
Ismertetések és bírálatok. 

Az i d e g e n szók el len. 

Dr. Cári Franké: Reinheit und Reichtum der deutschen Schriftsprache ge-
fördert durch die Mundarten. Leipzig, Teubner, 1890. 8-r. VIII. + 142 1. 

Dr. Hermann Dunger : Wörterbuch von Verdeutschungen entbehrlicher Fremd-
wörter mit besonderer Berücksichtigung der von dem Qrossen Generalstabe, 
im Fbstwesen und in der Reichsgesetzgebung angenommenen Verdeutschungen. 
Mit einer einleitenden Ábhandlung über Fremdwörter und Sprachreini-
gung. Leipzig, Teubner, 1882. 8-r. VIII. + 194 1. 

Az irodalmi nyelvhelyesség kérdései közt egyike a legórdekesbek-
nek s legfontosbaknak az idegen szók kérdése, melyről mostanában mi
nálunk is vitatkoztak s melyről a németeknek egész tanulságos irodalmuk 
van. Ez irodalomnak — addig is, míg tüzetesebben számot adhatunk 
róla — egyelőre két termékét akarom bemutatni. 

Az első, Franké munkája, abból indul ki, hogy az idegen szók 
helyébe új szókat alkotni sokszor igen bajos és rendesen csak a finomabb 
nyelvérzéküeknek sikerül. Könnyebb az irodalmi szókincset a régi nyelv 
szavaival gazdagítani, s e téren igen sokat tettek különösen Grimm 
Jakab ós Uhland. így élesztették föl halottaikból a Hain, Fehde, Gau, 
Ger, Hort, Kámpe, Minne szókat. Ez ellen azonban azt a kifogást 
tehetni, hogy a régi nyelv holt nyelv s hogy a kihalt szók nem bizonyul
tak életrevalóknak. Ezzel szemben azt a kérdést veti föl a szerző: vájjon 
csakugyan kihalt-e minden szó, mely az irodalmi nyelvben nem él ? 
A népnyelv megfigyelője nemmel felel. Sok szép és tartalmas kifejezést 
elhagytak az irók, de fönmaradtak a nyelvjárásokban. Másfelől igen sok 
új szót is teremtett a nép, s ezek az Íróktól alkotható új szóknál többet 
érnek, legalább annyiból, hogy már bebizonyították életrevalóságukat. 

Eranke kifejti, hogy a tájszókat leginkább népies irók s különösen 
költők honosíthatják meg az irodalomban, s elmondja, mennyi történt 
ez irányban Luther bibliája által, de sokat tettek Lessing, Goethe s 
mások is. (Néha persze épen a fölvett tájszók idegen eredetűek; pl. 
Grenze — a régi Mark helyett — és Schöps, melyeket Luther tett 
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irodalmiakká, szláv szók.) — A nyelvészek főleg azáltal hathatnak, hogy 
a népies Íróknak ösztönzést és útmutatást adnak. 

A könyvnek egyik nagy szakasza olyan tájszók ismertetését s 
magyarázatát adja, a melyek egy-egy idegen szót helyettesíthetnének, s 
érdekes, hogy a szerző egyéb német nyelvjárásokon kívül a hollandi 
nyelvet is fölhasználja, melyből amúgy is merített egyetmást a német 
irodalmi nyelv (pl. Hángematte a holl. hangmat-hó\, Niete a niet 
,semmi' szóból). Sok tájszót Eeuter, Hebel s más vidéki irók műveiből 
böngészett. Felsorolja azokat a használható tájszókat, melyek az állami 
életre, vallásra, tudományra, művészetre, iparra, kereskedésre, gazda
ságra, ruházatra, evés-ivásra, társadalmi dolgokra vonatkoznak, stb. Pl. 
General: Feldoberst (holl. veldoverste), Chemie: Scheidekunde (holl. 
scheidkunde), einen ad absurdum führen: einen auf den Pfropf setzen 
(Lipcse), Okonomie: Ackerei (Eeuter), Karrussell: Reitschule (Meissen), 
sich nicht genieren: keine Scháme habén (Lipcse), stb. 

A könyvnek egy másik szakasza — szintén a különféle gondolat
körök szerint csoportozva —• olyan tájszókat ismertet, melyek nem 
ugyan idegen szók kiszorítására, de mégis az irodalmi nyelvnek gazdagí
tására szolgálnának, mert új fogalmakkal s árnyéklatokkal gyarapítanák. 
Pl. streicheln általában simogatást jelent (pl. bársonyt s.), a czirógatásra 
nincs külön irodalmi szó ; de több nyelvjárás így mondja eien, a siléziai 
így aizen, a főnév die Aize (holl. aaijen; mi nálunk is mondják a kis 
gyereket czirógatva: ájá). Grob anreden, grob behandeln gorombás
kodni vkivel: Lipcsében begrobsen. In Wortwechsel geraten feleselni: az 
Erczhegységben sich wörteln. Az általútra, melylyel az útnak egy részét 
elvágja az ember, nincs irodalmi szó: Siléziában Schriemweg. — Berg-
abhang: a bajor, frank, stb. nyelvjárásokban die Leite, die heit, vö. 
a magyar lejtő, lejt szókat! — Fein regnen: Meissenben s az Erczhegy
ségben siefern, «mit Sieb verwandt»; vö. m. szitál az eső! 

