is híjják?» (közönséges kérde
zésmód), stb. Ezekben már a kérdő névmás is viszonyragos alak,1) 
illetőleg határozó, tehát nemfnominativus, mint a mi a manóba-íé-
lékben. Ennélfogva a hogy és hol valami egyrangú mondattag 
lehet a hozzá csatolt a pokolba, a menkó'be stb. kifejezésekkel. 
S valóban alig foghatjuk föl a dolgot másként, mint, hogy a hol? 
hogy? kérdések után vetett a pokolba, a manóba kifejezések volta
képen indulatos — pusztán fölkiáltó vagy akár szintén kérdező — 
appositiók,2) a melyek mint közönséges kifakadó szólások a kérdő-
névmásoknak elmaradhatatlan társaivá szegődtek, velük úgyszól
ván egységes kérdői formába olvadtak. S így áll a dolog már most 
a mi a manó, mi az ördög, mi a csoda-iéle nominativusos kérdé
sekkel is, melyeknek egységes továbbragozásából a mi a manóba-
féle kérdésalakok keletkeztek. Vagyis az ilyen eredeti kérdésfor
mákban, mint: mi az ördög van itt f az az ördög eredetileg kérdő, 
illetőleg fölkiáltó appositio lehetett: ,mi? az ördög van itt?' ,mi? 
a manó bántott ?' stb. Később e kettős kérdések a fő kérdősúlylyal 
álló mi-ve\ egybekapcsolódtak, egy hangsúly alá kerültek, s így 
állapodott meg e sajátszerű kérdezésmód. 

Más módon hatolt be ugyan, de szintén hasonló egységes 
mondatrészletben találjuk a névelőt a nagybányai (Szatmár megye) 
tájszólásnak eme sajátságos kérdésformájában : «mi a baja van?» 
ami a bajod van?» ami a bajod vót?» stb. Kendes kérdéssel így 
volna: mi baja van ? (vagy: mi a baja ?) mi bajod van ? (vagy: mi 
a bajod ?) mi bajod vót ? A nagybányai kérdésmódot nézetem sze
rint két kérdésszerkezet egybevegyülóséből kell magyaráznunk, és 
pedig: mi a baja van — mi baja van + mi a baja; mi a bajod 
van == mi bajod van + mi & bajod; a múlt idejű kérdésmódba 
aztán bizonyára a jelen idejű kérdésformából hatolt át az egységes 
mi a bajod. Vagyis a névelő a segódige nélküli (mi a bajod? stb.) 
kérdésekből behatolt a segédigével szerkesztett kérdósmódba. 

Az itt tárgyalt jelenségekhez érdekes analógiát idézhetünk a 
német nyelvből. Ez a was far ein kérdő névmás, mert már való-

*) A hol-han helyhatározás, a hogy-b&n. módhatározás van ki
fejezve. 

2) Vö. Kunos és Munkácsi magyarázatát e szólásokról: A bel-
viszonyragok használata, 68. 1. 
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ságos egységes kérdő névmásnak tekinthetjük. Voltaképen csak a 
wasakérdő elem benne, a/wrpedig egy czél- illetőleg tekintethatáro-
.zónak a viszonyszava, melyet határozatlan névelős főnévvel kap
csoltak össze. E nominativusi kérdés pl. ,wasfür ein buch ist das' 
voltaképen annyit jelent — a mint még mondják is így — ,was 
ist das für ein buch', vagyis mintegy: ,könyvnek mi ez ?' De a 
három szó annyira egybeforrt már, hogy egységesen így ragozzák: 
wasfür eines buches, stb. 

Az ö n á l l ó s í t o t t s z e r k e z e t e k , ö n á l l ó s í t o t t m o n 
d a t r é s z l e t e k eme vizsgálatától azzal a tanulsággal mehetünk 
át a mondatélet egyéb tüneményeinek tárgyalására, hogy a hagyo
mányos mondatelemzés, mely a mondat minden egyes tagjának 
külön iparkodik szerepét kijelölni, számos esetben cserben hagyja 
vagy hibás megállapításokra vezeti az elemezőt; ennélfogva elkel i 
ismernünk egy olyan szempont jogosultságát még az iskolai 
mondattaglalásban is, a mely eme bökkenőkön szerencsésen 
keresztül segíthet. E segítségünk pedig csupán a t ö r t é n e t i 
s z e m p o n t lehet. 

E szempont nélkül, vagyis a különben meghatározhatatlan 
mondattagok vagy mondatrészletek eredetének szemmeltartása és 
megállapítása nélkül alig fogunk feleletet adhatni pl. a követ
kező kérdésekre. Minő mondatrész, teszem, a mi névmás eme fön
tebb idézett mondatban: «szigorú feladatunk mi állami tanítóknak 
itt e megyében az idegen ajkú népet magyarosítani»? Vagy syn-
taktikailag minő szerepe van az egy számnévnek Greguss amaz 
említett mondatában: «az emberiség története egy a máshoz fűzött 
engesztelő tragédiák lánczolata »? Formaszerű jelzője volna-e a 
többes számú tragédiák-nak? Hát e szintén idézett mondatban 
minő mondatrésznek fogjuk az egy-et nyilvánítni: «jobban tetszett 
nekik egy a má3 társasága »? Tárgya-e igazában az azt névmás a 
menjen igének a föntebb idézett kifejezésben: «biz azt ne menjen 
abba a városba »? Vagy jelző-e a vasárnap, szombat szó az ilyen 
szólásokban: «a vasárnap reggeli vonattal'), «szombat reggeli la
punkban*) stb.? Azt fogjuk talán mondani, igen; csakhogy miként 
állhat efféle időfogalom neve minden külön jel nélkül jelzői sze
reppel? Vájjon ama versikóben is : «szebbiket, jobbikat, karcsú 
magasabbikat)), —jelzője-e a karcsú a magasabbnak? Az effélék
ében, mint: «életének több mint felét», a ragtalan több-nek mi a 
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mondatbeli rendeltetése ? Végre hogyan állapítsuk meg magukban 
akár a ki, mi névmásoknak, akár az a manóba, az ördögöt-íé\e 
szólások névelőjének mondattagságát ama bővebben tárgyalt sa
játságos kérdésalakokban? 

íme, a mint már^közben is megjegyeztük, s a mint tanúisá
gunk hangsúlyozásánál is megmondottuk, itt c s a k az e g é s z 
m o n d a t r é s z l e t szerepét lehet kiszabnunk, az egyes tagok 
mivoltát csupán az e g é s z r é s z l e t h e z v a l ó t ö r t é n e t i 
v i s z o n y u k k a l világosíthatjuk meg, szóval kénytelenek va
gyunk történeti alapon adni némely mondattagnak meghatá
rozását. 

A mondatelemzésnek e történeti szempontját az alább tár
gyalandó tünemények némelyikénél szintén kénytelenek leszünk 
alkalmazni. ZOLNAI GYULA. 

Német szavainkhoz. -— Málha. Bizonyosan sokaknak föltűnt 
már a fr. malle, ang. mail szókhoz való hasonlósága (így Imre Sándor
nak, Id. és hibás szólások 107). Ezekkel csakugyan egyeredetű, mert 
közös forrásuk az ófölnémet vialaha, málha, középfa. malhe ,tasche, eack'. 

Portéka, partéka (azelőtt általában ,holmi, czókmók') = ném. par
téke, partéken fem. és neutr. «1. kleiner teil, stückchen ; 2. schnitte brot, 
almosén, gabe; besonders háufig gebraucht es Luther für das zeitliche 
n. wergángliche gut: schlechte, geringe parteken . . . Es ist wol nichts 
anderes, als das von part gebildete niederdeutsche demin. párteke, -n 
mit versetzter betonúiig u. mit anlehnung an deu bettelruf partém.* 
(Grimm.) 

Portya, porta, portyázás, portázás. Semmi közük a kaput jelentő 
portához. Keszler J. úr figyelmeztetett a német partei-nak hasonló régi 
használatára: «Partei: kleiner haufe truppén . . . Partéién au-f kund-
schaft ausschicken [portyások jártak, vizsgáló-porta NySz.] Streifende 
partéién [nyargaló-porta NySz.] Auf partéién aiisgehen, aufp. ausschicken 
[portára kimégyen, portára indul, ki-portáz NySz.].» Adelung. Innen a 
ma is járatos parteiganger, mely régebben a. m. portyása vkinek. — 
Még régebben partié, még Logaunál is partyen. Vö. ma is eine landpartie 
stb. Természetesen nem egyéb, mint a fr. partié (une partié de chasse 
stb.), tehát mind & portya, mind pedig a, portéka közvetve a latin pars 
származékai. SIMONYI ZSIGMOND. 



A gyermek nyelvének fejlődése. 
A gyermeki értelem ébredése együtt jár a nyelv fejlődésével; 

az öntudatra ébredő gyermek kezdetleges gagyogása segítségével 
igyekszik gondolatait környezetével tudatni, s viszont beszélő ké
pességének fejlődése segíti gondolkodásának fejlődését. Physiolo-
gusok és psychologusok, ép a lelki élet vizsgálata szempontjából, 
gyakran foglalkoztak a gyermek nyelvének megfigyelésével is; 
ellenben a nyelvészek — kiket e kérdésnek legközelebbről kellene 
érdekelnie — alig fordítottak reá nagyobb figyelmet, noha nem 
egyszer hivatkoznak a gyermek nyelvtanulására, ha a nyelv ere
detéről, fejlődéséről vagy az idegen nyelvek tanulásáról van szó. 
Ujabban a nyelvek fejlődésének és folytonos változásának magya
rázatában nagy szerepet játszik a gyermek nyelvtanulása, sőt 
Passy (Etude sar les changements phonétiques. Paris. 1890) kizáró
lag annak tulajdonítja a nyelvek fejlődését, hogy a gyermek töké
letlenül utánozza a felnőttek beszédét és mindig marad valami 
különbség a két nemzedék nyelve között. (V. ö. Simonyi, Magyar 
nyelv. I. 15—17. 11.). 

A legkitűnőbb munka, mely e kérdésről szól Preyeré (Die 
Seele des Kindes, 2. Auílage, Leipzig. 1884), a ki a gyermeki lélek 
fejlődésének minden egyes nyilvánulásával foglalkozik, köztük 
természetesen a beszélő képesség fejlődésével is. Preyer a physio-
logus szempontjából tekinti a kérdést s főleg azt kutatja, hogyan 
válik a gyermek szervezete mind alkalmasabbá arra, hogy gondo
latait szavak segítségével tudja kifejezni. E mellett híven és rész
letesen leírja, hogyan fejlődött fiának beszélő képessége életének 
első három évében. 

Preyer munkája buzdított engem is arra, hogy megfigyeljem 
fiam nyelvének fejlődését s feljegyezzem folytonos haladását. 
E megfigyelés eredménye e dolgozat, melyben a nyelvtudomány 
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szempontjából vizsgálom, hogy hogyan tanulja meg a gyermek 
az ő anyanyelvét. Engem a kérdésnek főleg nyelvészeti oldala ér
dekelt s főleg azt törekszem megvilágítani,. hogy mily módon jut 
a gyermek anyanyelve szókincsének és szerkezetének birtokába. 

Maga a dolgozat két részre oszlik. Az első részben leírom 
pontos időrendben fiam nyelvének fejlődését születésétől negyedfél 
éves koráig; a második részben e megfigyelések és más gyermeke
ken tett észleletek alapján igyekszem megvilágítani, hogy hogyan 
jut a gyermek anyanyelvének birtokába. 

I. 
Az emberi beszédnek kettős alapja van. Csak akkor szólha

tunk arról, hogy a gyermek beszélni tud, ha a hallott hanghoz 
vagy hangkapcsolathoz bizonyos állandó értelmet fűz s ha 
viszont gondolatainak kifejezésére bizonyos állandó hangkapcso
latokat használ. A ma született gyermeknél ép ezért szó sem lehet 
beszédről. Hangokat képez ugyan, hisz világrajöttét is hangos 
sírással adja környezetének tudtára; hangképző szervei épek, azon
ban teljesen hiányzik nála a beszélés értelmi feltétele : nincs mit 
megértenie s nincs mit kifejeznie. Ehhez járul az is, hogy a gyer
mek születésekor még nem képes hangokat felfogni, mert sem 
halló szerve, sem agyveleje nem alkalmasak erre. Születésekor 
minden gyermek süket s csak néhány hét múlva válik fogékonynyá 
a hangok felfogására.*) 

Hosszú időnek kell azonban eltelnie, míg a gyermek hason
lóságot vesz észre a mástól hallott és az önmagától képzett hang 
között, és utánozni akarja ezeket a hallott hangokat. Még hosszabb 
ideig tart, a míg a fejlődő gyermek észreveszi és megérti a kapcso
latot valamely tárgyképe vagy valamely cselekvés és a hallott hang 
között. Ismét egy újabb lépést kell tennie, hogy ő maga kapcsolja 
össze a tudatában meglevő fogalmat a hangoknak egy bizonyos 
sorozatával, hogy ez által akaratát környezetével tudassa. Csak 
ekkor mondhatjuk, hogy a gyermek b e s z é l n i k e z d . 

*) Schultze szerint (Die Sprache des Kindes, 8. 1.) a gyermek szüle
tése után a 3. és 8. hét között válik fogékonynyá a hangérzetek iránt; Preyer 
azonban azt állítja (i. m. 55. 1.), hogy ha a gyermeken életének 4. hetében 
sem veszünk észre semmiféle hatást erős hang benyomása alatt, már föl
merülhet az a gyanú, hogy a gyermek süket marad. 
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Ha azonban érteni akarjuk a gyermek beszédének fejlődését, 
figyelemmel kell kísérnünk életének első napjától kezdve, hogy 
lássuk, mint válik hangképző szerve mind alkalmasabbá az egyes 
hangoknak s a hangok egyes kapcsolatainak képzésére, s hogy 
megfigyeljük, hogyan fejlődik lassanként értelme, megismerve az 
az egyes tárgyakat s megértve a körülötte végbemenő eseményeket, 
a míg végre megteszi azt a nagy és fontos lépést, hogy fogalom és 
hang között állandó kapcsolatot létesít. 

Eletének e l s ő n a p j a i b a n már hallatott hangokat a meg
figyelt gyermek, de csakis kellemetlen érzéseinek kifejezésére. Ezt 
a gyermeksírást nehéz betűkkel pontosan jelölni; rendesen két 
magánhangzó kapcsolatából áll, melyet egyfolytában ismétel a 
gyermek; körülbelül oá, oá. Később már olyankor is képez han
gokat, midőn jól érzi magát s nyugodtan fekszik bölcsőjében. 
E hangok kezdetben szintén csak magánhangzók, leggyakrabban 
hosszan képzett á és é hallható, de már a tizedik héten többször 
képez egyes mássalhangzókat is. Először csak két magánhangzó 
között jelentkeztek egyes zöngés mássalhangzók és a h. 

A n e g y e d i k h ó n a p b a n már gyakoribb a hangok kép
zése. Ha a gyermek jól érzi magát, lábával rugdalózik; kezével 
kapál s e közben, néha egyfolytában perczekig is, hangokat hallat. 
Természetes, hogy e hangoknak semmiféle jelentőségük sincs; az 
egészséges gyermek mozgatja tagjait, s a hangszalagok, a nyelv s 
a száj többi részei csak úgy mozognak, mint a kéz vagy a láb. így 
aztán a legkülönbözőbb, s betűkkel nem is jelölhető hangok kelet
keznek ; köztük sok olyan is, melyekre később sohasem lesz szük
sége. Leggyakoriabbak most is a magánhangzók s a mássalhangzók 
közül a zöngés hangok (b, d, g, m, l). Ennek oka az, hogy a száj 
részeit csak akkor mozgatja, midőn a hangszalagok is rezegnek. 
De hallat néha magánhangzók előtt egyes zönge nélküli explosivá-
kat (p, t) és a h-t. A negyedik hó vegén kezdte a rezgő hangok 
képzését s nagy örömet lel folytonos hangoztatásukban; leggya
koribb a hátsó vagyis uvularis r (p), de hallható a nyelvvel kép
zett, söt az ajak rezgésével létrehozott labiális r (r) is. 

Az ö t ö d i k és h a t o d i k h ó n a p b a n még gyakoribb a 
hangok képzése; a magánhangzók mellett mint újabb mássalhang
zók hallhatók aj, k, n, s egész idő alatt nagy Örömmel képezi egy
folytában, néha perczekig is, a labiális f-t. Hangkapcsolatait azon
ban még nem szótagolva képezi, hanem egyfolytában ejti őket. 

A h e t e d i k h ó n a p b a n a kiejtett hangok mindinkább a 
szótagok alakját öltik magukra, s e szótagokat a gyermek gyorsan 
képezi egymásután, rendesen kettesével, hármasával. Ekkor kez
dődik a gőgicsélés korszaka. A magánhangzók majdnem kizárólag 
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ezek: á, á, é, é, é, a képzett kapcsolatok pedig ilyenek: bábába, 
dádádá, vávává s bilabiális w-vel wáwáiuá; később ilyen kapcso
latokat is hallatott: tátátá, átá, ádá, átátá, néha dé, té. A hó végén 
még a következő kapcsolatok sorakoztak ezekhez: tá, át, átá, dá, 
dádá, ritkábban: édé, dédé, tátn, hátri, dédn. E mellett még min
dig szereti a bilabiális r képzését. 

A n y o l c z a d i k h ó n a p b a n kevés újabb kapcsolatot ejt r 
ádá, édé. E mellett észrevehető, hogy a haragot, nem tetszést, fáj
dalmat vagy örömet, habár ugyanazon hangkapcsolatokkal, de más 
hanghordozással fejezi ki. A mástól hallott hangra is mintegy felel 
a saját gőgicsélésével. Az uvularis p-et már rég nem hallatta s most 
egyszerre újra kezdi képezni, s nagy öröme telik benne, ha egy
folytában hallatja, épúgy mint ezelőtt az f-rel tette. Hallhatók 
néha a következő mássalhangzók is : gy, ez, s e kapcsolat ki. A gő-
gicsélés olyan, mint eddig volt; három szótagon túl az egyfolytá
ban ejtett hangok sora most sem terjed. 

A k i l e n c z e d i k és t i z e d i k h ó n a p b a n új hangkap
csolatok lépnek az eddigiekhez: ká, gye, pápá, pápápá ós dentila-
bialis 7r-vel sáftá, 7rá7ca7rá. A legkedveltebb kapcsolatok most té, été, 
tété, á, tá és nagyon nyújtott é-vel tééé. 

A t i z e n e g y e d i k h ó n a p b a n , életének 46. hetében, 
vettem először észre, hogy egy hallott hangcsoportot megért; erre 
a kérdésre ugyanis: hol az apja? — megkeres szemeivel és rám 
nevet. Néhány nap múlva megérti ezt a kérdést is : hol a lámpa ? 
s rátekint az égő lámpára; utóbb e felszólításra már akkor is meg
keresi szemeivel a lámpát, ha nem ég. E hó folyamán még a kö
vetkező két kérdést érti meg : hol az anyja ? — hol a Vicza ? A han
gok képzése azonban még az előbbi fokon marad; csakis szokott 
és kedvelt hangkapcsolatait ejti, leggyakrabban ezeket: tá, te, tete, 
tátá, tátátá. Ujabb és ritkább kapcsolat ágya. 

A t i z e n k e t t e d i k h ó n a p b a n megérti, ha azt mondom 
neki: fütyülj, s vagy fütyülőjóvel fütyül, vagy pedig szájával próbálj 
utánozva az ajkak csucsorítását. Ezekre a kérdésekre: hol a nagy
papa? hol a nagymama? a falon függő arczképekre néz. Megérti 
még ezt a kérdést is: hol a czipő ? 

Mielőtt első életévét beötöltötte volna, vettem észre, hogy ha
tározott czéllal utánoz egy hallott hangot; ugyanis, ha macskát 
lát, így hívja magához : czszsz, a mint azt felnőttektől hallotta. 

E g y é v e s k o r á b a n a hangok képzése elég változatos, de 
még mindig nem kapcsolja őket valami fogalomhoz; monologszerű 
gőgicsélése csakis hangképző szerveinek gyakorlására szolgál. 
A hallott hangokhoz azonban már gyakrabban fűz értelmet. Meg
érti, az eddig említetteken kívül, a következő szavakat: trombita, 
labda, fújj; tehát nemcsak egyes tárgyak neveit, hanem bizonyos 
cselekvéseket is összekapcsol már a megfelelő hangképpel. S ezen-
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túl mindig több és több tárgyat ismer meg s többféle cselekvést 
végez el az illető szavak hallatára. A t i z e n h a r m a d i k hó
n a p b a n megérti e szavakat: ló (játékszer), láb, esze (fejét mu
tatja), foga, üveg; elvégzi a megfelelő cselekvést e felszólításokra: 
adjál! add ide ! tedd le! Sőt'ezt az összetettebb cselekvést is híven 
végrehajtja: add oda a czipőt apjának, vagy anyjának! 

Eletének 54. hetében vettem először észre, hogy hallott han
gokat utánozni igyekezett. Ha azt mondták neki tessék, ő utána 
mondja te; e szót aggyá ig.y ismétli ágya, a mi annál könnyebb 
neki, mert ezt a kapcsolatot már ezelőtt is képezte. Ha azt mond
ják neki pápá, ő így ismétli tátá. 

A 13. hónap-utolsó hetében történt először, hogy egy bizo
nyos cselekvést állandóan ugyanazon hanggal kísér. Ha áll, azt 
mondja á, á, úgy a núnt mástól hallotta; ha el akar menni, azt 
mondja tátá; ha valaki elment, vagy valamit leejt, azt mondja 
é, é, s ugyanezt mondja akkor is, ha valamely kérdésre nem akar 
vagy nem tud felelni. Tehát ez esetekben a kiejtett hangokhoz már 
bizonyos jelentést fűz. 

A t i z e n n e g y e d i k h ó n a p b a n majdnem napról napra 
szaporodnak azok a szavak, melyeket megért, még pedig leginkább 
egyes testrészek és a körülötte levő tárgyak neveit. Megmutatja a 
fájós ujját is erre a kérdésre : hol a bibis ujj ? — Ha valaki kimegy, 
vagy ha ő valamit leejt, ledob, most is mindig evvel kíséri e é. Ha 
valamit oda ad valakinek, most már önkényt mondja te (tessék), 
egy-két hét múlva tes (az s nagyon hasonló az 50-hez.) Ha ki akar 
menni a szobából, azt mondja ki (nagyon elől képzett fc-val). Ed
digi szavai, melyekkel egyes cselekvéseit kíséri, mind egytaguak 
voltak. 

A t i z e n ö t ö d i k h ó n a p b a n nagy haladást tett mind az 
egyes szavak megértésében, mind pedig a hallott szavak utánzá
sában. A vele gyakrabban érintkező személyeket névről ismeri; 
ha kérdezik tőle, megmutatja, hogy hol van ez vagy az; ily 
módon 12 személyt ismer névről. Felszólításra mind több és több 
cselekvést végez el: dobd el! fésüld meg magad ! fésüld meg ezt 
vagy azt! tedd a füledhez! fújd el! stb. Ha azt mondják: csicsiba! 
lefekszik, mintha aludna. Néha még arra is hallgat, ha azt mond
ják neki: nem szabad! 

Most már ejt kéttagú szavakat is, s állandó jelentést füz kö
vetkező szavaihoz: bába, jelent más kis gyermeket vagy játékba
bát; anya (e h. anyja; az ny nem egészen palatális képzésű, ha
nem postalveolaris n);pappá a .m.papa; biczá(Vicza, dajkájának 
neve); czicza. Ha valaki elmegy, azt mondja pápá, ha pedig kocsin 
fíl, vagy kocsijával játszik, ezt evvel kíséri: gyí, gyű. E mellett 
még mindig tart egyes, jelentésnélküli hangkapcsolatok képzése. 

E hó második felében mindig több és több szavat ért s e 
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mellett folyton halad utánzó képessége is. Az egyes hangok arti-
culatiója azonban nem egyforma, hanem ingadozó s csak több
szöri ismétlés után állapodik meg ejtésük módja az egyes sza
vakban. Legkönnyebben utánozza az rn, p, n mássalhangzókat; a 
gy, ny és az s az alveolaris és palatális képzés közt ingadozik, az r 
rendesen lingualis, de csekély a rezgése, leggyakrabban j hangzik 
helyette. A magánhangzók közül használja a következőket: a, á 
(ezt ejti rendesen a helyett is), á, e, e, e, é, i. Hallás után 
ismétli a következő szavakat: érmes (Ágnes); gyere, gyeje; ágyé 
(e h. ágyé a. m. adieu); tese (tessék); dajkája nevét eddig így 
mondta biczá, most czitá lép helyébe s ez válik állandóvá. Egyszeri 
hallásra ismételte ezt: kuka (kuka a. m. néma); e helyett Ottó azt 
•mondotta okká. 

A 64. héten utánzott először háromtagú szavakat: marti
niammá v&gy mám mámmá (nagymama) és nappappa vagy páp-
pappá (nagypapa). Önkényt használja e szót pápá most már akkor 
is, ba ő akar elmenni; ezt appá mondja akkor, vagy valamit leejt 
vagy felvesz, ha leül vagy ha azt akarja, hogy őt felvegyék. 

A 65. héten hallottam tőle az első, két szóból álló mondatot: 
•czitá tele (Vicza tejet); ha dajkájára haragszik, azt mondja : dádá 
czitá. Néhány nappal később a következő eseményt beszélte el, 
úgy a mint előtte történt: a ház tetején állott a macska, ő meg
látta s így szólt cziczá, elment a helyéről s ekkor azt mondta é, 
azután leugrott, s ezt e szóval közölte appá. Tehát e három szóval 
•cziczá—-é—appá, beszélte el a látott eseményt. 

E hó vegén szókészlete, melyet önkényt használ gondolatai
nak vagy még gyakrabban akaratának közlésére, a következő: 
appá (apja); annyá; czitá; dádá; naná; pápá; gyere, gyeje; é; 
gyű, gyí; ámmá (hamar), néha bába (baba). Ha kérdik, mi az illető 
tárgy, megnevezi még ezeket is: bize (víz); teje (tej); keze (kéz, 
keze); néhány nap múlva már maga is kér vizet e szóval: bize. 

A t i z e n h a t o d i k h ó n a p b a n önkényt használt szókész
lete a következőkkel bővült: bottá (vatta); bú (a. m. tehén, ökör); 
•dedző (Dezső); tesz-ta (tészta); táto néha táto ná (katona); báczi 
(bácsi); tájczá (krajczár). Tehát szavai még mindig kóttagúak, csak 
táto-ná háromtagú, csakhogy ekkor is szünetet tarb a 2. és 3. szótag 
között, mintha új szót kezdene; a tesz-ta két Bzótagja között szin
tén szünetet tart, mivel a két mássalhangzó érintkezése nehézzé 
teszi a kiejtést. De ha hallja, utána mondja e háromtagú szava
kat : ápitá (apika), láczitá (Laczika, a saját neve). E mellett a 
jelentés nélküli hangcsoportok képzése még mindig gyakori. 

Akaratát néha mozdulatokkal, jelekkel fejezi ki; ha valami 
tetszik neki vagy valami ételből még akar, igent int a fejével, ha 
pedig kér valamit, összeütögeti kezét. 

A t i z e n h e t e d i k h ó n a p b a n gyakran utánozza a követ-
NYELVTDD. KÖZLEMÉNYEK. XXIII. 5 
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kezö szavakat: tátj/a (kártya); tettő (kettő); tatulá, tatila (skatulya) p 
lisz-tá (Liszka); pisz-tá (Pista); pis-tó-tá (piskóta); egyenes felszó
lításra utánoz több más szót is. Önkényt használja a következőket :• 
piczS(eiipő), tottó (doktor), pompó (kompót), tittá (tik-tak a. m. 
óra); ú-ú (a. ra. kutya); talá, tana (kanál); uss (hús); tántondá 
(katona), s e három szótagot most már egyfolytában mondja; mé. 
(még); idde (id&) ; tijez így nevezi az arczképeket, mivel ezeket 
mutatva, mindig azt kérdik tőle: ki ez? Hallotta bogy képesköny
vet így is nevezik bilderbuch, s ő maga is igy kéri billá, bildá. Eb
ben a hónapban a következő két szóból álló mondatot alkalmazta:: 
áttyá gyele. 

A t i z e n n y o l c z a d i k h ó n a p b a n a következő új sza
vakat használja: buczi, muczi (nyúl); góa (gólya); áczi, áczita 
(Laczi, Laczika); táti (Kati); háhá (kakaó); kis (kisasszony); böm 
(könyv), képeskönyvét most így hívja tántondá, mivel katona is 
van benne; goó (golyó); peresz (perecz); ágy; bacsotá (vacsora); 
ebédé (ebéd); beles (leves); ese (esernyő); bot; töszö (köszönöm); 
liáz; adide (add ide); ngissá; ája (arra); éje (erre). Két szóból 
álló mondat: nyissa ajtó. 

Igyekszik mindent ismételni, a mit előtte mondanak, de 
utánzása tökéletlen, nem találja el a kellő hangot. Ebben a korban 
a következő magánhangzókat ejti: a (ritka), á (a helyett), á, u, i, 
é, e, é, é; az ö, ü ritka, helyettük e, i-t ejt. A mássalhangzók ejtése 
még ingadozóbb; szó elején leginkább csak explosiva állhat, néha 
m, l. Ki tudja ejteni a legtöbb mássalhangzót, csak a v helyett ejt. 
mindig b-t s a palatálisok képzése maradt az előbbi fokon, és r, j 
helyett ejt néha l-t. Az egy szóban ejtett szótagok száma rendesen 
kettő, csak a többször hallott s már jól ismert szavakban ejti a 
harmadik szótagot is. De ha valamely szót először utánoz, csak az 
első két szótagot ejti; pL e helyett gesztenye azt mondotta deszte. 

Megfigyelte, hogy a felnőttek egyfolytában beszélnek akár 
hosszabb ideig is, s ha ezt akarja utánozni, egyfolytában képez 
hangokat értelem nélkül. Tudja utánozni egyes állatok hangját is. 

A t i z e n k i l e n c z e d i k h ó n a p b a n ismét bővült szó-, 
kincse : gyószi, gyózi (Józsi); pala (kalap); paczi (a. m. ló); pumpi 
(krumpli); amma (alma); kis-aszó (kisasszony); szája, tája; bór, 
bórt (bor, bort); nóna (konyha); mancsenta (mansetta); éles (elesik, 
elesett); eme (elment); ébitte (elvitte); ébétte (elvette); meni (nem); 
nincs; ide; oda; ott a; természetes, hogy még több szavat ért, 
melyeket azonban ő rntiga nem használ. Ezt a szót nyissa mondja, 
ha azt akarja, hogy az ajtót vagy a skatulyát kinyissák, vagy hogy 
karpereczet, gyűrűt levegyenek. 

A két vagy több szóból álló mondatok most is ritkák; e hó 
folyamán csak a következőket jegyezhettem fel: paczi éles (aló
elesett); ébitte annya; egyszer négy szót fűzött össze egy mon-
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datba: táti nincs émént noná, így adva tudtomra, bogy dajkája a 
konybába ment. 

