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Simonyi Zsigmond az akadémiai helyesirás reviziójára javaslato
kat terjesztett elő s ezek közül egyik az idegen szók írását érinti és azt 
ajánlja, hogy ezeket — néhány igen ritka műszón kívül — mind magya
ros ejtésünk szerint lehessen irni. Minthogy ezáltal a régóta vitatott 
kérdés ismét napirendre került, közlöm itt csekély változtatással azt a 
dolgozatomat, melyet 1888-ban írtam meg s fel is olvastam a Philologiai 
társaságban.1) 

E kérdésben újabb időben három párt alakult, melyek egyike 
világos elvűi vallja, hogy az idegen szót idegenül, eredeti alakjában, 
másika meg, hogy mindent magyarosan ír, harmadika pedig, hogy a 
közhasználatban levőket magyarosan, a többit idegenül írja. De a kö
vetkezetlenség mindenik részről akkora, hogy azért mégis csak egy 
párt van — zagyva-párt. 

A zavar táplálója, bár nem egyedül, de azért jórészt maga az 
Akadémia. És pedig legfőkép azzal a szabályával, hogy megengedi a 
meghonosodott szavak magyaros írását és nem ad irányelvet, hogy mit 
tartsunk meghonosodott szónak. S innen fakad minden zavar és követ
kezetlenség. Melyik szó idegen, melyik meghonosodott ? Egy-egy szót 
egyik idegennek, másik meghonosodottnak tart, sőt egy és ugyanazon 
ember is most ilyennek, most meg olyannak érzi azt. E bizonytalanság 
mellett csak természetes, hogy az első, ki e szabályoknak áldozatul 
esik és következetlenségekbe keveri magát, — épen az Akadémia. 

Vegyük csak rendre és taglaljuk elveit és eljárását. 
14. §.2) «A latin szókat s neveket és általában a latin betűrend-

x) Akkoriban napirendre is került a kérdés és két felolvasás és egy 
más czikk indult ki épen ezen felolvasásból, dr. Fialowskyé, ki határozott 
javaslatot is nyújtott be a társasághoz, (1. Egyet. Phil. Közi. 1889. 537—550. 
és 407. 1.), dr. Pruzsinezkyó (u. o. 561—569.) — végül Duka Tivadaré 
(Vas. Újság, 1889. 275. 1.). 

2) A magyar helyesirás elvei és szabályai. Ujabban átvizsgálva kiadta 
a Magyar Tudományos Akadémia. Harmadik változatlan kiadás. Buda
pest. 1884. 
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szer szerint írt szókat és neveket leghelyesebb úgy írnunk, a mint az 
illető népek saját nyelvökben írták és írják ; pl. ratio, circulus vitiosus, 
progressista, socialista». 

Ebben annyi érdekes, hogy a két utolsó szót az illető nép saját 
nyelvében sehogy sem irta, lévén ezek a latin nyelvnek holt korában 
képzett szavak. 

U. o. «A latinul, vagy a latin írásmódtól kevéssé eltérően irott 
tó'szók véghangját ragozás, vagy képzés esetében a magyar kiejtés sze
rint írjuk le ; pl. Cicero: Cicerót . . , socialisták, moderadók, progres-
sisták*. 

Tehát itt az első engedmény a kiejtésnek. 
15. §. «A régi görög szók és nevek írása némi nehézséggel j á r ; 

mert a latin betűrendszer nem meríti ki a görög nyelvnek minden szó
hangját. De minthogy a görög és latin nyelv minden szóhangjának érté
két teljes bizonysággal úgy sem határozhatjuk meg ; minthogy továbbá 
némely hangot a latin származású nyelvek is különbözően ejtenek, s a 
mai görög kiejtés sem biztos útmutató : legczélszerűbbnek tartjuk egé
szen úgy írni a görög szókat és neveket, a mint a rómaiak írták saját 
betűikkel, jelesül: ac = ae; ot = oe; v = y vagy a magyar ü [szükség
telen engedmény!], x magas önhangzók előtt = c [talán azért, mert ezt 
az egyet bizonyosan tudjuk, hogy a görögök nem így ejtették], egye
bütt = k [a latinok is «egészen» így írták ? ] ; <p = ph; y = ch; <p = ps : 
a = s; s tb . ; például: oekonomia, akadémia, encyclopaedia, philosophia, 
physika, katholikus, Sophokles, Pythagoras, Psyche, Zeus, scytha, hym-
nus stb». [Hát a d c hol maradt?] 

Tehát : 1. nem tudjuk, mily értéket kell tulajdonítanunk az ac y 
<p és más betűknek, vagyis nem tudjuk pontosan, hogyan ejtették ki a 
görögök e betűket; 2. azt sem tudjuk, hogy a rómaiak hogy ejtették ki a 
maguk ae oe eh ph betűit. Ennélfogva az Akadémia az egyik bizonytalan 
helyébe teszi a másik bizonytalant. S azt kívánja, hogy mivel a mai 
latin származású nyelvek másokkal semmit sem törődve, egymástól 
eltérően ejtik ki a görög szók hangjait; s mivel az új görög sem ejti 
azokat úgy többé, mint az ősök, hanem halad a maga útján : tegyünk 
mi magyarok változatosság kedvéért kivételt és megvetve saját honi 
betűrendszerünket (mintha csak honi iparczikk volna) folyamodjunk a jó 
öreg latin nyelvhez és vegyük át annak biztosan nem is ismert olvasását 
és írását! És e szabálynak megvilágítására azt tanítja a magyar tudós 
társaság, hogy a latin encyclopaedia és academia «egészen» latinosan 
encyMopaedia, a&ademia volna! 

16. §. «Az ó és részben az új szlávok, héberek, arabok s az arab 
írásmódot követő mohamedán tatárok és persák, továbbá a mongol, 
mandsu stb. stb. népek és a szanszkrit nyelv szavait, — különösen 
pedig a történeti és földrajzi neveket — magyar kiejtés szerint írjuk; 
pl. czár, zsivió . . . Ahmed .. . pasa. bagcse . . . Sina (China) stb. — 
De azon ázsiai, afrikai, amerikai és ausztráliai nevek, a melyeket latin 
betűvel író európai népektől veszünk át, ezek módja szerint iratnak : 
Bombay, Cayenne, Saint Louis» stb. 

Ez, magában véve, még csak megjárná, ámbár a földrajzi tanár a 
megmondhatója, mennyi zavar származik belőle. 

17. §. «A meghonosodott idegen keresztneveket, továbbá az olyan 
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műszókat, a melyeknek megfelelők a magyarban vagy nincsenek, vagy 
a melyeket ilyenek mellett is használunk, kivált ha magyarosan ejtjük, 
magyarosan szoktuk írni; pl. József, Zsigmond, Sándor; Róma, Lipcse, 
Nápoly, Drezda, Paris v. Párizs, Konstantinápoly, Velencze, Egyiptom, 
Ázsia; szláv, orosz, spanyol, franczia ; márczius, október ; kritika, pa
tika, fináncz, taksa, áspis, káptalan, oltár, rózsa, zsálya, múzsa, próza, 
poézis, kristály stb. 

E szabály először hiányos, másodszor határozatlan, harmadszor 
következetlen, és pedig magában véve úgy, mint az előbbi czikkekkel 
szemben. Mert először, szerinte csak a szavaknak következő négy cso
portját lehet magyarosan írni: keresztneveket, földirati neveket, hóna
pokat, műszókat, míg a mindennapi élet szavait vagy nem szabad ma
gyar kiejtés szerint írni, vagy pedig megfeledkezik róluk a szabály. Ez 
a hiány. Másrészt a magyarosan írható műszavakat előbb szűk körre 
szorítja («a melyeknek megfelelők a magyarban nincsenek*), azután egy 
engedménynyel valamennyi műszót mind közéjük sorolja («vagy a me
lyeket ilyenek [magyarok] mellett is használunk»), majd meg ismét 
megszorításokat tesz, hogy «kivált ha magyarosan ejtjük» azokat. Ez a 
határozatlanság. Végül míg a szabály a műszavak mellől kizárja a kö
zönséges élet szavait, a példák között rózsát, finánczot és patikát is 
olvasunk s viszont a 15. §-ban, a hol (minden műszóról itt, a 17. §-ban, 
lévén szó) nem műszavak vannak elsorolva, ott áll az encyklopaedia, 
hymnus, a 14. §-ban pedig circulus vitiosus. Vagy ezek nem volnának 
meghonosúlva annak daczára sem, hogy magyar szóval nem tudjuk 
pótolni ? Ez a következetlenségek következetlensége. S hogy, — ha nem 
szabályt — legalább még egy pár épületes példát nyújtson a meghono-
súlt és teljesen idegen szavak megkülönböztetésére, a kritikát, poézist 
meghonosúlt szavaknak tekinti, de a szittya és katolikus szerinte még 
nem honosúltak meg. 900 éven át a magyaroknak milliárdjai hiába 
mondták el életükben legalább egyszer magukról, hogy katolikusok : 
az Akadémia vallásuk nevét még mindig futó idegennek nézi. 

Szóval, nagyobb határozatlanságot és következetlenséget az ide
gen és honos szavak megkülönböztetésében akarva sem tanúsíthat
nánk, mint az Akadémia e három rövidke szakaszban. 