Igen érdekes még az a szakasz, melyben a fölvételt érdemlő népies 
fordulatok, szólások, képes kifejezések vannak tárgyalva. Csak egy pár 
olyan példát említek, mely a magyar nyelvet is érdekli: «Für etwas sehr 
verwundert ansehn sagt man in den beiden Meissner Mundarten und auch, 
"wie Keuter zeigt, in der Mecklenburger: angucken, wie die Kuh das neue 
Thor. Es ist hiebei jedenfalls an eine von der Weide heimkehrende Kuh 
gedacht, die ihren Hof infolge des neuen Thorweges nicht wieder er-
kennt und diesen verwundert ansieht.» Vö. m. bámul, mint borjú az új 
kapura! — «Sehr arm sein wird in den beiden Meissner, der erzgebir-
gischen u. anderen Mundarten durch arm wie eine Kirchenmaus sein 
ausgedrückt. Schlechter als in einer Kirche, wo es nichts zu fressen gibt, 
kann es ja eine Maus auch nicht treffen.» Vö. m. szegény, mint a templom 
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egere. — «Dem Landmann ist viel daran gelegen, das Нед herein zu 
bekommen, ohne dass es durch einen Eegenguss nass wird. Daraus 
erklärt es sich, dass man in den beiden Meissner, der Leipz. u. der 
erzgeb. Mundart sein Heu herein haben sagt für: soviel Geld verdient 
haben, dass man von dessen Zinsen leben kann.» Vö. m. jő rendben van 
a szénája. 

A másik munka szerzője, DuDger, összegyűjtött majdnem 104 lapra 
terjedő járatos idegen szót a helyettük használható s részben már 
használt német szókkal együtt. Jó részüket a birodalmi törvényekből s 
a póstaigazgatás újításaiból vette. Igen sok olyast találunk nála, a mit 
hasonló magyar szótárban ép úgy lehetne fölvenni. Pl. «Abdicieren = 
(Amt, Eegierung) niederlegen, abdanken, verzichten, entsagen»: Abdi-
kál = lemond, leköszön, (hivatalt, méltóságot) letesz. — «Vehement = 
heftig, feurig, leidenschaftlich, stürmisch, ungestüm» : Vehemens (újsá
gainkban most nagyon kísért) = heves, tüzes, szenvedélyes, viharos, 
féktelen. — «Geometrie — Baumlehre, Eaumgrössenlehre.» Ezt a Raum
lehre szót igen alkalmasan utánozhatni tertan-n&l s ez talán kiszoríthatná 
a mi hibás mértanunkat. 

A tulajdonképi szótáron kívül D. könyve igen tartalmas bevezetést 
foglal magában: Fremdwörter und Sprachreinigung. 

Ennek 1. szakasza a Fremdwort és Lehnwort közti különbséget 
fejtegeti: az előbbit még idegennek érezzük, a másik a honi nyelvhez 
alkalmazkodott, meghonosult szó. Az utóbbiak teljesen áthasonulnak az 
eredeti szókincshez, pl. egészen németesen hangzik ez a mondat: «Der 
Droschken-Kutscher hat auf der Strasse sein mattes Pferd mit dem 
Peitschen-Stiel über den Kopf geschlagen», pedig Droschke és Peitsche 
szláv, Strasse, Pferd, Stiel, Kopf középlatin, Kutscher magyar, matt arab 
eredetű szó. — Érinti itt a népetymologia nagy szerepét. 

A 2. szakaszban előadja röviden, mikor, miért és hogyan hatoltak 
franczia, latin s másnyelvű szók a németbe. A franczia kifejezések 
használata pl. már a minnesängerek korában (12. 13. sz.) nagyon divatos 
volt. Aztán kivált a 30-óves háború óta özönlöttek be ismét nagy szám
mal, s ez a második csapat már ránk nézve is érdekes, mert nagy része 
Németországon át mi hozzánk is beköltözött. Logau azt mondja : 

Älamode-~K\eiäer, Alamode-Smnen, 
Wie sich's wandelt aussen, wandelt sich's auch innen. 

Ер így csipkedték minálunk is a 18. sz.-ban az ala-módis és náj-módi 
ruhákat és szokásokat (vö. e szókat a NySz-ban). A német úri osztály 
annyira elfrancziásodott, hogy saját honi nyelvét valósággal megvetette. 
«Deutsche Kinder», így panaszkodik Stolberg gr. «wurden gewöhnt, die 
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hohe edle Muttersprache als Gesindesprache anzusehen, da es Haus
gesetz war, bei der Tafel französisch zu sprechen, da jeder kindliche 
Wunsch den Eltern in franz. Sprache vorgelegt werden musste.» Tudjuk» 
hogy nálunk is így volt, és szakasztott ilyen panaszokat olvashatunk a 
mi íróinknál is. — Az urakat persze utánozták a polgárok s a nép, s a 
német népnyelvben sok olyan franczia szó dívik, melyen a művelt beszéd 
megint túladott: Plaisir, dischkurieren, expre, kapabei stb. (vö. a magyar 
népnyelvben diskurál, kurázsi stb., továbbá bondsúr s más efféle ruha
neveket). — A latinnal való nyelvkeverés szintén olyan általános volt, 
kivált a hivatalos stílusban, mint minálunk. A szerző 17. 18. századbeli 
forrásokból ilyeneket idéz: Man solle «ein iudicium mixtum constituiren, 
ausserdem aber ratione aller übrigen Delinquenten allein und immediate 
judiciren . .» stb. stb. Ezt is utánozták a műveletlenek, s a népnyelvben 
maiglan sok nyoma maradt: «Da spricht man noch von tribulieren und 
torwieren (tribulare, torquere), eine Sache versteht sich perschee (per 
se, vö. m. persze), die Kinder bekommen ihr Deputat Prügel, die Eiter 
heisst nach der alten Ansicht von der matéria peccans Materie» (magya
rul is р. Yeszprómben matérja) stb. 