A h u s z a d i k h ó n a p b a n a következő új szavakat hasz
nálta : gyejta-tajtó (gyertyatartó); bijá (virág); tarácsó (karácsony 
és karácsonyfa); tiz (tüz), az i kissé labializálva; nanancso (na
rancs); épittő (épitő kövek); bála (lába); másita (másik, másikat); 
tyűha, tutya, tyutya (kutya); pampa (lámpa); babáto (kabát); 
pappá (sapka); kukó, tukó (czukor); buji (buri a. m. liba); ufa-
tajtó, pufa-tajtó (gyufatartó); pefe (kefe); pésü (fésű); táczá 
(tálcza); pép (szép ós kék); bomb, pomp (gomb); pindza (findsa); 
páj (fáj); étöjtc (eltörte); épí (épít); eszi (eszik); iszi (iszik); 
mossa (mosakodik); óbas (olvas); il (ül); bele (a. m. bele ós 
benne). 

A mondatok képzése lassan halad előre; a szavakat rende
sen minden viszonyítás nélkül fűzi egymáshoz s önmagáról is 
mindig 3. személyben beszél: étöjte aczita; il laezita; köveivel 
szeret építeni s ha kérdik tőle, ki csinálta, azt feleli: aczita; ha 
kérdik 181?, hol a Laczika, így felel: il ezekbe. Mondatban közölte 
ezt a megfigyelését is : tiz ég (tűz ég). Ragos alakokat ritkán hasz
nál, leginkább akkor, ha a kérdésben már ragos alak volt s ö 
ugyanavval a szóval felel, vagy pedig ha nem rég hallotta az illető 
szót ugyanabban az alakban. Először a következő ragos alakokat 
hallottam tőle: nanancsot, bobába (szobába); annyáó (anyjához); 
ezekbe; bátottapindzát (bántotta findsát). 

A hallott szavakat mind jobban utánozza, bár a szó elején 
most is leginkább csak magánhangzó vagy explosiva áll; f helyett 
p-t, v helyett b-t ejt állandóan. Most már könnyen ejt három
tagú szavakat is, s megtanul utánozni több szóból álló monda
tot is. Dajkájától többszöri hallás után megtanulta a következő 
verset: csicsíja babája, nincz ithun a mamája, émént a básájja 
(vásárra). 

A h u s z o n e g y e d i k h ó n a p b a n szókincse mind jobban 
bővül; önkénytelenül tanulja meg a szavakat, melyeket környeze
tétől hall s alkalmazza őket mondataiban. E mondatokban nem 
fűzi már egész lazán egymás mellé a szavakat, hanem gyakran 
használ ragos alakokat: táti ózza babát; táti ébitte ammát (Kati 
elvitte almát); aczita ide teszi babát; ánnes hozón puha bize ap-
tyána (Ágnes hozzon pohár vizet apjának); — aptya issza puha 
bize (apja iszik pohár vizet); nincs mérni (semmi) benne. Ha kér
dik tőle, hol alszik, így felel: kis ábo (ágyba); használja a követ
kező mondatokat i s : nem kéli, nem tud; ez utóbbit akkor mondja, 
ha valamit nem képes megtenni. Leggyakrabban használja most 
még a tárgy ragját és a -hoz ragot ily alakban -ó: annyáó, asz-
toló ; ez utóbbi alakot használta e helyett ÍB : asztalra. 

Eletének 88. hetében jegyezhettem fel először, hogy a hal-
5* 
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lott igéből ö maga csinált főnevet; mondották neki: puczold a 
pallót, s ő elszaladt, keresi a törölő ruhát kérdezve: ol a puczó 1 

A h u s z o n k e t t e d i k h ó n a p b a n már rendesen több 
szóból álló mondatokban beszól; a főnevek ragjait mind gyakrab
ban alkalmazza, de nem mindig a megfelelő módon. Legkövet
kezetesebb a tárgy ragjának használatában : tejet eszit (eszik) aczi; 
szejeti (szereti) annyát; teles (keres) a laczita báczit; — használja 
a -nak ragot is, sőt még ezt is mondotta : gyele aczitánat e b. gyere 
Laczikához. Az igék személy ragjait még nem igen tudja kellő 
módon alkalmazni és rendesen a kérdésben foglalt alakkal felel; 
pl. erre: aludtál? így felel: ajuttá; e r re : érted? azt mondja: 
éjié. Csak a '3. személy alakját használja önkényt is, mert ezt hallja 
leggyakrabban; pl. eszit (eszik); lába fázik; szejeti (szereti); teles 
(keres); nézze annya. Azonban a múlt időt már megkülönbözteti 
beszéd közben a jelentől; így pl. midőn az ő kis széke az asztalon 
volt, azt mondta: lébészi aczita, s midőn már levette, így szólt: 
lébétte. Egy más alkalommal képes könyvében keresgélt, mondva: 
teles a laczita báczit, s midőn talált, így szólt: teleseit (keresett 
e h. talált) a laczita báczit. Továbbá: éfútta (elfújta); jávétte (rá
vette). 

A névelőt eddig még egyáltalán nem használta s csak most 
kezdi néha alkalmazni. Érti és használja a nem tagadó szót is; 
midőn azt mondtam neki: vedd ki! így felelt: nem véd ki. — Kiej
tése kevéssé változott; a szó elején álló spiráns hangot most is vagy 
elhagyja vagy valamely más, alkalmasabb hangot ejt helyette: 
étáni (sétálni); mámli (sámli); babád (szabad). 

A h u s z o n h a r m a d i k és h u s z o n n e g y e d i k hó 
n a p b a n a legnagyobb haladást az egyes ragos alakok használa
tában tette : ezekje (székre) üni édes aptya; bigyázzon aczitára; — 
óbabát begye ki (hóbabát vegye ki; hóbabának nevezi új képes
könyvét, melynek czímlapján egy hóbaba volt); nyissa ki ajtót; 
aptya iszit télát (iszik teát); — tisasszonyok ütek díványon; — 
aptyánok páj ujja. Néha helytelenül használja a ragot: it vót 
laczikáó e h. Laczikánál. E helyett dobba azt mondotta dobóba, 
bizonyosan a dobot alak analógiájára. 

Ez időben kezdi először használni a birtokos jelzőt, csakhogy 
a birtok nevét személyrag nélkül egyszerűen a birtokost jelentő 
szó után teszi: aptya szobábo; vagy pedig az -é képzőt teszi a bir
tokos nevéhez: ez az aptyáé kalá; ez a aczié kalá. 

A múlt időt megkülönböztette az igén már az előbbi hónap
ban is, s most elbeszél néha egy-egy, napokkal előbb történt ese
ményt is, s az igét ilyenkor mindég múlt időben használja: tisasz-
szonyok ütek díványon; aczita gurgulát (gurgulázott); begyüt ékora 
fetete tutya (fekete kutya) aptya szobábo. Magáról mindig 3. sze
mélyben beszól; csak egyszer hallottam tőle 1. személyü igeala-
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kot, de akkor is megemlítette a maga nevét: ózom (hozom) aczita 
óbabát. 

A hallott szavak és kifejezések jelentését néha helytelenül 
fogja fel; ekét kifejezés: nyissa ki ajtót és csukja be ajtót, bár
mely tárgy kinyitását vagy becsukását jelenti; ezt mondta, midőn 
egy erszényt vagy egy ablakot akart kinyittatni, úgy szintén, midőn 
azt akarta, hogy a könyvet csukják be. Midőn arra akart kérni, 
hogy törjem fel a dióját, így szólt: hágja le. 

Az egyes hangok utánzása annyiban javult, hogy most már 
szó elején JS ejt n é h a / , v-t: fáj,de így is páj ; van, vót; a z-t azon
ban még mindig elhagyja: őd (zöld). Tökéletlen az utánzás e sza
vakban : pótfogacc (szót fogadsz); merne (szeme); pap (kap); pufa 
(gyufa); lablak (ablak); pázik (fázik); papocs (kapocs). A hiátust 
nem szereti, hanem l-t ejt a két magánhangzó között, pl. téíát 
(teát). A dunántúli nyelvjárás, melyet a cselédektől hall, hatással 
van kiejtésére; ezt látjuk e szóban aptya, s abban is, hogy á után 
álló szótagban a helyett néha o-t ejt: szobábo, aptyánok, ábo 
(ágyba). 

K é t é v e s k o r á b a n már folyékonyan beszél mondatok
ban; el tudja mondani, a mit lát, tesz vagy a mi vele történt. 
A főneveket ragos alakjukban használja, de gyakran felcseréli még 
az egyes ragokat, főleg ezeket: -ra és ba, -hoz és -nál; pl. ledobja 
ucczába. A főnév előtt még ritkán használ névelőt. Az igék egyes 
alakjait rendesen csak úgy használja, a mint hallotta őket, leggya
koribb természetesen a 3. személy alakja; eddig még magáról is 
mindig csak 3. személyben beszélt, csak most kezdi elhagyni a 
saját nevét s e helyett az ige ragjával jelölni az 1. személyt. Kez
detben e rag mindig -k volt: papok (kapok); it vagyok ; nem hozok 
ide; ot majadok (ott maradok); mondottam neki: ne mászkálj! 
s ő így felelt: nem mászkálok. Néhány nap múlva már az -m ragot 
használja a tárgyas alakban: nem tudom; erre: ne bántsd! így 
felelt: nem bántom. Ebben a korban kezdte használni az első név
mást, még pedig a magá-t: mada begye pő (maga vegye fel). 

Kiejtése folyton javul s mind jobban utánozza a hallott sza
vakat; ritkán ejti az r-t, helyette j-t mond s viszont a j helyett két 
magánhangzó között rendesen l ál l ; a k helyett is mind ritkábban 
hangzik t. Az s, zs, cs még mindig az sz, z, cz-hez közeledik, és szó 
elején most is az explosivákat kedveli. 

A h u s z o n ö t ö d i k h ó n a p b a n újabb haladást tett az 
egyes nyelvtani alakok használatában, a mennyiben a ragok mind 
gyakoriabbak mondataiban. A ragot rendesen a szónak legtöbbször 
használt alakjához fűzi: fog még legyet; a -vei rag v-je megmarad 
mássalhangzó után is : késve, botvá. 

A második névmás, melyet használ, az én. Kezdetben ez csak 
mint birtokos jelző állott a főnév előtt: én ablakom ; én ajtóm ; 
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én galambomat; apja ébészi én vacsorámat; de egy hét múlva 
használta már mint alanyt is : én dottor vagyok, mondta utánozva 
az orvost, a mint belenéz a beteg torkába. Használja már a nékem 
alakot is: aggyon nékem télát (teát), bár rendesen még így mondja: 
aczikának. 

A szavak egyes ragos alakjait most már maga alkotja meg, 
8 ezek gyakran eltérnek a köznyelvi alaktól; rendesen a legismer
tebb alak mintájára alkotja meg a többit is; így pl. azt mondotta 
mind elesettek az egyes számú elesett mintájára. Az igekötőt és igét 
egy szónak érzi s nem választja el ilyenkor sem: nem megeszem. 
Kedveli a kicsinyített alakokat: paczika (ló), kocsika, kojpika 
(korpa). 

A hiátust mindig betölti, még akkor is, ha két külön szó 
érintkezik egymással: annyálé (anyjáé), aggyá loda (adja oda). 

A h u s z o n h a t o d i k és h u s z o n h e t e d i k h ó n a p b a n 
mind gyakrabban alkotja meg önkényt, az ismert alakok analógiá
jára a használandó szavak alakjait; a -vei ragot most is így hasz
nálja: botvá, kézvé; — továbbá: nyakamat, hajamat; magák (e h. 
maguk) többes szám ehhez maga; — léfeküdök, lefeküdünk; fújo
gatni (forgatni) v. ö. fojog ; kinyitotva ajtó e h. ki van nyitva az 
ajtó; a -hoz rag alakja ó, magánhangzó után -ló: annyáló, s így 
ejti azután ebben is kútló (kúthoz). A névmások közül most is 
csak ezt a kettőt használja: én, maga ; e mellett használja a bir
tokos személy ragokat is, bár ingadozik alkalmazásukban : én kézit, 
én kezem. Használja ez igeneveket is: szabad lemenni, nincs meg
gyújtva. Az igekötőt most sem választja el igéjétől: nem főmé nyék, 
nem lévággya. Ezt a névutót mellé használja a mellett helyett is ; 
s azt mondta szaladok utána, midőn az illető elé futott. 

Kiejtése most már lassabban változik; az s, zs, cs és r ejtése 
marad az előbbi fokon. A többi mássalhangzót mind ki tudja ej
teni, csak a j helyett mond szó elején és két magánhangzó között 
l-t; az ny helyett is l-t mondott e szóban: méglomla (megnyomja) 
és méglomlom. A szó elején legjobban kedveli most is az explosi-
vákat, de ejt már többször sz,f v-t i s : szabad, fűbe, vót; de bonat 
(vonat), s az s helyett h-t ejt ebben hétál (sétál). Két mássalhang
zót sohasem ejt szó elején, hanem az egyiket elhagyja: ponygya 
(spongya), laifni (slaifni), kajczáj (krajczár), tombitálok (trombi
tálok). Érdekesek a következő átmenetek az érintkező hangok kö
zött: ém is (én is), fiingön (függöny), anygya, anygyon (adja, 
adjon). 

A h u s z o n n y o l c z a d i k h ó n a p b a n fontos lépést tett 
előre. Eddig beszéde csakis egyszerű mondatokból állott, most 
kezd néha — bár még mindig ritkán — két mondatot sorozni 
egymás mellé. Felhőket látott az ég alján s így szólt: ott mén a 
bonat, füstöl; — egy más alkalommal: anyika monta, szabad; — 
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kapott égy darab szőlőt s az asztalon látott még egyet: eszi meg
ettem, ászt kapom. Leggyakoribb az okádó mellékmondatok haszná
lata, melyeket így kezd meg: azé' mej, azéj mej. Midön mondot
tam neki, hogy ne vakarja a lábát, így felelt: de vakajom, fáj. 

A birtokos névmás használatában nem biztos; kérdeztem 
tőle egy játékáról, hogy kié s Ő így felelt: énnekem; más alkalom
mal azt mondtam neki: ez nem a tied! s így szólt: de ja tiem. 
Feltűnőragos alakok: kanálom;fekütteni (fektetni); senkisét, sen-
kisének (egy szónak érezve ezt senkise). 

Akiejtésre nézve megjegyzendők: opszlop (oszlop), ongoja, 
ongojál (zongora, zongorái); lojczokát (jó éjtszakát); leb (zseb). 

A h u s z o n k i l e n c z e d i k és h a r m i n c z a d i k h ó n a p 
b a n nem tett újabb haladást az összetett mondatok használa
tában. Leggyakoribb most is az okádó mellékmondat; pl. tegye be 
ja tűzbe, mej elólik mondotta, egy darab papirost adva a kezembe. 
Eagos alakok: húsát, papirosát; nevetettek, látottá, látottam,; étt 
(evett); megiszi (megissza). A névelő használatában még mindig 
nem tud következetes lenni; most már gyakrabban használja, de 
mindig csak az a alakot s magánhangzó előtt a hiátust l tölti be: 
•a lobiak, a lasztal. A 30. hónapban egyszerre csak a z-t kezdte 
használni magánhangzó előtt, sőt most akkor is ejti a z-t, ha a 
főnév előtt nincs is névelő: zapika, zebéd, maga züngirü (üngéről); 
még ezt is mondotta zabom e h. lábom, mintha az l itt is csak a 
hiatust töltené be. Viszont elhagyja a z-t e szóban őccség (zöldség). 

E hó végén gyakran kezdi használni kérdő mondatokban az 
-é szócskát és mindig a mondat végére teszi: maga szejeti a cson-
lot-é? — nem veri még-é? — ebbe nincs téja-é? E mondatok utolsó 
két szótagján nagyon emeli a hangot. 

A szavak jelentésére nézve megemlítendő, hogy híja ki azt is 
jelenti az ő nyelvén, hogy küldje ki; — midőn haza jöttem, ezzel 
fogadott: ló lettem e h. jó voltam, mivel többször hallotta és mon
dotta: jó leszek. 

E l e t é n e k h a t o d i k f é l é v e folyamán nyelvkincse foly
ton bővült, mondatai mind tökéletesebbek és helyesebbek lesznek. 
Kiejtése egyformább, bár eddigi fogyatkozásai megmaradnak, 
főleg az, hogy j helyett két magánhangzó között l-t ejt: gyüllön 
(gyüjjön), állon (álljon), killé (kié), lófóla (srófolja), polbála még 
(próbálja). 

Az egyes ragozott alakokat most is a már ismert alakok 
mintájára alkotja; a tővégi magánhangzó rendesen o, é: vízét, 
húsot, kétét (kettőt). Az először hallott szó alakjait az összefüggő 
beszédből szintén az eddig ismert szavak analógiájára vonja el; 
így pl. midőn először látott retket, kérdeztem tőle: akarsz retket? 
mire azt kérdi: ez retkei Egy más alkalommal dajkájától hallotta: 
•ott óbégatnak, s kérdi: kik tóbégatnak? Egyszer tányérjához nyúl 
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s azt mondja: jaj de meleg, azután felém fordul: nézze még jaj de 
meleg-é. Az ismert szavak mintájára alkotta meg a következő ige
alakokat is: elrontította, né rontíccsa el (ront), mártíccsa be (márt), 
elrántított (ránt), bekormította (bekormozta); gőzölögött; még van 
fordítóvá; mégmelegédéttem; hózík (havazik), behúzott a kocsi. 
A kicsi melléknév középfoka nála kicsibb, pl. kicsibre csinála; — 
e helyett alul azt mondotta léllü, kétségkívül aföllü (felül) szó 
mintájára. 

Ha valamely fogalmat ki akar fejezni, a melyre még nincs 
szava, rendesen valamely már ismert szót használ ebben az érte
lemben is, s csak ritkán vettem észre, hogy maga alkot új szót. 
Ilyen új szót használt a 31. hónapban: czijkuszoztam, ezt mon
dotta, midőn körülfutott a szobában, mint a czirkuszló; a 34. hó
napban pedig kérdeztem tőle: nem vagy álmos ? mire így felelt: 
kiámottam magam. 

Láttuk, hogy beszédében gyakran vét az általános nyelvhasz
nálat ellen; a 3. év utolsó havában néha már észreveszi tévedését 
s maga javítja ki ; pl. egy ízben erre: nem a tied ! ismét így felelt: 
a tiem, de rögtön elszégyenlette magát s azt mondta: úqy köll 
mondani: enyim, laczikáé. Máskor azt mondotta: a kanapén köll 
fekszeni, de mindjárt kijavította fekünni. 

H á r o m é v e s k o r á b a n és a következő fél év alatt, a 
melyre feljegyzéseim még kiterjednek, beszéde mind jobban köze
ledett a felnőttekéhez. Kiejtésének mostani fogyatkozásai már nem 
javultak; a palatális hangokat most is előrébb a dentalisok felé 
képezi, az r-t néha a nyelv hegyével ejti, de rezgés nélkül, leg
többször azonban / vágyj hangzik helyette, s a j helyett is szótag 
elején rendesen l-t ejt. Két mássalhangzót szó elején sohasem tűr 
meg, hanem elhagyja az egyiket; ilyenkor mindig az explosiva 
marad meg. Az először hallott szavakat most sem utánozza mind
járt tökéletesen, pl. pavillon-t első hallásra így ismételte kavillon,. 
a datolya helyett pedig gatolyát mondott; de ismételt hallás után 
a maga módja szerint jól utánozza e szavakat is. 

Nyelvét a felnőttek beszédétől főleg az egyes ragozott és kép
zett alakok használata s egyes szavainak sajátságos jelentése külön
bözteti meg. A ragok előtt a tő végső magánhangzója most is 
majdnem mindig o, é: vánkusot, útot, rnhámot, vagy pedig darást 
(darazsat), küt (követ). Még a hetedik félév végén is mindig így 
mondja kardvá, vízcé; — e helyett kiéi azt mondotta kiékT 
továbbá: még szébbebb léssz. Használta ez igealakokat: haragszot-
tam; lefótattam (lefolyattam) ;• takarództassonak be (takarjanak 
be); énnek (esznek); vénnek (vesznek); iszi (issza); — egy szúnyo
got látva így szólt: fogja még és döglessze még ; — a feltett s mód 
jelenét így alkotta meg annak vóna e h. adnának. Erősen érzi a 
meg igekötőnek perfectum jelentését; pl. azt mondotta: azok a-
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gyerekek már megettek, azt akarva vele mondani, hogy elvégezték 
az evést: mégjácczottam a. m. elvégeztem a játszást. Az összefüggő 
beszédből vonja el néha a szó alakját; midőn ugyanis azt mond
tam neki, hogy valamit délután fog megkapni, kérdezte: mikor 
lessz déluta? egy más alkalommal: mikor van vacsorauta? Maga 
csinálta e szót összekenyér, egy olyan darab kenyeret látva, mely
nek két szemben levő végén van a héja. 

E most vázolt úton halad tovább a gyermek nyelve azon 
nyelv felé, a melyet a vele érintkező felnőttek ajkáról hall. 

(Vége köv.) 
BALASSA JÓZSEF. 

A vogul khqls szónak «senkii) fordításán akad meg Vasverő 
Eajmund e mondatban khqls üt at ölés s szemben az én fordítás 
Eommal («senki sem volt itt») megtanít rá a saját nyelvi példám 
alapján, hogy khqls tulajdonképpen «ember»-t s nem «senki»-t 
jelent. Helyes; culpa mea! Elmulasztottam a «senki» után szoká
sos módon odatenni a jelzést, hogy «(tkp. ember)», reméllve, hogy 
ezt a közönséges szót amúgy is ismeri mindenki, ki csak valameny-
nyire foglalkozik a vogul nyelvvel. De ha Vasverő úr ilyetén for
mán engem a jó útra vezet, hogyan magyarázhat pár sorral alább 
a következőképpen: «Khqls tii at ölés egészen olyan mint Arany 
János ,Tetemre hívásának' ez a helye: ,lélek az ajtón se be, se ki'. 
I t t a , l é l e k ' s z ó e g é s z s z é p e n f o r d í t h a t ó n é m e t r e 
niemand-d&h ? Hiszen ugyanezt tettem én is: a khqls sző «egész 
szépen» fordítható az említett mondatban «niemand»-dal, vagy 
magyarul «senki»-vel.*) —Analóg szólások a középlozvaiban: öpan 
náura oat'ém matr uj a medvénél nincs erősebb semmiféle (tkp. 
valamiféle) állat | m a t r at joytyati Hiraero He MOm$Th ^ocTaTb. 
semmi (tkp. valami) sem jut hozzá, nem képes valamit elérni [ 
puu% matr at postém nem tudok semmit sem megfogni. 

MUNKÁCSI BEENÁT. 

*) De erre azt mondhatni, hogy a lélek szót mégsem sorozná be senki 
a határozatlan névmások közé, ellenben a fr. personne-t igen. 8. Zs. 



Az indogermán hangtan mai állásáról. 
(Bemutatva az 1893. jan. 23-iki akadémiai ülésen.) 

Nincs még nyolczvan éve, hogy az indogermán összehason
lító nyelvtudomány megalapítója, B o p p Ferencz, kiadta első 
munkáját (Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in 
Vergleichung mit jenem der griech., lat., pers. und germ. Sprache, 
1816), s emez aránylag rövid idő alatt az akkor életre kelt tudo
mány a fejlődésnek valóban bámulatos fokát érte el. Már a Bopp-
tól Schleicher-ig terjedő korszak is rendkívül sokat végzett a rokon 
nyelvek összehasonlítása, közös vonásaik kifejtése és rendszerbe 
foglalása, az egyes nyelvek sajátságainak az alapnyelvből való 
megmagyarázása, s mindezek mellett egyúttal a nyelvészeti mód
szer tökéletesítése körűi, — S c h l e i c h e r óta pedig még fokozot
tabbá vált a tevékenység mindez irányokban. Joggal mondták 
Schleicher nagy művéről (Compendium der vergleichenden Gram-
matik der indogermanischen Sprachen, l.kiad. 1861, 4. kiad. 1876), 
hogy korszakot befejező és korszakot megnyitó munka volt. Való
ban új korszakba lépett azóta az indogermán nyelvtudomány s az 
új munkásság, mely egyszerre több oldalról indult meg s gyakran 
élénk viták közepett folyt, tetemesen átalakította e tudomány egé
szét. Schleicher összefoglaló művének ma jórészt csak történeti ér
téke van már s helyét egy másik munka van hivatva betölteni: az 
újabb nyelvtudományi mozgalmak egyik vezérférfiának, B r u g -
m a n n Károlynak Grundriss der vergleichenden Grammatik der 
indogermanischen Sprachen (I. 1886., II. 1889—1892) czímű műve, 
melynek csak a minap fejeződött be második része s a mely, mint 
szerzője mondja, szintén visszapillantást akar engedni a végzett 
munkára és kitekintést a végzendőre (I. k. VI. 1.). Ily körülmények 
közt talán ép időszerű lesz, ha mi is számot vetünk az indogermán 
összehasonlító nyelvtudomány fejlődésének újabb mozzanataival 
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s ha vázlatosan feltüntetjük, miben változott meg újabban a képe 
annak a tudománynak, mely az indogermán nyelvtörzs nyolcz 
ágának, az á r j a (ind és iráni), ö r m é n y , g ö r ö g , a l b á n , i t á 
l i a i , k e l t a , g e r m á n és b a l t i - s z l á v (lituszláv) nyelveknek 
összehasonlításán épült fel. 

Az újabb kutatás első sorban és főképen a h a n g t a n terén 
idézett elő nevezetesebb átalakulást. Több körülmény működött 
közre ez átalakulás létrehozásán. E tényezők közül l'őfontosságú-
nak tartom — bár e fontosságot tekintélyes részről kétségbe von
ták — annak az elvnek a kimondását és következetes szemmel
tartását, hogy a h a n g v á l t o z á s o k t ö r v é n y s z e r ű e n foly
n a k le , még pedig o l y t ö r v é n y e k s z e r i n t , a m e l y e k a l ó l 
n i n c s e n k i v é t e l . Elismerjük, hogy a hangváltozások törvény
szerűsége nem egy a természeti jelenségek törvényszerűségével, 
elismerjük, hogy ama tétel helyességét nem lehet t e l j es inductio 
útján bebizonyítani, — de az elv helyes volta mellett szól az a 
tény, hogy alkalmazása óta nagy mértékben csökkent az előbb 
megmagyarázatlan «kivételek» száma s a látszólagos szabálytalan
ságok nagy mennyiségére megfejtést leltek. Es még ha nem is 
akarnók elismerni ama tétel elméleti helyességét, azt nem tagad-
Jaatjuk, hogy mint methodikus elv nagyot lendített az indogermán 
hangtan fejlődésén. 

Az elmélet és gyakorlat itt is kölcsönhatással voltak. Amaz 
elvet ép azért lehetett oly határozottsággal kifejezni, mert a kuta
tás tapasztalati eredményei számos esetben kimutatták jogosultsá
gát. A régi nyelvtudomány fennmaradt «kivételein és «rendhagyó-
ságai» lassanként elenyésztek a behatóbb kutatás fényénél. E tekin
tetben főleg V e m e r Károly dán nyelvtudós híres hangtörvénye 
adott a kutatásnak rendkívüli ösztönzést, az a törvény, mely a 
Grimm Jakab felfedezte germán «hangmozdítás» (lautverschiebung) 
látszólagos kivételeit egyszerű és világos, de ép azért meggyőző 
módon magyarázta meg (Kuhn-féle Zeitschr. für vergl. Sprachfor-
schung 1876. XXIII. 97; v. ö. Grimm törvénye czímű munkám 
[1888] 19—26. lapjait). Verner magyarázatának értéke azonban nem
csak abban áll, hogy ama konkrét eseteket megfejtette, hanem abban 
is, hogy világos példáját adta annak, hogy az úgyn. kivételek gyak
ran csak több hangfcörvény kereszteződósén alapúinak, — az indo
germán hangtanra nézve pedig ama fejtegetés azért is kiváló ha-
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tással volt és van, mivel rámutatott az a c c e n t u s n a k rendkívüli 
fontosságára. 

Verner fölfedezésével körülbelül egy időben az indogermán 
hangtan egyéb pontjai is új világításban tűntek tel. Az úgyn. 
p a l a t á l i s - t ö r v é n y felfedezése, a s z ó t a g k é p z ö l i q u i -
d á k é s n a s a l i s o k elmélete, a h a n g z ó - s o r o k (ablaut) új 
felfogása, mely a hangzó-fokozás helyébe a hangzó-gyengülést tette, 
a g u t t u r a l i s - s o r o k többféleségének kimutatása: mindezek 
tetemesen megváltoztatták az indogermán hangrendszer képét. 

A következőkben azon leszünk, hogy röviden számot adjunk 
e főbb elméletek történeti fejlődéséről,1) hogy vázlatos képét adjuk 
a rájuk vonatkozó vitáknak s hogy némi megállapodásra jussunk 
a vitás pontokat illetőleg.2) 

I. 

A vocalisok. 

Az indogermán ösnyelv magánhangzórendszerének elemeire 
nézve Bopptól kezdve egész a 70-es évekig meglehetős egyértelmű
ség állott fenn. A szanszkrit nyelvnek tanulmányozása adott léteit 
az idg. összehasonlító nyelvtudománynak s így e tudománynak 
története is érthetővé teszi, hogy első művelői az ó-ind nyelv voca-
lismusa alapján szerkesztették meg az idg. ősnyelv magánhangzó
rendszerét. Hisz jó ideig magát a szanszkrit nyelvet egyenesen az 
ősnyelvnek tartották s mikor később be is látták e felfogás tartha
tatlanságát, még mindig oly nagy volt ama nyelv tekintélye, hogy 
a nyelvtan számos pontjára nézve nem is látták szükségesnek an
nak külön bebizonyítását, hogy az ind nyelvi jelenség egyúttal 
közös indogermán nyelvsajátság. Az idg. magánhangzórendszer 
construálásánál a szanszkrit mellett kiváló tekintettel voltak a 

x) E történeti fejlődést bővebben tárgyalják: Collitz H., Der germ. 
ablaut in seinem verhaltnis zum indogerm. vocalismus. I. Historischer 
überblick der neueren forschungen. Zeitschr. f. deutsche Philologie, 
XV, 1., és Bechtel F., Die Hauptprobleme der indogerm. Lautlehre seit 
Schleicher. Göttingen, 1892. 

2) A következőkben előforduló rövidítések: idg. = indogermán ; 
ói. = ó-ind (szanszkrit); örm. — örmény; gör. = görög; l. = latin ; 
germ. — germán; g. = gót; óizl. = ó-izlandi, jn. = felnémet, aln. =s al
német, agsz. = angolszász ; szl. = szláv ; litv. = litván; gy. = gyökér; 
a * reconstruált alakot jelent. 
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g ó t nyelvre is, melynek a germán nyelvek körében körülbelül 
olyan szerepet tulajdonítottak, a minőt a szanszkritnak az idg. 
nyelvek összeségére nézve. így már B o p p — ámbár egy ideig 
abban a nézetben volt, hogy valaha a szanszkritban is meg voltak 
az e és ó hangok és csak később vesztek el •— G r i m m Jakab 
nézetéhez (Deutsche Grammatik I2, 594) csatlakozva s a gót hang-
állapotot tartva szem előtt, az idg. alapnyelvnek az a i u hangok 
ősi háromságát tulajdonította. Ez a nézet azután érvényben maradt 
évtizedeken át s midőn Schleicher 1861-ben felépítette az ősnyelv 
hang- és alaktanának rendszerét, ekkép szerkesztette meg ama 
nyelv vocalismusát (Compendium4 11. 1.): 

Alaphangzó: Első fokozás: Második fokozás: 
1. a-sor: a &-{-&=aa(a) a,-\-díal—áa(a) 
1. i-sor: i a + i =ai a + a i =ái 
3. u-sor: u a + u = a w a + a u = a % 

Az idg. ősnyelv gyökéralakjaiban csak a,z a i u ea'aphang-
zók» valamelyike állhatott, pl. vak- ,beszélni,' bhar- ,vinni', da-
,adni', dha- ,tenni'; i- ,menni', vid- ,látni, tudni', div- ,fényleni'; 
bhug- ,hajlítani£ stb.; a «fokozások» eredményei az ily származott 
alakokban tűnnek fel: vak-s ,vox', bhar-a-s ,teher', vaid-mi látok, 
daiv-a-s ,fénylő, divus', stb. (13. 1.) 