S az Akadémia folyóiratai és kiadványai ép úgy hemzsegnek a 
legnagyobb önkény szerint megkülönböztetett honos és hontalan sza
vaktól, mint e szabályzat. Csak egy van üdvös és reális eredmény, a 
mit e szabályzat idevágó szakaszaiból konstatálhatunk : hogy elvben az 
Akadémia elismeri és megengedi az idegen szavak magyaros írását; 
még a műszavakét is, melyek legtovább szoktak idegenek maradni 
nyelvérzékünk előtt. Hogy aztán önmagához következetlen, az többi 
elveinek természetéből származik. 

Az Akadémia elveit követik (nagyon természetesen) az iskolai 
nyelvtanok. Simonyi ugyan sem kisebb, sem rendszeres nyelvtanában 
ném szól az idegen szók írásáról, de a többi, pl. Szinnyei (Rendszeres 
magyar nyelvtan 17. 1.) egészen, jórészt még példáiban is az Akadémia 
után indul, úgyszintén Ihász (Magyar nyelvtan 10—11. 1.), de ő már 
azt is kiteszi, hogy «Az idegen szókat a kiejtésöknek legmegfelelőbb 
magyar kiejtés szerint írni újabban általánossá vált, csak a következe
tességet ne téveszszük soha szem elől. A latin ábéczés népek szavait is 
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Írhatjuk magyarosan, ha közkasználatban vannak, pl. próza, poézis, 
filosofia, fizika, czivilizdczió, telegraf stb.» I t t is az a kifejezés, hogy «ha 
közhasználatban vannak* teljes féktelenségében hagyja a habozását. 

Ennyivel aztán véget is ér az Akadémia tekintélyének országa. 
Az állam és a törvényhozás nem követi őt, mert azzal az engedelmé
vel, hogy a meghonosodott idegen szavakat magyarosan írhatjuk, soha
sem él, s még a minisztert és minisztériumot is minister-nok és minis-
terium-nsik írja. A Nyelvőr pedig (különben akadémiai folyóirat), kire 
méltán fűggesztvék minden habozónak szemei, egészen czikkíróinak 
tetszésére bízza e tekintetben a helyesírást. Ámbár különben elméleti
leg szintén a magyaros írásmódnak a híve. A többi folyóiratok leg
nagyobbrészt szintén czikkíróik írását közlik. A «Természettudományi 
Közlöny* és általában a reális tudományokkal foglalkozó folyóiratok a 
magyaros íráshoz ragaszkodnak. 

A lapok közöl még a Nemzet sem respektálja az Akadémiát, ha
nem 1891, márcz. 6. óta, nyílt czikkel okolván meg lépését, a magyaros 
íráshoz szegődött, azelőtt pedig — szintén nem respektálta az Akadé
miát. A latin és görög szavaknak minden hangját (a k-t is) mindenütt 
latinosan; a többi nyelvek szavait szintén mind idegenül írta, s az egé
szen idegen és a meghonosodott szavak közt majdnem semmi különb
séget nem tett. — A többi napilap, első sorban a Budapesti Hirlap, 
mely legtöbbet foglalkozott helyesírási kérdésekkel, azután a Pesti Hir
lap, Pesti Napló, Fővárosi Lapok és általában minden hírlap a magya
ros írást követi. Úgyszintén az önálló művek írói közül csak az Akadé
miához, vagy a kormányhoz közel álló írók, azok sem mindnyájan 
tartják magukat az idegenes betűrendszerhez ; a többi mind a magyar 
kiejtés szerint való írásnak híve, sőt ez írásmód még az iskolai köny
vekben is jelentékeny tért hódított el az idegentől. Ügyhogy nincs mit 
haboznunk annak a konstatálásában, hogy napjainkban már az írói nép 
túlnyomó nagy része a nemzeties írást fogadta el. 

Hogy e módszer mégsem bírt még általános és kizárólagos hasz
nálatba jutni, annak oka egy részt a konzervatív idegen párt tekintélyé
ben, más részt az épen e párt tekintélye által főkép az iskola útján gya
korolt presszióban rejlik. 

Azonban itt az ideje, hogy a kérdés elvégre belső okok alapján is 
dűlőre vitessék s az Akadémia újra döntsön — nem ez írásmód sorsa 
fölött, az már nem függ tételes törvénytől, fentartja a természetes tör
vény, az élet, — hanem a fölött, hogy tovább is el akarja-e magát szige
telni, vagy csatlakozik a nemzet egészéhez. Azért vessünk számot az 
említett három irány elveivel s vizsgáljuk meg, melyik egyezik meg leg
jobban a magyar nyelv természetével és érdekeivel. Az győzzön aztán. 

De minthogy a nyelv természete s méginkább érdeke igen tág foga
lom, jónak látom hangsúlyozni azt is, hogy egyöntetű, egységes írásra kell 
törekednünk, vagyis, hogy egy szót csak egyfélekép lehessen magyarul 
írni, nem pedig két-háromféleképen, kinek-kinek tetszése, vagy tudomá
nya szerint. Kell továbbá, hogy ez az egységes írás könnyű elven ala
puljon, melyet bővebb nyelvtani vagy idegen nyelvi ismeretek nélkül is 
minden írni tudó magyar ember egyszerűen alkalmazhasson s ne legyen 
szüksége írás közben semmiféle fontolgatásra. Az írót a gondolat fog
lalja el, nem a betűvetés, és nem szabad a gondolat folyékony menetét 
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helyesírási elmélkedésekkel akasztgatni meg, különben mindössze annyit 
érünk el, hogy az író — nem törődik szabályainkkal. 

Ez a négy szempont vezessen tehát a helyes írásmód megállapí
tásában : nyelvünk természete, érdeke, egyöntetűség (következetesség) 
és könnyűség. És most lássuk az irányokat. 

A vegyes írásuak fó'elve, mint említettem, az, hogy a meghonoso
dott szavakat magyarosan írják, a meg nem honosodottakat, közhaszna 
latba nem jutottakat pedig eredeti írásuk szerint. Mit tartsunk magyarrá 
lett, meghonosodott szónak? 

Némelyek azt mondják, hogy azt a szót kell tekintenünk meg-
honosúltnak, legalább honosodónak, melynek kiejtése már mutatja a 
magyarosság hatását. Ezzel a kritériummal az idegenszerűen írók elvei
nél fogok foglalkozni. De lehetne tan azt is mondani, hogy meghono-
súlt szó az, a melyet magyarral nem pótolhatunk. 

Minden új találmány, eszme vagy intézmény, a mely idegen föld-' 
ről jön hozzánk, idegen nevével együtt jön, s c?ak a legritkább esetekben 
van rá magunknak is azonnal találó szavunk. Meghonosodott már az az 
idegen szó használata első napjában ? Vagy, más esetet véve föl, mi
helyt valaki egy idegen szónak nem tudja megfelelőjet a magyarban 
eltalálni, azonnal meghonosúltnak jelentsük ki azt a szót? Hiszen a 
legtöbb idegen szóval úgy vagyunk, hogy egy ember tudja magyarral 
pótolni, más pedig nem. S éppen az ily pótolhatatlan szavakon szoktuk 
legjobban érezni az idegenséget, nemhogy azokat tartsuk meghonosúl-
taknak : «phonograph», «analógia», «scrutin de liste», «paralysalni». 
Míg megfordítva oly szavaink is vannak, melyeket könnyen tudnánk 
más magyar szóval helyettesíteni, s még sem vonhatja senki kétségbe 
meghonosultságukat. A pásztor, (latin pastor) helyett nyájör, juhász, 
kanász, kondás, csordás, gulyás, csősz stb., mindenik a maga helyén biz
tosan használható, s ki mondhatná mégis, hogy e szó nem lett egészen 
magyarrá ? 

Világos, hogy azzal, hogy pótolhatjuk-e a szót magyarban vagy 
nem, épen nem vontuk meg a h-atárt a meghonosult és meg nem hono-
sult szavak között. 

Talán jobb lesz, ha hozzáteszszük, hogy meghonosúlt a szó, ha 
már rég van használatban. De hát, egy-két szó kivételével, a legtöbbről 
ki tudhatja nyelvészeken kívül, hogy mióta élünk velők? Minden író, 
nyelvtörténetbúvár nem lehet, s a régiség maga is nagyon relatív, hatá
rozatlan fogalom. 10, 50, vagy 100 év múlva tekintsük réginek a szót? 
Számon tartsuk ez alap érdekében a szavak korát, s teszem a 9 éves szót 
még idegenül, de 10 esztendős korában már magyarosan írjuk ? Más 
választás nincs, mint vagy ilyenféle megegyezést hozni létre, vagy pedig 
mindenkinek saját tetszésére, szeszélyére bízni, hogy mikor tartsa a szót 
elég réginek. 

Ép így relatív fogalomra építenénk, ha a közhasználatot vennők 
a meghonosúltság alapjául. Még az sem tisztázott dolog, hogy mit kell 
érteni közhasználat alat t : az egész nemzet használatát-e, vagy csak 
egyes szakkörökét. A szakkörök használata nem Joghasználat, a nem 
szakemberre vagy új szakférfira nézve még mindenik ily szó új idegen 
szó marad, a nemzet pedig teljes egészében vajmi kevés idegen szót 
használ. Még úgy is határozatlan maradna a megállapítás, ha azt mon-
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danók, hogy tekintsük általában a művelt osztályok használatát köz
használatnak. Jizek között sincs egység, s hányszor nem esik meg, 
hogy én már annyit hallottam és használtam egy szót, hogy egészen meg-
honosúltnak, közhasználatúnak tartom, míg más nem is ismeri azt, s 
mikor először hallja, teljesen új idegen szónak kell találnia, s annak 
tartja mindaddig, míg, hosszas személyes használat után, maga is hozzá 
nem szokik. Honnan tudjam én már most, hogy azokból az idegen sza
vakból, melyeket én sűrűen használok, melyiket ismeri már minden, 
vagy legalább majd minden művelt ember ? Nem lehet sem megállapí
tani, hogy mi a közhasználatú, meghonosodott szó, sem megegyezést 
hozni létre, hogy mit tartsunk annak. Hogy meghonosúltnak erezzünk 
és higyünk valamely szót, az teljesen a személyes használattól s ennek 
kapcsán a személyes ízléstől és tapintattól függ; ezt pedig a maga kü-
lönféleségeivel általános, egységes eljárásra czélzó szabályok alapjául 
tenni képtelenség. 