A 3. szakasz czíme: Jetziger Stand des Fremdwörterunwesens. 
Zahl der Fremdwörter. Proben von Sprachmengerei. («Th. Heinze schil
dert in seinem Büchlein über Die Fremdwörter im Deutschen höchst 
ergötzlich das Leben eines Junggesellen (garcon) in lauter Fremd
wörtern. « így irta meg a mi Tóth Bélánk egy magyar ember életét csupa 
-li végű német szóval.) 

4. szakasz: «Fremdwörter zu vermeiden aus Bücksicht auf die 
Würde und Schönheit der Sprache, auf Deutlichkeit und Sprachrichtig
keit der Darstellung.» A szerző idéz itt egy régi franczia nyilatkozatot 
a francziás németségről: «A voir cetté prodigieuse quantité de termes, 
d'expressions, de bouts de phrase, empruntés de la langne francoise, 
pour s'énoncer sur les choses les plus communes et les plus indispen
sables de la vie, qui ne prendroit les Allemands pour un peuple de 
l'Amórique, qui manquant des idées les plus simples, les auroit recues 
des Francois depuis quelques années avec les termes convenables ?» — 
Azokról az idegen szókról, melyek a szabatosságot előmozdítják, elnézőb
ben ítél a szerző, de jól mondja, hogy sokszor épen a szabatosságnak 
ártanak ezek a jövevények. «Was ist ein Carton? Entweder ein Papp
deckel oder eine Pappschachtel oder ein leichter Bucheinband oder ein 
umgedrucktes Blatt oder der Entwurf zu einem grössern Gemälde [a 
magyarban még hozzájárulna a szövet neve, a német kattun-bó\ lett 
karton]. Regal kann sein ein Bücherbrett oder das Hoheitsrecht eines 
Fürsten oder ein Stimmenzug in der Orgel oder eine feine Art Papier... 
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Diese Unbestimmtheit u. Vieldeutigkeit des Fremdworts ist manchen 
Xieuten freilich sehr erwünscht. Wie schön lásst sich die Unklarheit des 

. Gedankens oder wirkliche Gedankenarmut hinter solch einem volltönen-
áen Fremdling verstecken : denn eben wo Begriffe fehlen, sfcellt sich. zur 
rechten Zeit ein Fremdwort ein — könnte man mit einer kleinen Ver-
ránderung des Goetheschen Wortes sagen.» — Szól aztán az idegen 
szóknak gyakori félreértéséről és elferdítéséről (népnyelvi példái közül 
ránk nézve érdekes: «statt Procurator Procatori*). «Man verbindet eine 
franz. Vorsilbe mit einem lat. Zeitworte: desinficieren (fr. désinfecter). 
Wir versehen das fr. abonner mit einer lat. Endung in unserm Abonnent, 
wáhrend der Fr. sagt ahonnét A német sok olyan fr. szót használ, mely 
magában a francziában már divatját multa: Der Friseur in der Bel-
Etage oder im Parterre gratuliert, seinem Compagnon, ez csupa fr. szó, 
pedig a franczia ugyanezt a gondolatot ma így fejezi k i : de coiffeur au 
premier ou au rez de chaussée félicite son associé». Blamage, Staffage, 
, Baronesse és sok más szó egyáltalán nem fordul elő magában a franczia 
.nyelvben. 

5. szakasz: Kampf gegen die Fremdwörter in früherer Zeit bis 
zum Auftreten Campes. — 6. Die Sprachreiniger («Puristen») von Campe 
Tbis zum Jahre 1870. — Campenak (1746—1818.) igen sokat köszönhet 
.a német irodalmi nyelv ; számos szava ma mindennapi, p. altertümlich, 
Stelldichein, sich eignen, geignet, verwirklichen, Feingefühl, handlich, 
Hochschule, Empfindelei, Beweggrund, Gefallsucht, Zartgefühl, herkömm-
Mch stb. (0 is sokban úgy járt el, mint a mi nyelvújítóink: «Einen 
Ersatz für die Fremdwörter sucht er in der Wiederbelebung erstorbener 
altér Ausdrücke, in der Aufnahme mundartlicher "Wörter und in Neu-
»bildungen.» Sokszor találkoznak kísérletei a mieinkkel, p. Facade h. 
Antlitzseite, vö. homlokzat; Román h. Geschichtdichtung, vö. regény a 
^regéből; Egoismus h. Ichsamkeit, vö. minálunk énesség, önösség, s utójára 
•önzés.) 

7. Wirkungen des Kriegs von 1870—1. Anzeichen der Besserung 
án der Sprache des gewöhnlichen Lebens, der Schriftsteller, der Gelehrten 
und Behörden, der Kriegswissenschaft. — 8. Grösste Erfolge der Sprach-
jreinigung im Postwesen und in der Beichsgesetzgebung. — Végül int a 
túlzásoktól, s ajánlja a közügyekben, a törvényhozásban stb. a tervszerű, 
.megfontolt nyelvtisztítást. 