E rendszer felállításában az ind grammatika vocalis-rendszere 
szolgált Schleichernek mintául, hisz határozottan kimondja, hogy 
«az ázsiai osztály s ezen belül az ó-ind őrzött meg legtöbb régies-
séget hangokban és a nyelv szerkezetében*), sőt mintegy általá
nosabb törvény alakjában formulázza, hogy «mennél inkább kelet
nek lakik valamely idg. nép, annál több régiességet tartott fenn 
nyelve, — mennél inkább nyugatnak, annál kevesebb régit s 
annál több újat foglal magában.*) (Comp. 7. 1.). Az így con-
struált rendszernek helyességét bizonyítja egy másik körülmény 
is, a melyre P o 11 irataiban is találunk czélzást '• a hangrendszer 
e g y s z e r ű s é g e é s a r á n y o s s á g a (v. ö. Comp. 11. 1.). Hogy 
ez az egyszerűség és arányosság csakugyan meg van a kész rend
szerben, azon persze nem csodálkozhatunk, hisz az egész construc-
tio ép az efféle elvek szemmeltartásával ment végbe. 

E rendszer hívei természetesen jól tudták, hogy a feltételezett 
egyszerű vocalismus az idg. nyelveknek csak kis részében mutat
ható ki nagyobb eltérések nélkül s hogy ama nyelvek többsége meg
lehetős tarka magánhangzórendszert tüntet fel helyette. Az a i u 
egyszerű rövid hangzók háromsága csak az ó-ind és gót nyelvben 
van meg, a többi rokon nyelvben, a görögben, latinban, keltában és 
szlávban, a régi a-hang e és o változatokban is tűnik fel. E jelen
séggel számot vetve, Schleicher az a-nak e-vó és o-vá való s z í n e -
z ő d é s é r ő l (fárbung, 55. 1.), vagy az eredeti a-nak m e g o s z l á 
s á r ó l (spaltung, 111. 1.) beszél. Eredetileg azonban, szerinte, 
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minden egyes idg. nyelv érintetlenül vette át a régi a- hangot s a 
hol elváltozott, ott az illető nyelv külön életében változott el. Ha
tóbb nyelv megegyezix egymással abban, hogy a régi a-t e-vé vál
toztatja (v. ö. gör. vé<poc, 1. nebula, ószl. nebo) vagy o-val helyette
síti (gör. öjrcoíra, 1. oculus, ószl. oko), az, emez elmélet szerint,, 
puszta vélétlenségen alapszik. 

E véletlennek kiküszöbölését, vagy legalább szűkebb körre 
szorítását C u r t i u s György kísérletté meg egy 1864-ben meg
jelent dolgozatában (Über die Spaltung des A-Lautes im Griech. 
a. Lat. mit Vergleichung der übrigen europ. Glieder des idg. Sprach-
stammes). Curtius kimutatja, hogy az a-hangnak, melynek eredeti
ségében ő sem kételkedett, némelykor megőrzésében és másk or 
elváltozásában az e u r ó p a i n y e l v e k nagy szabályosságot és 
egyöntetű eljárást tüntetnek fel. Különösen azembetünő a megegye
zés az a-nak e-vé való «vékony ulásában» (uerdünnung: főleg az 
igék prffisens-képzésében: ói. bhárámi, ellenben gőr. mpm, l.fero, 
ír berim, g. baíra; vagy: gör. evos, 1. senex, ó-ír sen, litv. sénasy 
stb.), míg ugyanannak o-vá való «tompulás»-ában (verdumpfung ; 
v. ö. gör. TÍÓCSIQ, 1. potis, — de g. -faps, litv. patisj ritkább. B tény
nek magyarázatát Curtius L o 11 n e rnek az e u r ó p a i n y e l v e g y -
B é g r ő l való elméletében leli. Az európai idg. nyelvek valamikor 
szorosabb egységet tettek s ebben az időben változott el az eredeti 
a-hangzó a szótövek nagy részében e-vé, míg az a-hangok egy 
másik részének o-vá válása csak később, az európai nyelvegyseg 
felbomlása után, de még némely nyelv (pl. a görög és latin) együtt
létének korában történt. — Kétségtelenül haladás volt, hogy Cur
tius az e-t már nem az egyes nyelvek különéletében keletkezteti s 
hogy az európai nyelvek e-hangzójának aránylag magas kort tulaj
donít, de kielégítő magyarázat ez sem lehetett. Az a-hang megosz
lásának o k á t nem tudta felderíteni, legfeljebb a «megkülömböz-
tető hajlammal)) próbálta megokolni az a-k egy részének tovább 
fejlődését, más részének megmaradását. Egy későbbi iratában is 
(Zur Kfitik der neuesten Sprachforschung, 1885. 95. 1.) kiemelte, 
hogy amaz értekezésben nem akarta megtámadni az érvényben 
levő régibb elméletet, hanem csak biztosabb chronologiai meghatá
rozást keresett és annak a területnek a meghatárolását, a melynek 
sajátja a «monoton» vocalismus. 

A régi elmélet gyökeres megváltozására hatással volt annak 
a felfogásnak a módosulása is, mely a g ó t n y e l v i- és it-hang-
jaira vonatkozott. .A 70-es években egyszerre több oldalról is fel
hangzott az a nézet, hogy a gót magánhangzórendszernél, mely 
első tekintetre oly híven visszatükrözte az ősi a-i-u-háromságot, 
alighanem régibb és eredetibb az ó - f e l n é m e t v o c a l i s m u s 
s hogy a gót nyelv i- és a- hangjai jórészt nem ősei, hanem utódai 
annak az e-nek és o-nak, mely a német nyelvben e és o maradt. 
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Már Schleicher észrevette, hogy a gót i és u nem mindig szansz
krit i-nek ós w-nak a megfelelője, hanem sokszor a-é is. Ilyen 
esetekben ő ama két vocalist az utóbbinak, az «alaphangzónak» 
gyöngüléséül magyarázta (ói. bandh-: g. binda; a mart- gy.-ből: 
g. muna; Compendium 148. 1.). Ha azután az ilyen gót i-vel 
szemben a többi germán nyelv e-t mutat, ezt ama régibb elmé
let a h a n g t ö r é s (brechung) törvénye alapján keletkeztette 
az i-ből; ugyané törvényben leli magyarázatát a germ. u : o-
változás. — E felfogástól már most ugyancsak C u r t i u s tért 
el említett értekezésében. Szerinte az idg. a-hang az európai 
nyelvegység idejében, az esetek nagy részében, egy középhanggá, 
körülbelül a-vé. lett (tán ez a fok lett megóva a g. baíran ésfaíhu-
féle alakokban az r és h hatása alatt), és ez vált azután azzá az-
i-vé, mely a g. bindan, qipan stb. alakokban feltűnik A Grimm-
féle brechung elméletét még nem utasítja vissza teljesen, de máris
felveti azt a kérdést, nem maradt-e amaz eur. e-hang a fn. e-ben 
megóva a következő szótag a-jának hatása alatt? Az itt felmerült 
nézet határozottabb kifejezésre jutott M ü l l e n h o f f ama tételé
ben, melyet Scherer közölt (Zur Geschichte der deutschen Sprache1 

1868. 7. 1.): a germ. i és u régibb e-n és o-n alapszik, a mely han
gok az a-nak megoszlása és színeződése útján keletkeztek. E tétel 
egyik fele, az e : i-íéle változásra vonatkozó, azután általánosan 
elfogadottá vált az idg. és germ. nyelvészet körében, ellenben az 
o és u viszonyára nézve ma is — Grimmel egyezőleg és Mül-
lenhoffal ellentétben — az u-t tartjuk eredetibb hangnak s az o-t 
ebből származottnak. 

Curtius ós Müllenhoff után a kutatás ismét egy lépéssel 
tovább megy: az a-vocalisok többféleségét az ősnyelvnek kezdi 
tulajdonítani s mindinkább közeledik ahhoz a felfogáshoz, mely 
egyenesen e-nek és o-nak mondja ama «színezett* a hangzókat. 
Ez elmélet kifejtésének érdeme főkép A m e l u n g , B r u g m a n n 
és C o 11 i t z nevéhez fűződik. 

A m e l u n g , Müllenhoff tanítványa, irataiban (Die Bildung 
der Tempusstümme durch Vocalsteigerung im Deutschen 1871.; 
Zeitschr. f. vergl. Sprachf. XXII, 361., és Zeitschr. f. deutsches 
Altertum XVIII, 161.) még sok tekintetben elődei nyomdokain ha
ladt. Egészben véve ő is elfogadja Schleicher elméletét, mely aẑ  
ősnyelvnek három alaphangzót tulajdonít háromféle fokozásban. 
De az árja és európai nyelvek vocalisait már elődeitől eltérő módon 
származtatja az ösnyelv hangzóiból s mindenek felett tagadja az-
ősnyelvi a megoszlásáról szóló hypothesist. Szerinte az idg. a, 
melynek az árja nyelvágban is a felel meg, nem «oszlott meg» az 
európai nyelvekben, hanem <?-vé vált, — az eur. a ellenben nem 
idg. rövid a-nak folytatása, hanem az «első fokozás» hangzójának,, 
<I-nak utóda (ez az árjában a és á). Az eur. a és e tehát nem egy-



80 PETZ GEDEON. 

eredetűek, miként Schleicher tanította, hanem két külömböző idg. 
hangnak folytatói. A germán azután megóvja az eur. a-t, a görög
latin azonban csak részben : e nyelvekben feltűnik mellette az o, a 
mely az európai a (=idg. ö")-nak a színeződése (v. ö. ói. jajána: gör. 
TféYovs). A germán o-nak ez utóbbihoz semmi köze, amaz voltakép 
«epenthetikus vocalis», a mely szótagképző liquidák és nasalisok 
mellett fejlődött. — Amelung fejtegetéseiben elvi szempontból fon
tos az e g y s é g e s h a n g m e g o s z l á s á n a k t a g a d á s a , m i k o r 
t. i. az a megoszlás nincs határozott feltételhez kötve; elismerést 
érdemel az a törekvés, hogy az európai nyelvekben mutatkozó vo-
calis-külömbséget ő s n y e l v i k ü l ö m b s ó g e k r e vezesse vissza, 
s végül figyelemre méltó az, hogy a szanszkrit nyelvet nem tekinti 
már mindenben az eredeti állapot megőrzőjének, hanem döntő 
szerepet juttat az európai (az ő, illetőleg Scherer terminológiája 
szerint: n y u g a t i - á r j a) nyelveknek is. (Collitz id. h. 6. 1.; 
Bechtel id. h. 23. s k. 1.) 

1876-ban jelent meg V e r n e r fentebb említett értekezése, 
mely az accentus fontosságának kiemelésével a vocalismusra vo
natkozó vizsgálatokban is új szempontot érvényesített. Ez érteke
zésnek— melyben Verner maga is felveti azt a kérdést, vájjon az 
a-nak a germán nyelvben észlelhető kettéoszlása nem az idg. kor
szakba nyúlik-e vissza — eredményeit részben értékesítette már 
B r u g m a n n idevágó dolgozataiban (Zur Geschichte der stamm-
abstufenden Declination, Curtius-fóle StudienIX, 361; v. ö. Zeitschr. 
f. vergl. Sprachforschung XIV, 1.). 

Miként Amelung, úgy Brugmann is több-rendbeli a-hangot 
tulajdonít az ősnyelvnek : ű^-nek jelöli azt a hangot, melynek az 
árja nyelvterületen a, az európai nyelvekben e felel meg (v. ö. az 
ói. pitáram és gör. rcarépa alakok képzőbeli hangzóját; ói. bhárati, 
bháratha: gör. plur. 2. sz. cpépsTS, gót sing. 3. sz. baírip), a2-nek 
azt, a mely az árja nyelvterületen kettős mássalhangzó előtt 
(zárt szótagban) a, egyszerű consonans előtt (nyílt szótagban) a, 
a görögben, latinban és ó-szlávban o, a germán és balti nyelvek
ben a (v. ö. ói. datáram : gör. Swtopa; ói. bháramasi, bháranti: gör. 
<pépo|i5<;, (pépovTi, g. baíj'am, baírand). Az aí és a2 közti külömbség 
okát Brugmann a bangsúlyviszonyokban sejti, oly módon, hogy 
hangsúlytalan szótagokban av hangsúlyosokban a% keletkezhetett: 
Oj a gyöngébb, a2 az erősebb hang. (Verner evvel ellentétben ép a 
hangsúlyossággal hozta volt kapcsolatba az európai nyelvek e-
hangzóját, Kuhn-féle Zeitschr. XXIII, 131.). Az ősnyelvben a két 
vocalis mind a mennyiségben, mind a hang magasságában külöm-
bözött egymástól, az európai nyelvegység korában pedig az elsőt 
g-hez, a másodikat o-hoz közeledve ejtették. Brugmann ezek mel
lett az ősnyelvnek egy harmadik n hangjáról is szól, a mely nem 
lehetett sem au sem at; e hangot, melyet akkor a3-nak jelölt (ma 
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<?-vel szokás jelölni), az oly esetek egybevetéséből nyeri, midőn 
gör.-lat. a-nak ói. i felel meg (gör. ovxxóz, 1. status: ói. sthitas ; 
gör. Tzaz-qp, 1. páter: ói. pitár-). Amelung második a-jával szemben 
tehát Brugmann-nál az a2 és a3 hangok állanak. 

Brugmann e fejtegetései az idg. vocalismus megállapítására 
nézve kétségkívül nagy fontosságúak voltak: a régi elmélet alap
jait még jobban megingatták s a kutatást több pontban előre vit
ték. Az e és o kétségbevonhatatlan bizonyítékait azonban még 
sem foglalják magákban e czikkek. Brugmann tételei közül ép 
olyanok, a melyek látszólag új bizonyítékot szolgáltattak az idg. 
magánhangzórendszer tarka volta mellett, heves támadásban része
sültek. Főleg azt az állítást támadták meg, hogy az európai o-nak 
az árja nyelvterületen zárt szótagokban a, nyilt szótagokban 
azonban a felel meg. Ezzel szemben C o l l i t z (Bezzenberger-
féle Beitráge zur Kundé der idg. Sprachen II, 291) es S c h m i d t 
(Zeitschr. f. vergl. Sprachforschung XXV, 1) azt vitatták, hogy az 
eur. o-nak az árja területen mindenkor rövid a felel meg. Brug
mann szabályának egyrészt ellenmond az a körülmény, hogy az 
árja nyelvekben igen sokszor nyílt szótagban is rövicl az a (ói. 
rátka- «szekér», zend ratha: 1. rota, ófn. rad, stb.); másrészt B. oly 
alakokat is egyenletbe állított, a melyekben a hosszú vocalis elő
fordul az európai nyel. területen is ; Brugmann pl. az ói.jánu meg
felelőjének a gör. fóvo-t mondja, ellenben Schmidt a hosszú hang-
zós Ywvía alakot; az ói. pádam alakkal Brugmann a gör. rcóöa ala
kot állította szembe, de az európai nyelvek itt is ismernek hosszú 
vocalist: gör. TTWS- (dór TTW?), germ. főt-, stb. Ez ellenvetések óta 
Brugmann maga is szűkebbre vonta szabályának érvényét, az 
ellene idézett alakok czáfoló erejét pedig más magyarázatokkal 
igyekezett gyöngíteni. Ama támadások, melyeket csak a legújab
ban Bechtel intézett Brugmann tétele ellen ós — nem a leghig • 
gadtabb hangon — maga Brugmann ellen is (Hauptprobleme 
46. 1.), annyiban nem egészen jogosultak, minthogy Brugmann 
Grundriss jában (I, 70) maga is megmondja, hogy régi szabályát 
nem tartja mathematikai bizonyosságúnak, sőt még a Grundriss 
megjelenése előtt tartott egyetemi előadásaiban, melyeket szeren
csés voltam hallgathatni (Freiburgban 1885), elismerte, hogy bizo
nyításának nincs epén kényszerítő ereje («dass meine beweisfüh-
rung keine gerade zwingende ist») és hogy nem tulajdonít különös 
fontosságot e pontnak. 

A nyelvtudományi kutatás mégis talált döntő bizonyítékot 
annak kimutatására, hogy az árja a-ban legalább is két öseredetű 
hangnak kellett összefolynia. Ez a bizonyíték az ú. n. p a l a t á l i s -
t ö r v é n y b e n (palatalgesetz) rejlik. Hogy voltakép kit illet fel
fedezésének érdeme, arról még csak nem rég sokat vitatkoztak, 
(úgy látszik egyszerre többen is jutottak rá egymástól függetlenül. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIII. G 
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Az északon V e r n e r , T h o m s e n és T e g n é r neveihez fűződik 
(v. ö. Bechtel id. h. 62. 1.); Németországban talán S c h m i d t 
fejezte ki először előadásaiban; a tudományos irodalomban elő
ször C o l l i t z tárgyalta behatóbban (Bezzenberger-féle Beitráge 
II, 305.). E törvény azt mondja, hogy az árja nyelvterületen a 
gutturalis k, g és gh hangok helyett a palatális c, j és jh hangok 
tűnnek fel oly esetekben, midőn az európai nyelvek megfelelő 
szóalakjaiban ama consonansokra e vocalis következik, pl. ói. 
ca, ó-perzsa cd: gör. t i , 1. que; ói. pánca, zend panca: gör. 
TTSVTS, 1. quinqve; ói. carú-: óizl. hverr, kymr. peir. A k és g-
féle hangok ellenben megmaradnak, a hol az európai nyelvek
ben a vagy o áll a mássalhangzó után, pl. ói. kás: gör. TCO-, 1. 
quo-d, g. hivas. Hogy az eredeti gutturalis hang palatálissá lesz, 
annak okozója csak egy szomszédos palatális hang lehet, mely, 

ha nincs is már meg a fennmaradt alakokban, régebben okvetet
lenül ott volt. Tehát úgy az európai nyelvek tanúsága, mint álta
lános phonetikai okok azt bizonyítják, hogy az a helyén, a melyet 
az ó-ind nyelv ez esetekben feltüntet, régebben palatális vocalis 
állott, — e vocalist az európai nyelvek egyező tanúsága szerint 
bátran mondhatjuk egyenesen e-nek. Vagy általánosabban kife
jezve a tételt: a palatalizálódás ténye egyszerű módon megmagya-
rázódik, mihelyt az idg. ősnyelv vocalis-rendszerét nem az ó-ind 
vocalismus mintájára, hanem az európai nyelvekére — a melyek 
közül valószínűleg a görög őrizte meg leghívebben az eredeti ma
gánhangzó-rendszert— szerkesztjük meg. (Collitz id. h. 304. 1.). 

Ki lévén mutatva, hogy e részben az ind nyelv kevésbbé 
híven óvta meg az eredeti hangállapotot, mint az európai nyelvek, 
a melyek megtartották amaz e-t: az ind nyelvnek az ősi hang
rendszer megállapításánál való eddigi döntő szerepe nagy mértek
ben gyengült, míg az európai rokon nyelveké annyival inkább 
erősbödött. Ezóta jóval nagyobb súlya van annak a körülmény
nek is, hogy az idg. törzs nyolcz ága közül h é t tünteti fel az 
a : e-külömbséget (v. ö. Brugmann, Morphologis^he Untersuchun-
gen. III. 92). E szembeszökő megegyezést nem lehet többé egy «euró-
pai nyelvegység») feltételezésével magyaráznunk : az e sajátja volt 
már az ősnyelvnek is s így nem a hét európai nyelv változtatta el az 
ősnyelvi hangot, hanem az ind nyelv volt az, mely az átörökölt 
e-t (és o-t) a-vá változtatta. Ha e felfogással szemben a régi elmélet 
hívei közül C u r t i u s már említett iratában (Zur Kritik der neu-
esten Sprachforschung, 97. 1.) azt a kérdést vetette fel, hogy ho
gyan magyarázható az új elmélet álláspontjáról az ind és iráni 
nyelvek egyhangúbb vocalismusa, mért változott el bennök az e és-
o egyfelé a-vá, — Brugmann-nak könnyű volt válaszában (Zum 
heutigen Stand der Sprachwissenschaft 1885, 102. 1.) rámutatni, 
hogy a nyelvek történetében igen gyakran előfordul eredetileg 
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különböző hangoknak e g y b e olvadása, pl. az új-görögben az t t> 
sí 01 7j hangoknak i-hanggá való összefolyása, az idg. ei és is-nek a 
latinban és germánban i-vé, az idg. média- ós média aspirata-han-
goknak az iráni, bajíi-szláv és kelta nyelvekben b, d,g-be olvadása 
stb. A mi pedig azt az ellenvetést illeti, hogy sok oly esetben is pala
tális mássalhangzó tűnik fel az árja nyelvekben, midőn nem lehet 
kimutatni, hogy régente palatális vocalis következett rá, — az ily 
esetek elég meggyőzően a n a l o g i k u s k é p z é s e k ü l magyaráz
hatók meg. Ha pl. a gör. sTtos-szal szemben az ói.-ben vácas-t talá
lunk, ez onnan van, hogy a gen. eitsoc, = vácasas-iéle alakok tör
vényszerű pal. c-je általánossá vált az illető szó ragozásának egész 
rendszerében s kiszorította a vácas-féle alakok eredeti, törvényes 
/c-ját is (id. h. 106. L). 

Míg e szerint az e-hangnak ősi indogermán voltához alig fér
het szó, addig az o-hang épenséggel nincs oly kétségbevonhatatla
nul bebizonyítva. Ezt Brugmann is elismeri említett iratában 
(111. I.). 8 ha nem fogadjuk el az ő előbb említett bizonyítékát 
(hogy eur. o = nyilt szótagbari levő árja a), úgy főbizonyítéknak a z 
i n d o g e r m á n n y e l v e k t ö b b s é g é n e k m e g e g y e z é s é t 
kell tekintenünk, azt a körülményt, hogy az árja és germán nyelve
ken kívül az összes rokonnyelvek minőségbeli külömbségeket tün
tetnek fel annak a két hangnak a megfeleléseiben, a melyeket — 
főleg a görög nyelv tanúsága alapján — az ösnyelvre nézve a-nak 
és o-nak statuálunk. Ezt bizonyítja a görög és germán ablaut-sorok 
összehasonlítása is. Az e-tőhangzós praesensnek megfelelő perf. 
sing. a görögben o, a gótban a hangzót foglal magában (gör. 
xXsTcxw : xéxXcKpa, g. hlifa : hlaf), míg az a-s praesenshez tartozó 
perf. sing. tőszótagjában a görögben a (•/]), a gótban ő vocalis áll 
(gör. tf-áXXw : rs^aAs, g. kafjan : hóf). A megfelelés tehát ez: 

gör. e : o, a : á 
germ. e : a, a : ö 

E gör. o s a hangok nem lehetnek egy régi egységes a-nak 
folytatói, mert mért változott volna el ép az az a o-vá, mely az 
e-sorban állt, s mért maradt volna meg az az a, mely a másik sor
ban állott ? Az a körülmény, hogy a görögnek emez o és a hangjai 
oly következetesen el vannak választva az illető hangzó-sorok 
szerint, arra mutat, hogy e külömbségnek eredete abban az idő
ben keresendő, a melyben maguk az ú. n. ablaut-sorok alakultak: 
az idg. ősidőben. Míg tehát a germán (és balti) nyelvekben a régi 
a ós o az egyféle a-ba (a szlávban pedig o-ba) olvadt, addig a görög 
itt is híven megőrizte az ősrégi hangállapotot (Bechtel id. h. 67.1.). 

Az imént ismertetett bizonyítékok: a palatális-törvény és a 
rokon nyelvek túlnyomó részének megegyezése, a rövid e és o vo-
calisok mellett a megfelelő hosszú hangzókat, az é-t és ő-t is idg. 
ősnyelvi hangoknak bizonyították. A görög a (TJ),*) és to-ja, a lat. 

6* 
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nyelv á e és ö-ja nagyjában szintén megbízható utódai az idg. á e 
és ö hangoknak. Azonkívül a balti nyelvek is szolgáltattak meg
győző bizonyítókokat: a gör. és latin a-nak pl. a litvánban o (= ö) 
felel meg (gör. [laojp, 1. mater: litv. moté), a gör.-lat. ö-nak ellen
ben litv. u (gör. Swpov, 1. dönum: litv. dűti). És ez elméletet min
den részében megerősítik még a később tárgyalandó hangzó-sorok 
(ablaut) tanúságai is. 

A nyelvtudomány mai állása szerint már most az i n d o 
g e r m á n ő s n y e l v n e k a k ö v e t k e z ő e g y s z e r ű v o c a l i -
s o k a t t u l a j d o n í t h a t j u k : 

a a, e e, i i, o ö, u ü, 9. 
A következő táblázat ez ősnyelvi hangoknak az egyes idg. 

nyelvágakban való megfeleléseit tünteti fel (1. Brugmann, Grund-
riss I, 33.; a germánra nézve Kluge, Vorgeschichte der altgerm. 
Dialecte, Paul-féle Grundriss der germ. Philol. I, 349.): 

balti-szláv 
Idg. arja orm. gor. lat. o-ir germ. Idg. arja orm. gor. lat. o-ir germ. 

litv. szláv 

a a a a a a a a 0 

d d a á d d ö ö a 

e a e, i £ e e e, i e e 

é d i V é l e é e 

i i i l i, e i, e i, e i % 

i í i(í) 1 i % l y i 

0 a (d?) o (u) o 0 0 a a 0 

ö d u (0 ö d ö u a 

u u u ü u U, 0 11, 0 u ü 

ü ü u(?) ü il ii ü ü y 

9 i a a a a a a 0 

Az egyes megfelelések megvilágosítására és megbizonyítására 
álljanak itt a következő példák: 

a : idg. *ágö ,hajtok, vezetek', ói. ájdmi, örm. acem, gör. cqo), 
1. agö, óír ágim, óizl. aka (inf.). — Idg. *agros jmező, szántóföld', 
ói. ájras, gör. áypóc, 1. ager, g. akrs. (1. bővebben Brugmann, 
Grundriss I, 87). 

a : idg. *mdter- ,anya', ói. mdtdr-, örm. mair, gör. dór [xaxrjp, 
1. mater, óír mathir, ófn. muoter, óizl. móűer, litv. moté, ószl. mati 
(Brugmann I, 96.). 
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e : idg. *ésti ,van', ói. ásti, gör. εστί, 1. est, óír is, g. ist, litv. 
«síi, ószl. jesí*. — Idg. *bhero- (prassenstő) , vinni', ói. bhárámi, örm. 
herém, gör. φέρω, l.ferő, óír berim, g. baíra, ószl. uera. — Idg. *qe 
,és', ói. ca, gör. τέ, 1. g-ue. (Brugmann I, 48.). 

ё : idg. ple- gy. megtölteni', ói. pratá- (partic), gör. πλήρης, 
επλησα (aor.), 1. plenus, implétus, óizl. fleire. — Idg. ed- (az ßd-
,enni' gy. perf.-töve), ói. ädivän (pari), gör. ε^ηδώς, 1. edimus, g. 
etum, litv. édes. (Brugmann I, 62.) 

i : idg. *diu- ,menny', sing. loc. ói. diví, gör. Aifí. — idg. *i-
(3. szem. névm.-tő), ói. idám, 1. is, id, g. is, ita. — idg. -isto- (su-
perl.-képző), pl. ói. svadistkas, gör. ηδιστος, g. sutista. (Brugmann 
I, 33.). 

ι : idg. *q>mos ,eleven', ói. jtvás, 1. vivos, litv. gyvas, ószl. 
zivü. — idg. -гпо- (névszóképző), pl. gör. κορακίνος, 1. haedlnus, 
smnus, g. gáiteins, swein, ószl. svinií. (Brugmann I, 38). 

о : idg. *dedór£e (a deríc- ,látni' gy. perf. sing. 3. szem.), ói. 
dadárga, gör. dédopxs; a merd-gy.-ből ói. mamárda, 1. memordit, 
momordit ,· a bhendh- gy.-ből ói. babándha, g. tanti. — Idg. *poüs 
,úr', *potm ,úrnő', ói. pátni, gör. πόσις, πότνια, 1. poíis, g. brüp-faps, 
litv. pate. — Idg. *tód ,ez, az' (neutr. nom. acc), ói. iád, gör. τό, 1. 
istud, g. pata, ószl. to. (Brugmann I, 67). 

ö : idg. dó- gy. ,adni', ói. dasyámi (fut.), gör. δώσω, δώρον, 1. 
dönum, litv. с£«£г (inf.), ószl. daíi. (Brugmann I, 83.) 

u : idg. *juapm ,iga', ói. yugám, gör. ζυγόν, 1. jugum, g. JM&, 
ószl. igo. — Idg.. *nu ,most', ói. Hú, gör. vo, 1 nu-dius, óír nu, ófn. 
m<, litv. niigi (Brugmann I, 41). 

ΰ : idg. *dhümós ,hevülés, füst',, ói. dhümás, gör. -θυμός, 1. 
fümus, litv. dumai (plur.), ószl. dymu. (Brugmann I, 46.) 

э (1. fent 79. 1.; phonetikus értéke nem határozható meg pon
tosan, körülbelül a és e közt álló nyilt hang): idg. *p9tér- ,atya', ói. 
pitár-, gör. πατήρ, 1. páter, óír athir, g. fadar. — Idg. std- (a s£<z 
állni', gy. gyenge alakja), -ói. sthitás, gör. στατός, στάσις, 1, status, 
statiő, g. sía/>s, litv. statau, ószl. sío;a. (Brugmann I, 101.) 

Míg tehát Schleicher idg. vocalis-rendszerében csak három 
egyszerű rövid vocalist (a i u) ismer és csak egy hosszú vocalist 
enged meg, az a-t (a mely szerinte az «első fokozás» αα-jából és a 
«második fokozás» αα-jából vonatott össze): addig a mai nyelvtu
domány a rövid és hosszú vocalisok egész tarka rendszerét tulaj
donítja az idg. ősnyelvnek. 