S hogy mire visz ez a szabadjára eresztett izlés meg tapintat, 
mutatják a mai állapotok. Nem tudunk megegyezésre jutni számos szó 
meghonosúltsága felől, s ugyanazon irányhoz ragaszkodó emberek közöl 
is egyik ilyen, másik olyan felfogást követ; más részt meg írunk katlio-
likust, technicát codexet és számtalan egyebet, ahol kétség sem lehet » 
felől, hogy századok óta sűrűn használt és semmi mással nem pótolható 
szavakkal van dolgunk ; míg megfordítva, sokkal jelentéktelenebb szókat, 
sokszor magyarral nagyon könnyen pótolhatókat, magyarosan irunk, 
tehát meghonosultaknak, az előbbiekkel szemben közhasználatban le
vőknek tüntetünk fel, mint poézis, katasztrófa stb. 

Főokuk e hibáknak abban gyökerezik, hogy az iskolából azt az 
elvet hozzuk magunkkal, hogy az idegen szót máskép kell írni, mint a 
magyart, s mihelyt egy szó idegenszerűnek érzik előttünk, azonnal ide
genül írjuk azt, de nem érünk rá a közhasználat felöl elmélkedni. Ehhez 
járul, hogy a nehezebb helyesírású görög, franczia, vagy bármiféle szók 
helyesírását vajmi hamar elfeledjük, s ha mégis idegenszerűen írunk, 
természetesen jól elhibázzuk azt. Főleg a görög szavakat legnagyobb 
ritkaság nem-philologusok műveiben hibátlanul írva találni. így pl. a 
görögből latinba jutott gymnasium szó, melynek a-ja eredetileg rövid, 
valóságos Próteuszként nem kevesebb mint nyolczféle alakban rémít
geti az olvasót: gymnasium gymnasium gymnazium gymnázium gyim-
nasium gyimnásium gyimnázium és gimnázium. Hallottam ejteni, írva, 
igaz, nem láttam, így is : gimázium. Pedig ez ugyancsak gyökeret vert 
és meghonosult nálunk; sorra rángatják a miniszterek és segít nekik 
egész iskolamesterhad, mégsem birják kitépni a tápláló honi talajból. 

Egységet, következetességet tehát a meghonosult szavak elvével 
nem érünk el, de ezzel még az a kérdée, hogy ez elv követése által a 
magyar nyelv természetének megfelelően, vagy azzal ellenkezőleg cse
lekszünk-e, eldöntve nincsen. E végből meg kell vizsgálnunk, hogy mért 
volna helyes a meg nem honosúlt szavak idegenszerű írása Ezzel aztán 
& tisztán idegen, sőt közvetve a tisztán nemzeties írás elvei felett is el 
fog dőlni az ítélet. 

«A nemzetben rejlő egyéni és collectiv erők kibontása és munkára 
vétele, ez a liberalismus és demoeratia értelme Magyarországon* (Nemzet). 
«Itt 3 idegen Bzót mondtam. Tudom, érzem, hogy e szavak nem ma-
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gyarok ; más hangok és más hangcsoportok vannak bennök, máskép 
ejtem, máskép hangsúlyozom őket, mint a magyar szót, és más betűk
kel írva élnek emlékezetemben. Tehát ezeket nem irom úgy, mint a 
magyar szókat, hanem csak a mely Írással emlékezetembe véstem s a 
mely szerint kiejteni iparkodtam őket, azaz eredeti alakjukban, idegen 
betűkkel." 

Körülbelül ezek az észrevételek suhannak el tudatosan, vagy ön
tudatlanul, e szavak szerzőjének s az akadémiai kiadványok íróinak 
lelke előtt, midőn egy-egy idegen szót vetnek magyar fogalmazás közben 
papírra. S mindez magában nagyon helyesnek látszik. Tudjuk, érezzük, 
hogy idegen a szó, tehát írjuk eredeti idegen alakjában. 

Csakhogy akkor a nyelvész majd minden szót eredeti alakjában 
kellene hogy írjon, a művelt embereknek pedig minden osztálya más
más mennyiségű és más-más nyelvű szavakat, a szerint, hogy mennyigon
dot fordítottak tanításában a nyelvtanra, s mely nyelveket tanult meg; 
míg az egyszerű, népiskolát végzett ember abba a helyzetbe jutna, hogy 
egy-egy magyar szót akarna idegen jegyekkel írni, idegennek érezvén ő, 
mint a Cs. doktor betege, ki orvosától «szemüveget, vagy ami nyelvünk 
szerint ókuláriumot» kért, minden előtte szokatlan magyar szót is. 

«De nem csak azt mondtam én, hogy tudom és érzem, hogy e 
szók idegenek, hanem azt is, hogy máskép is ejtem és hangsúlyozom 
mint a magyarokat, és azért irom őket eredeti idegen jegyeikkel»; — 
ismétli a t. szerző. 

Értem. Tehát ön német, franczia, angol, olasz, latin, görög, szerb, 
török, oláh, orosz cseh és tót hangsúlyozás és ejtés szerint mondja 
idegen szavait és azért írja őket mind — latinosan, — volna jogom 
mondani, de nem tréfálok, — mind az illető eredeti írás szerint. Szép; 
de ekkor sok Mezzofantinak kellene lenni Magyarországon, hogy mind
ezen nyelvek kiejtését híven megtanulhassa pusztán a végből, hogy ma
gyarul jól beszélhessen! Mert közönséges halandók évekig teszélnek 
németül és francziául, a nélkül, hogy német és franczia beszédjük meg
szűnt volna magyarosan ropogni. Hát még mikor az anyanyelv magya
ros hanghordozásának sodrába verődik egy-egy árva idegen szó ! — Vagy 
így magukban is, próbálja csak meg ezt a néhány egyszerű, de magyarosan 
továbbragozott idegen szót eredeti hangsúlyával ejteni, affaire-\>wn., 
par/um-me], se/iator-ok. Hogy tetszik ? Lehetetlen, merőben lehetetlen 
magyar beszédben az eredeti hangsúlyozást megőrizni, s minden efféle 
törekvés hiábavaló volna. Ha az illető nép fiai hallanák, bizonynyal azt 
mondanák rá, hogy az — rájuk nézve van idegenül ejtve. 

Másrészt, ha lehet is egy-két nyelvet ejtés szerint is tökéletesen 
elsajátítani, s ha beleerőltetnők is az idegen hangsúlyt nyelvünkbe (!!) — 
hová jutnánk, ha egyik író a franczia, másik a német, harmadik meg 
egy más nyelv szavait írhatná idegenszerűen, a ezerint, hogy melyiket 
tanulta meg ; a többit pedig nem tudván tiszta idegenséggel kiejteni, 
magyarosan kellene írnia. Mert különben csak önámítás az, hogy eredeti 
módja szerint ejtjük az idegen szót; önámítás még a latin szavakra 
nézve is, ha tekintetbe veszszük, hogy minden nemzet anyanyelvének 
sajátságai szerint színezi e klasszikus volapüköt még akkor is, ha a 
legtudományosabb gonddal tanították latinul olvasni. 

A hazai idegen nyelvekből vett szavak is csak addig hangzanak 
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eredetibben, hangsúly szerint még addig sem, — míg az illető nép terü
letén, azt a nyelvet jól beszélő ember használja őket, mihelyt egy kicsit 
tovább vándorolnak, azonnal egészen magyarokká lesznek. Könnyű bi
zonyítékot szerezni. A nemzeti színházban oly jól ejtik a franczia és 
angol szókat, mint egy szerb vidéki magyar a szerb szót, ha jól tudja 
azt a nyelvet. S figyeljük meg, képes-e a színész (tehát oly ember, ki 
legjobban tudja kormányozni a szótest gyeplőjét), képes-e ő is a, fűzött 
(ragozott) idegen szóban az eredeti hangsúlyt megőrizni'? Tévedés tehát 
azt hinni, hogy a magyarban idegenül ejtjük az idegen szót: az idegen 
hangsúly meg nem fér pillanatig sem nyelvünkkel, az idegen hang 
rontja hanganyagának épségét. Ejtsük mennél hívebben azt az idegen 
szót, melynek nyelvét jól beszéljük, bizonyítni fogjuk magunkról ezt a 
tudást és műveltséget (s ez a nemzeti színházi ejtésnek helyes inten-
cziója), de semmivel se fogjuk bizonyítani jobb magyar tudásunkat, 
sem a magyar nyelv érdekét nem fogjuk mozdítani sem előre, sem hátra, 
írni azonban nem magunknak írunk, a mit papírra vetünk, azt nem mi 
fogjuk kiejteni, s így tudásunk fitogtatására nincs szükség. Az pedig, a 
ki nem korrekt valamely nyelvben (s hányan nem vagyunk !) meg se 
kisértse az eredetieskedést, hazug és kártékony fitogtató lesz. 