SIMONYI ZSIGMOND. 
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A Hatzfeld-Darmesteter-féle franczia szótár. 
Dictionnaire generál de la langue francaise du commencement du XVII-e-

sie'cle jusqu' a nos jours. Par Adolphe Hatzfeld et Arsene Darmestetér 
avec le concours d' Antoine Thomas. Paris, Ch. Delagrave. (Megjelenik 
30 füzetben. Egy-egy füzet, 80 1., ára 1 frank.*) 

Ha Littró korszakalkotó műve után, mely mint látszik, jó idó're-
teljesen felölelte az anyagot, akadnak oly vállalkozó szellemek, a kik 
ugyané téren hasonló vállalatot indítanak meg, akkor ezeknek azon tu
dattal kell hozzálátniok dolgukhoz, hogy az eddig megjelent munkát 
javítani, bővíteni fogják. Miben különbözik tehát ezen új vállalat a ré-
giebbektol ? Azon törekvésben, mely leginkább arra irányul, hogy a szók 
történetét újabb világításban tüntesse föl. «A szók — mint a bevezetés
mondja — keletkeznek, fejlődnek ós változnak, tehát történetük is van-
De a szók történeteinek vizsgálatára nem elegendő, ha csupán áttekintést. 
nyújtunk egymás után következő alakjaikról ós jelentéseikről. Miután a 
nyelvtörténeti tényeket megállapítottuk s az anyagot rendeztük, ki kel! 
mutatnunk amaz összekötő kapcsolatot, mely a szókat egyesíti. Szóval, 
a fogalmak minden változásának történeti okát a gondolkodás törvényei
ben kell keresnünk.» 

A szerzők határozott ellentétbe helyezkednek Littrével,. a ki azt-
állítja, hogy «a tökéletes nyelvszokás önmagában foglalja okát és jogosult
ságát. » Ebből azt lehetne következtetni, hogy' a nyelvhasználatot ma
gasabb eszme nem szabályozza. A szerzők ép azért vállalkoztak ezen. 
újabb munkára, hogy ennek ellenkezőjét bizonyítsák be. 

A példák egész sorozatával van megvilágítva, mily különböző
módon jár el a szellem, a gondolkodás a szók jelentésének megváltoztatá
sában. Ha egy szónak különböző jelentéseit tekintjük, egy közös fogalmat 
látunk, mely ezeket egybefoglalja, egybekapcsolja. Ezen fogalom nem 
elvont és önkényes, hanem a nép szellemében valósággal élő képzet. Sok 
szóban igen könnyen felismerhető. így a feuille szóban a sima, vékony-
tárgy képzete a falevéltől papirlevélhez s az aranylemez (feuille d'or) 
elnevezéséhez vezet. Bonyolódottabb p. a partir szó jelentésének fejlő
dése' Partir mai jelentése eltávozni, nem egykönnyen magyarázható a 
szó eredeti értelméből, mely = partager, elosztani. Montaigrie még azt 
irja : nous partous le fruit de notre chasse avec nos chiens. Az elosztás az. 
elválasztás jelentésére vezetett. így olvassuk Roncevaux-h&n: La main 
lui fu du cors partié. Azután reflexív értelemben használták : se partir,. 
elválasztani magát, eltávolítani magát; így Brutben : Se partit du dicb 

*) Ismertetésünk jobbára a tanulságos bevezetés kivonatát adja, még, 
pedig a Die neueren Sprachen czímű folyóirat 1893-i, I.. óvf. nyomán. 
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lieu. A se névmás elhagyásával jutott a szó mai jelentéséhez : eltávozni.. 
(A német scheiden egészen hasonló elváltozást mutat. Vö. az ilyen magyar 
szólásokat: Intafernes jutván a palotába a belső ajtónak egyenest válta. 
Más útra szegének és vissza nem térének Jeruzsálembe. L. NySz. így 
kitör, beront.) 

Olykor-olykor a gondolkodás nem csupán egy ismertető jelből 
indul ki, hogy ezt egymásután vigye át a különböző tárgyakra, hanem 
egy tárgy szemléletében többrendbeli ismertető jeleket vesz figye
lembe, melyeknek mindegyike egy-egy új fogalom vagy fogalomcsoport 
kiinduló pontjául szolgál. Pain lisztből gyűrött, kemenczében sütött 
táplálékot jelent; innen három fogalom válik ki : a tömeg, a tészta és az 
élelem fogalma. Ez utóbbi eredményezi az ilyen képes kifejezéseket: 
gagner son pain; a tészta fogalma ilyen kifejezésekre vezet: pain a 
cacheter , pain a chanter (ostya); a tömeg fogalmára pedig pain de sucre-
(süveg-czukor) kifejezés vezethető vissza. 

Megtörténik, hogy a gondolkodás az eredeti tárgy nevét átviszi, 
egy második tárgyra, melyen egy megegyező ismertető jelet fedez fel, 
később átszármazik e nevezet egy harmadik tárgyra is, melynek a máso
dikkal van némi közössége, a nélkül, hogy az elsővel rokonságban volna; 
így terjed a név tovább, s az egyes elváltozásoknál csupán a közetlen 
megelőző tárgyakra marad fönn néminemű vonatkozás. Jellemző példák 
erre: mouchoir, román, bureau. Bureau eredetileg durva gyapjú, később 
az Íróasztal térítőjét jelölte, aztán magát az Íróasztalt, a termet, melyben 
az íróasztal állott, a személyeket, melyek körülötte a teremben voltak. 