Schleicher magánhangzó rendszerében az egyszerű hangzó
kon kívül d i p h t h o n g i k u s k a p c s o l a t o k is vannak: az. 
«első fokozás» hangjai sorában ai és au, a «második fokozás» ro
vatában äi és äu. Az újabb elmélet az ősnyelv diphthoDgusainak 
m á s o d i k e l e m é ü l szintén csak az i és и hangokat ismeri el 
(Möller consonantikus a és e hangjait [Paul-Braune-féle Beiträge 
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VII, 492] mint be nem bizonyítottakat bátran mellőzhetjük), s ily 
functióban az újabb phonetika felfogásával (v. ö. Sievers, Phonetik 
28. 122.1.) egyezőleg c o n s o n a n t i k u s i-nek és c o n s o n a n -
t i k u s w-nak nevezi őket (jelölésük: iésu). E felfogást megerő
síti az a nyelvészeti tény is, hogy egyazon gyökérből való külöm-
böző alakokban az i és u vocalisok majd s o n a n t i k u s (szótag
képző), majd c o n s o n a n t i k u s functióban tűnnek fel (v. ö. az 
idg. ei- ós %-, bheu- és bhu gyökér-alakokat). — A mi pedig az idg. 
ősnyelv diphthongikus kapcsolatainak e l s ő e l e m é t illeti: mi
helyt az ősnyelvnek az egy a helyett az a, e és o hangokat tulajdo
nítjuk, e felfogásnak érvényesülnie kell a diphthongusokat illető
leg is. Azaz, e fölfogás szerint, az ősnyelvnek a diphthongusok 
egész sora volt sajátja; voltak oly vocalis-kapcsolatok, a melyek
nek első eleme rövid magánhangzó volt: ai, au, ei, eu, oi és ou, s 
ezek mellett előfordultak — bár kétségkívül ritkábban — olyanok 
is, a melyeknek első része hosszú vocalis volt: Ei, au, ei, eu, öi és 
öu. E diphthongusoknak az egyes nyelvek különéletében való 
továbbfejlődése azután n a g y j á b a n az egyszerű vocalisok fejlő
dése törvényeinek felelt meg. A bővebb fejtegetést hadd pótolja 
itt is egy néhány példa: 

Idg. aidh- gy. ,égni', ói. edhas, gör. aXfaú, 1. aedés (eredetileg 
,tűzhely'), aestus, óír aed, ófn. eit, agsz. ád. — Idg. auq,- gy., ói. 
öjas-, 1. augeö, augustus, augmen, g. áuka, litv. áugu. (Brugmann 
I, 88.). 

Idg. *éi-ti ,megy', ói. eti, gör. síoi, 1. it, litv. eíti, eít. — Idg. 
*bhéudhö ,éber vagyok, figyelek', ói. bödhami, gör. 7rsódo|xai, g. ana-
biuda. (Brugmann I, 49. 50). — Idg. *dieu-s (sing. nom.) ,menny', 
ói. dyaüf, gör. *ZTJO<; ZSÓ?. (Brugmann I, 63.) 

Idg. *toi ,ezek' (a to- névmástő masc. plur. nom.-a), ói. te, 
gör. TOÍ, 1. isti, g. pái, litv. te, ószl. ti. — Idg. -oi- optat.-képző, pl. 
*bhérois (opt. sing. 2. sz.), ói. bháres, gör. ípépoi?, g. baíráis, ószl. 
béri. — Idg. -ous, az eu- (u-) tövek sing. gen. végzete, pl. ói. iünöl, 
oszk castrovs (castru- ,fundus(), g. sunáus, litv. sünaús, ószl. synu. 
(Brugmann I, 68. 69.) 

A consonantikus i és u hangok azonban nemcsak sonansok 
u t á n állhattak mint diphthongikus kapcsolatok második eleme, 
hanem sonansok e 1 ő 11 is. Ilyenkor már közel járnak a j és v spi
ráns hangok értékéhez, elannyira, hogy sok esetben nem is sikerül 
teljes határozottsággal a consonantikus vocalis vagy a spiráns 
javára dönteni. A szókezdő hang mivoltára nézve a görög nyelv 
szolgáltatja a legbiztosabb kritériumot: az idg. i-nek a spiritus 
asper felel meg (v. ö. ói. yás: gör. o?), az idg. J-nek ellenben C- a 
megfelelője (ói. yugám: Cufóv). — A sonansok előtt álló i és u 
példái: 

Idg. *iu- névmástő, ,ti', ói. yüyám (nom.), gör. u[xeí<;, g. jus, 

< 
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litv, jús.— Idg. *medhio- jmedius', ói. mádhyas, gör. \LeaaoQ, [liaos, 
g.midjis. (Brugmann I, 111. 112. 1.) 

Idg. ueid- gy. ,látni, tudni', ói. véda, gör. /olős, 1. videó, g. 
wáit, litv. véidas, ószl. videti. — Idg. *suésö(r) ,nőtestvérf

5 ói. svásd, 
1. soror,g. swistar,porosz swestro, litv. sesu, ószl. sestra. (Brugmann 
I, 138. 139.) 

(Folyt, köv.) 
PETZ GEDEON. 

Adalékok a szamojéd-ugor nyelvhasonlításhoz. 
A Budenz-Reguly-féle jurák-szamojéd szójegyzék megjelenése 

alkalmából (NyK. XXII, 321.) közlöm itt az első tekintetre föltetsző 
egyezéseket az ugor, főkép a vogul 03 osztják nyelvekkel: *) 

1. naeva, aeva fej: ójsz. vog. awa, szigvai aupa, középlozvai 
üw, pelimi ewét medvefej. [Finn aivo halánték, agy, agyvelő. — 
8. Zs.] 

n aj a, naija, aja körper: osztB. noya, noyi fleisch; körper, 
osztlrt. noga, nogij, éjsz. vog. nqwél, déli vog. noul', zürj. jaj id. 

nanci- pissen, dsie húgy, asa hugyozni; éjsz. vog. yuné 
núgy, yuné- hugyozni; oszt. yos, yös- id.stb. — L. MUgSz. húgy ez. 

na bt a, apte, aptie geruch: osztlrt. ebet geruch, osztB. ebil, 
vog. dt, at stb. — L. MUgSz. édes ez. — V. ö. uöpte haj = osztj. 
übét (1. 15. sz.). 

5. namea-, dmea szopni: lapp úamme- id. stb. — L.MUgSz. 
em- ez. 

namdl-, dmdi- ülni: éjsz. vog. unt- leülni, íinl- ülni, osztB. 
•omis- id. stb. — L. MUgSz. ül- ez. 

narka, árka nagy, öreg: éjsz. vog. ary-, arV sok, fölös, 
magy. örök stb. — L. MUgSz. örök ez. 

neso, éso iz, csukló: osztB. jos hand, arm, finn jasene glied 
stb. — L. MUgSz. íz (membrum) ez. 

jiut'e , iuie- enyvezni: éjsz. vog. etem, alsólozvai jilém, tav-
dai lUm, éjsz. oszt. aijim, tatár jilém, magy. enyű, enyv. 

10. ninab, tnub ip, após: finn anoppi socrus stb. — L. 
MUgSz. napa ez. 

*) Ezek közt természetesen sok olyan lesz, melyet a szamo
jéd és osztják-vogul nyelvek egymástól vettek át. .Ezeket az ős-
Tokonság maradványaitól megkülönböztetni a további kutatás föl
adata. S. Zs. 
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nil, il al (unter, boden, grund). — L. MUgSz. al ez. 
ne de-, ada schiessen, auslassen, nedepta- s c h i c k e n : vog 

kit-, oszt. kit- küldeni stb. — L. MUgSz. kéj ez. 
fid djer kahl, bloss: éjsz. vog. nar, közloz. nqr kopasz,mez

telen, oszt. nar, nara. — L. MUgSz. nyers ez. — V. ö. a hangmeg-
felelósre nézve: nonér = vog. nqr (14. sz.). 

no ner gebirgsspitze: éjsz. vog. nar, kloz. nör stb. bérez, 
hegy. [V. ö. zürj. votj. nir, mord. cser. ner ,orr' ? vagy votj. jir 
,fej'? az utóbbiban j , mint zürj. ;'a/-ban fönt 2. sz. ? Vö.91.5. Zs. J 

15. nomsa, omsa hús : v. ö. magy. hús. [?] 
napt, uöpte ha j : éjsz. oszt. übét, üpét, vog. dt, öt id. V. ö. 

fiapta: osztlrt. ebet szag (4. sz.). 
n,uda, uda kéz: vog. kát, koqt kéz, osztS. köt id. stb. — L. 

MUgSz. kéz ez. 
h a- halni, meghalni: vog. yql, khöl-, osztj. ^aí- id. — L. 

MUgSz. /̂ aZ- ez. — B szerint az ugor kJ- móri már képzett szó. 
h a ij e- menni: vog. yajt-, khqjt- futni stb. — L. MUgSz. 

hajt-, halad stb. ez 
20. ha ora- hajlani, meghajtani: vog. khüt-, khuot- id. stb. — 

L. MUgSz. hajt- flertere ez. 
h aj e-, haije- hagyni, hai-, haj ada- bleiben, überbleiben : vog. 

yul-, osztB. -/aj- stb. — L. MUgSz. hagy- ez. 
haj el, gajel könny: votj. sin-kiU, finn kyynele id. stb. — 

L. MUgSz. könny ez. 
ha na- hívni, kérni, kívánni: v. ö. magy. kíván-, hív-
hadi tanne (ejibKa): vog. yqut, khqut, osztB. yöl, yul id., finn 

kitusi, zürj. koz, votj. kiz id. 
25. hasuj trocken, seicht: votj. kes, zürj. kos id. stb. — L. 

MUgSz. 103. 1. 
han szán: vog. sun, magy. szán. — A hangmegfelelésre 

nézve v. ö. vog. sqw: sam. hobo bör (44. sz,). 
handa- fagyni, fázni, hane hideg, fagy stb.: v. ö. magy. 

hideg, hédeg, hűvös, lpF. cavadak frost stb. — L. MUgSz. hűvös cz-
hand'ari, hant'eri ring, grosser ring (am gurt): v. ö. éjsz. 

vog. kant'uri a sapka karimája, ernyője. 
hqbqrtq. jávorszarvas: v. ö. vog. sqrp, sörp id. Talán össze

függ velük a magy. jávor is (e h. gyávor ; v. ö. MUgSz. gyér = 
észt. sere undicht czikket). [?] 

30. haptie herélt rén, rénökör: vog. f$ft, osztB. yopti id. 
hámba hullám, hab: vog. yump, oszt. yump stb. — L. 

MUgSz. hab ez. 
har maga: déli vog. khqr : sqiring kh. fehér valami, jáni-

khqr nagy valami. 
har ad ház: votj. gurt lakás, lakóhely (gurtin otthonn); 

falu, zürj. górt haus. 
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háru lárchenbaum (jiHCTBeHHHKT.): v. ö. vogB. yarayt-jiiu 
erlenbaum (Bon&xa), középlozv. kwaréytá-jiw id. 

35. habart- nyúzni, lenyúzni; v. ö. osztB. yorlem schálen, 
schinden, vog. yart- húzni, lehúzni. [V. ö. MUgSz. hurtszol- ez.] 

harna holló : vog. yulay, kond. khwoléy, tavd. khulay, osztB. 
yulay, magy. holló. — L. MUgSz. holló ez. 

hálea hal : magy. hal, vog. yul stb. — L. MUgSz. hal ez. 
h I m, yeam blut: v. ö. vog. kelp, osztB. káli id. Hangmegfe

lelés szempontjából v. ö. szám. nami: vog. nelm, magy. nyelv. 
ho birke: vog. yal, közloz. khel! stb. [Finn koivu betula? de 

v. ö. MUgSz. 102. 1. — S. Zs.J 
40. ho möve : vog. yq>jey, yalleuw id., osztB.yaleu sterna cas-

pia; larus stb. 
h ő-, ha- találni: v. ö. vog. yq>nt- találni (talán már frequ. 

képzéssel) stb. 
h oh őrei schwan: ejsz. vog. yq,yrei specht (^axejib), osztB. 

yonyra id. stb. V. ö. magy. harkály. 
honi- aludni: v. ö. MUgSz. szunnyad- czikkét. 
habo, hobo bőr: vog. saw, osztS. souy, osztlrt. söy id. — L. 

MUgSz. haj, héj ez. 
45. hörie, hóra renntier (mann), renntierochse: vog. yar, 

kloz. kh&r bika (jávorbika, rénbika), kan (kutya stb.); osztB. yor 
mánnehen, renntierochs, hengst, osztS. kar, yar id. 

h u löffel, hubacea, huvice schöpfgefáss aus holz, löffel: v. ö.-
zürj. gumóit- votj. gumilt- merni. — L. MUgSz. kanál ez. 

hu ki. — L. MUgSz. fto-czikkét (100.1.). 
hűli- schiffen : vog.;/ap, khöp, magy. hajó stb. — L. MUgSz.. 

halad- ez. 
jaha,jena folyó: vog. já, ja, osztB. joyan stb. — L. MUgSz. 

fő fluvius ez. 
50. j ad a- járni : mord. jota- gehen, vog. joyt- jönni stb. — 

L. MUgSz. jut- ez. 
janitefíu- wandern, jamdaj- in der karawane ziehen : vog. 

jqm-, joq,m- járni, vándorolni stb. — L. MUgSz. áll ez. 
jiega lépés, jiena id.: vog. jiw- jönni stb. — L. MUgSz. 

jő ez. 
j ed aj, jiedaj ú j : finn uute- stb. — L. MUgSz. új ez. 
je£u- schwimmen: osztB. us- id. stb. — L, MUgSz. úsz- ez. 
55. jen, jien bogensehne: osztB. jendi, vogB. janteuw id. — 

L. MUgSz. ideg ez. 
jiere- őrizni: v. ö. magy. őriz-, vog. ur- id. stb. — Lu 

MUgSz. vár ez. — V. ö. alább 59. sz. 
;'•', ji víz : v. ö. oszt. jink id. 
jia kiefer, fichte : v. ö. vog. jiw, oszt. jtiy baum. 
; ij vő: v. ö. oszt. ven schwiegersohn stb. — L. MUgSz. vö: 
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cz. — A hangtani viszonylásra analógia: mord. vej, zürj. voj 
nacht: vogK. jé id. V. ö. or. BepeBKa kötél = szám. jorouka id. 

60. jile- élni, lakni: magy. él-, lp. jele- vivere. — L. MUgSz. 
ál- cz. 

jurua-, jurrla- vergessen: vog. jorul-, osztB. jurema- id. — 
L. MUgSz. árva cz. 

tárvua spanne: vog. tqrés, osztB. sörés, magy. arasz. 
íl- repülni, ílj davonfliegen (C), ürina- fliegen: vog. til- re

pülni, osztlrt. tegd- id. — L. MUgSz. légy cz. 
Hence, íieneie tegez: vog. tawét, tdut, zürj. doz (dozj-), 

magy. tegez, osztB. tul. — A szamojéd alak w-jét fi helyett valónak 
tekinthetjük. 

65. tiki, ta az, amaz: 1. MUgSz. az cz. 
iibe, tivie klafter: vog. tdl id. stb. — L. MUgSz. öl (sinus) 

czikket. A finn syle, cser. sülő, magy. öl, votj. sul, osztS. lül ma
gánhangzóinak labiális voltában talán egy elenyészett v-t látha
tunk. A szóvégi l-ve nézve 1. fönt a 39. 40. 70 és 78. szóegyez
tetéseket. 

ilviej savanyú: L. MUgSz. savanyú cz. Magashangú ala
kok : kloz. vog. sdal- savanyodni, sáum savanyú stb. 

tirive, űribe fischrogen: vog. seri pete, légynyü, /ííi seri a 
hal ikrázik (HepcTHTca). [V. ö. a m. serke, finn saivar szókat s más 
ugor megfelelőiket; másfelől oszmanli sirke NyK. VIII. 171. és 
CzF. — S. Zs.J 

íore hang: v. ö. vog. tar «torok» és «hang». — L. MUgSz. 
torok cz. 

70. t'u ruhaujj: vog. tájt id. stb. — L. MUgSz. ujj (manica) cz. 
iu ku ez: L. MUgSz. ez cz. 
in-, tanú- angehen, eingehen: kloz. vog. tuj- id. 
seabt, sapt baumrinde: éjsz. vog. sas, kloz. soqs,ses nyír

héj, v. ö. osztS. sunmet birke, osztlrt. sümet, osztB. síimét, sunnét 
id., zürj. sumöd birkenrinde. V. ö. votj. sul fakéreg, faháncs. 

sar tabak: vg. sdr, osztB. sár id. 
75. s e n sa, seansea auerhahn : vog. sensi madárka (veréb). — 

V. ő. a jelentésre nézve vog. lunt «lúd» és finn Unta «madár». 
ser, sir, sir szer, mód: vog. sir, oszt. sir stb. — L. MUgSz. 

szer cz. 
innia bauch, sonzea magén, eingeweide: v. ö. magy. szügy. 

pectus. [V. ö. finn sisd internus, internum, észt. sizi-kond einge
weide, mordE. siéal eingeweidewurm (finn sisalisko gyík ?) — S. Zs.J 

n av a, navako, nduko nyúl: lp. nőmmel, mord. numil, magy. 
nyúl. 

na no dick: vog. nanrd, kloz. ndurd erős, hatalmas. [VgK. 
úogre stb. MUgSz. erő cz. — S. Zs.J 

80. nahar sár: osztB. nörém, vog. nar, nör morast, pfütze, 
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sumpf; zürj. votj. nur mocsár stb. [V. ö. finn nurmi pázsit, kaszáló 
stb. — S. Zs.J 

nauta-, nautirna- szaladni: osztR. navlr\- springen, hüpfen, 
magy. nyargal

nád a- segíteni: vog. nq,t-, osztB. not- helfen. 
ií ad aj, nadej, nada renntiermoos : osztB. úöta id. 
nan kenyér: vog. oszt. zürj. votj. nan id. [NB. perzsa ere

detű szó, 1. NyK. XVIII. 140. — S. Zs.J 
85. na mi nyelv: vog. nelm. — L. MUgSz. nyelv ez. 
rí ám ta szarv: v. ö. kloz. vog. öntép agy, éjsz. vog. ant szarv, 

osztB. ónét szarv. — L. MUgSz. agy ez. Szókezdő n eredetibb n-nek 
is lehet változata, mely az ugorságban többszőr elesik. 

nalk iiHXTa, edeltanne: vog. nuli id., osztB. nolya silber-
tanne (pinus picea), osztl. natya, osztS. natkai id., votj. nil-pu stb. 

nal'ku schőpflöffel: szigvai vog. nálV id., osztB. nali löffel,. 
osztl. nála. 

ne na nőtestvór: v. ö. magy. néne, votj. nun bátya, osztB. 
nanna níchte. 

90. ríens ad vidra: magy. nyesi stb. — L. MUgSz. nyest ez. 
ner elő, előrész: v. ö. mord. cser. ner, zürj. votj. nir, vog. 

oszt. nol «orr». 
neru vessző : vog. nir, zürj. votj. ner. id.— L.MUgSz. nyír ez. 
nalamta-, nalta schlucken: magy. nyel- stb. — L. MUgSz. 

nyel- ez. 
rí dl e na- szőrét hullatni: vog. puná nil'i v. nilmi id. (mepcTt 

BaüHTca). — V. ö. MUgSz. nyű- ez. 
95. n i (tagadó ige): vog. né-mdtr semmi, ne-mat id. stb. több 

más ugor nyelvben. [L. Nyr, XIII. 248. — S. Zs.J 
nie nő : vog. né, magy. né, nő stb. L. MUgSz. 
ntbi spinné, nibru müeke: votj. nimi, zürj. nom müeke. — 

V. ö. MUgSz. nyit (vermis) ez. 
nim név: vog. narn, nam id. — L. MUgSz. név ez. 
ríilok apró halfaj (cejiL^b, hering): szigvai vog. ndlék id. 
100. t a', tavuko, tauko nyár: osztB. tovi, vog. tüjá tavasz 

tb. — L. MUgSz. tavasz ez. 
tae, ta birkenrinde: votj. tuj id. 
iá-, tattá-, tata- hozni: finn tuo-, vog. tot- id. stb. — L. 

MUgSz. hoz- ez. 
tanú zopf: vog. tat konty, hajfonat. 
tat e- lopni, tál'ej tolvaj : vog. tülmay tolvaj, tülmént- lopni. — 

L. MUgSz. tolvaj ez. 
105. teuv a, taeva schweif: oszt. teg cauda, vog. léV id. stb. — 

L. MUgSz. teg- nap ez. 
t'ivi, tívok, tiuka tüdő: finn táky, észt. tavi, votj. ti, zürj. ti 

stb. — L. MUgSz. tüdő ez. 
tij ea, tíjek szűk, keskeny: L. MUgSz. szűk czk 
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t o tó : tavdai vog. tö, oszt. tü stb. — L. MUgSz. tó ez. 
t ö toll: oszt. toyol, vog. tqul id. — L. MUgSz. toll ez. 
110. tora fischflosse: osztB. taré/ id. V. ö. magy. szárny. 
törik seicht. toravaej id.: Fölvehető «száraz» alapértelem 

(v. ö. vog. tq,sém vit: sekély víz, tdk. száraz víz; votj. Javas sekély : 
kwast- szárítani) oszt. sör-, vog. sur- trocken werden stb. — L. 
MUgSz. szárad- ez. 

t u tűz: osztS. tagét, osztB. tut, vog. tq,ut stb. — L. MUgSz. 
tűz ez. 

teán, teán sehne: vog. tán, toa-n id. stb. — L. MUgSz. ín ez. 
tumda- megtudni: votj. tod-, zürj. töd- wissen. — L. 

MUgSz. tud- ez. 
115. sauva, sava gut : L. MUgSz. szép ez. 
saune szarka: oszt. sawne id., éjsz. vog. iawnéy poHbaca, 

nussheher. 
sakk ata-, sakata-, sahala-, sála- csapni, ütni : L. MUgSz. 

sújt- ez. 
8 a fi, sane fark: magy. segg stb. L. MUgSz. 
sappa- vágni, levágni: L. MUgSz. csap- GT>. 
120. sear só, osztj. szám. sah, seak id.: L. MUgSz. só ez. 
s e u, sáu szem: L. MUgSz. szem. ez. 
serko, sear fehér: magy. szürke stb. L. MUgSz. 
siej, sej szív: L. MUgSz. szív ez. 
n aj tuch: vog. oszt. nuj, noj id. [Vö. NyK. XXII. 359.] 
125. nahar zapfenfrucht: osztB. nq,yér id., középlozv. vog. 

nör czirbolyatoboz magva stb. 
narea kopja, gerely: szigvai vog. nari (csak énekekben 

előforduló szó) harczi szerszám, kard. 
n a-, nagu nyitni, net- kinyitni: L. MUgSz. nyíl-, nyit- ez. 
num ég; isten; időjárás: v. ö. vog. Numi-Tcfrém. 
paja, pajha (hal fajta), peljedka (fisch): tavd. vog. papi 

kárász hal, votj. paja durdahal, abramis brama. 
130. panalfia-, panalt'eti- fonni (a haját): osztB. pufiit- zu-

sammendrehen stb. — L. MUgSz. fon- ez. 
paju sűrű (erdő): vog. pal' id. 
p a, re' fúró, paruata fárni: L. MUgSz. fúr- ez. 
p árka (kleidungsstüek aus pelz): vog. oszt. porya, par%a id. 
p ea f&'.Jj. MUgSz. fa ez. 
135. p e a dorf: vog. paul, magy. falu stb. L. MUgSz. 
párna-, = várna- verni; paerna-, párta tun, machen: vog. 

vár- tenni stb. — L. MUgSz. ver- ez. 
p i- főni, pirie- főzni: mord. pije, pi kochen (főni) stb. — L. 

MUgSz. fő- ez. 
pia, pie kezdeni: vogK. pömt- kezdeni = éjsz. vog. puumt-

hozzáfogni, puy- fogni stb. — L. MUgSz. fog-ez. 
pie le fél: osztB. pélek id. stb. — L. MUgSz. fél ez. 
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140. pidea fészek: vog. piti id. stb. — L. MUgSz. feszek 
czikket. 

pisena nevetni: v. ö. magy. mosolyog és bazsalyog, zürjP. 
pil'ék- ohne ursache lachen. 

pina- félni: L. MUgSz./áZ- ez. 
pibt'e ajak : vog. pitém. 
pilu\ pilo bremse: vog. palm, palm id., osztB. pelinna 

müeke, osztlrt. pédem. 
145. posi, passi das weibliche glied: votj. patak, magy. 

picsa. 
p o r n e weiblicher jituiaKi.: vog. por-né óriás tündérnő. 
p u e n a- ,* puente- legén: votj. pon-, vog. pin- id. stb. 
püta- fújni, puu id.: L. MUgSz./úu- ez. 
puli térd: finn polvi, cser.polvvj id. stb. 
150. vorna varjú: osztlrt. varnaj id. stb. — L. MUgSz. 

varjú ez. 
vada- ziehen, schleppen, vddalta- führen: L. MUgSz. vezet-

czikket. 
v u ejj a blut: L. MUgSz. vér ez. 
ma-, mana- mondani: L. MUgSz. mond- ez. 
ma' kebel: vog. ma'il mell stb. — L. MUgSz. mell ez. 
155. mada- metszeni, vágni: L. MUgSz. met- ez. 
m ás a,- mosni: L. MUgSz. mos- ez. 
masapta- mozgatni, érinteni: L."MUgSz. mozog- ez. 
in a n ón: L. MUgSz. mi, én ez. 
mana1 a- látni: mord. vani- sehen stb. — L. MUgSz. bandsa 

czikket. 
160. mar co váll; maréi «flügel» (R.) vog. oszt. marék szárny 

stb. — L. MUgSz. m-arj ez. 
marra fi schellbeere = vogul mq,réy-pil sárga mocsári 

málna. — L. MUgSz. bogyó ez. 
ma le a suba (iiajiHua): vog. mol'sán, osztB. molsan id. 
m ej a meny: L. MUgSz. meny ez. 
mi'i adni: vog. maj-, mi- adni stb. — L. MUgSz. bűn ez. 
165. min e- menni: L. MUgSz. men- ez. 
monu- hálót vetni: vogK. khulép máyti hálót vet. 
mue d máj : vog. majt id. stb. — L. MUgSz. máj ez. 
li csont: vog. luw stb. — L. MUgSz. hom-lok ez. 
I ej u flamme, loina- égni, lángolni: L. MUgSz. láng ez. 
170. li£a, l'isu fául, trág: L. MUgSz. lusta ez. 
l'ib weisser hund : vog. lipi id. oszt. lepek, lebek canis lagopus. 
libiri pillangó: osztB. libindi id. — L. MUgSz. lependék 

•czikket. 
lop tejjé ebene: L. MUgSz. lap (fláche) ez. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 



Ismertetések és bírálatok. 
Gabelentz könyve a nyelvtudományról . 

Georg von der Gabelentz: Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden 
und bisherigen Ergebnisse. Leipzig, T. 0. Weigel Nachfolger (Chr. 
Herm. Tauchnitz) 1891. — 8-r. XX + 502 1.— Ára 14 márka. 

Gabelentz neve vaskos kinai nyelvtanokkal szerepel a könyvjegy
zékekben, s mint egyetemi tanár a kinai, japán, mandsu és maláj nyel
vekből hirdet előadásokat. Kit ne érdekelne tehát, mit mondhat egy 
orientalista abban a kérdésben, melyben eddig kizárólag indogermánis-
ták ítéltek szerencsés germán helyzetükből elevenek és holtak felett ? 

Mindenesetre reméljük, hogy érdekes jelenségeket, új részleteket, 
talán szempontokat fogunk tanulni, és szivesen veszszük kezünkbe a 
könyvet. Mégis csak tűnődni merünk azon, hogy vájjon az, a ki nem 
nézte az ázsiai nyelveket is ázsiai állapotoknak, melyekkel nem érdemes 
többet foglalkozni, mint az oda való tisztelt fejedelmeknek országuk 
ügyeivel, hanem behatóan megismerkedett velük : vájjon azon ember a 
nomádság bélyegét süti-e mélyebben e nyelvekre, vagy pedig a nemes 
flexióról deríti ki azt, a mit eddig nem akartak észrevenni: hogy hiszen 
az is csak — Ázsiából való. Érdeklődéssel veszszük tehát Gabelentz 
könyvét kezünkbe, — lelkesedéssel teszszük le. Az a fegyelmezett gon
dolkodás, melylyel vitás kérdésekben az igazságot kikopogtatja, az a 
tiszta tudományosság, mely részrehajlást, elfogultságot nem tűrve a 
nemzetiségi hiúságok s a tudomány megrögzött hagyományai kolonczait 
lerázza, és mégis hazafias tud maradni, az a meleg szív, mely nem akar 
tetemeket bonczolgatni, hanem az életerő lüktetése alatt lesi el az élet 
törvényeit, s meg azzal az alapérzéssel vizsgálódik, hogy mindketten 
dicséretet érdemelnek, Diogenes is Nagy Sándor i s : kell, hogy a tudóst, 
az érdeklődőt és az embert egyaránt megnyerje, magával ragadja. 

A ki meg akarja ismerni a nyelvtudomány jelen állását, az ol
vassa el Gabelentzet, s a ki elfogulatlan gondolkodáshoz akar szokni^ 
forduljon hozzá. Nekünk, nem indogermán nyelvű népnek, sok tűnt fel 
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igazságtalannak az eddigi nyelvészek műveiben, de a czáfolás mindig 
úgy esett, mintha hátunk mögül fülünkbe zengett volna a kicsinylő vá
lasz, hogy «pro domo sua». G. nemcsak, hogy nem folytatja ez igazság
talanságokat, hanem védelmez (persze nem minket s tán legkevésbbé 
minket, hanem minden nyelvcsaládot) az eddigi félreértések ellen, s az 
agglutinatió ellen tett kifogásokat annyira megegyezőleg veti vissza 
(373—6. 11.) Simonyival, mintha olvasta volna a Magyar nyelvet. 

Műve a nyelvtudomány enciklopédiája, mely egy-egy könyvben 
foglalja össze az egyes-nyelvi, a történeti és az általános nyelvtan elmé
letét, s e három könyvbe egy másik, «általános részszel» vezeti be az 
olvasót. Ez az általános rész előbb a fogalmak körülírásával s a nyelv
tudomány feladatainak, körének és a többi tudományok közt elfoglalt 
helyzetének megállapításával végez, azután a nyelvtudomány történe-
tót adja elő röviden. «1770-ben jelent meg a magyar Sajnovics J.-nak 
könyve: Demonstratio idioma Hungarorum et Lapponum idem esse, 
(a második, mely) szintén hanghasonlítással dolgozik,*) s tényleg bebi
zonyítja a rokonságot. A nyelvtani összehasonlítás apja egy másik ma
gyar, Gyarmathi S., a ki, mint magát kifejezi, anyanyelvének rokonsá
gát a finn származású nyelvekkel nyelvtanilag, alakhasonlításokkal bizo
nyítja be.» (26 1.) A történeti áttekintést a nyelvész iskolájáról való 
elmélkedés követi. Igen fontos az általános hangtan, bár csak segédtu
dománya a nyelvészetnek. A nyelveket, melyeket megtanulunk (s men
tül több különböző szerkezetű nyelvet jó ismerni), jól kell tudnunk, sőt 
legalább szakunk főbb nyelveit nem elég csak jól beszélnünk, hanem a 
stílus legfinomabb árnyéklatai közt való válogatásig kell bírnunk. Csak 
ekkor vagyunk feljogosítva ítélni fölöttük. 