Ha pedig nem ejtjük korrekt idegenséggel az idegen szót, akkor 
az a kiejtés semmiféle nyelvnek nem sajátja, s így teljesen értéktelen, a 
mi nyelvünkre pedig métely. Ezt tűrnünk nem szabad. S mi oknál fogva 
lehetne fontosabb egy ily értéktelen s hazátlan kiejtésnek adni meg a 
jogot, hogy leirassék, mint nemzeti ejtésünket iratni le ? Az az idegen 
írás már nem is hű, mert az eredeti ejtést ábrázolja, nem azt, a mit 
tényleg leolvasunk róla, ha a magyar ejtést kerüljük is. 

«Jól van ; engedjük meg, hogy mindent tisztán idegenül ejteni 
nem lehet, rosszul pedig nem szabad, vagy legalább is nem érdemes. 
Szívesen ejtjük magyarosan akár a latin, akár a franczia szót, de mégis 
csak barbarizmus volna e miatt az eredeti írást, melynek alakjával a 
szó emlékezetünkben él, elhagyni. Vérig sértené nyelvérzékünket, ha a 
nyugati s és c helyett sz-et és cz-t használva a iurisprudentidt jiíriszpru-
dencziánok írnánk. 

Ezt a kifogást tartja a nemzeties írás minden ellenfele vagy meg
szorítója legerősebbnek, s ez a legérzékenyebb ok, mely miatt a magya
ros írás nehezen terjedhet. Pedig egyúttal ez a legértéktelenebb és leg-
károsabb is. Mert elismerem én, hogy bántó dolog, néha pedig nevetsé-
séges is látni, mivé lomposodik, vagy mivé zsugorodik össze az idegen 
szó minálunk. De hát tehetünk mi íródeákok arról, hogy az eau de 
Cologne-ból magyar szájban otkolon lesz, a praeses pedig előttünk 
prézesz f 

Sőt épen ez az irtózás mutatja legjobban, mily káros befolyással 
volt már eddig is az idegenszerű írásmód mireánk. Mert mi okozza, hogy 
úgy felháborodunk a magyaros íráson ? súlyosan megsértett magyaros 
nyelvérzékünk ? Korántsem. Hanem épen az illető idegen nyelvbeli 
nyelvérzékünk; mely ez esetben erősebb a nemzetinél és saját anya
nyelvünk mélyébe is betolakodik. Barbarizmusról itt csakis az illető 
idegen nyelv szempontja szerint lehet szó ; nekünk magyaroknak a mi 
nyelvünk nem barbár és sajátságai nem barbarizmusok. 

Hallgatni tehát e kifogásra és miatta maradni meg az idegenszerű 
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írásmód mellett, annyi volna, mint nemzeti nyelvérzékünknek rovására, 
ápolni magunkban az idegent, melynek különben kétes valódiságával 
ép az imént volt alkalmunk megismerkedni. S aztán a püspök és 
prépost szó írásán, melyek pedig ép oly «romlást* mutatnak, mint az 
otkolon (eredeti alakjuk episcopus praepositus) senkisem ütközik meg, 
mert ez alakokhoz már hozzá vagyunk szokva.*) Ep ily kevéssé ütköz
nénk meg akár mely szónak magyaros írásán, ha gyermekkorunk óta 
úgy tanítottak volna, hogy magyarban minden hangot a magyar ábécze 
jegyeivel írjunk le. Ez merőben a szokástól függ. Az akadémiai irány 
krajczárt ír kreuzar helyett, mert úgy szokta meg, de polemisal és ger-
manisal, mert ezeknek magyaros írásához, sajnos, nem szoktatták hozzá. 
Pedig ezeknek az a-ját ép oly kevéssé találja meg az idegen nyelvekben, 
mint a krajczár-ét a Kreuzer-hen. Neki nevetséges a «BudapestiHirlap» 
revans-%éá> olvasni, ennek pedig az kellemetlen, ha a magyar a-t és é-t 
ékezetlenűl olvassa a republicanus delegátus concret és más hasonló sza
vakban. Másrészt, aligha merné valaki, még az is, a ki irtózik a peda
gógustól, kvesztortól, a prezentet présent-nek í rn i ; s ugyan mit csinálna, 
ha valahol azt olvasná, hogy ez meg ez a dolog nem quadral, vagy ha 
Göndör Sándor szavait így látná leirva: «Csinálok én itt mindjárt olyan 
spectaculumotit í Pedig ezek épen azért nevetségesek latinosan, — a miért 
a kvesztor nevetséges magyarosan irva : mert szokatlanok, azzal a kü
lönbséggel mégis, hogy itt már aztán igazán a magyaros nyelvérzék 
háborítása kelti föl bennünk a nevetséget. Pár évtized múlva bármely 
idegen szónak eredeties írása ép oly nevetséges lehetne a magyaros írás
hoz szokott olvasók előtt, mint ma előttünk e néhány szóé; csak adjuk 
meg a magyar kiejtésnek a maga jogát, s írjuk saját hangjait saját 
betűi fú. 

Tehát nemcsak a meghonosúlt, de bármely idegen szónak eredeties 
írása is nyelvünk természete és jelleme ellen elkövetett hiba. Azt a cse
kély engedményt, mit Fialowsky, s most az Akadémiában Simonyi akar 
tenni, lényegtelennek s fölöslegesnek tartom. A ritka műszókat (relatív 
fogalom !) oly tudósok használják, kiket az eredeti alak változása nem 
fog alterálni, és ha valamelyik műszó a közönség szavává talál válni, 
mit sohasem tudhatni előre, akkor az így mindenesetre először idegen 
mezében jelentkeznék s ép oly zavart okozna, sőt még nagyobbat, mint 
a mostani idegen írású szók. Egyébiránt ily csekély körben lényegtelen 
a dolog. Fődolog az, hogy az Akadémia is mondja ki, hogy bármely 
idegen szónak jogosult a nemzeties írása ; e mellett tehet megszorításo
kat, de valószínű, hogy azok csak nyűgök lesznek és mentül kevésbbé 
fogják tiszteletben tartani. 

Ha már most elismerjük a nemzeties írás szükségét, a kivitel kö
rül kisebb kérdések merülnek felszínre. Egyik az a nehézség, hogy sok 
idegen hangra nincsen betűnk. De miért nincs ? Könnyű megmondani: 
azért, mert e hangok maguk is hiányzanak beszédünkben. Ezek hallá
sunkban valamely rokon hangnak benyomását teszik ránk, és kiejtésünk 
azon rokon hangokkal pótolja őket. Ily hang a többi közt a német chr 

* Hogy e szók hangváltozáson mentek át, az nem tesz különbséget, 
mert ez attól függ, hogy alkalmas-e a szó hangváltozásra, vagy nem. Né
melyik ugyanis alig szenvedhet némi változást, pl. norma, pásztor. 
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eu, a franczia orrhaugok, a rövid á stb. stb. Fentebb már mondottam, 
hogy az egész nemzetnek e hangok hű kiejtésére törekednie jámbor 
igyekvés maradna, az írásnak pedig az egész nemzet írásának és ejtésé
nek kell lennie, idegen alakjuk meghagyása tehát annyi volna, mint az 
idegen ejtést tukmálni az olvasóra s eredeti hanghordozásába idegent 
csempészni be. Ha ezt nem akarjuk (és ki akarhatná ?) e hangokat is 
úgy kell leírnunk, a hogy mi halljuk és ejtjük. 

Ne mondja senki, hogy ez erőszak a szó írásán. Ha azt az erősza
kot megengedjük (pedig kénytelenek vagyunk megengedni), hogy más 
hangszínezettel, más hangsúlylyal, sőt egészen más hangokkal is ejtsük 
ki a szót: mért ne engednénk meg, s mennyivel volna nagyobb erőszak 
ezen változott viszonyoknak megfelelően más jegyekkel írni is azt ? 
Sokkal nagyobb eröszakot követünk el a ezón, midőn pl. így megrövi
dítve irjuk concret, mint akkor, ha a c helyett k-t írunk. Hanem szabad 
a szónak kezét-lábát levágni, csak az ingét kíméljük! S ha legalább 
lehetne azt mindig megkímélni, de ha ragozva van a szó, akkor hiába 
indul idegen írással, csak magyar betűkön kell végződnie. 

S ez még a kisebb tarkaságok közül való ; de mit szóljunk ahhoz, 
ha kimondjuk, hogy a görög szókat latinosan írjuk, s aztán egyikét
másikát úgy írjuk, hogy az sem a latin, sem a görög, sem a magyar 
írásnak nem felel meg, hanem — a németnek : architektonika; sőt ha 
vannak szók, melyeket nem írunk magyarosan, de mégis oly alakban, a 
minőben sehol a világon elő nem fordulnak: szuverenitás, franczia: 
souvtraineté, német: Souverainitát, olasz: sovranitá, angol: sove-
reignty, Akadémia: souverainitas.' zsurnaliszta, franczia: journaliste, 
német: Journalist, angol: journalist, olasz: giornalista, Akadémia: 
journalista ; ép így : journalistica .' eleje franczia, vége latin! Már, kérem, 
vagy írjunk eredeti írás szerint, vagy magyarosan: de úgy írni, hogy 
egyik módot se kövessük — az Akadémia tudja, miféle természetes ok
nál fogva kell! Igaz, ő idegen írást követ, — minden nyelvtől idegent. 