Viszont a fogalom néha szűkebb körre is szorul. . . 
A szerzők a timbre szón fejtegetik, hogy egyidejűleg mily külön

böző módon jár el az emberi szellem. 
Bár e szótár első sorban a 17. század nyelvét tárgyalja, nem. 

ritkán visszanyúlik az előbbi század nyelvébe is, ha a mai nyelvhaszná
latot kell magyaráznia. Es ez szükséges is; hiszen némely szóknak 
eredeti jelentése a közhasználatból egészen kikopott, mert származókai 
egész családdá gyarapodtak; de egy-egy árnyéklat a többitől külön életet 
él s föntartja az eredeti jelentés nyomait. . . 

A nyelv fejlődéséről szóló tanulmány, melylyel később a mu ki 
fog egészülni, az általános szabályokat fogja előadni, melyeknek a 
különös esetek alá vannak rendelve. Ott föl lesznek sorolva a franczia, 
szókincs forrásai, a hangtani törvények, melyek a kiejtést lassanként át
alakították, meglesznek magyarázva a ragozásban fölmerülő újabb nyelv
tani alakok, az analytikus eljárásmódból folyó mondattani újítások stb. 
A szótár és e tanulmány kölcsönösen kiegészítik egymást és mindig
egymásra hivatkoznak. 



3 6 2 A HATZFELD-DARMESTETER-FÉLE FRANCZIA SZÓTÁR. 

A szerzők nemcsak a meglevő szótárakból, kivált Littré és Sachs 
műveiből merítettek, hanem számos nyelvészeti folyóiratból, továbbá a 
mennyiségtan, természettan, kémia és építéstan mŰBzótáraiból is. A neo-
logizmusok közül minden habozás nélkül adtak helyet azoknak, melyek 
hézag pótlására alkalmasak; különben csak olyanokat vettek föl, melyek 
szerencsés újítással gazdagították a nyelvet. A népies szinezetüeknek 
elsőbbséget adtak a tudósok mesterkélt alkotásai mellett. Közöltek táj-
szólásokat is, melyekről azt hitték, hogy előbb-utóbb közhasználatba 
mennek át, vidókiességeket, melyek újabb fényt vetnek a közhaszná
latú szavakra. 

Kiemelendő a műszók helyreigazítása, melyek más szótárakban 
hibásan vannak közölve. Accolement, e h. accotement, országút és árok 
közti tér (Littré); ancre boueuse e h. toueuse, vasmacska, horgony 
(Littré pótfüzetében ki van javítva, Sachsnál még hibásan) ; bassage, a 
bőr megdagadása, e h. passage (passement, a cserzővarga csávája, mint 
Littrénél és Sachsnál van); marteau d'assiette, kövező-kalapács e h. 
d'aissette (mint Littré és Tollhausen műszaki szótára közli). 

A szófejtés első sorban a latin, görög, idegen vagy franczia szót 
mutatja be, melyből a közhasználatú szó származik, azután elősorolja az 
alakokat, melyeket a szó magára öltött mindaddig, míg a mai alakját 
fel nem vette; végtére kimutatja, hogyan keletkezett a szó ujabb értelme 
az eredeti jelentésből. 

A szófejtést nyelvtörténeti adatokkal kell hitelesíteni. A legvalóbb-
színű magyarázat, a legelmésebb föltevés nem egyéb merő hozzávetésnél 
és a tudományra nézve a szellem értéktelen ragyogtatása, ha ellenmond 
a nyelvtörténeti tényeknek, a szóalakulás törvényeinek és pusztán 
tetszetős analógián alapszik. A szófejtésben a valószínűség sokszor igen 
messze esik a valóságtól. Rouanne (bélyegző): ennek a szónak rendszerint 
roue szóban keresik etymonját (így Littré és Sachs), mert a bélyegzés 
köralakú; e szó azonban kéttagú (a középkorban roisne-nak irták) és a 
latin ru(n)cina (vakaró-kós, gyalu) szóból ered és tulajdonkóp így volna 
helyesen irandó: roine. 

Nagy fontosságot tulajdonítanak a szerzők a pontos értelmezésnek, 
s itt a synonymáknak is helyet juttatnak. 

Gyakran nehézséggel jár a jelentés árnyéklatainak megállapítása. 
Ilyenkor legbiztosabb módszer, ha mindazon eseteket mellozzök, melyek
ben fölváltva majd az egyik majd a másik szót használjuk, s azon eseteket 
vizsgáljuk tüzetesebben, melyekben a rokonjelentésű szók közül mindig 
az egyiket találjuk, mert a másik sohsem pótolhatja. 

Igen érdekesen meg van ez világítva a mors és frein, danger és 
péril példákkal. I t t a szófejtés adja a legjobb támasztékot: danger a 
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dominariuni-ból származik; étre en dangier de qn. a. m. az ő hatalmában 
lenni, tehát étre en danger de mórt a. m. a halál hatalmában lenni; 
péril pedig periculum-ból ered, melynek alapszava az experiri igében is 
föllelhető; eredetileg megpróbáltatást, csapást jelent, melynek az ember 
ki van téve. Ekként danger olyas valami ártalmas dolognak képét ébreszti 
fel bennünk, mely rajtunk kívül a külvilágban látható, míg péril inkább 
az októl függetlenül ama lehetőségre utal, hogy valami ártalmunkra, 
kárunkra válhatik. (A német talán így mondaná: danger inkább objektív, 
péril inkább szubjektív). 