Eddig az általános rész. A második könyv az «egyes nyelv» fogal
mának megállapításával kezdődik. Egy nyelvnek kell tekintenünk azt. 
melyben két tanulatlan ember 1. annyira-mennyire (vagyis a táj szók 
leszámításával) megérteti egymást, 2. érzi is, hogy ők egy nyelvet b e ' 
szélnek. Az egyes nyelv buvárlatának mint egynyelvi vizsgálatnak a 
nyelvet csak úgy, de egyúttal egészen úgy kell magyaráznia, a hogy 
épen az illető időben a nyelvtudatban, a nép szellemében mutatkozik. 
Ha történeti magyarázatokba, rokon nyelvekre, nyelvjárásokra terjesz
kedünk ki, akkor többé nem egynyelvi vizsgálatot végzünk. 

Az egyes nyelvet tanulni kell, még az anyanyelvet is tanulással 
szerezzük meg, még pedig a szókat emlékezés, az alakokat öntudatlan 
elvonás útján. A nyelvtanulás alkalmával iparkodjunk egyenest gondol
kodni tanulni az illető nyelven. 

*) Mint Eelandus hollandi tudós, ki már 1706-ban értekezett a nialáj. 
nyelvek egyezéseiről és hangmegfeleléseiről. 
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A nyelvet leírni csak annak szabad, ki a nyelv szellemével már 
egészen együtt érez, mert e leírás nem egyéb, mint hogy számot adunk 
lelkünk állapotairól, melyeken keresztül meg, mikor így vagy úgy be
szélünk. A köznyelvet kell leírnunk s a parasztnyelv csakis épen olyan, 
nem nagyobb mértékben érdemli meg a tudós figyelmét, mint a köz
nyelv. (Persze nálunk, vegyes nyelvű országban, kétszer is meg kellene 
néznünk, hol találkozunk a köznyelvvel.) 

A nyelv leírása, a nyelvszerkezetnek s a nyelvkincsnek megfele
lően nyelvtanban és szótárban történik. De minthogy a nyelvtudás két 
irányú, t. i. 1. értem a nyelvet, ha hallom, s ekkor ez rám nézve jelen
ség, melyet meg kell fejtenem, 2. tudom a nyelvben kifejezni gondola
taimat, s ekkor a nyelv alkalmazandó eszközöm: azért mind a két leíró 
résznek (nyelvtannak és szótárnak) ezt a kettős irányt kell szem előtt 
tartania. A nyelvtannak tehát két része van : 1. elemző, analytikus, mely 
.a jelenségeket magyarázza a mondatból indulva ki, mert a nyelvbeli 
egész a mondat, s minden elemzésnek az egészből kell kiindulni; a 2. 
rész synthetikus és azt adja elő, hogy minő eszközök állnak rendelkezé
semre e vagy ama gondolat vagy gondolatrész kifejezésére. Az analy
tikus rész körülbelül a mi szótanunknak, a synthetikus (bár gramma
tikai synonymikának mondja G.) a mondattani alapon való mondattan
nak felel meg. E két részt egy harmadik tag, egy bevezetés előzze meg, 
1. az illető nyelv hangjairól, 2. a nyelv általános képéről, hogy «a halat 
egészben mutassuk meg előbb», nem pedig csak a részeit, ma a kopol-
tyúit, holnap a pikkelyeit. E hármas tagolódáson belül tnlajdonkép 
minden nyelvnek nyelvtana más-más szerkezetű kell, hogy legyen, mert 
soha sincs két nyelv sem egészen egyforma. 

Nem csekély belátást követel az egy-nyelvi buvárlat a nyelvész
től abban is, hogy a történeti és tájnyelvi jelenségek közül megmérle
gelje, mit tart a nyelvérzék általánosan megengedhetőnek. Ezeket, de 
nem többet, föl kell vennie nyelvtanába. Persze sokat dönt, milyen 
nyelvtant akarunk írni. Lehet nyelvtanunk 1. rendszeres, vagy módsze
res, 2. teljes, vagy elemi, 3. kritikai, vagy didaktikai, de mindenik tudo
mányos. A tisztán tudományos nyelvtannak rendszeresnek, teljesnek és 
kritikainak kell lenni. 

A nyelvtan azt tanítja, hogy szólhat egy nép, a szótár, hogy mit 
mondott már valóban. A szótár csak azt ölelheti fel, a mit már tényleg 
mondott, használt a nép. (Vájjon ilyenek-e a mi szótáraink ?) A jelenség 
és eszköz kettős szempontjának a szótár eddigelé az idegen-honi és honi
idegen beosztással tesz eleget. De ez még kevés. Az ily szótárak nem 
tárják fel a nyelvkincset a maga természetes képében, s ezekből nem 
tudhatom meg, melyik tárgyra melyik nyelvben van több kifejezés és 
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melyik nyelv gazdag több csoportban. Csak egy tudományos synoni-
mikai szótár tárgyi beosztással, mely nemzeti enciklopédiává nőné ki 
magát, csak ez tudná a nyelv anyagát a maga természetes képében fel
tüntetni, s csak ez tudná megmondani, hogy mikor erről, vagy arról 
gondolkodom, mennyi eszköz áll rendelkezésemre gondolataim ki
fejezésére. 

A történeti nyelvtan egy könyvbe esik a származtató nyelvtannal 
és a nyelvjárásokkal. A nyelvek származtatásában is tulajdonkép csak 
egy nyelvnek külső történetével van dolgunk, de egy ős nyelvével, mely 
élete lefolyásában ennyi meg ennyi rokon nyelvvé vált. 

Az egynyelvi vizsgálat a nyelvet úgy veszi, a hogy épen van s nem 
törődik azzal, hogy a nyelv keletkezett dolog és folytonos keletkezésben 
van: a nyelvtörténet pedig épen ezt a keletkezést írja le a maga folyto
nosságában. A külső nyelvtörténet feladata a föld összes nyelveit oly 
kevés és oly nagy egységekbe csoportosítani, a milyeneket ezek teimé-
szete megenged. A rokonság megállapítására nem elég, ha csak a hang
anyagban, vagy csak a nyelvszerkezetben, vagy nyelvszelle nben, vagy 
-a szókincsben találunk megegyezést, hanem mindezekben a dolgokban 
harmonikus megegyezésnek kell lenni. Nagy merészség volt Müller 
Miksa túrán nyelvcsaládi elmélete, melyet G. határozottan visszautasít, 
mert veszedelmes fogalomnak tartja és az angoloknál még mindig kisért-
get. Nem Müller Miksa volt hivatva, hogy e nyelvek mellett a kereszt
apaságot elvállalja. Egyébiránt a részletes polémiától, mint mindenütt, 
itt is tartózkodik. 

Egy időben az volt a nézet, hogy «a természet nem tűr fattyú-
képzéseket», G. azonban telivér, félvér rokonokat és keveréknyelveket 
vesz föl. A családfa elmélet után nagy haladásnak jelzi a hullám-elmé
letet, de ő maga a spirálist tartja a nyelvfejlődés legmegfelelőbb kép
letének. 

A nyelvnek belső történetéhez, mely a külsőt szüli, általános 
bevezetéssel indul. A nyelvtörténetnek nem elég pl. a német nyelv 1800 
és 800-beli állapotát feltüntetni, ez csak két egynyelvi párhuzam volna, 
hanem a folytonos levest, az összefüggő történetet kell megállapítani. 
Ehhez persze rendkívül sok látszólag kicsinyes és unalmas munka szük
séges. És nem is elég a tényeket egymás mellé sorolni, hanem annyi 
anyagot kell összehordanunk, hogy a szabályok közt felismerhessük a 
kölcsönés összefüggést: «mentül többször van így, annál többször, ille
tőleg kevesebbszer úgy.» S mikor erre is elég anyagunk van, akkor jön 
a harmadik kérdés, a magyarázat: mért van, honnan van ez az össze
függés. Persze, a nyelvtannak minden fejezetére egyformán ki kell ter
jeszkednünk, mert a nyelvben egyszerre minden mindennel összefügg. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIII. f 



98 KALMÁR ELEK. 

A nyelvtudomány eddig is már számos tényezőt ismer, melyek a 
nyelv változásait okozzák, s melyekkel a történet egyes mozzanatai ma
gyarázhatók. Ezeknek kiinduló pontja a világosság a hallgató és a ké
nyelem a beszélő' számára. Első sorban innen származnak a hangválto
zások. A hangtörvények kivételnélkülisége csak módszeres elv, de nem 
dogma, még kevesbbé pedig bebizonyított tantétel. Sok minden keresztezi 
ezeket: analógia, népetymologia, kombináló szóalkotás (e műszót persze 
nem ismeri G.) stb. stb. Igen fontos tényezője a nyelvérzéknek a sym-
bolikus hangc:rzés, vagyis az az öntudatlan érzés, mintha a megszokott 
hangcsoport egyenest hangzásánál fogva jelentené azt, a mit értünk a 
szó alatt. Ez magyarázza meg, mérfc vetették fel először úgy a szók 
eredetének kérdését, hogy vájjon a természettől nyerték-e jelentésüket,, 
s ez az alapja a kombináló szóalkotásnak is. 

A hangokon kívül egyéb mozgató erők is okozzák a jelentésválto
zásokat. Synonim fogalmakat felcserélünk, képekben beszélünk, a képek 
elkopnak, elkopott szókat, szólásokat világosabb részekkel erősítünk,, 
hódolat, istenfélelem befolyással van beszédünkre, férfiak közt némely 
dolgokról máskép beszélünk, mint nők előtt stb. stb. Es mindezen erők 
akkor is hatnának a nyelvre, ha soha külső befolyásoknak, idegen nyel
vekkel való érintkezésnek ki nem volna téve. De gátló, vagy segítő kö
rülmények gyakran életbevágó befolyással lehetnek egy nyelvnek hala
dására vagy romlására. Az érintkező nyelvek élethalálharczot vívnak 
egymással, s a mennyire a történet tanít bennünket, a nyelvek száma 
nem növekedett. De a harczon kívül a barátságos csereüzletet is ismerik 
a nyelvek. Innen a kölcsönszók és kölcsönhatások hangtanban, szólá
sokban és stílusban. Az idegen irodalmak hatása megmérhetetlen: a 
kinai műveltség az emberiségnek egy harmadrészére terjeszkedett ki, 
s az egész európai mondattant a görög-római próza nevelte, míg Fran-
cziaország új és kedvesebb példaképet nem nyújtott. Keveredés nem 
csak idegen nyelvek közt van, hanem ugyanazon nyelvben is a nyelvjá
rások, a gyermeknyelv, a társadalmi osztályok nyelve, a mennyiben 
egyes részeik szűk körükből általános tulajdonná emelkednek ki, keve
redés számba mennek. A nyelvjárások tanulmánya a legfontosabb része 
a nyelvészetnek, és megérdemelné a költséget, hogy állami gondosko
dásból megfigyelő állomásokkal hálózzák be az egész országot. A hazai 
történet mindenütt állami gondoskodás tárgya, a nyelvjárások pedig 
fontos fejezeteit őrzik e történetnek. 

E könyv toldalékai többi közt a gyökökről szólnak. Kétféle gyököt 
kell fölvenni: apriorikust és aposteriorikust. Aposter. gyök az, melyet a 
nyelvérzeli végső felbonthatatlan elemnek tekint, bármit mondjon is róla, 
a nyelvtörténet; aprior. gyökök volnának azok, melyek a legősibb nyelv-
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ben is gyökök voltak. Ezeket persze többé föl nem kutathatjuk, de 
pusztán egytagúaknak venni nincs okunk. 

Az általános nyelvtudomány az ember nyelvi tehetségét írja le és 
magyarázza. Igen vonzó fejezetet olvasunk itt a beszéd fizikai és lélek
tani okairól, segítő körülményeiről. A fizikai körülmények legfontosab
bika, hogy a kéz fölmenti a szájat az erőkifejtő munkáktól, s hogy a 
táplálék megszerzése nem foglalja le az egész napot. A lélektani okok 
nem a legdicséretesebb tulajdonságaink: veszekedés, unalom, játékkedv, 
hazugság, hiúság, irigység, pletykatermészet. 

A nyelv tartalmának és alakjának tárgyalásához a beszéd logikai 
osztályozásával indul a szerző («Die Rede» 308. 1.) A beszéd közlő, 
kérdő, felszólító és felkiáltó. Nekem azonban úgy tetszik, hogy e felosz
tás nem szerencsés, mert nincs végig közös alapon s így tagjai nem 
egyenlő rangúak, sem ki nem zárják egymást, pl. a felszólító vagy 
felkiáltó beszéd sem meg nem kívánja, sem ki nem zárja a másikat. 
Inkább hinném, hogy itt két osztályozás van, de akkor mért áll egy 
felosztás eredménye gyanánt ? Az «átmeneti fokozatok* közt sem tarta
nám a kérdő beszédet a felszólító beszéd egy fajának: különben a közlő 
beszédet is épen olyan felszólításnak lehet venni. Maga a szerző mondja, 
hogy a közlés annyit jelent, hogy «hallgass meg engem*, vagy «higy 
nekem», s ez semmivel sem kisebb felszólítás, mint ez: «mondd meg 
nekem», a mivel a kérdő beszéd volna egyenlő. A schémák ellen is van 
aggodalmam, úgy tűnik fel belőlük, mintha csak közlő beszéd (mondat) 
volna ítélet, az óhajtás és felkiáltás nem. A felkiáltások G. szerint 1. 
nyelvtani alakban állók (s ekkor vagy teljes-, v. nem teljes mondatok
kal, v. pedig «abszolút felkiáltással" élünk, mint pl. vocativussal v. 
ilyesmivel: den Teufel), 2. alaktalanok (indulat- és hangutánzó szók), 
melyek szintén «abszolút»-ak, mert mondatbeli összefüggés nélkül valók. 
Ezen felosztás is következetlenségekre vezet. Számos indulatszó mon
datok vagy kifejezések összezsugorodásából keletkezett, tehát ugyancsak 
volt része nyelvtani alakban, pl. a szerző is Jesus és domine összeolva
dásából származtatja ezen «alaktalan» szót «Jemine». 

I t t látszik meg, mily alkalmatlan bonczoló asztala a nyelvnek a 
logika: keze, lába lecsüng az asztalról. Oly dolgok, mikre a nyelv külön 
eseteket alkotott, vagy mik tovább képezhető tövekké válnak s mik nél
kül egyetlen nyelv sincsen, kívül esnek a mondatnak, s minthogy a mon
daton kívül nincs beszéd, a beszédnek keretén is. Én minden definitiót 
rossznak tartok, mely mellett marad valami a beszédben, a mi a definitio 
szabta rendszer határain kívül fityeg. Már pedig a megszólítással, fel
kiáltással és indulatszóval nem boldogulunk, a míg az áll a fejünkben,, 
hogy «a mondat ítélet*. Mert mi is az az ítélet ? A logika azt mondja,. 

í* 
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hogy — mondat. (MM: A deductiv és inductiv logika rendszere. Ford. 
Szász B. I. köt. 24. és 113. 1.) Tehát így a tudomány «circulus vitio-
sus»-ban kereng. A nyelvtudomány elégszer kifejezte már, hogy mi neki 
a mondat, csak a szórendet kell azon a régi tételen megváltoztatni. 
Magú Gr. is hányszor meg hányszor ismétli, hogy a nyelvbeli test a 
mondat. Nos hát fordítsuk meg ezt a tételt és definiáljunk vele : a mon
dat a beszéd mértékegysége, egyéne. Azonban G. tulajdonkép kénysze
rülve volt itt hűtlenné lenni annyiszor kifejezett elvéhez, mert ő az 
emberi beszédet csak a tagolásnál kezdi megkülönböztetni az állatitól, 
az új definitióval pedig egy kissé hátrább kell visszamenni a nyelv ge
netikus fejlődésében, s már akkor meglevőnek, az állatitól különbözőnek 
kell tekinteni, mikor az ember nem tartja többé szükségesnek a termé
szeti hangokat a csalódásig híven utánozni, hanem a kényelmesebb 
«emberi hangon» való utánzással is beéri. Azaz nézetem szerint a 
beszédnek természetrajzi meghatározása a nyelvészetre nézve is legjobb. 
E szerint «a hang és a beszéd az érzelmek, gondolatok és vágyak kife
jezésére való» (Thomé : Állattan, ford. Paszlavszky. 53. 1.) s a különb
séget elegendő az «emberi hangban» keresni. 

A logika utóvégre csak segédtudománya a nyelvészetnek, mért 
kellene a nyelvet csak az ő szempontja szerint felosztani ? vagy ha azt 
hisz szűk, hogy a felkiáltó mondatokkal a psychologiának szolgáltunk, 
mért kellene teljesen födni ez osztálynak a logikait ? G. teljesnek hiszi 
felosztását, pedig a tagadó beszéd egészen hiányzik belőle. Persze a lo
gikának mindegy, akár állító, akár tagadó az ítélet, de nem mindegy az 
a nyelvnek, hisz sok helyt egész tagadó ragozást fejtett ki, és némely 
igemódokat akár tagadó módnak is nevezhetnénk, a mint hogy csak 
mint tagadó mondatot magyarázhatjuk ezt a német mondatot: ich 
glaube nicht, dass dem so wáre. — Végre, hogy immár visszatérjek a 
könyvre, azt is a logikai beosztás lényegtelenségének rovom fel, hogy a 
szerző érintett fejtegetései igen kevés kapcsolódásban vannak könyve 
többi részeivel. Nem szorult rajok, mert nem segítették. 

A nyelvnek belső és külső alakja van. A «belső alak» körülbelül az, 
a mit az anyagi jelentéstan alatt keresünk, csakhogy ki kell ennek ma
gyarázatait terjesztenünk a képzőkre és ragokra is. I t t tehát a nép világ
nézetét ismerjük föl. Humboldt és Steinthal a nyelveket e tekintetben 
alakosak és alaktalanokra osztották fel. Az alakosaknak a szógyökök 
mellett alaki gyökeik is lettek volna, melyekből az alaki elemek szár
maznak ; az alaktalanoknak nem voltak alaki gyökeik, az ily népek
nek nem volt oly éles felfogásuk, hogy ezeket is megteremtették volna, 
hanem anyagi gyökökkel, agglutinatió útján fejezték ki a viszonyo
kat. G. az összes nyelvek közt csak fokozati különbségeket lát, az 
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egyikben még világosabb, a másikban már homályosabb az alaki elem 
származása. 

A külső alak a nyelvek morphologikus osztályozását hozza magá
val. G. az eddigi izoláló, agglutináló, és flexiós felosztást nem veszi a 
szokott értelemben. A kinai nyelv izolálása nem első fokozati állapot, 
hanem harmad-, sőt tán negyedképződés eredménye, az agglutinatió 
minden flexiós nyelvben is kimutatható, s ezek mind jobban haladnak a 
tiszta agglutinálás felé. Végre a flexió sem látszik eredeti jelenségnek, 
hanem defectiv rendszernek volna nevezhető. Mindenik tőnek, pél
dául Aí7r-nek> XeOT-nek és AoOT-nak teljes ragozása lehetett, míg minde
nik hiányossá nem lett s be nem illeszkedett az egy ragozásba. A bekeb-
lező osztály tulajdonkép szintén csak agglutináló. Ha ezentúl akarjuk a 
nyelveket morphologiailag osztályozni, nem elég csak a szóképzés alap
ján eljárnunk, mert «a mondat az emberi nyelvnek szerves egysége*) és 
az ő tagjainak topikája is dönt a nyelv alakításában. 

Tehát fontos a szórend. Ennek minden nyelvekre érvényes alap
elve a psychologiai alanyban ós állítmányban van. A mit a megszólított 
már hallott, az az alany, a mit még vár, az az állítmány, ezen belül a 
beszélő álláspontja is dönt, hogy t. i. mikép hat rá a külső, vagy mikép 
akar ő hatni a hallgatóra. A hangsúly csak a beszélő lelki állapotait tük
rözi vissza. De «nem a hangsúly, hanem a psychologiai alany és állít
mány viszonya döntenek a mondatrészek főhelyeire nézve, és annak a 
lelki állapotnak, mely a hangsúlyozásban nyilatkozik, ezen viszonyok
kal semmi köze.» 

A könyvnek fénypontja a nyelvbecslésről szóló fejezet. Számba 
kell venni a nyelvnek külső körülményeit s csak összes tulajdonságai 
alapján mondhatunk róla ítéletet. Már pedig a maga egészében egy 
nyelvet sem bizonyítottak be értéktelennek, s viszont a miben a flexiós 
nyelvek elsőbbségeit látták, azok is részletek : egyeztetés, nemek, belső 
hangváltozás stb. Ámde ezek mind előfordulnak, ha nem is együtt, 
számos igen szegény nyelvben is, értékük tehát nem lehet olyan meg
nemesítő. A flexiós, 111. defectiv rendszer főereje abban van, hogv magas 
követelményekkel áll az emlékező tehetség elé. Kedvező jel a visszaható 
hangváltozás, mely szerint mintegy előre kitűzött czélok felé törni lát
szik az ember, míg viszont az urál-altaji hangrendi illeszkedést, mely 
csak (?) továbbható, Steinthallal úgy értelmezi, hogy a megtörténtnek 
hatását tovább tűri az ember. Épen jó képe ez a hún, török és mongol 
szereplésnek, «előbb egy-egy hatalmas roham, azután egy-egy fáradt üge
tés.)) Azonban mi tudjuk, hogy a visszaható hangváltozás mássalhang
zók közt nálunk is közönséges jelenség. 

A szemlélődést az összes nyelv- és néposztályokon át folytatja G., 
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azonban sajnos, alig volna terünk érdekes fejtegetéseit részletezni. 
E kérdésben a nyelv jelenségeinek psych. magyarázásáról Humboldt 
óta nem írtak szellemesebb könyvet, mint Byrne: Principles of the 
structure of language. 

A nyelvek s népek után a nyelvtan fejezetein tart G. áttekintést, 
hogy melyiknek miben van értékhatározó ereje. Érdekes a «belső tago
lás*. A mi magától érthető, kevéssé fontos, hanyagabbul ejtjük, pl. az 
akták formai részét, a mindennapi imádságot. Innen az «ex offo*, 
«tettes», Emke-féle rövidítések, innen az alaki elemek hangromlása, s 
az urálaltaji hangzóilleszkedést is ebből a szempontból, tehát dicséretes 
formai érzékből kell felfogni (vö. Simonyi: A m. nyelv I. 86). Fontos, 
hogy mit milyen beszédrésznek fog fel a nyelv. A cselekvést és tulajdon
ságot nagyon különbözőkép fogják fel s némely nyelv el is veszti a kettő 
közt való különbséget. így az arab a sárga szóból igét csinál:«sárgállik*, 
séget mi,on sárgállik*. De vájjon veszteség-e ez ? Nem teszünk-e különb-
sőt «nagy szomszéd-arabok a kettő közt ?t A kicsinyítő és nagyító képzé
seket, «abszolút jelentésű szóalakoknak» (t. i. nem mondatbeli alakí
tásoknak) nevezi, melyek a szókincs gyarapítására és finomítására szol
gálnak, de talán fölösleges is külön műszót adni nekik s nem egyebek 
ezek, mint synonymjai a tőszónak, ép úgy, mint más képzett szók, akár 
a «das Gehen* és «der Gang*. Ilyen abszolút szók az egyes és többes 
szám, az idő, ha t. i. nem az események sorrendje, hanem csak a beszéd 
idejétől való távolság van kifejezve stb. — Érdekes, a mit az állítmány -
ról tanulunk. A mit a nyelv alanynak, vagy jelzett szónak tesz, az neki 
(bármit mondjon a logika) mindig dolog, a mit állítmánynak vagy 
jelzőnek, az tulajdonság. De mi a különbség a jelző és az állítmány 
közt, ha mind a kettő tulajdonság? Az állítmány toldaléka az alanynak, 
később ötlik fel, a jelzett szó magva a jelzőnek. Mentül jobban érzi a 
nyelvszellem e különbséget, annál élesebben ki is fejezi ezt. 

Az általános nyelvleírás czélja ezek alapján a nép és nyelv közt 
való kölcsönös hatást megállapítani, ez azonban csak kimerítő induktív 
anyag alapján lehetséges. Lehetőleg minden nyelvnek fel kellene len
nie dolgozva, de művészileg, szemléltető leírásban, eleven és az igaz
ságnak megfelelő képet nyújtva és hatást keresve, nem iskolai nyelvtan
ban, ismeret vagy ügyesség megadása végett. Az egyes nyelv leírása az 
általános nyelvtan szempontjai alatt történik, de csak könnyíti annak 
munkáját, el nem végzi. Összefoglalásra van szükség. Természetesen ez 
az összefoglalás is oly rendszerben történik, mint az egynyelvi vizsgálat 
és a szókincsekre is kiterjed. A nyelvtudomány végső czélja, hogy szin
tén állítson fel magának egy statikát és dynamikát, melyből biztosan 
következtessen az okozatról az okra és viszont, s mely mellett a népek 
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Tszellemi és fizikai tulajdonságai , sorsuk-, életmódjuk-, hajlandóságaik 
és nyelvük közt semmi összefüggés se maradjon homályban, minden 
kiderüljön. Ezt az elérhetetlen, de tán megközelíthető ideált tűzi ki GK a 
nyelvtudománynak, s így méltó, magasra emelt hangon fejezi be művét, 
melynek nagy tudományosságán kívül lehetetlen hasonló nagy művé
szetét is úgy az előadásban, mint a szerkesztésben minden dicséretünk
kel nem magasztalni. KALMÁR ELEK. 

T n o m s e n Vi lmos nyomozása i a finn n y e l v t ö r t é n e t t e r é n . 

Vilh. Thomsen: Den gotiske sprogklasses indflydelse pá .den 
finske. En sproghistorisk unders^gelse. K(óbenhavn 1869. (Ném.: Uber 
den Einfluss der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen. 
Aus dem Dánischen übersetzt von E. Sievers und vom Verfasser durch-
gesehen. Halle 1870.). 

Beröringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) 
Sprog. En sproghistorisk Unders^gelse. K0benhavn 1890. (Érintkezések 
a fián és balti (litván-lett) nyelvek között. Nyelvtörténeti tanulmány.) 

L e i b n i z , a sokoldalú német lángész, már a maga korában 
k imondta azt a gondolatot, hogy a nyelvhasonlítás világot vethet 
a népek legrégibb történetére («nihil m a i o r e m a d a n t i q u a s populo-
rum origines indagandas lucem praebere quam collationem lingua-
rum»). Azonban ezen gondolatnak igazságát csak a XIX. század 
kuta tása i muta t ták ki teljesen. A nyelvhasonlítás nem csak hogy 
bebizonyította a nagy nyelv- és nép-egységek, ú. m. az árja, sémi 
és altáji családok létezését, hozzálátott ahhoz is, hogy nyelvi esz
közökkel megvilágítsa a tör ténet előtti idők népeinek lakhelyei t 
•és vándorlásait , az őskori műveltségnek fejlődését és a különféle 
műveltségi áramlatok irányát . Az efféle «nyelvészeti palaeontolo-
gia» tárgyai az évezredeken át bizonyos alakban fönmaradt s z a 
v a k , valamint a régiségtudomány is a föld méhéből kiásott őskori 
•emlékekkel foglalkozik. 

Tudtunkkal az elsők között, a kik a szavak jelentését történeti 
bizonyítékul tüntet ték föl, volt a finn P o r t b a n Henrik Gábor aboi 
tanár (17B9—1804), a ki 1784-ben megkisérlette nyelvi bizonyítékok 
segélyével képét adni a régi finnek műveltségi ál lapotának, noha 
természetesen a szükséges etymologiai ismeretek nélkül.*) A ((nyel
vészeti palaeontologiá»-nak tulajdonképeni alapvető igéit minda
mellett csak a mi évszázadunkban, 1845-ben, mondta ki az indo-
germánság terén K u h n A. «Zur áltesten Geschichte d. indogerm. 
Völker» ez. nevezetes értekezésében, s 1859—1863-ban adta ki 

*) L. S e t á 1 a : Lisiá suomalais-ugrilaisen kieleritutkimuksen his-
toriaan (Adalékoka finn-ugor nyelvtudomány történetéhez) 136. 
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P i c t e t Adolf genfi tudós, a kit a ((nyelvészeti palaeontologia»-
voltaképi megalapítójának tartanak, «Les origines Indo-europé-
ennes» ez. művét, a mely nagy figyelmet keltett ugyan, de nagyon 
kritikátlan munka. Ez idő szerint e tudományszaknak legkiválóbb 
képviselője az árjaság terén a német S c h r a d e r 0., a kinek ide
vágó művei közül figyelemre legméltóbbak a «Sprachvergleichung 
und Urgesehichte» (l.kiad. 1883, 2. kiad. 1890) és «Linguistisch-
historische Forschungen zur Haudelsgeschichte und Warenkunde» 
(1886) czíműek. A finnség terén az ilyetén kutatást A h i q v i s t 
Ágostnak «A nyugati finn nyelvek műveltségi szavai» ez. könyve 
(svédül 1871, németül 1875) tette közismeretűvé, a mely munka 
azután arra indította V á m b é r y Ármint, hogy hasonló eljárást 
alkalmazzon a török nyelvekre is «Die primitive Cultur des turko-
tatarischen Volkes» ez. művében (1879). 

Ahiqvist műve — hogy a finnség terén maradjunk — tudva
levőleg abból az alapeszméből indul ki, hogy ha valamely művelt
ségi tárgynak n e v e eredeti, akkor ez magának a t á r g y n a k eredé -
tiségét bizonyítja; ha pedig a név más nyelvből való, az arról tanús
kodik, hogy maga a tárgy is máshonnan jött, s a név csak követte 
a tárgyat. Ha meggondoljuk, hogy a népek helylyel-közzel testrész
szókat vagy a legközelebbi rokonsági viszonyokra vonatkozó elne
vezéseket is átvettek egymástól, be fogjuk látni, hogy ez az alap
eszme, mint ilyen, egyáltalában nem lehet föltétlenül helyes. S ez 
kétségtelenül sokkal nagyobb tévedésekbe vitte volna Ahlqvistot, ha 
az alkalmazásban megfigyelő képessége részben el nem tudta volna 
hárítani magának az alapeszmének fenyegető veszedelmét. E ma
gában az alapeszmében rejlő hibán kívül Ahiqvist nyelvtörténeti 
módszerének is megvannak a gyöngéi. Tagadhatatlanul talál
kozik nála nem egy elmés egybevetés, de észleletei legtöbbször 
úgyszólván ösztönszerűek, nyelvtörténeti megokolás nélkül valók. 

Még mielőtt Ahiqvist műve teljesen megjelent,*) T h o m 
s e n Vilmos dán nyelvtudós kiadott egy munkát, a melynek más 
czélja volt ugyan mint Ahiqvist könyvének, de sok tekintetben 
találkoztak egymással műveik. Minthogy ez a munka («Den gotiske 
sprogklasses indfiydelse ipa den Jinsket)), a mely nyelvtörténeti 
módszerét, tekintve messze fölülmúlja Ahiqvist «Kultúrszavait», 
kevésbbé ismeretes, mint a hogy megérdemelné, néhány szóval 
ismertetni szándékozom tartalmát, mielőtt Thomsennek legutóbb 
megjelent munkájáról szólanék. 