Mindezek az apró, de azért elég fontos furcsaságok a legnagyobb 
könnyűséggel volnának kikerülhetők a nemzeties írás által. Kényelme
sen és azért mégis pontosan, hibátlanul írhatnánk le minden idegen 
szót, csak a fülünkre kellene hallgatni. Nem áll, hogy a tanulni vágyó 
olvasó, a ki szótárban nézi meg a meg nem értett szó jelentését, ily 
írásmód mellett nem tudná kikeresni az illető szót. Arról, a ki szótárt 
forgat, feltehetjük, hogy annyira-mennyire tud az illető idegen nyelven 
olvasni s tudni fogja, hogy pl. a zs francziául vagy g-vel vagy j-vei van 
írva s így épen oly könnyen megtalálja a meg nem értett szót, mintha 
az eredeti írás állana lapjában. Magyar lapok támogassák csak a ma
gyar nyelvtant, ne a francziát s ne tegyék 10 franczia tanulónak 1—2 
percznyi könnyebbsége végett ezer franczia-nemtanulónak egész életére 
nehézzé a helyesírást. 

Attól sem kell félni, hogy a magyaros írás jobban fogja siettetni 
az idegen szó megtelepedését nálunk. Ha valóban nem birjuk magyar 
szóval pótolni, megragad az akár latinosan, akár magyarosan írjuk; ha 
pedig nem fér össze nyelvérzékünkkel, a magyar betű csöppet sem fogja 
marasztalni. Bőt azt hiszem, hogy sokszor mintsem magyarosan írjuk 
és annyira átalakítsuk az idegen szót (pl. taille, ruhaderék), inkább 
megfelelő magyar szó után fogunk gondolkodni. S ez határozott nyere-
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«ég lesz; míg a mai eljárással, ha eredeti alakjában látjuk a szót, tud
juk ugyan, hogy kellene helyébe magyar, de semmi sem szorít rá, hogy 
fel is keressük azt elménkben, ha pedig egy más szót már magyarosan 
írva találunk, az mintegy fölment bennünket azon kötelesség alól, hogy 
ennek helyébe is keressünk újat, mert hisz az illető már gyökeret vert 
szónak van jelezve. Az általános idegen írásban minden lépten-nyomon 
megzökken a szemünk egy-egy idegen libérián, s mindannyiszor nyel
vünk «8zegénysége» (vagy az illető iróké) jut eszünkbe : az általános 
nemzeties írás pedig mindent átmagyarosít s keresztül viszi a vérkeresz
tezést a szók között, a mint keresztül ment az napjaink legtöbb nemze
tében a különféle népfajok közt. Mikor egy frauczia nyelvtanárral érte
kezni akartam az idegen szók írásáról a francziában, megállott és gon
dolkozni kezdett, melyik is volna idegen szó náluk. Ott mioden szó 
vagy pusztul, vagy franczia lesz, s a mi eltérés jelentkezik ez elvtől, az 
mind hiba számba mehet. 

De ha nem is volna egyedül a nemzeti írásmód nyelvünk érde
keinek és természetének megfelelő, még akkor sem kellene okvetlenül 
ragaszkodnunk az idegenhez. Nem pedig azért, mert még mindig ott 
vannak a nem latin betűkkel író népek szavai, melyeket így is úgy is 
saját betűrendszerünkkel levén kénytelenek leírni, azon ((erőszakossá
gokat*, melyeket a latin betűs népek szavaiban minden áron ki akar
nánk kerülni, itt mégis kénytelenek volnánk mind elkövetni. S ha ezek
nek szavaiban nyelvünk ép úgy, mint az illető nyelvek megtűrik az 
alakváltoztatást, a többiek is megtűrhetnék. Egyformaság, következe
tesség kedvéért tehát bátran írhatnók minden különös ok nélkül is vala
mennyi népek szavait, ha magyar beszédnek részeiként fordulnak elő, 
magyaros írással. 

De úgy tennünk, mint nyelvtudományi fontolgatás nélkül híven 
iövetve az Akadémiát, könnyen megesik, hogy teszünk, hogy t. i. még 
a czirill-betűs nyelvek szavait se írjuk a magunk, hanem a nyugati né
pek olvasása szerint: sobránje, Svetozdr, sláv (tehát az Ő elveik szerint 
mégis hibásan, mert az idegen á ékezve van), teljesen megokolatlan, sőt 
lealacsonyító ránk nézve. Mi, a kik csakhogy bele nem fúlunk a kör
nyező szláv-tengerbe, kénytelenek vagyunk a németből venni át a szláv 
szókat, németektől tanulni meg azok ejtését s tőlök kérni kölcsön helyes
írásukat, mikor saját nyelvünk hangjai számos szláv szóhangot sokkal 
jobban födnek, mint a németekéi. 

Ez eljárásnak édes párja a görög szók latinos írása, a mint az 
_Akadémia javasolja. Ejtsük úgy a görög szót, mint a latinok, mikor az 
ő nyelvükben nem volt meg pl. a görög ü, a mienkben pedig meg van. 
Világos, hogy egészséges eljárás itt is csak az lehet, ha a magyar kiejtés 
szerint irunk. És pedig nem a latinból vett, hanem egyenest a görögből 
olvasott kiejtés szerint, vagyis úgy, a mint az iskolában tanuljuk. Ez a 
kiejtés úgyis (leszámítva a leszámítandókat) a legtudományosabb, tehát 
a legpontosabb, leghívebb is igyekszik lenni. így határozta ezt már az 
iskola-könyvekre nézve az Országos Közoktatási Tanács, ez elvet követi 
szóban és írásban évek óta a legtöbb történettanár és néhány másféle 
bölcsészeti író is. Csak arra kell vigyázni, hogy oly hangokat, melyek 
az iskolai görög olvasásban előfordulnak ugyan, de a magyarban hiány-
jzanak, ne annyira az eredetihez, mint inkább nyelvünk ejtéséhez híven 
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írjunk le. Igaz ugyan, hogy sok szó már a latinos olvasás alapján hono-
súlt meg nálunk (pl. arisztokráczia), de hát azt is az iskola honosította 
meg. Az iskola hibáját tegye az iskola jóvá. Mi, az utónemzedék, nem 
tehetünk arról, hogy elődeink addig próbálkoztak mindenféle kivételes 
állapotokba erőszakolni a görög nyelvet és szavait, míg igazán valóságos 
nehézségeket támasztottak maguknak és nekünk azoknak olvasása körül. 
Kötelességünk azonban a helyes utat és saját nyelvünk érdekeit föl
ismerve, inkább későn mint soha annak védelmére kelni. Az a néhány 
írás és ejtésbeli különbség, mely ezáltal időre-órára be fog állani, elme
het egy-két átmeneti súrlódás számban s nem lesz sokkal nagyobb, 
mint némely nyelvjárási sajátság, mely irodalmi jogosultságért küzdve 
itt-ott fölmerül, míg mások üldözik (pl. ezt látnánk és ezt látnók) s nem 
lesz nagyobb, mint pl. a Kina és Sina, a parlament és reglement olva • 
sása közti különbség, melyeknek elsejét parlament-nek, utóbbikát reg-
lama-nak ejtjük. Egyelőre tehát írhatná a görög szókat kiki úgy, a hogy 
ő éppen ejti. Fődolog, hogy a magyaros ejtést tegye papirra. 

I t t azonban meg akarom jegyezni úgy a görög, mint más nevekre 
nézve, hogy írásunknak nem czélja arról uyujtani képet az olvasónak, 
körülbelül hogyan beszélnek görögül, vagy angolul. Ez az illető nyelv
tanok dolga; helyesírási elvnek épen olyan volna, mint a régibb fordító 
iskola elve, mely szerint az idegen szólásmódokat és fordulatokat is át 
kellett venni a magyarba hadd lássa az olvasó, miféle fordulatok szerint 
alakultak az eredeti író gondolatai. (Pedig épen akkor lett a fordítás 
hűtlen, mert azok a fordulatok nem az egyes író, hanem az egész nyelv 
szellemét rajzolják.) A hűségnek ily túlhajtásáról, jobban mondva ily 
csalóka hűségről saját nyelvünk érdekében le kell mondanunk. írásunk
nak nem lehet czélja azt jelölni meg, hogyan kellene az illető szót ejteni, 
hanem hogy hogyan lehet ahhoz hasonlót mondani magyar hangokkal. 
Tehát nem az eredeti, hanem a szokott magyar ejtéshez közelebb álló 
jegyekkel kell az idegen szót leírni. 

Azért néhány idegen betűt, melyekkel a nemzeties irány követői 
közöl is sokan úgy szoktak élni, mintha a magyar «átírásban» is meg
maradhatnának, én nem tartok saját betűrendszerünkhöz illőknek. 
E betűk az y, x, eh, th, a. 

Az y a mi betűink közt is előfordul ugyan az u. n. jés hangokban 
ty, gy, ny, ly és — mint magánhangzó — a régi családnevek végén; de 
idegen szavakban való meghagyása, nem levén ma szokásunk egy han
got (pl. az i-t) két betűvel is jelölni, hibás eltérés volna e szokástól. 

Az x-et a sietve dolgozó hírlapírók szívesen használják s még az 
is ajánlaná, hogy sok sz-től megkímélnénk vele a szemet, de betűrend-
szerünkben, melyben annyi kétjegyű mássalhangzó van (sz, cs, ty stb.) 
idegen volna az oly betű, mely megfordítva egymaga két hangot jelöl. 
Azonkívül e hangok nem is mindig egyformák, hanem hol ksz, hol ks, 
hol meg gz-nek hangzanak s ezeket mind egyazon a>szel jelölve az olva
sást sokpzor kétessé tennénk, mi a legkevésbé sem volna világos betű
rendszerünk szellemével megegyező eljárás. Azért csak el vele ! 