Ha egy népnek nyelve hű képét ábrázolja a szellem működésének 
a történet különböző korszakaiban, akkor egy ily szótár, mely a három 
évszázadon át változó jelentéseknek egymásutánját teszi tüzetes vizsgálat 
tárgyává, nemcsak a nyelvnek, hanem a gondolkodásnak is jellemzi 
hajdani állapotát. A franczia szellemnek a 17. századtól a 19-ig terjedd 
kópét nyújtja, melyet mindazok haszonnal forgathatnak, a kik a műve
lődés történetére és haladására nézve a nyelvtudománytól akarnak fel
világosítást nyerni. 

Dóczi Imre görög nyelvtana. 

Görög nyelvtan összehasonlító nyelvészeti alapon. Iskolai használatra irta Dóczi 
Imre főgymn. tanár. Második átdolgozott kiadás. Ara 1 frt 60 kr. Buda-
pest, 1894. Eggenberger. 308 lap. 

Dóczi görög nyelvtana annál a tudományos szellemnél fogva, mely 
egész könyvén végig vonul, megérdemli, hogy róla i t t is legalább pár 
szóval megemlékezzünk. 

A második kiadás (az elsőt 1887-ben az Athenaeum adta ki) jelen
tékenyen átdolgozott alakban jelent meg, de ugyanazon a tudományos 
alapon mint az első, t. i. az új grammatikai iskola eredményei alapján. 
A szerző oda törekedett, hogy a nyelvtudomány legújabb vívmányait 
lehetőleg értékesítse az iskola számára, a mint ezt a hangsúly törvényeinek 
és a névragozás bonyolultabb jelenségeinek, de különösen az igeragozás 
egész rendszerének tárgyalása mutatja. A mondattant valamint az első, 
úgy ebben a második kiadásban is a mondatbeli kategóriák alapján tár
gyalja, és ennek megfelelően az alaktani részen is több változtatást te t t ; 
így pl. a tárgy esetét a határozó eseteknek elibe helyezte, a vocativust 
mint a mondatbeli viszonyokon kívül álló szóalakot az esetek sorából 
kivette, és az igeragozás körében az actiók tanának a görög nyelvben 
annyira fontos rendszerét szabatosabban körvonalozta. Továbbá gondot 
fordított, még nagyobb mértékben mint az első kiadásban a görög nyelv 
jelenségeinek a latin és magyar nyelvsajátságokkal való összehasonlí
tására. 
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Helyesen cselekedett a szerző, hogy a mondattant jelentékenyen 
megrövidítette, oly módon, hogy a latin nyelvével azonos tények tárgya
lását rövidebbre fogta, és általában véve csak a legszükségesebb dolgokra 
szorítkozott. Örvendek annak, hogy — mint az első kiadás előszavában 
mondja — a mondattani rendszer keresztülvitelében jó segítségére lehe
tett görög mondattanom, de azt hiszem, hogy talán még egyekben is 
követhette volna könyvem rendszerét. így pl. a szerző a mondattani 
anyagot két főszakaszban, az egyszerűi (és összevont) mondatnak meg az. 
összetett mondatnak szakaszaiban tárgyalja. E helyett a beosztás helyett 
jobbnak tartom a mondattan anyagát oly módon két fő szakaszra osztani, 
hogy az elsőben a mondatrészek és a másodikban mondatok tárgyaltassa
nak, a mint ezt nemcsak én teszem, hanem Delbrück is teszi összehason
lító indogermán mondattanában. A szerző rendszerében a mondatrészek 
csak az egyszerű mondatnak és nem minden mondatfajnak (tehát az 
összetettnek is) tulajdonát képeznék. Továbbá helyesebbnek tartom a 
mondatfajoknak 1. az álh'tás módja, 2. az egymáshoz való viszony szem
pontjából való megkülömböztetését. Helyesen cselekedett szerző, hogy a-
föltételes és megengedő mellékmondatokat állapothatározó mondatoknak 
vette (beismerem, hogy helytelenül számítom ezeket a módhatározó 
mondatok közé görög mondattanomban), de azt most is állítom, hogy a 
hely-, eredet- és véghatározó mondatok tulajdonképen nem egyebek 
mint hely-, eredet- és véghatározóra vonatkozó, jelző vagy értelmező 
mondatok. A szerző említette véghatározó mellékmondatok (190. §.2.) 
lényegének meghatározásánál nem a viszonynak, hanem az állítás mód
jának szempontja játszik döntő szerepet, és ez utóbbi szempontból te
kintve az illető mondatok nem véghatározó, hanem kívánó mellékmonda
tok (1. görög mondattanom 303—306. §§-ait). 

PECZ VILMOS. 

Török nyelvemlék a XIII . századból . 

M. Th. Houtsma : Ein türkisch-arabisches Glossar; nach der Leidener Hand-
schrift herausgegeben und erláutert (Leiden, Brill, 1894.) 114-|-57. lap. 

Egyiptomban a XIII. századtól kezdve a török nyelv nagy tért 
hódított a közéletben. Az ottani tudományos életbe és irodalomba ugyan 
nem tört magának utat — itt azontúl is csak az arab nyelv folytatta 
uralkodását — ; de számot kellett ezentúl vetni vele a társadalmi életnek, 
majd nemsokára a közigazgatásnak is. 