A munka bevezetéssel kezdődik, a melyben először is tájéko
zást nyújt a finn-fajta nyelveknek az indogermán nyelvekhez való 
viszonyáról, meg az erre vonatkozó korábbi kutatásokról. Thomsen 
elődjei közül itt különösen megemlítjük D i e t r i c h F. marburgi 

*) Két fejezete már az 1866. évi «Suomi»-ban jelent meg. 
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tanárt, a ki 1851-ben ily czimű dolgozatot tett közzé: «Zeugnisse 
eines vorhistorischen Standes des schwedischen und einer gothi-
schen Gestalt des Altnordischen aus dem Lappischen und Finni-
schen.» E dolgozatban már ki volt mondva az az igen helyes gondo
lat, hogy «a lapp nyelvet a germán nyelvek ismeretének legrégibb 
forrásai közé kell sorolni»; de a tárgy kifejtése nagyon tökéletlen. — 
Bevezetésének második részében Thomsen áttekinti a «fmn népcso
portot)) s a finneknek legközelebbi skandináv szomszédjait, s ebben, 
az áttekintésben sok helyes történelmi észrevétel van. Végül «a 
finn nyelvcsoport hangviszonyainak fő vonásait*) tárgyalja. Ez a 
rövid tárgyalás különös figyelmet érdemel a benne nyilvánuló tör
ténelmi felfogás miatt, a mely finn részen egészen szokatlan volt. 
Kiváltképen megfontolásra méltók azok a megjegyzések, a melye
ket a szerző az ú. n. mássalhangzó-gyengülést illetőleg tett, a 
mennyiben az idevágó jelenségeket alapjában keményedési jelen
ségeknek tartja s azt a nézetét nyilvánítja, hogy ezek a közös finn 
korszakba tartoznak. Figyelmet érdemel továbbá a finn mással-
hangzós tövekre vonatkozó nézete, noha ebben a munkában nagyon 
röviden van jelezve.1) Említésre méltó végül a lapp és finn hang
viszonyok megfelelésének tárgyalása, a mi arról tanúskodik, hogy 
a szer/.ő e téren is alapos kutatásokat végzett. 

A bevezetés után a munkának főrésze következik, vagyis 
«a gót nyelvcsoport hatása a finnre». Miután arra figyelmeztetett, 
hogy a kölcsönhatás általában a germán nyelvekből indult ki, s a 
finnség felé irányúit, míg az ellenkező áramlat nagyon szűk térre 
szorítkozott, azt vizsgálja, hogy a finn nyelvekben meghonosult 
szavak miként tükrözik vissza a germán hangokat, s hogy miként 
bántak a különféle germán szóvégekkel a finn nyelvek. Itt nem 
bocsátkozunk ama különböző, mind a germán, mind a finn nyelv
tudományt érdeklő eredmények tárgyalásába, a melyeket a könyv
nek ez a része tartalmaz, hanem csak azt jegyezzük meg, hogy oly 
sok szavunk germán eredetének bebizonyítása már magában véve 
is nagyfontosságú volt a finn nyelvészetre nézve, nem is szólva a 
finn-germán viszonyok tisztázásának általános nyelvtörténeti jelen
tőségéről, a melyre még visszatérünk.2) 

Visszapillantásában a szerző azokat a történelmi eredmé-

x) Megemlítjük itt, hogy Thomsen szerint olyan esetekben, mint 
2)alja(h)an az s változott h-\á (*paljasen), nem pedig fordítva a h s-szé, 
mint a finn nyelvészek vélték ezelőtt. — A «ruássalhangzó-gyengűlést» 
illetőleg Thomsen szerint az Agricola gh és áh-ja hihetőleg spirans-féle 
ejtést jelöl. 

2) Mellékesen megemlíthetjük, hogy Thomsen ebben a részben 
figyelmeztetett először az e'-végtí finn (és vepsz) szavaknak két külön cso
portba való oszlására. 
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nyéket adja elő, a melyekre vizsgálódása közben jött rá, s a me
lyek közül itt fölemlítjük a főbb pontokat. A finn nyelvekre gya
korolt germán hatás évszázadok folytán történt, s a germán nyel
vek fejlődési fokozatainak egész sorát tünteti föl. Ezeket két fő 
csoportba sorozhatjuk: ú j a b b k o r i és r é g i b b hatások cso
portjába. Újabb, azaz a történeti korba eső germán hatás van a 
lapp nyelvben, a hol e hatásnak fő forrása a norvég nyelv volt, s 
a linuben (főkép a nyugati finnben), a hol e hatás nagyrészt a finn
országi svéd nyelvjárásokból származik, s némely régibb nyelv
állapotot feltüntető vonást is mutat. A lappban és finnben talál
gató újabb csoportbeli germán szók természetesen semmi kapcso
latban sincsenek egymással. Az átvetts zóknak régibb csoportja sok 
tekintetben különbözik az előbbitől, habár egyes esetekben bajosan 
lehet a határvonalat pontosan megjelölni. Ez a csoport először is 
olyan nyelvalakra utal vissza, a mely a gót nyelvvel egykorú, sőt 
részben még régibb állapotú. Azonkívül hasonló forrásból eredt 
ilyen hatás észlelhető valamennyi finn vagy nyugati finn nyelv
ben.*) Nagyszámú azonos és hasonló nyelvalakot feltüntető átvételt 
találunk a lapp nyelvben is, de a mellett mégis vannak eltérések 
a szavak kezeléséoen is, de különösen a szókincsben, úgy hogy 
egyáltalában nem tarthatjuk ezeket a szavakat «a közös finn-lapp 
alapnyelv »-re utalóknak, hanem egymás mellett történt hatáson 
alapulóknak. A lapp nyelvben található germán szók kútfeje oly 
skandináv nyelvalak, a mely megegyezik a legrégibb, a harmadik 
.s közvetetlen reá következő századokbeli rúniratokkal. A finn 
nyelvekbeli germán szók nyelvalakja ép oly régi vagy még régibb, 
mint a melyet a lapp kölcsönszavakban kell föltételeznünk. Mint
hogy ezek a kölcsönszavak valamennyi finn nyelvben elterjedtek, 
s minthogy a finn népek általában csak a VIII. század körül jöttek 
mostani lakóhelyükre, azt kell következtetnünk, hogy a finn népek 
azon időben, midőn a szóban levő hatás történt, azaz időszámítá
sunk első századaiban, még nem oszlottak szét, vagy legalább 
nagyon közeli és szoros egységben voltak. Thomsen e müvében azt 
állítja, hogy e közös lakóhely valószínűleg a Finn öböltől k e l e t r e 
eső tájakon volt. 

A finn nyelvekben levő germán szavak sok különböző foga
lomcsoport képviselői. Vannak köztök oly szavak, a melvek a k o r -
m á n y z á s r a és t ö r v é n y k e z é s r e vonatkozó fogalmakat 
jelölik meg, ú. m. kuningas, ruhtinas, valta, hallita, tuomita, laina, 
kihla, sakko, vuokra, airut, vartia ; f e g y v e r e k e t jelölők, ú. m. 
huotra, keihás, miekka; r u h á k a t , ú. m. hame, kauto, paita, van* 
tut; s z e r s z á m o k a t , ú. m. ansas, antura, kaidé, kaira, naula, 

*) A «finn nyelvek»-en e dolgozatban mindig az ú. n. nyugati 
finn nyelveket (szuomi, karjalai, vepsz, vót, észt, lív) értjük. 
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neula, kattila, palje, rengas, tanko, satula, airo, keula, teljo, nuotta; 
e m b e r e k e t , ú. m. aljo, varas; t e s t r é s z e k e t , ú. m. hartio, 
lantio, paarmas; á l l a t o k a t , ú. m. haikara, havukká, kauris, 
lammas, vatas, turska; n ö v é n y e k e t és f ö l d m í v e l é s t , ú.m. 
akana, humala, kaura, laukka, ruis, aura, pelto, leipd; f é m e k e t 
és egyéb t e r m é s z e t i t á r g y a k a t , ú. m. kulta, rauta, tina, 
multa, kaltio, ranta, aalto, luode, rauma; e l v o n t viszonyokat és 
t u l a j d o n s á g o k a t , ú. m. kiusa, tarve, vaiva, armas, autio, 
•autuas, harras, hurskas, kaunis, sairas, viisas stb. Nyilvánvaló, hogy 
ily sokoldalú hatás közeli szomszédságot tételez föl a finnek és 
germánok között, s hogy e szerint az a germán nép, a melytől a 
hatás eredt, a finnek közös lakóhelye mellett volt letelepedve, 
vagy Közép-Oroszországban, vagy a mai keleti-tengeri tartomá
nyokban. Azt a germán népet, a melytől a kölcsönvétel szárma
zott, bajos pontosabban meghatározni, mivel a kölcsönszavak 
nyelvi sajátságai általában nem utalnak egy meghatározott germán 
nyelvjárásra sem, hanem afféle régi nyelvállapotra, a mely vala
mikor közös lehetett a gót ós skandináv nyelvekre nézve. Mint
hogy azonban vannak némi nyomok, a melyek egyenesen a gót 
nyelvala?ra mutatnak, másrészt meg olyanok, a melyek jobban 
megegyeznek a skandináv nyelvalakkal, Thomsen azt következteti, 
hogy a finn nyelvekre két ezer vagy másfél ezer évvel ezelőtt mind 
a gót nyelv (a mely azonban régibb állapotú lehetett a Vulfila 
nyelvénél), mind pedig a skandináv nyelv hatással volt. 

Befejezésül s z ó j e g y z é k következik, a mely magában fog
lalja a fontosabb germán elemeket, a melyeket kimutatott a szerző 
a finn ós lapp nyelvekben. 

Mindabból, a miket föntebb előadtunk, reléggé kitetszik, 
minő nagy jelentősége van Thomsen művének. Új forrást nyitott 
az a germán nyelvtudomány számára, biztos ismeretet nyújtott 
olyan régi nyelvalakról, a minőt semmiféle írott forrásmű sem 
mutathatott fel. A finn nyelvészetre nézve is sokkal nagyobb jelen
tősége volt a finn és germán nyelvviszony megvilágításának, mint 
csupán az, hogy ekként sok szónak eredete kiderült. Minthogy a 
kölcsönszavaknak germán alapalakja általában pontosan meg
határozható, fontos támaszpontokat szolgáltatnak a finn hangfej lő-
dósre nézve, a mire nézve közvetetlen írott emlékeknek híjával va
gyunk, s egyszersmind arról is tanúskodnak, hogy a finn nyelv 
néhány évezred óta aránylag nagyon keveset változott, s így fontos 
hely jut neki a finn-ugor összehasonlító vizsgálódásokban. A mint 
már föntebb megjegyeztük, ezen kölcsönszavakból kifolyólag némi 
következtetéseket lehet tenni a finn és germán népek történetei ötti 
lakóhelyeit illetőleg. Továbbá a művelődéstörténet is fontos adalé
kokat kaphat ebből a forrásból; ennek a dolognak megvilágítását 
azonban Thomsen e munkájában nem tartotta szoros feladatának. 
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A germán kutatók körében Thomsen műve csakhamar nagy 
és megérdemelt figyelmet keltett. A következő évben (1870-ben) 
németül is megjelent Sievers E. fordításában, s a germán tudósok 
siettek tudományuknak javára fordítani eredményeit. Ellenben 
finn részen alig méltatták figyelemre Thomsen művét. S majdnem 
semmi tanulságot sem vontak le a finn nyelvészek ennek a mun
kának történeti felfogásából és módszeréből, a melyben a szerző 
oly nagy óvatosságot és éles elmét tanúsított, hogy könyve még 
ma sem vesztett semmit értékéből, noha a nyelvtudományban 
azóta alapos felfordulás történt s noha a munkának egyes tételeire 
nézve felfogásunk meg is változott. 

Voltaképi feladata mellett Thomsen már e művében felhívta 
figyelmünket arra, hogy a finn nyelvekben van egy csomó b a l t i 
vagy l i t v á n - l e t t kölcsönszó is.*) Tekintetbe véve, hogy eme 
kölcsönszavak egyaránt elterjedtek valamennyi finn nyelvben, 
Thomsen azt következtette, hogy e kölcsönzésnek ugyanolyan ré
ginek kell lennie, mint a legrégibb germán nyelvi kölcsönszavak -
nak. Ahlqvist is sok finn szót litván vagy lett eredetűnek állított 
«Kultúrszavai»-ban; de úgy látszik, ő azt vélte, hogy a litván-lett 
kölcsönszavak általában a lív ós észt nyelvek közvetésével kerültek 
a finnbe, s így aránylag újabbak volnának. Thomsen és Ahlqvist 
útmutatására támaszkodva D o n n e r 0. megkisérló ezt a kérdést 
külön megvitatni itJber den Einfluss des Littauischen auf die fin-
nischen Sprachen» ez. dolgozatában (Techmer's Internationale 
Zeitschrift L). Minthogy azonban Donner munkálatának mind a 
nyelvtörténeti módszer hiánya, mind pedig az anyag megbízhatat
lansága miatt nem sikerült e kiválóan fontos kérdést megfejtenie, 
nagy érdeklődéssel vártuk, hogy Thomsennek a balti-finn viszo
nyokra vonatkozó sok évi kutatásai nyilvánosságra jussanak. 

(Vége köv.) 
Dr. SETALÁ EMIL. 

Franczia nyelvújítás és szóképzés. 
A. Darmesteter. De la cre'ation actuelle de mots nouveaux dans la lamjue 

franqaise et des lois qui la régissent. Paris. F. Vieweg. — 1877. — 4-r. 
307 lap. 

Tizenöt évvel ezelőtt jelent meg a tudós romanistának ez a rend
kívül tanulságos és érdekes munkája és talán most sem múlta idejét, 
hogy Darmesteter vizsgálódásainak értékes anyagát, eredményeit a 
nyelvtudománynak magyar barátaival megismertessük. 

*) A l e t t nyelvet déli Livlandban, Kurlandban s a vitebszki 
kormányzóság északnyugati részében beszélik, a l i t v á n nyelvet, a 
mely sokkal régibb fokon áll, északkeleti Poroszországban és Oroszország
nak vele hátáros részében. 
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Darmesteter könyve előszavában sajnálkozásának ad kifejezést, 
hogy a román philologia rengeteg módon kiterjedt tudományos vizsgá
lódásai nem ölelték fel eddigelé a jelenkori franczia nyelvnek alakulását, 
változását, gazdagodását szókincsben, szólásokban és fordulatokban, 
szóval szünetlenül haladó fejlődését. Igaz — úgymond — hogy azon 
nyelv változásai, melyben élünk, gondolkodunk, mely kiegészítő, elvál-
hatlan alkotórészünk, kikerülik figyelmünket, s ép oly nehéz őket meg
figyelnünk, mint azokat a physiologiai processusokat, melyek az emberi 
testben mennek végbe. Mindennapi nyelvünk változásait nem érezzük, 
nem gondolunk rájuk ; elfeledjük, hogy élő nyelv sohasem juthat teljes 
megállapodásra s hogy a jelen nyelve ép úgy kiinduló pontja a jövő 
nyelvének, mint a hogy változandó eredménye azon fejlődéseknek, me
lyeknek bélyegét az előző századok óta magán viseli. De azért nem sza
bad elmulasztanunk nyelvünk folyamatban levő alakulását, ezt a szü
netlen mozgást, mely jövendőjét készíti elő, éles szemmel, a mennyire 
€sak lehet, figyelemmel kisérni, a tudomány bonezoló kése alá venni s 
felkutatni azon törvényeket, melyek fejlődésót, változásait, tökéletesedé
sét irányozzák. — így vizsgálódhatunk a hangok, a nyelvtani alakok; 
szerkezetek és a szók körül, mely utóbbiaknak ismét értelmi változásai 
és képzésük módja figyelhetők meg. Szerzőnk a s z ó k é p z é s vizsgála
tát tűzte ki feladatául. 

Meg akar felelni azon kérdésekre, hogy az a teremtő erő, mely 
létrehozta a régi és új nyelv szótárát, működik-e még napjainkban is, 
folyton, szünetlenül. Ha igen, mily mértékben, mily utakon, módokon, 
mely törvények szerint. Minő ereje, képessége, működése, köre van a 
nyelvnek, amelylyel és a melyben új és régi tárgyakat, eszméket, cselek
véseket, tényeket stb. kifejezhet. Melyek azok a főbb változások — ter
mészetesen első sorban a szókincsbeli gazdagodás — melyeket ez az 
erő létrehozott vagy készül létrehozni a franczia nyelv jellemében. 

Mielőtt hozzáfogna e kérdések tüzetes tárgyalásához, rövid átte
kintését adja a neologizmus történetének s fölöttébb érdekes nyilatkoza
tokat közöl a franczia nyelv kiválóbb grammatikusaitól és íróitól a XVI. 
századtól kezdve napjainkig. Ezek két nagy táborra oszlanak. Az egyik 
panaszkodik a franczia nyelv szókincsének, szólásainak, kifejező voltá
nak szegénysége miatt s erősen hangoztatja új szók képzésének szüksé
gességét s ez a tábor tényleg hatalmasan hozzáfog a neologizmushoz; a 
másik keservesen kifakad, hogy a szócsinálók megrontják a nyelv ere
deti szépségét, tisztaságát, összhangját, s ostorozza, kárhoztatja azokat, 
kik latinosítanak, görögösítenek, olaszosítanak stb. gyakran a lehető 
legerőszakosabb módon. 

Darmesteter e történeti áttekintést a Clément Marót iskolájának 
romjain diadalra jutott Ronsard-ásd kezdi, ki Du Bellay-\e\ együtt a 
franczia nyelv «ittmtratió»-jé,t, gazdagítását, a göröggel és latinnal egy 
színvonalra emelését tűzte ki legfontosabb feladatául. A XVI. századnak 
e sokszor megtámadott és elítélt, merész nyelvújítóit szerzőnk védel
mébe veszi s kimutatja, hogy a franczia nyelv szókincsét olyan értékes 
és oly gazdag anyaggal gyarapították, melynek elemei, ámbár tudósok 
alkottak belőlök új szavakat, egyenesen — ha nem is kizárólag — a nép 
nyelvében gyökereznek. A gazdagodáson kívül sokat nyert működésük 
folytán az irodalmi nyelv kifejezőségben, élénkségben és változatosság-
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ban. — A XVII. század elején Desportes, Duperron és Bertaut elegan-
tiát, finomságot, bizonyos arisztokratikus színezetet iparkodnak adni a 
franczia nyelvnek. Utánok következnek a nyelvtisztítás (épuration) mun-

iíásai, kik között a legkiemelkedőbb alak: Malherbe. — Majd a «Hotel 
de Rambouillet», az Akadémia, s a «Pre'eieuses»-öí folytatják a nyelv csi
szolását s fellép Vaugelas, ki 40 évi gondos megfigyeléseiből és alapos 
1 anulmányaiból állította össze a «Remarques sur la langue franqaise* 
(1647.) ez. művét, melyet a tudós kortársak egyhangú lelkesedéssel üdvö
zöltek. — Vaugelas élesen kikel azok ellen, kik avatatlan kézzel nyúlnak a 
nyelv kincséhez, hogy újabb szókincset teremtsenek belőle. Ehhez — 
t. i. a szócsináláshoz — még az uralkodónak sincs joga és hatalma, csak 
a hivatott íróknak és nyelvújítóknak. A «Bemarques» megjelenésével 
s a szerzőjétől hirdetett elveknek úgyszólván általános helyeslésével 
Vaugelas s a puristák ügye jutott diadalra. 

A XVII. század grammatikusai: Bouhours Delatouche, Ih. Cor-
neille, Vabbé Choisy, Vabbé Tallemand folytatják a mester munkáját; 
ezek azonban már heves támadókra, a neologizmus lelkes híveire találtak 
a Port-Eoyal iskolájában, a jansenistákban, kik közül különösen az éles 
tollú Barbier d'Aucourt érdemel nagyobb figyelmet. Ezen elméleti vitat
kozásoknál praktikusabb érdeke van Francois Cailleres könyvének-: 
Des mots á la mode, melyben összegyűjtve az új divatos szóképzéseket, 
gúnyos megjegyzéseket fűz hozzájuk. Ezt a szatirikus művet, ugyanezen 
czím alatt, vígjátékká dolgozta át Boursaidt, ki még túlzottabb színekkel 
festve a neologizmust, teszi nevetség tárgyává a divattól felkapott és 
gyorsan elharapózó szók rohamos áramlatát. La Bruyere meg védelmére 
kel a szógyárt snak. 

A neologusok és puristák harcza folytatódik a XVIII. században 
is. Fénélon panaszkodik a franczia nyelv szegénysége miatt (Lettre á 
VAcadémie) s alig tíz évre rá megjelenik Desjontaines abbé szatirikus 
munkája a «Dictionnaire néologique», mely a század első évtizedeiben 
használatos, új keletű saavak szótára, s a gúnynak legmérgesebb nyilait 
szórja a neologusokra. Az egész mű különben több szellemről, mint ala
pos ítéletről tesz tanúságot. — Voltaire hivatkozva a legnagyobb fran
czia klasszikus költők Corneille, Eacine, Lafontaine, Boileau stb. költé
szetére és tiszta, világos, szabálytalan képzésektől ment nyelvére, azt hir
deti, hogy új szó képzése c s a k azon esetben engedhető mpg, ha az író
nak múlhatatlanul szüksége van reá s ha az újon képzett szó új tárgyat, 
cselekvést, valamely fogalom, eszme, érzés új árnyalatát jelöli. Vele 
szemben Rousseau annak végletes nézetnek képviselője, melyet már a 
XVII. században Martiné hangoztatott, a ki egész egyszerűen azt 
mondta, hogy «ha az ember képes megértetni magát, akkor jól beszél.» 

Bizonyos vad barbarizmus nyilatkozik Bousseau szavaiban: «Én 
rám nézve nem létezik más szabály, mint az, hogy megértsenek. Nem 
törődöm avval, mit mondanak stílusomról, nem törődöm a puristák-
kal, csak a műveimet olvasó és megérteni akaró filozófusokkal. Ha tíz 
nyelvi szabálytalansággal (solécisme) világosabban és erőteljesebben 
tudom kifejezni azt, a mit akarok, sohasem fogok habozni alkalmazá
sukban. » 

A nyelvújítók mellett és ellen emelkednek még fel egyes hangok,, 
de ezeknek nem volt nagyobb hatásuk, jelentőségük. Az 1789-iki nagy 
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forradalom létrehozta új társadalom, az anyagi és erkölcsi téren beállt, 
rendkívüli változások számos új szót hoztak forgalomba s egy sereg szó
tár jelent meg ( Dictionnaires néologiques), az új szók gyűjteményei. 

Pougens volt az első, ki rendszeres munkában (Vocabulaire des 
nouveaux privatifs franqais, 1794.) tárgyalta az új szók képzését. Egy
begyűjtött ezernél több összetett szót, melyeket túlnyomó részben ő 
maga alkotott a hasonló képzésű szócsaládok analógiájára (pl. a «c/e,. 
me» prasfixumokkal rengeteg sok új szót) s meg kell vallani, ügyesen és 
tudományos készültséggel, úgy. hogy gyártott szavainak nagy része 
átment az irodalom, sőt a nép nyelvébe is. Pougens munkásságát még 
nagyobb terjedelemben s még nagyobb vakmerőséggel folytatta Mercier 
(Néologie on Vocabulaire des mots nouveaux 1801), a ki föltétlen, majd
nem korlátlan jogot és hatalmat követel a neologizmusnak. S ámbár 
művében sok Ízléstelenséggel, helytelenséggel és erőszakos képzéssel 
találkozunk, el kell ismernünk, hogy viszont számos új szó, melyeknek 
apjául vallja magát, találó, kifejező, világos, csinos és szabatos. 

Természetesen akadt elég utánzója és folytatója Mercier munkájá
nak is. Pl. J. B. Richárd de Radonvilliers, a legegyszerűbb módszer 
segélyével — a fosztó, tagadó particulát, dé-t a szó elé függesztve 2500,. 
a re particulával körülbelül 2000 új szót alkotott. Maga*ól értetődik, 
hogy megszámlálhatatlan azoknak a barbarizmusoknak, képtelen torz
szavaknak a mennyisége, melyekkel az inkább tudákos, mint tudós szó
gyártók könyveiket tele tömték. Helyesen jegyzi meg Darmesteter: 
«Nem az elméleti nyelvtudósok szakmunkáiban és szógyűjteményeiben 
kell keresnie az irodalom hivatott emberének azt a szót, azt a kifejezést, 
melynek egy alkalommal hiányát érzi, melyre írás közben szüksége van. 
Maga teremtsen új szót, a pillanat behatása alatt szülessék meg az új 
kifejezés, az analógia öntudatlan működése segélyével. Nem e mestersé
ges szörnyképzések alapján kell tanulmányoznunk a neologizmust, ha
nem a nép nyelvében s a jelen irodalma jeleseinek remekeiben.') 

A történeti szemle után elmondja szerzőnk a maga véleményét a 
neologizmust illeőleg. A lehető legjózanabb állásponton kifejti, mikor,, 
mennyiben és mily esetekben van létjogosultsága az új szók képzésének, 
mikor szükséges, nélkülözhetetlen, helyeslendő a szóanyag gyarapításá
nak ez a módja, s mikor szükségtelen, fölösleges, sőt kárhoztatandó. 
Két nagy csoportra osztja a neologizmusokat: 1. olyan új szók, melyek 
új tárgyakat, eszméket, cselekvéseket, tényeket stb. fejeznek ki, 2. me
lyek más (új) szóval jelölnek régi dolgokat, fogalmakat stb. — Az első 
esetben természetesen következik, hogy új dolgok jelölésére új szavakat 
k e l 1 teremtenünk. Az ilyen neologizmusok jogos és szükséges voltát 
kétségbe vonni nem lehet. Ezen szók alkotásához a nyelv vagy saját 
elemeit, szóanyagát használja fel, vagy a latin, görög és más idegen 
nyelvekhez folyamodik; az idegen dolgokat pedig rendszerint idegen 
nevökkel együtt fogadja be. Ez utóbbi körülmény magyarázatát abban 
találja Darmesteter, hogy a népnek könnyebb valamely új tárgy gyal 
együtt magát a vele szorosan összefüggő új, bár eddig ismeretlen szót is 
elsajátítani, mint új jelentést, értelmet adni egy a saját nyelvéből vett, 
ismert szónak, melynek már tág, kiterjedt, esetleg többoldalú jelentése, 
értelme van. Azért mondja a francziapl. angolosan wagon és nem voi-
ture, hasonlóképen square és nem carré. 
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Másként kell megítélnünk azon új szókat, melyek régi fogalmakat 
jelölnek. Ezek képzése egyrészt irodalmi, másrészt népi úton történik. 
Az irodalom embereiből, íróktól és tudósoktól egyaránt megkívánjuk, 
hogy csak akkor képezzenek új szót, ha föltétlenül, múlhatatlanul szük
ségük van r á ; hogy a képzett új szó valamely gondolatnak, érmésnek, 
eszmének, szenvedélynek, indulatnak stb. új, finomabban megkülönböz-
tetendő árnyalatát fejezze k i ; hogy az a szó a legtisztább, legvilágosabb, 
legkifejezőbb és leghelyesebb tolmácsa legyen annak, a mit vele az író 
meg akar jelölni. 

A nyelv dolgában különben egyedül csalhatatlannak a népet 
tekinti, melynek tévedései is előbb vagy utóbb törvénynyé válnak. Mivel 
a beszéd nem valami rationalis, logikus alkotmány, hanem lehető ter
mészetes folyománya az emberek azon ösztönének és szükségének, hogy 
gondolataikat egymással érthetően és világosan közöljék, a nyelv, mint 
((természetes jelek szünetlen változó rendszere» csak akkor tölti be tel

jesen azon szolgálatot, melyet megkövetelhetünk tőle, ha az embereknek 
minél nagyobb tömege, teljessége képes megérteni egymást e rendszer 
segélyével. Ebből azután kiviláglik, hogy azon szabálytalanságok (ano
máliák), melyek érezhető hiányt pótolnak s melyeket mindenki megért, 
miért nem tekinthetők többé ilyenektíl, attól .a percztől kezdve, hogy a 
közhasználat befogadja őket, mintegy szentesíti alkalmazásukat. 

A neologizmus okai oly nagyszámúak, mondhatni oly végtelenül 
sokszerűek, mint maguk a cselekvések, melyekből egy nép szellemi élete 
alakul. Mindazonáltal két általános érvényű okra igyekszik visszavezetni 
Darmesteter a szóalkotás okainak összeségét, melyeknek működése állan
dónak látszik. Az egyik az, hogy a nép jellemző, kifejező (expressif), a má
sik, hogy világos nyelvet akar. S ekettős czéljának elérésére szünetlenül 
tevékenyen működik, észrevétlenül, lassú folyamatossággal s ép ezért mi 
sem kárhoztatandóbb, mint az irodalom embereinek gyors, rohamos, 
erőszakosan átalakító újításai, melyek veszélyeztetik a nemzet nyelvének 
helyes úton való természetes fejlődését, tökéletesedését. Az irodalmi 
nyelvnek épen az volna egyik főfeladata, hogy a «conservator» szere
pére vállalkozva, ellenszegüljön, gátat vessen az olyan újítások, képzé
sek, szógyártmányok elterjedésének, melyeknek épenséggel nincs meg a 
létjoga s csak akkor fogadja be őket, ha a nép összeségénél erős gyökeret 
vertek s általános használatuak, teljes népszerűségnek örvendenek. 

A neologizmus okainak vizsgálata különben a történettudós meg 
a lélekbúvár dolga ; szerzőnk a folyamatról magáról mondja el észrevé
teleit, megfigyeléseit, tanulmányait. A franczia nyelvnek a szókincs terén, 
a szóképzés által nyert gazdagságát és szünetlen gazdagodását három 
nagy csoportban vizsgálja. Az első csoportban szól a franczia elemekből 
alakuló szóképzésről és összetételről; a másodikban a latin és görög, a 
harmadikban a többi idegen nyelvek (angol, olasz, spanyol, német, 
orosz stb.) nyelvek szóanyagának felhasználásával, átvételével eredmé
nyezett szótári gyarapodást ismerteti. A szóképzést, a szerint, a mint 
képzők vagy elvonás segélyével történik, rendesnek (propre) vagy 
rendkívülinek (impropre) mondja. E l v o n á s által új szók (főnevek, 
melléknevek, igék stb.) képezhetők névszókból, igékből és ragozhatatlan 
szókból. A tulajdonképeni, a szó szoros értelmében vett szóképzést (dé-
•rivation propre) a maga kimeríthetetlen gazdagságában, 114 képzőre 
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vezeti vissza s ezek működését figyelemmel kísérve, kimutatja, melyek 
merítették ki teljesen teremtő erejüket, termékenységüket a nyelv szüle
tésétől kezdve a kzzépkoron át napjainkig ( h o l t k é p z ő k ) s melyek 
játszanak ma is — mint é l ő , m ű k ö d ő k é p z ő k — alkotó szerepet 
az új nyelv fejlődésében, szókincse gazdagításában. 

A s z ó ö s s z e t é t e l t három nagy csoportban dolgozza fel: 1. 
mellérendelés, 2. particulák segélyével történő és 3. a tulaj donképen i 
értelemben vett összetétel (elliptikus). Ez utóbbi hét különböző mód sze
rint történik ; ú. m. a) appositio (mellérendelés): ehou-fleur; b) az ösz-
szetétel első része prsepositio, a második főnév vagy infinitivus : d-compte, 
pourboire: c) határozó és főnév : arriere-cour; contr'orde ; d) genitivusi 
vagy dativusi összetétel: timbre-poste ; e) név és ige összetétele: col-por-
•ter; f) egy ige-imperativus és egy név összetétele: porte-monnaie. Ezek 
közül az ötödik, e. alatti eltűnt a nyelvből. 