Az a>nél még veszedelmesebb a eh. Ezt nem is tudjuk könnyen 
pótolni, magyarosító törekvésünkben sehogysem boldogulva vele, immár 
négyféle írását teremtettük meg: eh, h, kh, k. A tanult osztály annyira 
érzi és ejti benne a h-t, hogy sértésnek venné, ha a leírásban e betű 
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mellőzve volna s azért az egész kettős betű leírását szükségesnek tartja: 
eh, vagy pedig a merészebbek írásában: kh. Némelyek pedig, — mint a 
Budapesti Hirlap, — a kh-t igen keménynek érezvén, a ch-t pedig idegen 
színe miatt kerülni akarván.^ az egyszerű h-t tartják e kölcsön-hang 
legalkalmasabb jelölésének. Űj, élő példája annak, hogy mennyire árt 
nyelvünk érdekeinek, mily bizonytalanná teszi olvasásunkat s mennyire 
elnyomja a magyaros hallást és kiejtést az eredeties írás ! Három külön
féle írásmód és valamennyi hibás, mert a meg nem mételyezett népies 
nyelvben helyettök mindenütt következetesen puszta k-val találkozunk: 
arkangyal (archangelus), kórus (chorus), osztrák (Ost-Reich), kolera 
(cholera), árkiszamár (archi-). Azért részemről egyedül a k-t tartom 
helyesnek s legeslegfeljebb ideiglenes engedményképen a kh-t meg
engedhetőnek, de csak megengedhetőnek. Mert a eh, nem jelölvén a c 
nálunk k hangot, valóban idegen arcz maradna betűink között még 
akkor is, ha nem rejtené magában azt a nagy veszedelmet, hogy vele 
tulajdonkép azt föltételezzük az olvasóról, hogy nem a népies, tehát 
nemzeties k-t fogja ejteni, hanem valamelyes ch-t, mi nem volna egyéb, 
mint a magyarban nem létező eh hangnak belecsempészése hangrend 
szerünkbe.:;c) 

Ezzel szemben a h-nak írása már maga a tárt kapu, melyet ez 
idegennek a magyaros k teljes kizárása által nyitottunk. Hisz épen azt 
a hangot hagyjuk ki, melyet a romlatlan magyar hallás egyedül fog fel, 
s helyébe azt állítjuk, melyet a nép fia elejtene. Ez visszás eljárás, a 
magyar nyelv természetével egyenest ellenkezik. Azonkívül figyelembe 
kell venni azt is, hogy egy nyelvnek nemcsak saját egyszerű hangjai, 
hanem saját hangcsoportjai is vannak. A eh sokszor oly mássalhangzók 
szomszédságában fordul elő, melyek mellett a magyar h ki nem ejthető, 
s ha a eh helyében ott h-t mondanánk, ez épen olyan idegenszerűsítés 
volna, mint maga a eh, azzal a különbséggel, hogy a lágy h-t ez esetek
ben még fárasztóbb kiejteni, mint a másik kemény hangot. Nem fordul 
ugyanis elő nálunk a h n előtt, vagy ha igen (t. i. rag n-je előtt), akkor 
nem ejtjük k i : csehnek. Ezt így ejtjük: ese-nek egy kissé hosszabb e-vel, 
h nélkül. Míg e szóban technika a h nem rag előtt, hanem a szótest bel
sejében áll, kihagyni pedig nem lehet, s így vele a magyarban nem 
létező hangcsopoi-tnak kiejtésére vagyunk kénytelenek erőltetni magun
kat. Vannak ugyan olyan szók, melyekben látszólag a nép kiejtésében is 
h van a eh helyén, pl. épen a cseh szó (Czech), pléh yléhes (hlech), hehel 
(hecheln), kelyhes (kelch), de ezek nem német, hanem szláv kölcsön
vételek s minden szláv szótárban megtalálhatók. A szláv h pedig erösebb 
fuvásu mint a magyar, tehát elég közel áll a chhoz, s átvételkor pótol
hatja azt a szláv fül számára, de mégsem olyan erős, hogy őt is k-nak 
halljuk. Ezt a kerülő utat nem vette észre a Budapesti Hirlap, midőn 
ama német szók ch-]a, helyén a h-t irányadó törvénynyé emelte a népiessé 
nem vált szókra nézve is. 

Fialowsky azt mondja, hogy iskolatársai a német leczkéken hol 
k-nak, hol h-n&k ejtették a ch-t s a kettő közt ingadoztak. Nézetem sze
rint az nem volt ingadozás. Hangejtőképességük a k-ra, vezette volna 

*) A hogy a latin-német a-t becsempészik, a kik latint, akadémiát, 
baktériumot s más efféléket mondanak. S. Zs. 
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őket, de tudták, hogy a tanár úr azt nem fogja helyben hagyni, töre
kedtek tehát hasítani a hangot, hanem az nem ment oly hamar s egy
előre csak a puszta h-t birták a k helyébe tenni, mi tehát épen nem ter
mészetes, hanem erőltetett ejtés volt, s az is nem a magyar beszédben 
történt, hanem a német leczkéken. 

Világos, hogy a német eh helyett a magyarban soha h-t nem 
ejtünk, átírásban tehát tovább is ezen hang mellett maradni nem volna 
jó szolgálat nyelvünk ügyének. 

A kh természetesen szintén alkotna magyartalan hangcsoportokat, 
jórészt maga is magyartalan, azért helyesnek épen nem mondható. 
Keménységével idegen nyelvérzékünket nem elégíti ki teljesen, A-jával 
magyar hallásunkat bántja ; de mivel a k által a puszta h nál közelebb 
áll valódi kiejtésünkhöz, a h által pedig mégis csak jobban eleget tesz 
most még igen élénk idegenszerű hallásunknak, mint az egyszerű k: 
oly szavakban, melyeknek h-ját ma még erősen érezzük (Rikhíird) egy
előre alkalmazható volna, mert a magyaros hangfejlődés menetének 
nem állná annyira útját. 

Végül a puszta k alkalmazása sem olyan egyszerű, mint az ember 
gondolná. Hogy nem mindig elégíti ki a halló érzéket, már említettem. 
Arany János is sokat haboz a k és kh között, mikor népies költeményé
ben a Lech vizét kell leírnia. Hol Lek, hol meg Lekh vizét ír, próbálva, 
melyikhez szokhatnék könnyebben szeme és füle. Azt hiszem, egyikkel 
sem találta el a helyeset, azért nem tudta magát kielégíteni. A ch-t 
ugyanis kétfélekép kell, esetleg háromfélekép lehet át í rni : 1. Szó elején 
mindig, szó végén hosszú hangzó vagy mássalhangzó után, szó közepén 
mássalhangzó mellett egyszerű, rövid A>val: kolera, osztrák, arkangyal. 
2. Szó végén rövid hangzó után és szó közepén hangzók között kettős 
kk-t kell^ í rni : sakk (Schach), zikker. Ezek kétségtelen népies ejtésű 
példák. És valóban sokkal jobban kielégítődik hallásunk, ha igy olvas
suk írva: Lekk, mint akár így: Lek, akár így : Lekh; krakk jobb mint 
akár krak, akár krakh; Rikkárd tűrhetőbb, mint Rikárd vagy Rikhárd. 
Es e szabályt támogatják azon idegen nyelvek is, melyekben eh hang 
nincsen: az olasz, a franczia. Lásd: franczia cracq (Krach), olasz: scacco 
(sakk, Schach). 3. Szó közepén tisztán két hangzó között állhat kh is : 
ekhó v. ekkhó, ekhós szekér (más példa nincs is rája). Ha talán ez helyes
írási szabálynak hosszú volna, rövidebbre fogható : írjunk a eh helyett 
k-t, ha ez nem elégít ki, kk-t.*) 

*) A eh hangra vonatkozó nézetemet bővebben kifejtettem a Nyr. 
XXI. 537. lapján s azt állítottam, hogy a szláv eh kivétel nélkül h, a német, 
latin, görög eh pedig k lesz a magyarban, s a mikor látszólag az is h-vh 
lett, akkor a szláv nyelvből vettük át a szót. Bizonyítékul Bernolák tót szó
tárát használtam. Tételemet Szarvas G. a Nyr. XXII. 19. 1. kétségbe vonta, 
főkép mert a tót hatás nyelvünkben igen csekély és új, s ennélfogva a 
pléh, kehely, héhely, kohó származtatását visszavezeti a németre, s példáit 
megtoldja a szláv-nómet czéh, téhely, pdnkoh (fánk), léllah és a tiszta né
met hóstát, tésla, sit és persely szókkal, melyekben mint szórványos magyar 
jelenség a eh helyén h van, illetőleg semmi hangja sincs.. 

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy ezek közt egy sincs latin vagy görög 
származású szó, tehát a tehnika, trahóma és más ilyen szavak irása s ejtése 
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A ch-éhoz hasonló okokból kell kerülni a th-t és a-t, melyekkel 
szintén arra vezetjük észrevétlenül az olvasót, hogy idegen hangot ke
verjen a magyar beszédbe, 

Van azonban eset, mikor az idegen szó eredeti írását okvetlenül 
helyesnek tartom. Midőn t. i. egy idegen nép intézményeiről szólva, oda
illő szavaic oly szándékkal írom eredeti alakjukban, hogy ennyivel is 
jellemzeteBebb legyen előadásom. Mint midőn az etnográfus sziu-indián-
jait eredeti nemzeti öltözetükben mutatja be. így nem lehet kifogás az 
ellen, ha a római jog írója a római jogfogalmakat és kifejezéseket ere
deti alakjukban írja le, ezzel is hívebben tüntetvén fel a képet, melyet a 
rómaiak az illető fogalomhoz fűztek. így lehet a tribunus plebis latino
san írva, ha római dolgokról foly a szó, így helyes a genitivus obiectivus 
ilyes írása, mikor nyelvtani fogalmat jelöl. 