Az ország nyelvi viszonyainak e változását egy jelentéktelennek 
látszó esemény idézte elő, de a mely következményeiben évszázadokon át, 
I. Napóleon egyiptomi hadjáratáig, súlyosan nehezedett Egyiptomra. Az. 
ejjubida szultánok idejében (ezek közül való a hires Szaladin is) nagy 
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számmal hoztak be Egyiptomba török-tatár eredetű rabszolgákat, kiket 
a szultánok a hadseregbe soroztak és kikből nemsokára az uralkodók 
testőrségét alakitották. Csakhamar mindinkább nagyobb befolyásra tesz
nek szert az állam ügyeire ; az ejjubida szultán-dinasztia teljes elgyen
gülése után 1250-től kezdve mint önálló szultánok uralkodnak Egyiptom 
és részben az e tartománynyal összefüggő Sziria fölött egészen 1517-ig, 
midőn II. Szelim török szultán Egyiptomot is meghódította. 

A mameluk szultánok történetét bőven lehet tanulmányozni azon 
Két vaskos quarto-kötetből, melyekben Etienne Quatremere Al-Makrízi 
egyiptomi monographiájának e korszakra vonatkozó részét lefordította 
és a maga alapos adalékaival felvilágosította.*) A Quatremére-nek e mun
kát kisérő jegyzeteiből és excursusai-ból lépten-nyomon meggyőződhetünk 
azon nagy szerepről, melyet a mamelukok korszakában a török nyelv 
ezen, hót évszázadon keresztül tiszta arab nyelvű tartományban vitt, 
azon nagy befolyásról, melyet a közéletre gyakorolt. 

S e befolyásnak irodalmi következménye sem maradt el. 
Mennél inkább erősödött és növekedett a hajdani török rabszolgák 

befolyása és hatalma, annál szükségesebbé vált az országot lakó arab 
•elemekre nézve, hogy a tőlük használt török nyelvet elsajátítsák. Beállott 
tehát annak szüksége, hogy a kik a mamelukok török nyelvét eltanulták, 
az arabok számára török nyelvtanokat és szójegyzékeket készítsenek, a 
melyeknek segítségével az uralkodó körök nyelvét, mely csakhamar a 
katonaság és az adminisztrátió hivatalos nyelvévé vált, úgy a hogy el 
lehetett sajátítani. E szükséglet a török-arab nyelvkönyveknek egész 
kis irodalmát termé meg. A Houtsma által ez alkalommal kiadott nyelv
könyv ez irodalom legrégibb termékének látszik; legalább legrégibb az 
eddigelé ismert e fajta munkákj közt. Houtsma szerint 1225—30 körül 
készült; az1 általa használt másolat 1245-ről van keltezve. 

Másféle török nyelv volt" az, melylyel pár századdal később ismer
kedik meg Egyiptom lakossága, midőn az oszmán törökök Szelim szultán 
alatt Egyiptomot a konstantinápolyi pádisáh uralma alá vetik. A mame
lukok cserkesz származásúak voltak és a Deszt Kipcsák vidékéről kerül
tek a Mlus völgyébe. Pontról pontra érdekesen mutatja ki Houtsma, ki 
e szókönyvet a leideni könyvtár kéziratai között őrzött unicum alapján 
adja ki, hogy a benne ismertetett török nyelvjárás mind nyelvtani mind 
pedig szótári tekintetben teljesen azonos azon török dialektussal, melyet 
a gróf Kuun Gézától kiadott Codex Cumanicus tartalmaz. A névtelen 

*) Histoire des Sultans Mameluks de l'Egypte, écrite en arabé par. . . . 
Makrizi, traduite en francais et accompagnée de notes philologiques, hi-
storiques et geographiques per Mr. Quatremere (Paris 1837—40). 
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szerző a török dialektusok közül e nyelvjáráson kívül mégcsak egyet 
ismer, a melyet türkmeni-nék nevez. Sűrűen hivatkozik az eltérésekre, 
melyek a két nyelvjárás között % szókincs tekintetében fennállanak; 
különös nyomatékkal emeli ki több izben, hogy a türkmeni-ben több a 
vendógszó, különösen mongol, arab és perzsa, mint az Ő kipcsáki dialek
tusában. Pedig ez utóbbiban is elég sűrűen vannak az idegen szavak. 
A kiadó nem jegyezte meg, hogy (az egyéb török dialektusokban is elő
forduló) omuz, váll, pláne a görög (op.oq-nak azonosa. 

Érdekes volna azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy ez a türkmeni 
dialektus nem-e azonos a szeldsúk törökséggel, mely a XII—XIII. szá
zadban honosodott meg Előázsiában és így a szerzőnek leginkább volt 
keze ügyében. E török nyelvjárás sajátosságainak ismeretére és össze
hasonlító tanulmányozására már most jó sok anyaggal rendelkezünk. 

E két nyelvjáráson kívül a szerző egyéb török dialektusra nem 
hivatkozik. Hogy mily távol állott tőlük és mily kevéssé estek azok 
megfigyelése körébe, mindjárt azon tételből tűnik ki, a melyen szó
könyvét megkezdi: «Hadd kezdjük —- úgymond a dicsőséges és magasztos 
Allah nevén, aztán az angyalok nevei következzenek, utánok aztán a 
próféta elnevezése; Isten = tengri; egy nyelvjárásban, melyet csak na
gyon kevés ember ismer : ogán.» Látjuk mily idegenszerű volt szerzőnkre 
nézve a keleti törökségben honos elnevezés. Egyebekben nem reflectál a 
keleti nyelvjárásokra. E hiányt azonban a kiadó törekedik pótolni, a 
mennyiben alkalom adtán Vdmbéry és Radloff'nyomán a keleti adatokkal 
egészíti ki az arab szerző közleményeit. 