A franczia nyelvben valósággal kimeríthetetlen forrása az új szók 
alkotásának az a grammatikai sajátság — mely különben a magyarban 
is megvan — hogy a főnév fölveheti a melléknév szerepét. Az ilyen ösz-
szetétel segítségével, a legegyszerűbb módon lehet jelölni az új tárgyakat, 
találmányokat stb. melyekkel századunk rohamosan haladó technikája, 
műipara elhalmozza a világot. Rendkívül nagy számú példát vett Dar-
mesteter a franczia szabadalmak leírásából (Description des brevets 
•d'invention). 

Egy másik, hasonlóképen rendkívül gazdag forrása v o l n a a 
szóképzésnek az az eljárás — mely viszont az angol és német nyelvek
ben általános — hogy az összetétel elemeit a függés viszonyában (gen. 
és dat.) kapcsoljuk össze, még pedig összekötő szócska nélkül. Darmes-
teter kifejezi azon nézetét, (már a «Traité de laformation desmotscom-
posés» ez. művében is), hogy ez a mód könnyen gyökeret verhetne a 
francziában is és termékeny csirája lenne a szókincs gazdagodásának. 

Szerzőnk tanulságosan fejtegeti végül a latinos és görögös szó
képzést, mely rengeteg, mondjuk ijesztő arányokat vett föl, különösen 
századunk utolsó évtizedeiben. Körülbelül 50 latin képzőt és 32 latin 
praepositiót tárgyal (derivatio és compositio), melyek töméntelen meny-
nyiségét hozták és hozzák létre az új, sok esetben szabályos, világos, 
kifejező és szükséges, de fölöttébb gyakran hibás, nyakatekert, ízléstelen 
szavaknak. A görög nyelv képzői közül a franczia szóképzésben 23 ját
szik szerepet, míg az összetétel a görög elemeket valósággal a kimerít-
hetlenségig, a végtelenségig alkalmazza. Az anthropologiá-tól és auto-
biographiá-tól kezdve a zoologiá-ig ábécze-rendben szemelvényeket ad 
a görögös összetételek felsorolhatatlan számából, melyeknek majd első, 
majd második része, majd mind a két, mind a három, sőt valamennyi 
eleme görög. Darmesteter elismeri, hogy a kereskedelem, ipar, művé
szetek s különösen a tudományok óriási fejlődése múlhatatlanul megkö
veteli az líj, lehetőleg teljes és (rövidsége mellett) világos terminológiát 
s joguk van a hagyományos úton módon a latin és görög képzőket és 
szókat fölhasználni, melyek e feladat könnyed és egyszerű betöltésére 
•oly kiválóan rátermettek, úgyszólván önmaguktól kínálkoznak. De midőn 
látja, hogy a tudományos szótár műkifejezései mind a köznapi franczia 
beszédnek, mind az irodalmi nyelvnek befogadott, lépten-nyomon alkal
mazott elemeivé, szerves részeivé válnak, felemeli óvó, intő szavát: ne 
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engedjék, hogy e latinizmusokkal, hellenizmusokkal való visszaélés mind 
jobban hódítson, uralomra jusson; hogy ez idegenszerű képzések veszé
lyeztessék, megrontsák, eltorzítsák a franczia nyelv épületének szép 
harmóniáját. Különösen az írókat, szónokokat, újságírókat figyelmezteti^ 
hogy szokjanak le a pedánsságról, nagyképűsködésről, a tudományos 
színezet látszatának hajhászásától, mely minduntalan latin, görög és ide
gen szólásokat vet tollúkra, visszatartva őket attól, hogy az egyszerű esz
méket egyszerűen és francziásan fejezzék ki. Főképen óvakodjanak a 
görög nyelv túltengésétől: maradjanak a görögösen képzett szók a tudo
mány mű-nyelvében — hisz ehhez századok folyamán szereztek maguk
nak jogot — s ha a modern műveltség új dolgait és vívmányait új szó
val akarják jelölni, semmi se tartsa vissza őket attól, hogy a franczia 
nyelv végtelen gazdag szóanyagához és termékeny képzőihez fordulja
nak, melyek — úgy hiszi — csak kivételes esetekben nem elégíthetik ki 
az ő kényes követelményeiket. 

RÓZSA GÉZA. 

Délibáb Miskolczon. Az Alföldnek nincs privilégiuma a délibábra, 
legalább a nyelvészeti délibábra. A délibábos nyelvészet, mint a szere
lem, mindenütt megterem. így termett meg Miskolczon, K o v á c s 
Lajos tanyáján a «Baróti Szabó Dávid és nyelvjavító törekvéseiről való 
«irodalmi tanulmány* 1891-ben, a világosságot terjesztő' Nyelvőr XX. 
esztendejében! Mutatónak elég lesz egy pár rövid idézet: «Paráholó eső; 
az apró-b&n is egy a : par [így] tő jön elő, mely a latin pars-böl ered.» 
(XIV.) — A -cza -cze végű szók közül a «magyar tövűek: mérencze v. 
mércze, medencze (tő meder), dercze, durcza (tövük él a dér-dur alakban), 
lócza (lat. locus), czucza, récze sat.» — nMorvány = összefont kalács-
Ez a szó egy tővel bír a morottvány vagy morottva ,álló tó' főnevekkel. 
Mindkettőnek töve mor. Ennek azonban nincs értelme a magyarban, de 
van a mord szónak, mely ezek megfejtésére vezet. Mord ember az, a 
kinek arcza egy állapotban van, így hajlandók vagyunk hinni, hogy ezen 
szók közös töve a marad ige. így morvány kalács = maradvány kalács, 
erre mutat a nép ajkán élő szójárás : «Űgy megette, mint a morvány-
kalácsot.» A morzsa szó is erre mutat. A morott-vány szó is ezt bizo
nyítja, mert az nem más, mint a folyóvizek kiöntéséből ott maradt 
sulymot termő mocsár (lacus). A szlávban is van egy morotva = ,holt' 
szó, de ezt az a magyarból véste át és hihetőleg a britva vagy beretva 
hasonlatára alakította át.» (XXII. 1.) 

S. Zs. 



Kisebb közlések. 
Szvorényi József. 1816—1892. 

Jár a halotton, a ki él. 
Arany. 

Boldogult Szvorényi Józsefben a nagy idők egyik részesét tisztel
tük, azoknak lelkes buzgalmával, sokoldalúságával és örök fogékony
ságával minden iránt, a mi új és igaz. S e tulajdonságok oly harmoniku
san ékesítik benue az emberszerető tanárt, hogy lehetetlen bármelyik 
irányú érdemeit is külön kiemelni a nélkül, hogy folyton az egész em
berre ne függesztenők szemeinket. 

Kezdetben a költés vonzotta őt, s a szépnek papja soha sem szuny-
nyadt el benne. Első nagyobb műve, a Magyar nyelv ékesszókötése,1) 
melylyel az Akadémiában 100 arany pályadíjat nyert, első sorban az 
irodalmi szépművek szolgálatában áll. E művét a tanár tanítványai 
számára is átalakítja, s benne egy máig használatos könyvvel aján
dékozza meg az iskolát. Kis idő múlva újra az iskolának dolgozik, 
s újra irodalmi kézikönyvet í r : A görög és római irodalom történe
tének'főbb pontjait,2) melyet; ma is használt Magyar olvasókönyvei 
(4 kötet, bevezetéssel a műolvasásról) és egész sor magyar irodalmi 
kézikönyv követett. (Magyar irodalmi szemelvények 3) megtoldva szó
noklat- s költészettannal s a magy. irodalom történetével az összes 
felsőbb osztályok számára. Ebből válnak ki az Irodalmi tanulmányok 
kézikönyve *) s a Magyar nemzeti irodalom rövid ismertetése.5) — Majd 
a tankönyvirásnál magasabb színvonalra emelkedve Örökzöldjeivel, Vit-
kovics és Szemere Pál munkáinak kiadásával (1879 és 1890.) s egyéb 
dolgozataival'gazdagítja az irodalmat. Ide vehetők emlékbeszédei Da-
nielik János és Arvay Gergely felett. 

E munkáiban Szvorényi szorgalmas gyűjtő, s a mit látszólag má
soktól készen vesz át, azt is megtoldja, igazítja, «át meg átelméli» saját 
énje szerint, tanítói, nevelői énje szerint. S nevelői buzgalma nem marad 

x) Megjelent Budán 1846. — 2) Eger. 1851. — 3) Pest. 1867. Ma is 
használják. — 4) Pest. 1868. — 5) Pest. 1869. 

8* 
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pusztán a tankönyvirás mellett, hanem külön munkával is gyarapítja 
neveléstani irodalmunkat: a Gyakorlati tanácsokkal a házi és nyilvános 
nevelés körében,1) melynek folytatásai azok az iskolai egészségügyből 
merített felolvasások, melyek az egri cist. gimnázium két utolsó értesí
tőjében jelentek meg. 

S ahogy két rétege van irodalmi munkásságának, úgy a nyelvészet
ben is nyelvtaníró s s egyszersmind a tudománynak is művelője. Nem 
bizonyos, hogy eleve nyelvésznek szentelte magát, s tán még akkor 
sem tekintette magát annak, midőn 1848-ban az Akadémiában székét a 
magyar közmondásokról szóló értekezéssel2) foglalta el. De a sikerek s a 
nép nyelvében való ritka jártassága egész életére ide bilincselték. 

Ekesszókötésében még csak mint eszközzel bánik a nyelvvel s a 
Közmondások szellemében szintén csak eszköz az, tükör, melyben a nép 
szellemét akarja megpillantani. Mint a (német-magyar) Tudományos 
műszótár8) szerkesztőtársa már nyelvész (1854—6), a «grammatica, 
orthographia, stilistica, ars declamatoria» műszavait állapítja meg a cs. 
k. közoktatási minisztérium megbízásából az 1853-ban megjelent német-
cseh tud. műszótár vezérfonala után. A nyelvújítás teljes diadalmának 
idején elég óvatos szóalkotó. Ezután nyelvtanát írja meg,*) egy darab
ban 3 osztály számára (368 1.) Irodalmi kézikönyveiben bő magyaráza
tokat szentel a nyelv és nyelvészet történetének, s Szemere kiadásában is 
alkalma van a nyelvújításról szólani. De még ezt megelőzőleg , a mint a 
Nyelvőr megindultával a visszahatás a nyelvújítás kikapásai ellen napi
rendre került, Szvorényi igazságszeretetével, fogékonyságával, de talán a 
barátságos érzés következtében is, mely az új irány vezetőihez fűzte, — 
épen úgy, mint egykor a réginek főembereivel barátságban állott, — 
indítva érezte magát az igazságot meghányni-vetni, s álláspontját tisz
tázni az új áramlatok között. Megírta tehát (Fejlődési tünemények a 
nyelvben ez. a.5) a nyelvújítás történetét, szerető szemmel tekintve a 
nyelvújítók helyzetét, «jogosult harczát» s kimondva, hogy hasonló 
körülmények között ma is nyelvújítókká válnánk valamennyien, csak 
eljárásunk lenne más. De épen mert az eljárásnak másnak kellene lenni, 
híven és részletesen kifejti az újítók tévedéseit, s arra a következtetésre 
jut , hogy e tévedések rontásától meg kell tisztítani a nyelvet: egy szá
zad rohamos újításából egy másik század óvatosan válaszszaki a rontást 
s pótolja helyessel, s akkor a nyelvújítási harcz nem volt hiábavaló 

x) Budapest. 1890. — 2) «A magy. közmondások és példabeszédek 
szelleme és vegyes elemeiről)). — 3) Megj. 1858-ban. 

*) Pest. Heckenast. 1861. Ebből adta ki egy névtelen az Igeragok és 
igeragozás átnézetét Szvorényi nyomán, Pozsony, Schreiber A. 1863. 

5) 1877. Egri cist. főgimn.-értesítője és különnyomat: Pest. Aigner. 
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küzdelem. így tudta az új iránt legfogékonyabb korszak gyermeke min
dig megérteni a kornak haladását, s így tudott mindenik emberöltőnek 
társa lenni. Föl. is kereste a Nyelvőrt számos felvilágosítással, helyre
igazítással és szorgalmasan e tudományos kritikával gyűjtötte kedvelt 
palócz nyelvének adatait, melyeket azonban nagy kárunkra nem dolgoz
hatott fel. 1889-ben a közmondások szelleméről való ifjúkori értekezését 
adta ki újra, átdolgozva, javítva s bővítve: A m. nép eszejárása és esz
meköre, közmondásaiban és egyéb elmeműveiben elétüntetve.»v) Utolsó 
nyelvészeti dolgozata a Hunfalvy-Albumban jelent meg 1890-ben ((Ma
gyartalansági parányok* ez. a. 

Szvorényinak minden műve korának színvonalán áll, Nyelvtaná
rján meg is előzi azt. 

Ismeretes, hogy Eévai halálával mily árván maradt nyelvtudomá
nyunk a mondattan terén, melyet ő már ki nem dolgozhatott. Hívei 
elfogadva az ő elméletét, a mondattanban nem találtak tekintélyt, ki 
őket vezette, kiben ők megbízhattak volna. Így azután, mikor id. Szász 
Károly (1839.) a beszédrészek meghatározását a mondatból hozza le, 
szava elvész a pusztában. Fogarasi nevezetes nyelvtanában (1840) egy
általában nincs mondattan, az akadémiai Magyar nyelv rendszerében 
is hiányzik az összetett mondat (1846), mely az ékes szókötésbe van 
utasítva. Sőt Ihász iskolai nyelvtana is (1852. a Magy. nyelv rendszeré
nek iskolák számára való rövidítése) csak az 5-ik kiadást bővíti mondat
tannal (1857.). Szvorényi ezen előzmények daczára nemcsak teljes mon
dattant ad saját erejéből, hanem a moodattani ismereteket a nyelvtan 
első szakaszává teszi és «egész nyelvtanítását átszövi a szóviszonyítás 
[=mondat tan] vonalaival.* Ily módon úttörője lesz annak az iránynak, 
mely később a mondatnak még nagyobb szerepet juttatva azt az egész 
nyelvtani rendszer alapjává teszi. S a mennyiben ez az irány még ma 
sem kristályosította meg végkép rendszerét és sokak előtt még ma is 
rászorul az Utasítások részéről a hivatalos védelemre : Szvorényi művé
vel egy ma is tartó munkának, küzdelemnek adta meg első lökését. 
Egyébként is sok önállóságot fejtett ki. «Számba veszi», hogy «nyelvünk 
felmondja a régi grammatikai keretet*, s fő tekintetet szentel a mód
szernek, hogy «a nyelvtani alakok élettelen halmazát ne a beszédnek 
szertehányt töredékeiül, hanem létszerves összefüggésükben* tüntesse 
fel, s a nyelvtan «értelmet és életet nyerjen.* Gyakorlatilag kezeli ezt 
és elemző alapra állítja s monda módszer tekintetében is olyat, mit ma 
is alig győznek az Utasítások ajánlani s nem győz az élet megvalósítani: 
hogy t. i. ((anyanyelvünknek összes nyelvtanításunk alapjául kellene 
szolgálnia.* 

*) Az egri cist. gimnázium értesítőjében. 
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Természetesen azt a müvet, a mit egy emberöltő sem fejezett be 
végkép, nem viheti mindenütt keresztül. A ragozást és szóalkotást (ösz-
szetétel és képzés) egy «szakasz»-ba foglalja, (a 2.-ba) mint «alaktant», 
míg a mondattant két külön szakaszba választja szét (3. s 4.) a «szók 
viszonya a mondatban* s a «mondatok viszonya a beszédben» czímek 
alatt. S a szókötés vonalaival való átszövés is a szoros mondattanon 
kívül (itt is vannak következetlenségek) csupán a régiekkel összehason
lítva jelent valamit, különben az idegen nyelvtani keretek lerontásával 
egyetemben inkább csak lobogó-kitűzés, mint diadalmas roham. De a 
lobogó ki volt tűzve, s már a második századnegyed törekszik utána. 

Az első kiadást Hunfalvy Pál a Magyar Nyelvészetben (VI. k.) 
megbírálta, s igen érdekes, mily híven hallgatott a gyakorlati nyelvtu
dós az általánosabb tudomány kifogásaira. A bírálat nagy örömmel vette 
a művet, de nem kímélte a szerzőt (a szóképzéstanban) gyökérig metsző 
javaslatoktól sem. És Szvorényi ellenbirálat helyett — beállt annak 
idején Hunfalvy tisztelői közé, czikket írva Albumába. 

Külső sorsa is változatos volt a nyelvtannak. Már 1864-ben a kar
társak szavára hallgatva kisebb kiadást rendezett belőle Szvorényi két 
kötetben (191 és 111 1.), mely mellett azonban a nagy is fenmaradt 
s 1876-ban í. kiadását is megérte. A kisebb kiadást 1871-ben még nép
iskolai könyvvé is átdolgozta «a főelemi fi- és leányiskolák s növeldék 
használatára*. Könyvei rendkívül elterjedtek és sokáig uralkodtak az 
iskolában, de mikor a 70-es évek vége felé egészen mondattani nyelvta
nok jelentek meg, majd pedig a 80-as évek elején, az Utasítások három 
helyett csak egy évre szorították a rendszeres nyelvtau idejét, Szvorényi 
elméletét tovább fejtve látván félreállt művével s a maga iskolájába is a 
haladó új munkát vette be, jóllehet oly könyvek, melyeket már ő elavul
takká tett, új meg új tapasztékokkal ragasztva be magukat máig sem 
tettek le a küzdelemről. 

Tagadhatatlan, elavult Szvorényi nyelvtana. A «fogalmak és gon
dolatok Leszédbeli viszonya» helyett a mondat mint beszédbeli egyén 
lett a nyelvtan kiinduló pontja, sőt alapja; a «vonzatos» felfogás, a sza
bályok előrebocsátása, utólagos megvilágítása, a szerzö-csinálta példák s 
a begyakorló (utólagos) elemzés, ép úgy a megszámlálhatatlan apró sza
bály (a szorgalmas gyűjtő tévedő erénye) és sok egyéb lejárta magát ; 
ma már más szemmel nézzük a nyelvet, mint az ő nyelvtana. A szókép
zésben pedig (szintén Eévai árvája) már Hunfalvynak alapos kifogásai 
voltak, de hiába szabta ki világosan a szóképzés körét és feladatát: 
Szvorényi, az Ékes szókötésnek irodalmi hajlandóságú szerzője, a stilisz-
tikus nyelvész, a lelki mozzanatok buzgó figyelője nem tudta, vagy nem 
akarta ezt a fejezetet is át meg átelmélni, s csak az apróbb észrevételeket 
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vette figyelembe rövid törlésekkel. így hát elavult az ő műve, mint a 
hogy a nem javítgatott épület hamarabb elévül, de Szvorényi elégedet
ten állhatott félre, mert azzal az érzéssel tehette ezt, hogy h a t o t t , s 
az új kornak magassága az ő vállain is emelkedik. 

KALMÁR ELEK. 

M a g y a r m ű v e l t s é g i s z ó k k a u k á z u s i n y e l v e k 
b e n . A lefolyt év Őszén Zichy Jenő gróf néhány száz szóból álló 
jegyzéket és'nyelvtani példamondatokat másoltatott le E r k e r t 
R., Kaukázus egykori kormányzójának nyelvészeti gyűjtéseiből, 
melyeknek kéziratát nekem azon megbízással adta át, hogy vizs
gáljam meg, vájjon nem találkoznak-e benne egyező elemek a 
magyar és vele rokon nyelvekkel. Mert hogy vándorlásaik folya
mán voltak a magyaroknak (s esetleg más rokon népeknek is) tör
téneti érintkezéseik kaukázusi népekkel, világosan bizonyíthatják 
az a v a r és k a b a r d i n i népnevek, továbbá Mqjqr város romjai 
s a néphagyomány, melyekhez több etnográfiai mozzanat is csat
lakozik. Hogy az esetleg található nyelvi egyezésekre vonatkozó 
sejtelem nem volt egészen alaptalan, mutatják a következő adatok, 
melyek közé néhány más ugor nyelvből is vettem föl egyes szókat: 

Magy. holló; éjsz. vog. yjday, tavdai khulqy, kondai khwo-
ié% ; éjsz. osztj. yoléy, yuléy, szurguti oszt. kölak, kölank rabé: cser
kesz yulay, avar ghélo, kabardini kauy és kutaka rabé. 

Magy. kutya, kuvasz; vog. küáciv eb, mordE. kuika, mordM. 
kut'u-lefks kutyakölyök, votj. kuca-pi, zürj. kiéi iá.: avar khuca, 
quagi hündin, cserkesz yabtjii, kabar, yabge id. | huj, hoj hund.*) 

Magy. só (sav-); kondai vog. sak, sáy, közóplozvai séy, tav
dai city só; osztják-szamojéd sak, seak, sak, seak, seak id.: cser
kesz éugho, sugu, kabar, sugh id. || cserkesz sarro = szamojéd 
sear, ser, siro id. V. ö. kirgiz sur sós (cojieHbifi), sor sós tó, mocsár 
{coaeHaa rpa3b; ŐOJIOTO, rjiaBHaa qacTB KOToparo COCTOHTT. H3T» 
r.iHHL.1, npoiiHTaHHOH cojibio). Budagov. I, 674. 

Magy. kölyök; zürj. kolk tojás: kabar kéliké ei. 
Magy. fecske; finn. páásky, mord. pizgata, pezgun, votj. 

poski id.: kabar pyasya nachtigall. 
Magy. hattyú; vog. yatan, osztj. yötefi: kabar yacge schwan. 
Magy. üsző ; finn vasa rénborjú, mord. vas, középlozvai vog. 

rési borjú; zürj. ös, votj. os ökör, déli vog. vaska, mka id.: kabar 
vys junger stier. 

Magy. egér ; déli vogul tanér, mord. sejer, zürj. votj. sir id. 

*) NB. Az agár neve az avar nyelvben egér (gen. agrilf). Vö. a 
Vámbéry említette kirgiz igár-t (s az oszm. zagar-t; de ez talán csak 
amolyan zorszdg-íéle átalakítása a m. a^ar-nak; a szerb ogar is a m. 
•agár-ból való). — S. Zs. 
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stb. (1. MUgSz.): cserkesz cierro maus, sage, suaje ratte, kabar 
gugo, dgygho maus, ratte, avar ' unkhe id. 

Magy. ttiz; vog. taut, szurguti osztj. tüget (stb. ugor tggBdB) ,-
szamojéd tuj. tü; tunguz togo, mandsu tuva: avar tea. 

Magy. kert; ((bekerített hely, udvar» (székely barom-kert): 
vog. kartii kert; udvar (orpa.ua; %BQp%); osztB. karta hof; zürj. 
górt haus, votj. gurt dorf; haus; mord. karda istálló: cserkesz 
koage, kabar quage dorf. A bangmegfelelésre nézve v. ö. magy. 
körte: cserkesz kujé, kabar gug birne. 

Magy. t e t ű ; éjszaki vog. tdkém, irtisi osztj. teudem id. stb. 
fi. MUgSz.): cserkesz debkedge wanze. 

Mag}7, hajó; vog. osztj. yáp, hhöp stb.: kabar kuőya schiff. 
Magy. sekély (víz) seicht, untief: v. ö. avar ca'al fúrt. 
Vog. hwons karom, köröm, éjsz. osztj. kuné, zürj. gié, votj. 

gtit, cserem. kig, finn kynsi: kabar, kuné nagel. 
Ejsz. osztj. yoj, yuj, yö, yü mann, mánnchen; vog. yuj mánn-

chen stb. (v. ö. magy. hím") : kabar yúo, yu mánnchen. 
Vog. íeé farkas, votják seé fenevad, finn suté (nom. susi) far

kas : avar cog, cé bár. 
Vog. suns, sus bolha, éjsz. osztj. suns id.: avar soansoa wanze. 
Finn vietsá erdő, lp. mece id.: cserkesz mege, kabar meg wald.. 
Finn maa föld, vogul ma, ma, osztjB. mü, miv, déli osztja 

meg, mey, zürj. votj. mu: avar megh erde. 
Finn koto, mord. Mit, oszt. köt, yat zelt, haus stb. (1. MUgSz.): 

kabar kete stall. 
Finn kate (kasi) kéz, magy. kéz stb. (1. MUgSz.): avar gheg* 
Zürj. nök sahne, rahm, votj. neki félig köpült tejföl, íróval 

vegyes vaj, észt. vog. nük tejföl: avar nay, noy butter. 
Votj. sezi zab : kabar gentye hafer. 
Zürj. sör, zör zab: avar salur id. 
Ejsz. vog. aysér róka, éjsz. osztj. voysar, oysar, irtisi osztj.. 

vaysar id.: avar cjer, cir fuchs. Hogy az előbbi szavakban *sar, 
*sér különálló szó lehet, bizonyítja szurguti osztj. vokaj fuchs. 
A pelimi vogulban is előfordul voki mint a medvének egyik neve. 

Magyar mííveltségszók eredetére nézve érdekes tanúiságot 
tartalmaznak még a következő adatok: 

Cserkesz ase ziegenbock, a magy. őz szóval egyeztethető. 
Kabar, apkj glas; v. ö. magy. üveg (éveg, ög). 
Kabar, paace' schnurrbart, mely a magy. bajusz, bajcz 

eddig kellőleg meg nem magyarázott végzetére derít világosságot. 
V. ö. avar migeg, megég, mejeg bárt, mely szó nyilván összefügg a 
tatár mijik, csuvas mijiy, oszmanli bijik schnurrbart és jakut bitik 
bárt szókkal a magy. bajusz fddig is sejtett rokonaival. 

Kabar dé nuss, avar teulathlo wallnuss, cserkesz de$i id. V. ö. 
magy. dió (gyívó, dijó). L. NyKözl. XX, 472. ós XXI, 116. 11. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 
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Hunfalvy Pálról két külföldi nyelvész írt nekrológot, s ezekből 
közlünk itt egyetmást, különösen a mi nyelvészeti működésére vonat
kozik. 

M i s t e l i F e r e n c z , a jeles baseli nyelvtudós és Akadémiánk 
külső tagja, az A l i g . S c h w e i z e r Z e i t u n g 1892-iki 55. száma 
mellékletébe írt egy szép megemlékezést, melyben a többi közt ezeket 
olvassuk : 

«A múlt év végén vesztette el Magyarország Hunfalvy Pálban 
leghíresebb nyelvészét és ethnologusát. Jelentőségét mi annyival inkább-
elismerhetjük, mert abból a derék s z á s z fajból eredt, melyet a XII . 
s XIII . sz.-ban telepítettek a magyar királyok Szepes megyébe, mely a 
munkás karjaival kiirtott erdők helyén gyorsan fölviruló városok egész: 
sorozatát a l ap í to t t a . . . A H u n f a l v y , tkp. H u n s d o r f e r név a 
Kézsmárk melletti H u n f a l u r a utal, melyet már rég kapcsolatba 
tettek a hún-mondákkal. Nevezetes véletlen, hogy épen onnan szárma
zott annak a családja, ki a leghevesebben támadta meg ama legendák 
történeti értékét . . . Az urál-altaji nyelvek terén csak a szerencsétlen-
függetlenségi harcz után működött, de ez a működése csakhamar föl
keltette a külföldi tudósok figyelmét is, úgy hogy nem üres frázis, a 
mit a Hunfalvy-Albumban olvasunk: hogy t. i. «a tudomány akkor is, 
ha tárgya magyar, s ha magyar ember magyarul műveli, közkincsévé 
válhatik a tudományos világnak». Igaz, hogy H. működése tárgya már 
elő volt készítve: Schott Vilmos, a híres sinologus, márkiterjesztette 
búvárlatait az urál-altaji nyelvek nagy birodalmára, s a nagy Grimm 
Jakab már 1846-ban rámutatott a Kalevalára s közölt belőle mutatvá
nyokat; ezt is őszintén elismeri az Album. 1855-ben alapította meg 
H. a M a g y a r N y e l v é s z e t ez. folyóiratot, melyben számos érteke
zést tett közzé. Kiváló hatással volt rá a tudós R e g u l y A n t a l , kinek 
halála után (1858) magára vállalta vogul gyűjtéseinek földolgozását, 
így adta ki a teremtésről való vogul mondát, e nyelvnek első hiteles 
szövegét, mely nagyérdekű nemcsak nyelvi, hanem mythologiai tekintet
ben is, továbbá «A Vogul Föld és Nép, A Kondai Vogul Nyelv, Az 
Északi Osztják Nyelv», ez. munkáit. Bebizonyította, hogy a vogulok s-
osztjákok legközelebbi rokonok a magyarokkal, s ezeknek büszkesége — 
a tudományos igazság érzetétől mérsékelve — elismerésre méltó egy
kedvűséggel fogadta a nem nagyon előkelő atyafiságot. Ha még megem
lítjük«Utazását a Balt Tenger vidékein» és Finn Olvasókönyvét (melyre 
gyakorlati berendezéseért szívesen emlékezem): akkor kielégítő képet 
adtunk élete második korszakának tudományos munkájáról . . . Az ala
pos tanulmány mindinkább a finn hypothesishez vonta, melyhez ma 
a legilletékesebb tudósok ragaszkodnak, első 6orban B u d e n z é s i s k o -
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I á j a . 1875 óta H. működésében a nyelvészet háttérbe szorult s e tért 
Budenznek engedte át. Némileg elkésve jelent meg 1884-ben Nyelvtudo
mány és Nyelvtanítás ez. füzete, melyben az újabb föltevéseket s irányo
kat birálja . . . 

[Itt érinti Misteli a nyolezvanas évek török-ugor háborúját, továbbá 
H. etnogr. és történeti munkásságát, kivált a székely és oláh kérdések
ben való állásfoglalását.] . . . A munkás élethez befejezése is méltó volt. 
Két nappal halála előtt általános részvétel közt ülték meg ötvenéves 
örömünnepét. Ugyanazon a napon vitatkozott még egy ifjabb nyelvész-
szel, Simonyi Zsigmonddal (kinek az Album megküldését köszönhe
tem) a magyar igeidők használatáról s fejtegette neki, milyen kívánatos 
volna föleleveníteni a régi nyelvemlékek pontos időhasználatát. — Ha 
ilyen ember pályáját tekintjük, ki óhajtaná az úgynevezett nyugalmat 
e nem inkább életerőt, hogy utolsó órájáig dolgozhassák ?» 