Ez okvetlenül helyes, de nem okvetlenül szükséges. (Még a néme
tek is «Akkusativ*-ot írnak). És pedig azon egyszerű okból nem szüksé
ges, mert a nem latin betűs népek szavait úgy sem tudjuk magyarok 
számára eredeti alakjukban olvashatókká tenni s kénytelenek vagyunk 
mindent egészen magyarosan írni. Egység kedvéért tehát bátran írhat
juk minden nyelv hasonló szavait bármely körülmények között is ma
gyaros kiejtés szerint. Azonkívül nem is lehet mindenkor czélunk oly 
nagy jellemzetességre törekedni, hogy a szavak alakját is szükség volna 
e végből eredetiben megőriznünk, így pl. a hírlapírók napi érdekű czik-
keinek ugyancsak nincs miért ily czím alatt tartani meg az eredeti 
helyesírást. Mihelyt azonban nem jellemzés a czélom, vagy nem az 
illető népre vonatkozólag élek a tőle vett fogalmakkal, az eredeti írás 
szerint való különbségtételnek többé helye nincs. Mihelyt nem a római 
tribúnusról szólok, az eredeti irás annyi volna, mintha a magyar embert 
római tógában mutatnám be a világnak. 

Más eset, mikor az eredeti írás megmaradhat, a közmondások 
írása. Ezek csak idézetek. Bármily kedveltek és ismeretesek legyenek, 
sohasem tekinthetők egyébnek, mint átvett idézeteknek. Helytelen volna 
tehát a summum ius summa iniuria másféle írása, mindamellett, hogy 
külön e közmondásnak mindegyik szava belejutott nyelvünkbe. Szüksé
ges azonban az ily eredeti írású részeket, akár egész mondatokból, akár 
csak egyes szókból álljanak is azok, mindig idézőjelek közé fogni*) és a 
ragot kötőjellel irni hozzájok: a «scrutin de liste»-ről, — ezzel jelölvén 
a dolog idegenségét a többiek között. 

A tulajdonneveket, főkép a modern tulajdonneveket sem tartom 
szükségesnek a magyar ejtés szerint írni. A név nem gazdagítja új foga-

világosan magyartalanságnak bizonyul. S fő dolog, hogy olyan szókat, me
lyeket nem ejt a nép is már régen A-val, ne erőszakoljunk a hírlapirodalom
ban ilyen hangba. Továbbá nagyon várom, hogy Szarvas G. (Ígérete sze
rint) kifejtse, hogy mi az oka a kétféle hangalakulásnak, mert az én néze
tem szerint el lehet vitatni egy vagy más h-& szónak szláv származását,, 
de a eh: h hangváltozás még sem fog magyar okokból származni, hanem 
már az eredeti ejtésnek kellett ott másneműnek lenni, mint az általános 
német eh. A részletek tárgyalásába ezúttal nem bocsátkozhatom. 

*) Egyszerűbb a hogy az angolok, francziák teszik, az ilyeneket dűlt 
betűvel nyomatni. 
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lommal a magyar fogalmak körét s még annyi szerepe sincs a gondol
kodásban mint az idézeteknek, közmondásoknak, mert nincs semmi 
értelem hozzá fűzve. Azonkívül a név ép oly tulajdona viselőjének, mint 
a kabátja, kalapja, vagy mondjuk földbirtoka; vele mindaddig, míg em
bertársai félrevezetésére nem törekszik, bátran élhet úgy, a hogy neki 
tetszik : senkinek sem áll tehát jogában máskép írni azt a nevet mint ő 
kivánja. Ejtsük tehát az idegen nevet, a hogy tudjuk, de írjuk úgy, a 
hogy birtokosától tanultuk ; s ne akarjuk a magyar olvasót jobban útba 
igazítani az idegen név olvasásában, mint egyik-másik ősi írású magyar 
névében, vagy mint a hogy az illető nép, melynek fiáról épen olvasunk, 
azzal tisztában van. Sok név van francziában (Thiers, Lesseps), de főleg 
angolban, melyeket nem a rendes olvasási szabályok szerint kell olvasni, 
s maguk a francziák és angolok is csak hallásból tanulják meg azok 
ejtését, vagy pedig nyelvtanban külön szakaszból, mint mi az ősi ma
gyar nevek olvasását. Minek már most ezeknek olvasására jobban meg
tanítani a magyart, mint a francziát, illetőleg angolt, s minek annyi 
idegen hang átírásával bíbelődni, mikor azoknak semmi értelmök nincs. 
Ezeket inkább csak olvasni szoktuk, mint beszédben hallani s ha nem 
magyarul olvasunk, csakugyan beáll az a káros eset, hogy magyaros írás 
szerint emlékezvén a névre, nem vesszük észre benne a régi ismerőst; 
földrajzi neveket pedig képtelenek volnánk ily írás után térképen ki
keresni. Ha pedig egy idegen rangnevet is ki akarunk tenni (szinyor, 
szir) vagy nem tudunk lefordítani (bej, aga), ezt magyarul vagyis ma
gyar írással és magyar szórendben kell használnunk. Ámbár az angol 
maga csak így mondja «Sir Charles Bussel» vagy «Sir Charles*, nekünk 
így kell: Eussel Károly szir, v. Eussel szir, v. Károly szir (v. ö. Ernő 
gróf). Ezt az udvariatlanságot bőven visszafizeti nekünk az angol, mikor 
ő él magyar névvel és rangczímmel. 

A jelentéses köznevek eredetét azonban egészen fölösleges emlé
kezetünkben tartani. Mi szükség volna tudni, hogy ez meg ez a szó 
francziából vagy németből lett. Hányan tudják pl. hogy a magyar példa 
szó a német bild-nek «torz»-képe? Sőt hányan, hogy a nép és némber 
összetett szavak s első részük a nő. S ha ebből a fogalomnak, nyelvnek 
még sincs semmi kára, az idegen szóból sem lesz, ha az ejtés szerinti 
írás eltünteti is az eredetnek tudatát lelkünkből. Látni való, hogy ez a 
kifogás igen csekélységes. Ép ily csekélységes valamennyi más argu
mentum, s rendesen nem magyar érdekből van felhozva, a mivel az 
idegen írást megvédik. 

Emlegetik pl. hogy a tudomány érdeke épen azt kivánja, hogy a 
műszók eredeti, «nemzetközi» alakjukban maradjanak, a magyaros írás 
pedig megszakítja, vagy lazítja azt a csekély kontaktust, mely köztünk 
és a tudós külföld között fennáll. — Én azt gondolom, hogy inkább a 
belső értékben és a színtájban legyen a mi tudományunk kontaktusban 
a külfölddel, mint a helyesírásban. Mert ki olvassa a mi tudós művein
ket ? Csak magyarok, a kiknek számára magyar helyesírással kell 
élnünk. Ha pedig külföldiek is olvassák, azoknak meg kellett tanulniok 
magyarul, s az első, a mit akkor megtanultak — a magyar olvasás és 
helyesírás volt. É s vájjon nincs meg a nemzetközi kapcsolat akkor, mi
dőn a méter-t, kilo-t, tragikus-t, poézis-t stbt magyarosan írjuk ? Vala
mint ezen szavainkat minden magyarul megtanult külföldi nemzetközi 
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szóknak kell, hogy ismerje el, ép úgy fogja a többit is olyanoknak 
találni, ha magyarosan lesznek is írva. Azonkívül tévedés is azt hinni, 
hogy a latinos írással közelebb maradunk a nemzetközi íráshoz, mert a 
franczia, s főkép az olasz francziásan s olaszosan irja e szókat, nem 
pedig latinosan. Mért legyünk mi katolikusabbak a pápánál ? 

Nemzetközi czélokból tartani meg tehát az idegen írást czéltalan, 
mert a különbözőség csak megmaradna a franczia, olasz stb. s főkép a 
nem latin betűs népek eltérő írása miatt. Nemzetközi szók vannak, 
nemzetközi irás nincs. 

A történeti hagyományra is téves dolog hivatkozni, mert ez a 
hagyomány nem is eredeti, nem is régi. 

Mi ugyanis egészen más helyzetben vagyunk az idegen szavakkal 
szemben, mint régibb eleink a latin szók iránt. Ok t. i. a latint is egé
szen magyarosan olvasták, tehát az eredeti Írással is a magyar ejtést 
akarták jelölni. 

Most pedig nagy különbség van a latin és magyar olvasás között 
s minden latin szót úgy szokás olvasni, a mint a latin számára írva 
van, nem pedig mint a magyar irást, mely immár a latintól is, más 
nyelvektől is nagy mértékben különbözik. Továbbá apáink csak a latin 
nyelv útján, vagy az életből vették idegen szavaikat s az életből, a 
latintól függetlenül tanult német, olasz és szláv szókat ők is a magyar 
ejtés szerint irták s ennélfogva ők is minden idegen szóban a magyar 
élő ejtést jelölték meg. 