Houtsma, a keleti nyelvek utrechti tanára, egyáltalán nagy alapos
sággal ós sokoldalú körültekintéssel tett eleget a kiadó feladatának. Az 
arab-török szójegyzék kritikai kiadását ós fordítását (melyben abécze 
rendbe szedte a szerző által tartalmi csoportok szerint rendezett anyagot) 
több értekezéssel toldotta meg; szól (1—4. lap) magáról a kéziratról és 
készülésének idejéről; aztán (4—7. 1.) a kéziratban tárgyalt dialektusra 
tér á t ; bőven tárgyalja aztán (8—18. 1.) ennek hangtani sajátságait és 
(19—42. 1.) alaktanát, viszonyban a többi török nyelvjárással. A könyv 
hátralevő részét a szójegyzék tölti meg. Igen érdekes excursust ad a szerző 
a törököknél használatos személynevekről (28—311.), melyek között külö
nösen nagy számmal fordulnak elő : 1. a teljes mondatot alkotó személy
nevek mint p. o. Aj-togmys, felkelt a hold; Tengri-berdi, az isten adott 
stb. 2. állatnevek, akár tulajdonságszó kíséretében, akár nélküle p. o. 
mengli boga: foltos bika, kyzyl arszlán: vörös oroszlán stb. 

A nyelvtan részleteire ez általános ismertetésem nem terjeszked. 
hetik; minden esetre érdemes volna reá, hogy behatóbban foglalkoz
zanak vele azok, kiknek speciális szakjuk a török nyelvjárások ismerete. 
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A tulajdonképeni szókönyvből is sok érdekes részletet lehet kiszedni. Ha 
bold. Hunfalvynk még életben volna, kétségtelenül nagyon érdekelné, 
hogy a gyűrűujjat itten is atszyz-barmak-nsik azaz, nevetlen lyj-nak neve
zik. A szin itt nem csak sírhalmot (kurgan) jelent, hanem bálványképet 
i s ; mindenesetre érdekes vallástörténeti adat; a szubasi szó is (melynek 
eredetéről a M. Nyelvőrben csak a minap elmélkedett Kunos), más 
világításba kerül, ha azon eredeti jelentéséről veszünk tudomást, hogy: 
hadvezér, ebből szil hadsereg (mindkét esetben szin betűvel) stb. Nagyon 
érdekes kifejezésül még ide jegyzem a következőt. 

A szójegyzékben bemutatott nyelvjárásban a muhammedánok 
fejedelmét, a khalifát, e szóvalj jelölik: jügüncsi. E szó annyit jelent, 
hogy: a magát meghajtó (a jügün tőből, mely a meghajlást jelöli; 
talán a jük — teher szóval van köze ?) A ki ezt a szót felszínesen 
nézi, mindenesetre feltűnőnek kell hogy találja azt a tényt, hogy a 
legnagyobb urat ily, inkább szolgára valló kifejezéssel nevezik el. 
De a dolog nyitját azon körülmény nyújtja, hogy a khalifa jogai
hoz tartozott, a község élén végezni a nyilvános imákat, e functió-
jával emelni érvényre theokratikus imámi méltóságát. Azt is tekin
tetbe kell venni, hogy abban az időben, midőn a szójegyzék készült, a 
bagdadi khalifa már régóta puszta árnyékuralkodóvá törpült le, ki semmi 
valódi hatalmat nem gyakorolt ós csakis theokratikus szereplésével 
mutatta ki, hogy ő, legalább elméletileg véve, «az igazhitűek uralkodója*. 
A valódi hatalmat még a székvárosban is a felülkerekedett vasallus-dmasz-
tiák gyakorolták. Négy évtizeddel a jelen szójegyzék elkészülte után a 
Hulagu mongol khán által elűzött khalifai dinasztia képviselői Egyiptomba 
menekültek ós itt a mamelukok foglyaiként egészen a török hóditásig 
folytatták nevetséges látszattá lesülyedt vallás vezéri méltóságukat. A ma 
melukoknak jól esett ily bábuval rendelkezni, ki a vallás nevében meg
erősítette őket a bitorolt hatalomban. Erre a hivő nép szempontjábó-
mindenesetre szükségük volt. Egyéb befolyásuk már régóta nem volt, a 
khalifáknak, mint a szultánok parancsára az időleges uralkodónak, meg
adni a vallástól követelt sanctiót és a község élén a kánoni imákat 
végezni. Ebben az időben tehát jellemző elnevezés ez Sbjügünesi. Nincs 
kizárva, hogy éppenséggel humoros titulus, gúnyos elnevezése a csupán 
csak imádkozási jogban nyilvánuló méltóságnak. 

Még sok egyéb, kultúrtörténeti szempontból érdekes részletet 
lehetne kiemelnünk a szójegyzékből; de ez ismertetésemnek nem lőhet 
más czólja mint az, hogy nyelvészeink figyelmét a XIII. század e török 
nyelvjárási adattárára felhívjam. 

A kézirat, mely Houtsma jelen dolgozatának alapjául szolgált, még 
egy mongol-perzsa szójegyzéket is tartalmaz ugyanabból az időből. Ezt 
H. nem foglalta bele jelen dolgozatába. GOLDZIHER IGNÁCZ. 