S e t á l á E m i l , az ismert finn nyelvész, szintén megemlékezik 
Hunfalvy Pálról a V a l v o j a (virrasztó, figyelő) nevű finn folyóiratban 
Kaksi unkarilaista kielentutkijaa vagyis «két magyar nyelvtudós» czíme 
alatt (a második, a kiről ír, Budenz József). Elmondva életrajzát, külö
nösen kiemeli Hunfalvynak a finnség ismertetése körül való buzgól-
kodását: 

«Hunfalvy volt az első magyar, a ki lehetségesnek tartott bizo
nyos szellemi közösséget a magyarok és finnek közt. Egy 1866. X/14. 
kelt levelében, melyet a korán elhalt Blomstedt 0 . finn nyelvészhez 
intézett,*) világosan kifejezte ezen szellemi kapcsolatról való gondolatait. 
Azt írja, hogy Blomstedt magyarországi útjával bizonyára mintegy 
hidat akart építeni azon a nagy folyón át, mely a finneket elválasztja a 
magyaroktól, — B aztán így folytatja : 

A mi Európánkban a nagy nemzetek mindig jobban tömörülnek 
s ezentúl állami egységekül akarnak föllépni. A nagy germán népcsalád 
s a végtelen szláv világ közt vannak a finnek legközelebbi rokonaikkal 
s a magyarok minden közelebbi rokonság nélkül mintegy oázok a nagy 
földség közepett. Semmi képzelhető események nem tehetik lehetővé e 
két oáznak földrajzi érintkezését: de a szellemi, tudományos érintke
zést semmi képzelhető esemény meg nem gátolhatja, az egyiknek vagy 
másiknak elpusztulásán kívül. A mennyire a történelmet ismerjük, egy 
nép sem, még nagy-kiterjedésű nemzet sem lehet bizonyos halhatatlan
sága felől; de másfelől meg azt mutatja a történet, hogy kisebb népek
nek is van annyi szellemi erejük, hogy kivívhatják helyüket az emberi
ség történetében és megtarthatják, ha egyszer kivívták. Akár van már 
ilyen helyük a finneknek s a magyaroknak, akár még csak most kell 

*) Setálá Jalava Antal szívességéből fölhasználhatta Hunfalvynak és 
>Budenznek Blomstedthez intézett leveleit. 
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megszerezniük: a szellemi kölcsönhatás minden esetre csak gyarapít
hatja szellemi erejüket. S azért a finnek s magyarok közti folyónak át
hidalása annál kívánatosabb. 

Ez az áthidalás nem csak képzelhető, hanem végre is hajtható, 
ha kegyeteknél a tudósok foglalkozásuk tárgyává, még pedig r e n d e s 
t á r g y á v á teszik a magyar nyelvet és irodalmat. S hogy ez mentül 
előbb meglegyen, azon kegyetek Finnországban bizonyára erősen dol
goznak, valamint mi is Magyarországban ugyanazon czélra törekszünk. 

1869-ben Hunfalvy utazást tett északon, hogy megismerkedjék a 
finn és észt viszonyokkal. Megfigyeléseit 1871-ben két vaskos kötetben 
tette közzé («Utazás a Balt-tenger vidékein») s később németül is 
kiadta . . . Hallottam valakitől, a ki akkor Hunfalvyval érintkezett, 
hogy nem győzte csodálni éles megfigyelő képességét és érett í téletét. . . 
A finn történetet és életet nem csak kritikával ismerteti, hanem egy
szersmind a tárgy iránti szeretettel. . . Hogy könyve a nagyobb magyar 
közönség körében kevéssé van elterjedve, azt nézetem szerint —• leg 
alább részbea -— a szerzőnek némileg merev, nehezen olvasható stilusa 
okozza . . . Még egyszer (1881) ismertette H. a finn viszonyokat «A Ma
gyar Tudományos Akadémia és a Szórni irodalmi Társaság» czímű fel
olvasásában, melyben összehasonlítja a magyar és finn történelmi és 
irodalmi viszonyokat azon alkalommal, hogy a M. T. Akadémia és a 
Finn ír . Társaság egyazon évben ülték meg alapításuk 50. évfordu
lóját. 

Ha szemügyre veszszük Hunfalvy tudományos munkásságát, azt 
látjuk, hogy ő első sorban a t ö r t é n e t búvára volt. Nyelvtudománya 
i s voltaképpen a történettudomány szolgálatában volt: a magyar nyel
vet azért hasonlította össze rokonaival, hogy földerítse nemzete erede
tét és viszontagságait, mert ,a nyelvek a népek eredete kérdésében leg
megbízhatóbb tanuk és legpártatlanabb bírók, a történelmi emlékek, a 
krónikák elbeszélései csak az ö tanúskodásuk által válnak érthetőkké'. 

A nyelvészet terén Hunfalvy részint mint leiró, anyagközlő, részint 
mint összehasonlító nyelvész szerepelt. A nyelvanyagot, melyet közölt, 
nem maga gyűjtötte, s ez a körülmény ártalmára volt közléseinek. 
Azonban vogul és osztják nyelvtana és szótára minden esetre fontos 
volt a tudományra nézve, mert hosszú ideig egyetlen volt a maga nemé
ben. — Nyelvhasonlításaiban Hunfalvy legtöbbször megelégedett a ha
sonló mozzanatoknak egymás mellé állításával, a nélkül hogy útmuta
tásuk szerint következtetéseket vont volna a nyelvnek fejlődésére s a 
nélkül hogy a különböző alakokat visszavezette volna bárminő egységes 
alapformára. Nyelvtudományi álláspontját igen jól föltünteti N y e l v 
t u d o m á n y é s n y e l v t a n í t á s czímű könyve, mely 1884-ben 
jelentmeg, mikor tulajdonkép már évek óta abbahagyta a nyelvészet mű-
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velését, 8 mely lényegében az új iskola emberei ellen volt intézve. Hun-
falvynak különös megbotránkozás köve volt az, hogy az új iskola a ma
gyar «szótőket* magánhangzó-végűeknek állította. Nem tehetem, hogy 
ne idézzem e vitairatból a következő kis részletet (4—5. 1.): 

Simonyi kérdi, bebizonyítottam-e, hogy a finn és lapp kala, vére-
féle nominativusokban [sic !] az a e véghangok úgy járultak hozzá utó
lag a szókhoz, s hogy a magyar hal, vér stb. maradtak-e meg eredeti 
rövidségükben ? — Valóban, ezt én sehol sem bizonyítottam ; mert én 
arról sem szóltam még sehol és soha — tudtomra —, hogy a magyarnyelv a 
finn-nél ifjabb, vagy neki épen fia volna. Csak ezt vallom, legalább erről 
vagyok meggyőződve, hogy régiesebb állapotú a finn nyelv, mert más
salhangzói kevésbbé vannak kifejlődve, mint a magyar nyelvéi. De az 
egyik nyelvnek a másik előtt való korbeli elsőségéről mitsem tudok. 

• Nézetem szerint tehát a finn kala vére talve stb. kéttagú 
szók egyenlő korúak, egyenlő jogúak s egyenlő jelentésűek a magyar 
hal vér tél s a vogul kul vur tal vagy tel szókkal. 

Látjuk ebből, hogy a f e j l ő d é s kérdése, az alakok egymáshoz 
való viszonyának kérdése Hunfalvy előtt nem volt világos. 

El kell ismernünk, hogy H. nyomozásaiban buzgón törekedett az 
igazságra, nem hízelegve semmiféle hiúságnak. Valamint az oláhoknak 
állítólagos római eredete ellen küzdött, ép úgy síkra szállt a magyar 
krónikásoktól koholt hún mondák ellen. Nem törődve avval, hogy Ma
gyarországon a nagy közönség rokonszenve nem a finn-ugor rokonság 
részén volt, bátran lépett föl ezen elmélet leglelkesebb előharczosául. 
Hunfalvy halhatatlan érdeme fog maradni mindenkor, hogy Magyar
országon ő keltette új életre a finn-ugor tanulmányt és hosszú ideig 6 
volt legelső oszlopa. A magyar s oláh történet terén való búvárlatai a 
történettudósok körében tették maradandóvá nevét.» 

Ide csatolunk még B u d e n z J ó z s e f hagyatékából egy vázla
tot, mely előkészületül szolgált a Hunfalvy Pálról mondandó emlék
beszédhez : 

«Hunfalvy Pál tudományos működésének egyik legnevezetesebb ágát 
teszi a magyar nyelvészet, melynek terén mint reformátor, egy új, való
jában tudományos iránynak meghonosítója s a magyarra nézve megte
remtője lép föl ezelőtt negyven esztendővel. 

Egykor majdnem úgy volt, hogy az újabb kor egyik fényes ered
ményű tudományának, az összehasonlító nyelvtudománynak magyar 
tudósok lesznek a kezdeményezői, a magyar nyelv összehasonlító fejte
getésével mutatván meg, mily messzeható tanulságot nyújt a nyelv
rokonság megállapítása és adatainak módszeres alkalmazása az iga 
zán tudományos, azaz a történeti fejlődés földerítését czélul kitűző 
nyelvtudománynak. Sajnovics, Gyarmathi s kivált Révai összehasonlító 
kísérletei, a finn-ugor nyelvek körében megelőzték idő szerint Boppnak 
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munkáját (Conjugationssystem 1816) mely az indogermán összehason
lító nyelvtudomány bölcsőjévé lett — s közvetve a szélesebb körű újabb 
nyelvhasonlító mozgalmak megindítója. Fájdalom, az akkori magyar 
tudósoknak nem lett közvetetlen magyar utódjuk — s a zsenge új tudo
mány csakis zsengének maradt, nem gyarapodván azután ki is halt a 
magyar tudományművelés mezején. Szerencse, hogy legalább a külföl
dön hatott valamennyire talán a Eévaiók példaadása is, de főleg az 
indogermán csakhamar megerősödött nyelvhasonlítás — úgy, hogy a 
magyar nyelv szélesebb rokonsági köre is részesült összehasonlító tár
gyalás útján való megvilágításban. Ez jelesen Schottnak az érdeme, ki 
az altáji nyelvcsalád tagjait föliemerte és a magyar nyelvnek is egyik 
altáji csoportban, a finn-ugorban jelölte ki helyét. — Fölkarolták az új 
tudományt, már nemzeti érdeknél fogva, a finnek is : Kellgrén (Finnische 
grammatik mit rücksicht auf den ural-altaischen sprachstamm) — és a 
ki e tudománynak széles nyelvtanulmányai által újabb tápláló anyagot 
szerzett, Castrén. De egyidejűleg ezzel, már magyar részről is történt 
egy fontos lépés Eeguly tanulmányútjával, mely több ugor nyelvnek 
bővebb ismeretet szerzett s jelesen fölfedezője lett éppen a magyar szem
pontból igen fontos vogul nyelvnek. Megért itt lassan az idő, hogy a 
magyar nyelvrokonság tanulmánya, melyet [majdnem egy] századdal 
előbb, magyar tudósok kezdeményeztek, s melyet utánok mások tartot
tak fönn és ápoltak annyira-mennyire, megint helyet foglaljon a saját 
hazájában, hol máv csak a nemzeti tudományos érdek is a legmelegebb 
ápolást igérte. S úgy is lett. De a ki befogadta és ápolta, az eleinte csak 
egy férfi volt: Hunfalvy Pál, a kinek nem kis munkájába került, míg 
az új jövevényt annyira nevelte, hogy a magyar nyelvtudományban 
lényeges és mellőzhetetlen tényezőnek ismertette el. 

Méltán mondható ő ezen újabb nyelvhasonlítás megalapítójának, 
mert az ő magyar elődjei mégsem mehettek túl többé-kevésbbé gyarló 
kísérleteken, s az időközben támadt altáji nyelvhasonlítás (Schott) nem 
állította előtérbe a magyar nyelvet. Bámulatos lankadatlan munkát for
dít ő a hasonlítás nagy terével való megismerkedésre s e mellett folyton 
az ő körén kívülre is terjeszti a tájékozódást mindarra, a mi csak vala
hogy kapcsolatba hozatott az altajisággal: Müller M. sáólesebb turáni
ságára, az okiratokra, a dravida nyelvekre. 

Legtüzetesebb gondját fordította a magyar-ugor nyelvhasonlítás 
ismeretanyagának gyarapítására. Azt a kincset, melyet Eeguly hozott 
nyelv- és népkutató uráli útjáról, de a melyet maga nem volt pzerencsés 
előttünk kitárni és tudományunk számára értékesítni: azt ő nagy és 
fáradságos tanulmánynyal megnyitotta s a vogul textusoknak első ma
gyarázója lett. E részben Eeguly — a míg élt — csak kevés segítséget 
nyújtott: egy mondát olvastatott vele, a többire nézve kénytelen volt — 
csak Eegulynak szótári jegyzeteivel élve s a nyelv grammatikáját csak 
maga fejtve ki — behatolni az amúgy homályos textusok értelmébe. 
Hasonló munkát végzett néhány osztják monda textusán is, bár itt a 
segédeszközök még gyarlóbbak voltak. Szintén vogul-osztják ismeretein
ket bővítette a kondai-vogul Máté-fordítás nyelvészeti földolgozásával 
s midőn némely textusokból és orosz-osztják szótárból összeszerezte az 
északi-osztják nyelv grammatikáját. — Számtalan czikkben foglalkozott 
a szorosb magyar nyelvészettel, mindig a nyelvtörténeti irányt sürget-
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vén és példákkal mutatván, a melyek közül csak az igeidők kérdéséről 
való tanulmányait említem. 

De ő a nyelvészeti kutatásnak alkalmazását is szem előtt tartotta: 
őstörténeti kérdéseket is fejteget a nyelvészeti adatok segítségével, tör
ténetileg érdekes neveket magyaráz (pl. a magyar szót), a magyar 
nép történeti alakulását vizsgálja, — s ebből végre teljes rendszeres 
munka kerekedett, Magyarország Ethnographiája. Végre tisztán nép
történeti nyomozóul is működött, a miről becses értekezések és munkák 
tanúskodnak (Anonymus hitelességéről, a székely és rumun nép eredete 
kérdése, végre a rumun nép története), de ezek méltatását már másokra 
kell hagynom. 

H. tudományművelése több-oldalú volt, bár ő nála kapcsolatos a 
menete és fejlődése. K i i n d u l ó p o n t j a a n y e l v é s z e t i k u t a 
t á s , d e ez f ő k é p e n t á j é k o z t a t ó é s i r á n y a d ó , bár alig 
fordult elő magyar nyelvtudományunkban kérdés, melyhez hozzá nem 
szólott volna, — még a népköltési műformát is érintette (Ahlqvisttal 
való vitája az alliteratióról,1) a Kalevala). — Különben azt sem hanya
golta el, a mivel akadémiai működése kezdődött, a régi klasszikus iro
dalom tanulmányát (a Kisfaludy-Társaságban való működése).» 

Glossarium. A Történelmi Tár utolsó füzetében (1893-iki évfolyam. 
Első füzet 1—32.1.) Sasinek igen életre való eszmét pendített meg. Sür
geti ugyanis egy glossarium kiadását, melyben a latin nyelven írt ok
leveleinkben és kútforrásainkban előforduló nemlatin szók betűsorrend
ben össze volnának állítva. Mintául szolgálhatna p. o. Brandl glossa-
riuma,2) a melyet Sasinek is több ízben idéz. Mondanom sem kell, hogy 
ez nem csak a torténetbúvárokaak, hanem nyelvészeinknek is nagyon 
hasznos munka volna: a Magyar Nyelvtörténeti Szótárt, a mely a latin 
nyelven szóló forrásainkból nem sokat közöl, ez a munka kiegészítené,, 
sok szó történetére nagyon becses anyagot szolgáltatna, a melyhez most 
csak roppant fáradsággal juthatunk. Ha azért Sasinek czikkét nyelvé
szeinknek is figyelmébe ajánlom, nem hagyhatom szó nélkül Sasinek 
magyarázatait, és itt első sorban történetíróinkra vagyok tekintettel, a 
kiktől senki sem várhat olyan nyelvészeti készültséget, hogy biztos Íté
letet képezhessenek maguknak arról, mennyiben lehet Sasinek egy-egy 
etymologiájában bízni. Hát bizony ki kell jelentenem, hogy semmit sem 
szabad neki elhinni, a mi nem magában véve oly annyira világos, hogy 
kétség nem férhet hozzá, vagy a minek helyességéről nálánál megbíz
hatóbb forrásból meg nem győződtünk. Fölösleges munkát vélnék 
végezni, ha végig mennék számos botlásán, csak épen jellemezni aka
rom a szerző teljes járatlanságát ezen a téren. 

A magyar ispán szó valószínűleg a több szláv nyelvben található 
iupan (ejtsd zsupán) szóból lett, ámbár föltűnő az első szótag w-jának 
elveszése. A zupán szó eredete homályos, de annyi bizonyosnak látszik, 
hogy benne található -pan nem jelenthet urat, először mert a pan szó 

*) A Kieletar czímű finn folyóiratban. — S. Zs. 
2) Brandl V. Glossarium illustrans bohemicomoravicas história? 

fontes. Brünn, 1876. n. 8-r. XVI és 470. 
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a délszlávoknál merően ismeretlen, másodszor mert alig lehet kétséges,. 
hogy a zupán szó csak továbbképzése a rövidebb szintén több szláv 
nyelvben elterjedt zupa szónak, mely különböző időkben és helyeken 
más-más jelentést öltött: család, község, vidék, tartomány stb. Sasinek 
máskép magyarázza a ezót. A 9.1. 3. jegyzetében ezeket mondja: ((Mint
hogy ezen szó eredete szerint szláv, azt tartom, hogy csak szláv nyelv
ből világosítható fel. Supan úgy származhatott «sií» (con, mit, ow) és 
«pán» szavakból, mint sú-sed (Mit-bewohner, szomszéd) sií-druh (Mit-
gesell), sú-stava (constitutio), sú-hrn (congregatio) stb.» Tehát a zupán 
szó, mely mindig csak zs-vel hangzik, mert a latin okiratokban supanus-
nak van írva, úgy magyarázható, mintha szupan-n&k ejtenék ! Hát van-e 
csak egyetlen egy példa is akár melyik szláv nyelvben, melyben abból a 
szu- (con-) szócskából valaha zsu lett volna f 

Áttérek egy szóra, a melyről újabban is annyit írtak minálunk, 
hogy az ember azt hihette, no ezzel már tisztában vagyunk. Én a 
«Szlávság a magyar keresztény terminológiában)) czímtí értekezésemben 
azt állítottam, hogy a magyar szolozsma semmi egyéb mint az egyjelen-
tésfí ószlovén sluzíba (ejtsd szluzsba). 

Újabban ezt megint kérdés tárgyává tette valaki és Szarvas a 
Magyar Nyelvőr tavali évfolyamában (374—379. 1.) hosszú czikkben 
elmondta, hogy mikép kételkedett összeállításom helyességén és mikép 
győződött meg arról, hogy mégis csak igazam van. Szarvas döntő bizo
nyítékul Endlicher Eerum Hung. monumenta Arpadiana czímű gyűjte
ményéből idéz egy helyet, mely egy 1234-ben kelt oklevélben található és 
emígy szól: nec u i c t u a l i a báni, quaa zolusmoauocantur, dare tenean-
tur. Ezen a helyen a zolusmoa, szolozsma, még világosan szolgálatot 
(servitus, «szolgálmány») jelent és összefüggése az ószlovén sluga-szolgi-
ból származott sluzíba-val egészen átlátszó. És most már hadd lássuk, 
mit csinál Sasinek e szóval. Érdekes mindjárt az alakok sorozata, a me
lyet fölállít: «Zulusina, zuluzma, zvlusmoa, zalusma, zolusma etc.» 
Nem nagy gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember sejtse, hogy az első he
lyen álló «Zulusma» nem lehet egyéb toll- vagy sajtóhibánál Zulusma 
helyett. De nem így Sasinek! Eá sem hederít a rendesen ismétlődő -ma 
végzetre, hanem belekapaszkodik abba az egy hibás Zulusiwa-ba és azt 
süti ki, hogy e szó descensus-t jelent és hogy a tót zolazit leszállni igéből 
származik ! És ezt mind egy toll- vagy sajtóhiba, no meg egy félreértett 
hely kedveért. Sasinek ugyanis egy 1267-ben kelt oklevélben azt találván, 
hogy «a solutione descensus Banális, quod Zalusina dicitur», a descen-
eus-ra vonatkoztatja a Zulusina-t a helyett hogy a solutio-ra, pedig vilá
gos, hogy Zulusina csak hibás olvasás zulusma helyett és hogy a descen
sus Banális a «solutio»-nak csak egy része (v. ö. Czinár indexében: 
Zolusma, v e c t i g a l Bano prsestandum 1275). 

Még csak egy helyet iktatok ide — furcsasága miatt. «Waic, 
mondja Sasinek a 6. 1., Sz. István keresztneve, mely nem más, mint 
Wdc, Wdcslav, Wenceslaw. Ilyen nevet viselt azon remete is, kiről Vdcz 
város neveztetett. Minthogy németben nincs accentus, ez «i» betű által 
pótoltatott. Midőn Sz. István elfogadta az uniót a római pápával, ke
resztneve latinra fordíttatott. így vélekedett Ipolyi szintén.» !! Ehhez 
talán nem kell kommentár, csak azt akarom hozzátenni, hogy Sasinek 
a jegyzetekben bővebben magyarázza a dolgot. A 3. jegyzetben azt-
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mondja: «Wácslaw az utolsó rag(?) elhagyása után Wác. A szláv rag 
hasonlóképen elhagyatik kútfőinkben más neveknél is ; p. o. Gesa-slav, 
Belo-slav.» l Erre csak az a megjegyzésem, hogy az egészen önkényes, 
semmivel sem bebizonyítható állítás, hogy a magyar a szláv nevek 
szlav-jAt egyszerűen elhagyta volna (v. ö. a László nevünket, mely Vla-
diszlav-hól lett). A szláv nyelvekben a szláv-vsA összetett nevekből igenis 
képződnek beczéző alakok, de soha sem úgy, hogy a -szláv egyszerűen 
elosnék, így pl. a cseh Václav (=Vác-slav)-ból igenis képez Vasek,Vasík, 
Vasa kicsinyítőket, de Fac-féle képzést egy szláv nyelvben sem találunk. 
Ha tehát a « Waia>-ot szabad is volna Vácz-nak olvasni, ezzel semmikép 
sem volna e név eredete megmagyarázva. A mi pedig a Václav etymolo-
giáját illeti, több mint kétséges, vájjon valóban összefügg-e a venec 
axéyavoq szóval, a mint Sasinek a 6. jegyzetben fölteszi. 

Visszatérek oda, a honnan kiindultam. Sasinek azt mondja, hogy 
kívánatos volna egy glossarium összeállítása, a melyben az ember köny-
nyen megtalálhatná, hogy egy-egy nemlatin szó, a mely latinul írt for
rásainkban előfordul, mit jelent és honnan származik. Azt hiszem, az a 
szójegyzék, a melyet Sasinek összeállított ós a Történelmi Tárban köz
zétett, fogyatékossága mellett is, elég világos képet adhat arról, hogy 
mit kellene körülbelül a glossariumba fölvenni és hogy milyen rendkívül 
hasznos munkát végezne az, a ki alapos tanulmányok után ilyen mun
kát kiadna. 

Dr. ASBÓTH OSZKÁR. 

Olasz szavainkhoz. Addig is, míg bővebben méltathatjuk K ö r ö s i 
Sándor fiumei programmértekezését («A magyar nyelvbeli olasz elemek» 
1892.), összeállítunk egyes olasz eredetű szókat, melyeket Körösi nem 
vett figyelembe: 

Ámpolna: ol. ampolla. A magyar alakot talán -ina-képzős olasz 
kicsinyítő formából magyarázhatni, s talán ugyanígy viszonylanak a 
kápolna ós angolna szók az olasz capella és anguilla formákhoz. 

Angária járandóság: ol. angaria frohndienst; schatzung, zoll. 
Bakator-ról azt olvassuk TudGryűjt. 1836. VIII. 6 9 : «Chasselas 

d'or vagy Bacca-d'or, Haller szerint, Ugarosság 68. §. VII. D.» (így 
CzF. és az Athenaeum Kézi-Lexikona, mely megjegyzi, hogy & bakator — 
v. bakar, hókor — Nápolyból jött hozzánk.) 

Bakó: ol. baco ,ein wort die kinder zu erschrecken, wie mit dem 
Euprecht' ? Vö. «A bakó vigyen e l ! A bakó vágja le a fejed !» Vas vm. 
Nyr. XVII. 135. A ,hóhér' jelentés a mumuséból fejlődhetett. 

Bécs obulus, heller: ol. bezzo venetianische münze («vom deut-
schen batzen, ursprünglich eine münze von Bern mit dem wappen der 
stadt, dem bárén oder betz [petz]» Diez). 

Bérzsen, börzsöny: régibb ol. verzino, mely mellett talán *berzino 
alak is járatos volt (ma brasile). Vö. Diez s. v. Brasile. 

SIMONYI ZSIGMOND. 



A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 
NYELVTUDOMÁNYT KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv

tudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y Pá l , I—XIV. köt.; szer
keszti B u d e n z J ó z s e f , XV—XXII. köt. 1862—1892. Ára kötetenként 
II—X-ig 1 fi t 50 kr., Xl-től fogva 3 frt. 

NYELVEMLÉKTÁR. Eégi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja 
a M. Tud. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. 1874—90. 8-adrét. 
I. kötet.Bécsi Codex. Müncheni Codex. Közzéteszi: V o l f Gy. 
II . kötet. Weszprémi C. Peer C. Winkler C. Sándor C. Gyöngyösi C. 

Thewrewk C. Kriza C. Bod C. Közzéteszi: Vo 1 f G y. 
III. kötet. Nagyszombati C. Szent Domonkos C. Virginia C. Közzéteszik: 

K o m á r o m y L. és K i r á l y P. 
IV. V. kötet. Érdy 0. — VI. kötet. Tihanyi C. Kazinczy Codex. Horvát 

Codex. — VII. kötet. Ehrenfeld C. Simor C. Cornides C. Sz. Krisz
tina élete. Vitkovics C. Lányi C. — VIII. kötet. Sz. Margit élete. 
Példák könyve. A sz. apostoloknak méltóságáról. Apor C. Kul
csár C. — IX—X. kötet. Érsekújvári C. — XI. kötet. Debreczeni C. 
Gömöry C. — XII. kötet Döbrentei C. Teleki C. *- XIII. kötet. 
Festetics C. Pozsonyi C. Keszthelyi C. Miskolczi töredék. — 
XIV. köt. Lobkowitz C. Batthyányi 0. Czech C. — Közzéteszi 
V o 1 f G y Ára kötetenként 2 frt. 

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. V. kötet: A Jordánszky-codex biblia
fordítása. Kinyomatta T o 1 d y ; a Csemesz-töredék szövegével kiegészitette 
és előszóval ellátta V o l f Gy. 1888 Ára 6 frt. 

RÉGI MAGYAR KÖLTŐK TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i-
l á d y Á r o n . I. kötet: Középkori magyar költői maradványokl877.II.—V. 
kötet: XVI. századbeli magyar költők 1880—86. Ára kötetenként 2 frt. 

CODEX CUMANICUS bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. Jegy
zetekkel s glossariumokkal kiadta gr. Kuun Géza. 1880. N.8-rét.Ára5 frt. 

UGOR FÜZETEK. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlításá
hoz. (Különnyomatok a Nyelvtudományi Közleményekből.) 

I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. 1879. Ára 60 kr. 
II. sz.Zűrjén nyelvmutatványok. Közi.Budenz J. s Halász 1.1880. Ára60kr. 

III. szám. H a l á s z I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 1881. Ára 60 kr. 
IV. szám. Máté evangélioma moksa-mordvin nyelven. Tyumenyev fordí

tásából közölte B u d e n z J. 1881 Ára 60 kr. 
V. szám. M u n k á c s i B e r n á t . Votják nyelvmutatványok és nyelv

tanulmányok I. 1884 Ára 60 kr. 
VII. szám. H a l á s z Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I. Lule-és Pite-lappmarki 

nyelvmutatványok és szótár 1885 Ára 1 frt 20 kr. 
VIII. szám. Halász Igaácz. Svéd-lapp nyelv. II . Jemtlandi lapp nyelv

mutatványok. 1886 Ára 60 kr. 
IX. szám. Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. III. Ume- és Tornio-lappmarki 

nyelvmutatványok. 1887 Ára 1 frt 20 kr 



Felhívás előfizetésre. 
A r é g i m a g y a r nyelv e m l é k e i a mohács i vész e lő t t i k o r b ó l . 

A M. Tud. Akadémia elhatározta, hogy a régi magyar nyelvnek a 
mohácsi vész előtti korból fönmaradt fontosabb emlékeit teljesen hű 
photographiai másolatokkal, mutatványokkal, nyelvi és történeti magya
rázatokkal közre fogja bocsátani. Alkalmat ad ezzel arra, hogy a nagyobb 
közönség is megismerkedhessek nyelvünk régi állapotával: miként beszéltek 
ós írtak eleink az Arpádi és vegyes házakbeli királyok korában; s másfelől 
módot nyújt, hogy az iskolák és tanulók az eredetivel teljesen megegyező 
hasonmásokat a magyar nyelv és irodalom tanításában és tanulásában 
fölhasználhassák. 

Mintegy húsz régi nyelvemléket vesz föl e kiadásba, elkezdve az 
1225. év táján írt Halotti Beszéden s végezve az 1530-ból származó Katalin-
legendán. A rövidebbek (Halotti Beszéd, Königsbergi töredék, Szabács 
viadala, Sajószentpéteri végzés s néhány érdekesebb magánlevél) teljes 
szövegéről, a nagyobb terjedelmtíeknek egyes érdekesebb részleteiről készít
tet photolithographiai másolatot; adni fogja mindeniknek palaeographiai 
olvasását, s mindeniket föl fogja világosítani nyelvi és történeti magyará
zatokkal. 

E kiadás gondozását a Nyelvtudományi bizottság felügyelete mellett 
és megbízottjának közreműködésével a M. Tud. Akadémia főtitkári hivatala 
fogja intézni. Tájékozni akarván magát a készítendő példányok száma felől, 
A régi magyarnyelv emlékei photographiai kiadására ezennel aláirást hirdet. 

Egy-egy bekötött példány aláírási ára 4 frt; iskoláknak legalább 
10 példány együttes megrendelésénél és a Könyvkiadó Vállalat pártolói 
részére 25 % engedménynyel, tehát 4 frt helyett 3 frt. Az összeg, előleges 
értesítés után, a jelen év szeptember havában, a példány átvételekor lesz 
fizetendő. Iskolák, ha tíz példányt rendelnek, a fizetést 3—4 évre.eloszthat-
ják. — A bolti ár tetemesen magasabb lesz. 

Az aláírási nyilatkozatok f. évi április hó i5-ig a M. Tud. Akadémia 
főtitkári hivatalához küldendők be. 

E fölhívást melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe s különösen azt a 
pontot, mely az iskolai együttes megrendelésekről szól. Nem annyira a 
professzorokra gondolunk i t t ; — a kik tudományos irodalmunknak amúgy 
is áldozatra-kész pártfogói, — hanem inkább a felső osztályok ifjúságára. 
Tanáraink nagyon hasznos dolgot művelnének, ha a gimnáziumok és reál
iskolák két-három legfelső osztályában gyüjtenének aláírásokat. Nem áldo
zatot kérünk itt az ifjúságtól, mint sok más esetben; mert olyan díszes, 
tanulságos és hazafias érdekű könyvet fognak kapni a három forintért, hogy 
valóban félig ajándék számba mehet. Az iskolai könyvtáraknak okvetetlen 
meg kellene szerezni e munkát, még pedig nem csak a tanáriaknak, hanem 
az ifjúságiaknak is. A professzorok pedig szintén e közös megrendelésekhez 
csatlakozzanak, hogy a 25%-nyi kedvezményben részesüljenek. Az iskolai 
ifjúság nemeslelkű pártfogói is nagy jót tennének, ha tíz-tíz példányt meg
rendelve jutalomkönyvül osztanák ki a kitűnő növendékek közt. 

Ha így a tömeges megrendelésekkel lehetővé teszszük a vállalat 
létrejöttét, olyan segédeszközt nyerünk, mely kitűnően tájékoztat nyelv
emlékeink s nyelvtörténetünk felől s nagyban előmozdíthatja a régiség 
iránti érdeklődést. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 
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