A történeti folytonosság tisztelésével és annak ápolásával tehát 
joggal csak az dicsekedhetik, ki az idegen szókat magyar ejtés szerint 
írja le. Ez a történeti folytonosság akkor szakadt meg és a hagyományt 
akkor kezdték feledni és félreérteni, mikor a latin olvasás megszűnt latin 
szóknak magyar kiejtése lenni; s a félreértés teljes volt már mikor nem
csak az élőnyelv, hanem könyvek és hírlapok útján is kezdtünk idegen 
szókat fölvenni nyelvünkbe. És ennek a félreértésnek szomorú követ
kezménye az a nagy zavar, mely most helyesírásunkat oly beteggé teszi. 
Semmi sem bizonyítja fényesebben e feledség és félreértés beálltát, 
mint az a körülmény, hogy tudósainknak ugyancsak nagy fejtörésükbe 
került kideríteni, mért írjuk mi latin betűrendszerünk daczára a sch 
hangot egyszerű s-sel. — Megfeledkezve ugyanis arról, hogy latin olva
sásunk most már gyökeresen megváltozott, nem mertünk arra gon
dolni, hogy valaha latinban is mind sch-nek olvastuk azt, a mi egyszerű 
s sel volt írva. 

Láttuk tehát, hogy napjainkban, a különben történetileg is ta
pasztalt helyes érzék föléledtével mind hangosabb lett a szükségérzet az 
idegen szókat magyar betűrendszerünk jegyeivel írni, s hogy ennélfogva 
most már az írók legnagyobb része ezt az írásmódot követi. Láttuk 
továbbá, hogy azok, kik e módot csak megszorítással tartják követhető-
nek, a legnagyobb következetlenséget és rendszertelenséget táplálják 
helyesírásunkban, nem tudván biztos kritériumot állítani fel, melynél 
fogva a magyarrá lett szókat a többi közt felismerhessük; s láttuk, hogy 
az egészen magyarrá még nem lett szavak eredeties írása sem bizonyít
ható okszerűnek sem az idegen ejtés által, mely mindig hibás, sem a 
szemérzék sérelmével, mely csakis idegenszerű érzékünk sérelme lehet, 
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sem pedig végre némely hangok hiányával a magyarban, melyekét épen 
azért belecsempészni nem is szabad. Ez okoknál fogva nagy hibája az 
idegenszerű írásnak, hogy nem felel meg élő kiejtésünknek s ezzel szem
ben az a haszon, mit a szó eredetének föltüntetésében keresnénk nagyon 
csekély és szükségtelen, még nagyobb hibája az, hogy idegen hangokat 
csempészvén be, nyelvünk természetének sem felel meg s épen azért 
érdekeinek is árt, mert meghamisítja nyelvérzékünket, mint ezt a-
ch-n&k A-val való írása oly flagráns módon bizonyítja; — gyengéje 
végül, hogy nagyon megnehezíti a hibátlan helyesírást, annyi nemzet 
írását egyesítvén magában, s hogy szükségkép következetlenséghez visz, 
mert a nem latin betűs nyelvek átírásában alkalmazása teljes lehetet
lenség. 

Ellenben a magyar ejtés szerinti írás e hibák valamennyijétől 
ment, egyedül egységes, nagyon könnyű és a nem latin betűs nyelvek 
szavaiban egyenesen kikerülhetetlen, s végre a jól megértett történeti 
hagyományra is támaszkodhatik, a mennyiben régebben a latinos írás 
is az élő magyar ejtés képe volt. 

Ennélfogva a latin betűs nyelvekből vett idézetek és földrajzi vagy 
személyi és czímjelentö tulajdonnevek kivételével minden más idegen szót 
következetesen a magyar betűsor jegyeivel kell írni s a magyarosítást né
mely írásunkba tolakodni akaró idegen betűre, az jy x eh Ih és a-re is 
ki kell terjeszteni. 

S a kire a tárgyi okok és a történeti tanulság nem tudnak meg-
gyó'zőleg hatni, az nézze meg, mit tettek az ó- és újkor többi népei. 

Ismeretes, mennyire átváltoztattak a görögök és rómaiak minden 
idegen szót, míg teljesen görögös, illetőleg latinos nem lett, még ha 
tulajdonnév volt is az. Nincs is nálunk se szó, se név, mely -os, -as, -usy 
-ius vagy másféle görögös, illetőleg latinos szótagon ne végződnék : 
Arminius, Vercingetorix, 'Awípaq, 'Axrjjlag stb. stb. Az olaszok írása 
mindenki előtt ismeretes: tipográfia, Filippo, Parigi. A francziának 
esze ágában sincs törődni azzal, hogy francziásan utánozva az idegen 
kiejtést, mennyire tér el tőle s hogy saját ejtésének leírásával mennyire 
«torzítja* el az eredeti í rást : houssard, soutache (sujtás). Hasonlókép a 
komplikáltabb írású angol is saját olvasása szerint írja az idegen szót; 
úgy hogy az ember csak elálmélkodik, honnan juthatott ennyi példt 
ellenére hozzánk az a természetellenes idegenszerű írásmód ? Honnan ? 
Hát a honnan annyi más jónak és rossznak tudása származik miná
lunk — a németektől. Csak a németeknél dívik ez a tarkaságos szokás-
és rajtunk kivűl csak egyedül őnáluk van idegen szók írásának kérdése. 
Kétségtelen, hogy mi is tőlük tanultuk és vettük át ezt a divatot s vilá
gos, hogy az idegen szók eredeties írása német hatás maradványa 
nálunk, német bélyeg műveltségünkön, 'vagy nyelvészeti kifejezéssel 
mondva — germánizmus. 

Egygyel több ok, hogy tartózkodjunk tőle. 
Idegen befolyás ellen védve senki sincs, az sokszor üdvös is. 

De kötelessége minden népnek, mikor az idegen tanultság alapján már 
annyira fejlődött, hogy öntudatra ébredhet és annak hatása alól kibon-
takozhatik, mentül előbb saját lábára állani és az idegen kölcsönök 
közül csak annyit tartani meg, a mennyi saját egyéniségével is összefér, 
annak kifejlesztésére hasznos és üdvös marad, de lerázni mindent, a mi 
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hosszabb idő után is idegen folt maradna rajta. Minthogy pedig az ere-
deties írás nyelvünk természetével meg nem egyezik, érdekeinek ártot t 
és árt, kötelességünk ez idegen sallangtól mentül előbb megszabadítani 
magunkat s az egyedül helyes nemzeti íráshoz ragaszkodnunk. I t t az 
ideje, hogy azok a kevesek is, kik még a régi elvekhez ragaszkodnak, 
mielőbb csatlakozzanak a jobbhoz, helyesebb és könnyebbhez. I t t az 
ideje, hogy az Akadémia, a törvényhozás és az állam is, kik eddig hely
zetük méltóságánál fogva tartózkodtak egy új s talán kétes értékű 
áramlattal elragadtatni magukat elvégre belátva, hogy ez az áramlat 
igaz magyaros érzékből fakadt, de nem túlzás, nem sovinizmus ; hogy 
nyelvünk természetének megfelel; hogy logikailag helyes, gyakorlatilag 
könnyű, hagyjanak fel eddigi tartózkodásukkal és a «Nemzet* példájára 
csatlakozván ezen egészséges és a szabad fejlődés útján teljesen meg
izmosodott irányhoz, szentesítsék azt hozzájárulásukkal, s tegyék álta
lánossá, állandóvá elveit. Tegyék meg ezt mindannyian, mert van eset, 
mikor a konzervativizmus nem konzervativizmus többé, hanem — ma
radiság. 

KALMÁE ELEK. 

Gabelentz mondat tan i álláspontja. Érdekes, mennyire hozzá
járul az iskolai szükség a rendszer kifejtéséhez. G. minden irányban 
beviszi a mondattani felfogást a nyelvtudományba, de pl. a hf tározók 
tanában még éppen azon az állásponton van, melyen a;mi Szvorényink 
állott, hogy t. i. a határozó mondatrészt kifejezzük 1. adverbiumokkal, 
2. ragos, vagy névutós, illetőleg előljárós névszókkal, azaz «adverbiumot 
pótló» kifejezésekkel. 105. 1. Míg nálunk már régén úgy szól a tanítás, 
hogy az adverbium ezen ragos névszók vagy kifejezések megcsontoso
dása. — Továbbá G. a mondattant nyelvtani synonymikának nevezi 
(96. 1.) azért, mert arra tanít, hogy pl. egy «tárgy» kifejezésére választ
hatok-e az accusativus és szenvedő alany közt. (Sprwsschft 97. 1.) Mi 
pedig az iskolában jól érezzük, hogy a mondatrészek és mondatfajok 
fogalmai ép úgy nem élnek az emberi lélekben, mint az esettaniak, s 
mind a ketten csak eltanult nyelvtani fogalmak. Miután pedig syno-
nymika alatt a lelkünkben élő képek közt való válogatást értjük, vagy 
nem nevezhetjük a mondattant syn.-nak, vagy pedig egy hosszú ige
ragozás is megérdemli e nevet, mint egy szónak változatos használata. 

Azt is az iskolai rendszer siettetésének tulajdoníthatjuk, hogy -— 
a m i t a mondattani alap önként megszül — nálunk a nyelvtani példák 
már másfél évtized óta előtte járnak a szabálynak, G. pedig még csak 
úgy szólhat, hogy «vielleicht ist der Versuch schon gewagt worden, in 
einem Lehrbuche die Beispiele den Eegeln vorauszuschicken ; es wáre 
dies ein Schritt in der von mir gemeinten Bichtung.» (120. 1.) 

KALMÁR E L E K . 




