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ságnak kábaságátúl hordoztatván ugyan azt is merik szűvökben mon
dani)), vagy hogy sane ezt teszi nagyon a 18. és 85. lapon : «ugyan 
kötve tartyák», «Naponként nagyobb kínokat gondolnak vala, ugyan 
vetekedvén*). — Ezzel a tudományos eljárással tehát a népszerűsítés 
kérdésében nem 1 hetünk megelégedve, s különösen Bellaagh lehetett 
volna az Í Z ember, ki a reáliskolai képzettségűekre nagyobb figyelmet 
fordíthatott volna. 

Már ha azt kérdezzük, hogy az említett módszert nem tekintve, 
helyesek-e Bellaagh magyarázatai, e részben alig lehet kifogásunk. 
Néha latinosságnak tekinti pl. Pázmány különösebb szórendjét a kötő
szókban, s kissé keveset törődik a kötőszóbokrokkal, de egyébként jól érti 
a régi nyelvet, szorgalmasan utána néz annak, a mit mond, s philologus 
kényességgel idézi, a mit mástól tanult. Úgy, hogy a ki csak a szótárt 
olvassa végig, igen kevés dolgokban s csak csekélységekben lesz vele 
ellenkező nézeten. 

Egybefoglalva tehát benyomásaimat, szívesen elismerem, hogy 
talán Pázmány beszédeinek s Paludi művének némi nehézségeit nem szá
mítva, annyi és úgy van megválasztva, magyarázva, hogy VI—VIII. oszt. 
tanulók is könnyen olvashatják B. kiadásait. B. dicséretes önállósága és 
buzgalma mellett nagyon kívánatos, hogy a Kaldihoz írt előszóban fel
sorolt írók közöl mentül többel ajándékozza meg hasonló kiadásokban 
iskoláinkat. 

KALMÁR ELEK. 

«Mátyusföld nyelvjárását) bírálatához. Balassa József észre
vételeihez, melyeket «Matyusföld nyelvjárásai ez. dolgozatomra tett, 
(NyK. XXIII . 324-—326), két pontra nézve van megjegyzésem. Egyik 
az q, hang használatát illeti á után álló szótagban, a mi szerinte 
Mátyusföldnek csak pozsonymegyei részén hallható. Ez észlelet annyi
ban módosítást kíván, hogy ez az ejtésmód Nyitra megyében is haszná
latos, legalább ama részén, a melyre megfigyelésem főképen kiterjedt, a 
Pozsony megyéhez többé-kevésbbó közel fekvő következő helységekben : 
Vágséllyén, Vághosszúfalubaa, Vágkirályfán, Magyarsókon, Negyeden 
és Farkasdon, szóval a megye délnyugati oldalán. 

Másik megjegyzésem amaz észrevételének szól, mely szerint néha 
ott hallok, vagy legalább vélek hallani zárt é'-t, a hol nem ejtik, vagy a 
hol legalább is kétséges a használata. Azonban a kétségesül fölhozott 
adatok között egyetlen egy 6Íncs, a melyet a magam észleleté alspján 
idéztem volna zárt é'-s ejtésűnek. Ama példák, mint a műből mindenki 
meggyőződhetik (12. 1.), egytül-egyig a Nyelvőr gyűjtőinek közleményei
ből vannak idézve. 

ZOLNAI GYULA. 




